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MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZÁNAK ÚJ KIADÁSA
KOCSIS KÁROLY, NEMERKÉNYI ZSOMBOR
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

A földrajz- és térképtudomány minden országban meghatározó szerepet játszik a nemzet- és honismeret fejlesztésében, az adott nemzeti
közösségről és országról alkotott kép formálásában. Ezen közös tevékenységük leggyakrabban nemzeti atlaszok széles körű tudományos
összefogással megvalósuló megalkotásában nyilvánul meg.

Kulcsszavak: földrajz, térképészet, nemzet- és honismeret, nemzeti atlasz, Magyarország, Kárpát-medence

1. Bevezetés
Az emberek többsége a mindennapok során atlaszokkal legfeljebb autóatlaszok vagy gyermekeinek iskolai atlaszai
formájában találkozik. A nemzeti atlasz azonban egy adott állam természeti, gazdasági és társadalmi adottságait mutatja be
lehetőleg teljes részletességgel. A Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Nemzeti és Regionális Atlaszok Bizottságának első (1956–
1972 közötti) és a Nemzetközi Térképészeti Társulás (1968–1972 közötti) elnöke, Konsztantyin Alekszejevics Szaliscsev
szovjet-orosz geográfus, kartográfus szerint „a nemzeti atlaszok az egyes államok nagy, átfogó atlaszai, melyek az adott
országra vonatkozó természet-, gazdaság- és politikai földrajzi tudományos ismereteket foglalják össze és értékelik” (Sališčev,
1960). „A nemzeti atlaszok az egyes országok természeti környezetének, népességének, gazdaságának és kultúrájának
térbeli jellemzőit bemutató olyan atlaszok, amelyeket állami és közintézmények adnak ki, mint nemzeti jelentőségű és
presztízsű alkotásokat.” A korabeli és későbbi definíciókat röviden összefoglalva, „egy nemzeti atlasz az adott állam földrajzi
adottságainak lehetőleg részletes és differenciált képét tükrözi térképek meghatározott sorozata által.” (Салищев, 1976).
A nemzeti atlaszok főbb közös jellemzőik
Az eddig megjelent nemzeti atlaszok főbb közös jellemzője az, hogy tárgykörük egy adott állam területére vonatkozik;
egy ország természeti, társadalmi, gazdasági arculatát, annak tér-időbeli jellemzőit csaknem enciklopédikus igénnyel,
összetett módon, szisztematikusan, egymást logikusan követő térképek sorozatával mutatják be; az egyes témaköröket
az összehasonlíthatóság érdekében azonos méretarányú fő- (ill. mellék)térképeken ábrázolják; a nemzetiatlasz-projektek
mindenhol állami kezdeményezésűek, megvalósításuk, finanszírozásuk állami feladatnak számít. Ez utóbbival is
összefüggésben megállapíthatjuk, hogy megjelenése óta a nemzeti atlasz az adott ország, nemzet „személyi igazolványa”,
amely a zászló, címer és himnusz mellett a nemzeti jelképek legfontosabbika.

2. Egy nemzeti atlasz feladata

Az idők során kialakultak a nemzeti atlaszokkal szembeni legfontosabb elvárások is, amelyek közül a leglényegesebbek
a következők: szolgálniuk kell az állam, nemzet reprezentációs funkcióját; az államigazgatás tervező és döntési funkcióit; a
tudományos kutatást, a köz- és felsőoktatást; közérthetőségük révén ki kell elégíteniük a művelt, széles nyilvánosság igényeit
is az ország természeti, társadalmi, gazdasági állapotára vonatkozóan.
A magyar (nemzeti) atlaszok és előzményeik

Néhány évvel német példaképének (Andree – Peschel, 1878) megjelenése után, 1882 és 1887 között füzetekben adták
ki Bécsben azt a tematikus atlaszt, amely először mutatta be az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül hazánk természet(„fizikai”) és társadalomföldrajzi („statisztikai”) arculatát (Chavanne, 1887). Ez a maga korában úttörőnek számító osztrákmagyar atlasz alapvetően a tematikai hiányosságok és rendszertelenség miatt nem tekinthető a mai fogalmak szerinti
nemzeti atlasznak, de azok magyar változatának kifejlődésében talán mégis az első mérföldkőnek számít.
Az 1920 és 1945 közötti időszakban a Kárpát-medencére korábban kiterjedő országunk területi egységének teljes vagy
részleges helyreállítását szolgáló, a trianoni katasztrófa hatásait tükröző (többnyire francia, angol, német nyelvű, földrajzi,
kartográfiai) publikációs (többek között atlaszkészítő) tevékenység folyt. Ennek során, az elsőként (1919 és 1920 decembere
között) megjelent, nemzetközi hírű, alapvetően a trianoni béketárgyaláshoz készített háromnyelvű atlasz (Magyarország
gazdasági térképekben) még nem felelt meg a nemzeti atlaszokkal szemben támasztott minden kritériumnak, mert
alapvetően csak hazánk gazdasági viszonyait mutatta be az utolsó békeév (1913) adatai alapján (Edvi Illés – Halász, 1920).
A jelenlegi MTA CSFK Földrajztudományi Intézet szervezeti elődjének számító Államtudományi Intézetben, Rónai András
igazgató szerkesztésében, magyarul és angolul megjelent „Középeurópa atlasz” a nemzeti atlaszokkal szemben támasztott
követelmények mindegyikének megfelelt, de nem kizárólag egy állam (Magyarország) területét, hanem hazánkat, a Kárpátmedencét és annak meglehetősen tág (12 országot érintő) környezetét ábrázolta (Rónai, 1945). Az eredetileg a második
világháború utáni békeszerződéshez készített, de később csaknem megsemmisült mestermű digitális fakszimile változata
1993-ban jelent meg magyarul és angolul, alapvetően az ELTE Térképtudományi Tanszék munkájának köszönhetően.
1948 után, az alapvető politikai, társadalmi, gazdasági változásokat, a szocialista társadalmi rend megszilárdulását
követően, 1967-ben jelent meg Magyarország Nemzeti Atlaszának (MNA) első kiadása, amely az új szocialista Magyarországot
volt hivatott bemutatni (Radó, 1967). A térképgyűjtemény munkálatai 1959-ben kezdődtek meg az IGU Nemzeti Atlaszok
Bizottsága ajánlásai alapján. Az MTA (főleg annak Földrajzi Bizottsága) tudományos és a Kartográfiai Vállalat térképészeti
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közreműködésével megjelent mű a „gazdaságvezetés és tervezés munkájának” segítése és az általános honismereti tájékoztatás
célját szolgálta. Ennek megfelelően a Magyar Népköztársaság vörös borítójú, első „térképes személyigazolványának” térképei
közül közel 60% a szocialista népgazdaság állapotát, harmada a természeti környezetet mutatta be, míg alig több mint tizede
szólt magáról a társadalomról (a népességről és településekről).
Az MTA akkori elnöke, Szentágothai János a Magyar Népköztársaság fennállásának utolsó évtizedében, 1983-ban ismét
kormányzati támogatással, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummal való összefogásban határozta el az MNA
újabb kiadását. Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet irányításával, Pécsi Márton igazgató, szerkesztőbizottsági elnök
vezetésével, 87 (túlnyomórészt) állami intézmény, szervezet és 183 szerző, szerkesztő közreműködésével, a rendszerváltozás
előtti pillanatban, 1989-ben jelent meg az MNA második kiadása (Pécsi, 1989). A korábbihoz képest terjedelmében közel
négyszeresére nőtt, még mindig egyetlen kötetben megjelent atlasz a külvilág felé való nyitás érdekében kétnyelvűvé vált
(magyar és angol). Az 1967-es kiadáshoz képest a magyarázó szövegek terjedelme a nemzetközi trendnek megfelelően
jelentősen (8 oldalról 100-ra) nőtt. Az ország méretéből eredően a térképek túlnyomó többségének méretaránya (1:1–2
millió) és a változatlanul a szocialista területi tervezést segítő, alapvető funkciója miatt a tematikai szerkezete lényegében
nem változott. A térképek 60%-a továbbra is a népgazdaság állapotával foglalkozott ugyan, de a természetföldrajzi térképek
rovására a társadalmi témakörökkel foglalkozó és a bevezető jellegű térképek némileg teret nyertek. Az 1980-as évek
második felében kibontakozó enyhülő politikai légkör hatására nem csupán az adatbeszerzés vált könnyebbé, hanem a
szocialista iparosítással, mezőgazdasági és településfejlesztési politikával kapcsolatos kritika is, és ez tükröződött ezen
atlasz tartalmában is.
Az 1989 utáni alapvető társadalmi-gazdasági változások, az 1990. évi népszámlálás eredményeinek közzététele arra
késztette az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetét, hogy a társadalom gyors és pontos tájékoztatása érdekében kiegészítő
lapokban folytassa az MNA kiadását. A korszerű nemzetközi trendekhez való felzárkózást nem csupán az egységes, hatalmas
terjedelmű kötetben való megjelenéssel történő szakítás jelentette, hanem a funkcióváltás, a művelt nagyközönség és oktatás
felé való nyitás, a társadalom széles rétegeit érdeklő, problémaorientált tematika (pl. etnikai kérdések, új közigazgatás,
demográfiai problémák, nemzetközi migráció, választások, adózás, környezeti konfliktusok) és a térképszerkesztésnél a
hagyományosról a digitális technikára (ArcGIS) való átállás is (Pécsi, 1994–1995).
A rendszerváltozást követő, a korábbi gazdasági-társadalmi viszonyokat gyökeresen átalakító évtizedben, amikor Európa
új és régi országaiban, Madridtól Moszkváig, Párizstól Kijevig, Ljubljanától Varsóig egymás után jelentek meg nemzeti
atlaszok, a felmerülő hazai igények kielégítésére 1999-ben a Cartographia Kft. adott ki egy kisebb méretű térképgyűjteményt
(Papp-Váry, 1999). Az egykötetes nemzeti atlaszokhoz képest kezelhetőbb méretű atlasz az 1989 utáni alapvető társadalmigazdasági változásokat kívánta bemutatni főként a felsőoktatás résztvevői számára. A funkcióváltás és a piac megcélzott
szegmensének igényei miatt a térképes oldalak szerkezete az MNA 1989-es kiadásához képest jelentősen megváltozott,
kiegyensúlyozottabbá vált: a térképes oldalakon belül a korábban domináns gazdasági témakör aránya a korábbinak felére
csökkent, az általános földrajzi, politikai-közigazgatási témák immár a térképek negyedét tették ki. Ugyancsak jelentős
szemléletbeli váltást tükrözött, hogy a térképek közül már 21 ábrázolta hazánkat, a Kárpát-medencét (míg 1989-ben csupán
három).
Az MNA új kiadásának előkészületeként, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete (jelenleg: MTA CSFK Földrajztudományi
Intézete) a regionális atlaszsorozata keretében (a Délkelet-Európával és Ukrajnával foglalkozó atlasza után) a rendszerváltozás
20., a NATO-csatlakozás 10., az EU-tagságunk 5. évfordulóján, 2009-ben jelentette meg a külföld tájékoztatására a Hungary in
Maps című, viszonylag kisméretű, angol nyelvű atlaszát országunk korabeli természeti, társadalmi és gazdasági helyzetéről
(Kocsis – Schweitzer 2009). A digitális technikával készült atlasz szerkezetében a szöveg és térkép aránya közel 2:1-re volt
tehető. A térképek körében a természeti, gazdasági és társadalmi tematika csaknem hasonló súllyal szerepelt. A korábbi
nemzeti atlaszokhoz képest országunk ezen angol nyelvű, kis „névkártyája” a hazai és nemzetközi érdeklődés kielégítésére
számos témakör újszerű bemutatását is felkínálta (pl. etnikai-, politikai-, történeti-, vallásföldrajzi, ökológiai, urbanizációs,
kereskedelmi, telekommunikációs, turisztikai témák). A hazai, főként a művelt átlagemberek, a köz- és felsőfokú oktatás
szereplőinek, illetve a kormányzati döntéshozók részéről megnyilvánuló igény kielégítésére – (pl. a választás- és
tehetségföldrajzzal) kibővült tematikával – az Intézet 2011-ben megjelentette a kis, összefoglaló atlaszt magyarul is
(Magyarország térképekben), mely gyors áttekintést kívánt nyújtani a harmadik évezred elejének Magyarországáról és
16 térkép segítségével hazánkról, a Kárpát-medencéről is (Kocsis – Schweitzer 2011). A gyors (és ingyenes) tájékoztatást
szolgálta az is, hogy a hagyományos, nyomtatott változat megjelenése után az atlaszok teljes terjedelme felkerült az MTA FKI
honlapjára is (URL1).

3. Az MNA új kiadása

Közel negyedszázaddal az MNA második kiadása után, 2013-ban – a történelmi előzményeknek megfelelően ismét – az
MTA CSFK Földrajztudományi Intézetének vezetésével, az MTA akkori elnöke, Pálinkás József támogatásával elindult az MNA,
eme fontos magyar nemzeti jelkép és geoinformatikai információforrás megújítása, honlapjának megalkotása (URL2). A
kiadvány szerkesztőbizottsága 2013-ban alakult meg, amelynek feladata az MNA teljes megszerkesztése a megelőző kiadások
tapasztalataira építve és a legújabb technológiai elvárásoknak is megfelelve. A szerkesztőbizottság által koordinált projekt
célja négy magyar és négy angol kötet megjelentetése és az elektronikus változat megvalósítása. Az egyszerre hagyományos
és digitális formában is megjelenő térképmű esetében teljesen új kihívások elé állítják a szerkesztésben részt vevő
térképészeket és geográfusokat. A kettős felhasználás szempontjait a Kartográfiai Tanácsadó Bizottság és a Térinformatikai
Bizottság hangolja össze. Ez utóbbi feladata a digitális változat kidolgozása a rendszertervtől kezdve egészen a felhasználók
számára a világhálón keresztül elérhető interaktív felület megjelenítéséig. Az alaptérkép szerkesztésével egyidejűleg indult
el az atlasz tartalmának megtervezése is, amelyet a Kötetszerkesztőségek véglegesítenek.
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1. ábra: Magyarország Nemzeti Atlasza Természeti környezet c. kötet címlapja

Az új MNA elsőként megjelenő Természeti környezet kötete 18 szerkesztő, 140 fejezetszerző, 219 térképszerző, 14
térképész, valamint több tucat szakmai és nyelvi lektor munkája eredményeként készült el, amelynek bemutatója szeptember
27-én az MTA Székházában jelentős médiaérdeklődés mellett zajlott. A kereskedelmi forgalomban kapható atlasz fogyási
mutatói már az első hetekben túlszárnyalta a szerkesztők és a forgalmazók elképzeléseit. A sikerlistákon rövidebb ideig első,
majd hosszabb időre a dobogós helyére kerülve minden jel arra mutat, hogy a folytatást nagy érdeklődéssel várja mind a
szakmai mind a térképkedvelő olvasóközönség. (1. ábra)
Az MNA fő célkitűzései

Egyedülálló újdonság, hogy az MNA új kiadása nem csupán a magyar nemzet államára (Magyarországra), hanem annak
hazájára (a Kárpát-medencére) – tehát 12 ország, kb. félmillió km²-nyi területére, 34 ezer településére – vonatkozóan
mutatja be a természet, társadalom és a gazdaság dinamikus térszerkezetét (2. ábra). Ennek megfelelően a szerzők – ahol
a szükséges adatok rendelkezésre állnak – törekedtek arra, hogy a tematikus tartalom ne csak Magyarország mai területét
fedje le, hanem a Kárpát-medencét és annak szomszédságát (a Kárpát–Pannon-térséget), az adott térképlap teljes egészét is
(3. ábra).

2. ábra: A Kárpát-medence és szomszédságának alaptérképe az MNA új kiadásában
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3.ábra: A Kárpát-Pannon térség vízgyűjtő területei

További fontos cél, hogy a kormányzat, a köz- és felsőoktatás számára színvonalas geoinformatikai háttéranyag
összeállítását és térítésmentes közkinccsé tételét várta el. Az ennek megfelelően megszerkesztett első kötet háromezer
példányban már szeptemberben – az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatékony közreműködésével – kiküldésre került
a Kárpát-medencei (határainkon inneni és túli) magyar tannyelvű közép- és felsőoktatási intézményekhez. Ezzel is a
társadalom széles rétegeihez kívánjuk közelebb vinni a Magyarország és a Kárpát-medence tudományos alapossággal
készített, ugyanakkor ismeretterjesztő, közérthető bemutatását, a történetiség, az időbeli változások megjelenítését. Mindezt
hamarosan az interaktív elemzési, keresési lehetőséggel kiegészített elektronikus változat fogja követni. Ezzel további
célunk a kor technikai elvárásainak megfelelő interaktív digitális nemzeti geoinformatikai rendszer kialakítása és annak
MNA tartalommal való feltöltése; a külföld hiteles és nemzetközi színvonalú tájékoztatása érdekében az MNA 4 kötetének (a
magyar mellett) angol nyelvű megjelentetése, ill. online közzététele.
Az MNA megjelenése

Hagyományos, papír alapú (ún. analóg) kiadás: a legfontosabb témaköröket négy önálló kötetben, reprezentációs
minőségben dolgozza fel. A szöveges és képi megjelenítés modern, olvasmányos, ismeretterjesztő stílusban készül el, amely
– a nemzetközi trendekhez igazodva – inkább célozza a tudományos ismeretterjesztést, mint a magas tudományt. Az MNA
törzsanyaga tudományos szempontokból kötött, itt az információáramlás egyirányú. A tematikus térképek megértését illetve
azokon túlmutató tartalmi többletet nyújtanak a kötetekben megjelenő szöveges leírások ábrák, táblázatok, diagramok és
fényképek. (4., 5. ábra)
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a hosszú idő alatt előkészített, hagyományos, papíralapú kötetek gyakran
már a megjelenés pillanatában elavult információt is tartalmazhatnak, és a mai olvasóközönség kevéssé vonzódik hozzájuk,
de az utókor szempontjából mégis rendkívül fontos kordokumentumnak számítanak. A szinte naprakész tájékoztatást és a
széles társadalmi rétegekkel való kapcsolattartást pedig a digitális változat, az e-MNA vállalja fel.
Az elektronikus, digitális kiadás (e-MNA): a hagyományos kiadásban megjelenő tartalom interaktív lekérdező és elemző
funkciókkal kiegészítve jelenik meg. Az elektronikus kiadásban megszűnik a hagyományos atlasz statikus jellege, formai
kötöttsége és egyirányú adatközlő műfaja. Itt a térképolvasó (felhasználó) már kezébe kapja a térbeli adatok egyéni
szempontokhoz igazítható lekérdezési lehetőségét. A tudományos tartalom mellett az online e-MNA helyet biztosít a nemzeti
jelentőségű, közösségi információk, helytörténeti adatok, emlékek gyűjtésének és térbeli megjelenítésének is.
A digitális e-MNA-val szembeni legfontosabb elvárások

A nemzeti atlasz elektronikus és interaktív változata (www.nemzetiatlasz.hu) tükrözni fogja a papíralapú atlasz tartalmát,
illetve – a lehetőségekhez képest ezen túllépve – a nyomtatott változatot kiegészítve, folyamatosan, évről évre megújulva
többletinformációval fog szolgálni; valamennyi funkció, pl. a keresés, az elemzések, a navigáció (nagyítás, kicsinyítés) az
elterjedt operációs rendszereken egyaránt gyorsan és akadás nélkül fog működni; önálló alkalmazásként vagy böngészőn
keresztül az elterjedt hordozható eszközök operációs rendszerein (iOS, Android, Symbian, Blackerry) is akadásmentesen
használható lesz; az időbeli változások interaktív megjelenítésére is alkalmazható lesz; illeszkedni fog a nemzetközi szakmai
körökben ismert interaktív nemzeti atlaszok sorába, ahol lehetséges, funkcionalitásban túl is mutat azokon; a webes
elérhetőség a www.nemzetiatlasz.hu-n valósul meg.
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Az MNA szerkezete

4. ábra: A Domborzat fejezet egyik mintaoldala

Az új MNA a nemzeti atlaszok hagyományos tagolásának megfelelően négy nagy témakörre, kötetre oszlik. Köteteinek
sorában elsőként a Természeti környezet jelent meg. A kiadvány egyrészt ismerteti a kőzet-, a víz- és a levegőburok állapotát,
illetve az élővilág életterét, másrészt olyan szintetizáló fejezeteket, témaköröket is tartalmaz, melyek a természeti környezet
és a társadalom összefonódását, kölcsönhatásait elemzik (pl. tájak, környezet- és természetvédelem, természeti veszélyek).
Az egy csokorba gyűjtött, szemléletes tematikus térképeken olyan témakörök területi sajátosságairól lehet tájékozódni, mint
a mérnökgeológia, a földrengések, az éghajlati elemek várható változása, az időjárási rekordok, a talaj-, réteg- és karsztvizek,
ásvány- és hévizeink, talajaink jellemzői, a földminőség, a tájtípusok és tájkarakterek, a tájképi értékesség, a hazai élővilág
elképesztő fajgazdagsága, a környezet állapota és a hulladék kezelése, védett természeti területeink, az ökoturizmus, a
kiemelkedő fontosságú hazai természeti veszélyek: az ár- és belvíz, az aszály, a talajerózió, az özönfajok terjedése vagy a
virágpor-allergia.
A 2019-ben megjelenő Társadalom kötet hazánk és országunk társadalmi viszonyainak térbeliségét mutatja be a következő
tagolás szerint: népesedési folyamatok, az ország és nemzet demográfiai múltja (népmozgalom), a népesség összetétele,

5. ábra: A Természetvédelem egyik mintaoldala
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települések, életkörülmények, élet Magyarországon.
Az MNA harmadik, A magyar állam és helye a világban címmel megjelenő kötetében olyan érdekfeszítő fejezetek lesznek
fellelhetők, mint hazánk földjének felmérése és térképezése, államunk történeti földrajza, az állam és nemzet kapcsolata,
a mai magyar állam, választások, népszavazások, nemzetközi kapcsolatok, Magyarország helye a világgazdaságban, a világ
kulturális, tudományos és sport életében, Magyarország képe külföldön, Magyarország és az EU, határon átnyúló kapcsolatok.
Az utolsó kötet a Gazdaság térszerkezetét mutatja be részben hagyományos ágazati, részben újszerű közelítésben: a
gazdaság általános jellemzői, mezőgazdaság, bányászat-energiaellátás, ipar, közlekedés, távközlés, bel- és külkereskedelem,
pénzügy, oktatás, tudomány, kutatás és fejlesztés, egészségügy, kultúra, szabadidő és turizmus, gazdasági térszerkezet,
gazdaság és környezet, gazdaság és politika.
Az előzmények alapján a magyar geográfia és kartográfia képviselőiként bízunk benne, hogy jelen kezdeményezésünk
eredményeképpen, megfelelő kormányzati támogatással, a tudomány képviselőinek összefogásával a következő
években sikerül megjelentetni a teljes MNA új kiadását nem csupán hagyományos (nyomtatott) formában, hanem a kor
követelményeinek megfelelően elektronikus (e-MNA) változatban is. Ez utóbbinak, a folyamatosan aktualizálódó, view-only
(nézegethető) változata már elérhető, interaktív (később analitikus) térképek pedig jövő évtől kerülnek fel honlapunkra
(URL2), ahol a felhasználók (pl. kormányzati döntéshozók, az oktatás különböző szintjeinek résztvevői, szakmai érdeklődők)
folyamatosan tájékozódhatnak nem csupán országunk, hanem (a témaköröktől, adatoktól függően) hazánk, a Kárpátmedence természeti, társadalmi és gazdasági viszonyairól is. Mindez pedig tudományunk részéről – miként a múltban, úgy a
jelenben is – a legfontosabb, leglátványosabb hozzájárulás a magyar nemzet- és honismeret formálásához.
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A RENDSZERVÁLTÁS SZEREPE A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK VÁLTOZÁSÁBAN
AMI A MAGYAR NEMZETI ATLASZ KÖRNYEZETVÉDELMI
FEJEZETÉBŐL KIMARADT
KERÉNYI ATTILA, FAZEKAS ISTVÁN, TÚRI ZOLTÁN

1. Bevezetés

Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

2018. szeptember 27-én a Magyar Tudományos Akadémia Székházában ünnepélyes keretek között bemutatták
Magyarország Nemzeti Atlaszának első, Természeti környezet című kötetét. Ennek XI. fejezete a Környezetvédelem címet viseli
(Kerényi et al. 2018). Az atlasz készítésekor bizonyára a legtöbb fejezet szerzői küzdöttek azzal a problémával, hogy nagyon
szigorúak voltak a terjedelmi korlátok, így szükségszerűen szűkre kellett szabniuk mondanivalójukat és a térképek számát.
Első változatban a környezetvédelmi fejezet is hosszabbra sikerült, mint azt az említett korlátok megengedték. Úgy gondoltuk
ugyanis, hogy Magyarország környezeti állapotáról nem csak egy aktuális pillanatképet készítünk, hanem áttekintjük az
előző Magyarország Nemzeti Atlasza 1989-es megjelenése óta történt legfontosabb változásokat. Így aztán vissza kellett
lépnünk a rendszerváltás előtti időszakig, miközben azzal szembesültünk, hogy az 1988–1995 közötti esztendők napjainkig
ható markáns változásokat hoztak a hazai környezetpolitikában. Az intézményi háttér, a jogi szabályozás és a gazdasági
szerkezet átalakulása együttesen rendkívül kedvező hatással volt országunk környezeti állapotára. Ugyanakkor a 25-30 évvel
ezelőtti változások – legyenek azok bármily jelentősek is – ma már inkább a történelem részét képezik, hogysem a 2018-as
kiadású nemzeti atlaszban elvegyék a helyet a közelmúlt, a jelen és a jövőben várható környezeti állapot bemutatásától. Így
aztán úgy döntöttünk, hogy hazánk rendszerváltás előtti környezeti állapotáról szóló elemzésünket kihagyjuk az atlaszból,
és a IX. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványában jelentetjük meg, tekintve hogy szerzői valamennyien geográfusok. Jelen
tanulmányunk tehát Magyarország rendszerváltást megelőző környezeti állapotát kívánja bemutatni és azt a változást,
amely a rendszerváltással elindult.

2. A levegő szennyezettsége

Hazánk környezeti állapotát alapvetően társadalmunk termelő és fogyasztó tevékenységei, valamint a közlekedés környezeti
hatásai határozzák meg. A termelés során felhasznált nyersanyagok és energiahordozók átalakításával késztermékeket
gyártunk, miközben olyan nem szándékolt kibocsátások keletkeznek, amelyek gyakran közvetlenül szennyezik a természeti
és az épített környezetet, károsítják az élő szervezeteket, beleértve az embert is. A fogyasztás melléktermékei is hasonló
következményekkel járnak, gondoljunk a lakásunk tüzelőanyag-fogyasztására, a keletkező hulladékokra, felhasznált háztartási
vegyszereink (mosó- és mosogatószerek, WC-fertőtlenítők stb.) szennyvízbe kerülésére, s ha ez utóbbit nem tisztítjuk kellő
alapossággal, élővizeink szennyezésére. A személy- és tehergépkocsik üzemanyag-fogyasztása során kipufogógázok, korom
és más aeroszolok kerülnek a levegőbe többféle gázzal és szilárd részecskével szennyezve azt (korábban az ólmozott benzin
használata nehézfémszennyezést is okozott), az elcsöpögő olaj pedig az utak mentén szennyezi a talajt.
Az 1950-es évektől a rendszerváltásig az erőltetett iparosítás jellemző vonása volt a nagy nyersanyag- és energiaigényű
iparágak fejlesztése, a kőszénalapú energiatermelés meghatározó szerepe, sőt a háztartások nagy kőszén-, majd fűtőolajfelhasználása. Mindezek együtt óriási szennyezőanyag-kibocsátást eredményeztek, miközben a környezetvédelem az
1970-es évek elejéig még szavakban sem létezett. Az 1972-es stockholmi környezetvédelmi világkonferencia hatására a
politika látszatintézkedéseket hozott. 1976-ban jóváhagyták hazánk első környezetvédelmi törvényét (1976. évi II. törvény
a környezet védelméről). Ennek hatékonysága azonban nagyon csekély volt: a 70-es években a Dunántúli- és az Északiközéphegység csapásában húzódó „ipari tengelyt” Európa egyik legszennyezettebb régiójának minősítették, Tatabánya pedig
kontinensünk legszennyezettebb levegőjű városa volt. A települések belterületére telepített ipari üzemek szennyező anyagai
közvetlenül veszélyeztették a lakosság egészségét (Szabó 2010).
Az 1970-es évektől kezdve a gépkocsiforgalom is jelentősen nőtt az országban. A túlnyomó többségében elavult, nagy
szennyezőanyag-kibocsátású szocialista gyártmányú gépkocsik (Trabant, Wartburg, Moszkvics stb.) az ugyancsak elavult
úthálózattal (autópályák, gyorsforgalmi utak, településeket elkerülő utak hiánya) nagyban növelték a levegő szennyezettségét.
A nagyvárosokban a közösségi közlekedés nagy részét elöregedett buszállomány bonyolította le.
Mindezek együttes hatásaként nagyvárosaink lakosságának egészségi állapota lényegesen rosszabb volt, mint a vidéki
lakosságé. Az ilyen jellegű adatok csak szaklapokban fordultak elő, széles publicitást nem kaphattak.
Hazánk szennyezett levegőjű területeit az 1979-es állapot szerint az 1. ábrán mutatjuk be. Ezek egyértelmű összefüggést
mutatnak nagyobb iparvidékeink területi elhelyezkedésével. Várkonyi (1982) hat év rendszeres vizsgálati adatait
felhasználva minősítette az ország fontosabb településeit légterük szennyezettsége alapján. A minősítésben a következő
főbb szempontokat vette figyelembe:
• a szennyező anyagok koncentrációja,
• a szennyező anyagok fajtái,
• az érintett lakosság száma,
• a szennyeződés veszélyessége (toxicitás), a szennyeződés jellege (helyi, városi, regionális),
• az érintett terület minősége (kiemelten védett, üdülőterület stb.),
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1. ábra: Magyarország regionálisan szennyezett területei. 1. 1979ben, 2. 2000-ben (becsült kiterjedés) Várkonyi (1982) szerint

2. ábra: A felszíni vizek minősége Magyarországon (1984).
(Egyszerűsített.) Forrás: A környezet állapota és védelme. KSH,
1986

• a nagy szennyező források száma és elhelyezkedése,
• a fejlesztés tendenciája, a megkezdett (üzemtelepítési és levegőtisztaság-védelmi) beruházások, lakossági panaszok,
kártérítési perek.

Mindezek alapján a településeket a következő hat csoportba sorolta.
I. csoport. Többféle anyag által igen nagymértékben szennyezett levegőjű városok. Levegőtisztaság-védelmi és
közegészségügyi szempontból súlyos helyzet. Tatabánya, Várpalota.
II. csoport. Többféle anyag által nagymértékben szennyezett levegőjű települések. Budapest, Ózd, Ajka, Kazincbarcika,
Dorog.
III. III. csoport. Többféle anyag által szennyezett levegőjű városok. Miskolc, Pécs, Komló, Salgótarján, Dunaújváros,
Leninváros (Tiszaújváros).
IV. csoport. Egy üzem által okozott nagymértékű szennyezettség, amely az előző csoportokhoz képest kevesebb lakost
érint. Lábatlan, Vác, Bélapátfalva, Beremend, Kecskemét, Oroszlány, Százhalombatta, Gyöngyös-Visonta.
V. csoport. Városok, ahol valamely szennyező anyag helyenként vagy időszakonként meghaladja a megengedett
koncentrációt. Győr, Szolnok, Szeged, Debrecen, Szombathely, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Siófok, Hatvan, Esztergom,
Dombóvár, Szigetvár, Tata.
VI. csoport. Városok, ahol a szennyezettség a megengedett értékeket általában nem haladja meg. Székesfehérvár, Eger,
Sopron, Veszprém, Kaposvár, Szekszárd, Balassagyarmat, Nagykanizsa, Keszthely, Balatonfüred, Békéscsaba.

Várkonyi (1982) térképével (1. ábra) kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 2000-re becsült szennyezett területek
kiterjedése nem vált valósággá. Ez érthető, hisz a rendszerváltozást és az azzal járó gazdasági szerkezetváltást, valamint a
környezetvédelem hatékonyabbá válását akkor még senki sem láthatta előre.

3. Vizeink állapota

Településeink szennyvíztisztítása is súlyos kívánnivalót hagyott maga után, ami megmutatkozott a felszíni vizeink
szennyezettségében. Az 1990-es években hazánk lakosságának több mint 90%-a közműves vízzel ellátott területen élt, de a
csatornázott lakásállomány aránya 50% alatt volt, azaz a közműolló több mint 40 százalékos volt. A kommunális szennyvizek
jelentős részét egyáltalán nem vagy nem kielégítő mértékben tisztították. Felszíni vizeink állapotában az ipari szennyezés is
komoly szerepet játszott, ami pl. a Sajót szélsőségesen szennyezett folyóvá tette.
Az 1980-as években érvényes vízminősítési rendszer túlnyomórészt kémiai paraméterek határértékein alapult, és csupán
három vízminőségi osztályt különböztetett meg: az I. osztály a legjobb, a III. osztály a legrosszabb vízminőséget jelentette.
A 2. ábrán láthatjuk, hogy felszíni vizeink túlnyomó többsége a II. (kissé szennyezett) vagy III. (szennyezett) vízminőségi
osztályba tartozott. A Duna és a Tisza a teljes hazai szakaszon a II. vízminőségi osztályba került, a Sajó, a Szamos, a Kraszna,
a Maros, a Kapos, a Nádor- és a Malom-csatorna, a Sió és a Zagyva a III. vízminőségi osztályba tartozott. A Balaton nyugati
részének (elsősorban a Keszthelyi-öbölnek a vízminősége kissé szennyezett (II. osztályú) volt.
A felszín alatti vizekkel kapcsolatban az egyik legnagyobb gondot a talajvizek nitrátosodása jelentette. Az 1980-as években
érvényes 40 mg/l-es határértéket 773 település talajvizének nitrát tartalma haladta meg, néha extrém értékekkel (700 mg/l
fölött). Ezeken a településeken a csecsemők ellátására külön palackos vizet szállítottak a boltokba, vagy nitrátmentesítő
konténereket alkalmaztak. A nitrátosodás fő okai között a mezőgazdaság nagy műtrágya-felhasználását és a kommunális
szennyvízkezelés elégtelenségét kell kiemelnünk (Kerényi 1988).
A bauxit- és a szénbányászat igen nagy változásokat okozott a Dunántúli-középhegység karsztvíz rendszerében (Mezősi
2008). A karsztvíz szintje egyes bányák környezetében az állandó szivattyúzás hatására 100-150 méterrel mélyebbre süllyedt
a természetes állapothoz képest. A vízszintsüllyesztés a karsztvíztartó rétegek nagymértékű vízvezető képessége miatt nagy
távolságra kihatott, és a vízháztartás egyensúlyának megbomlása miatt súlyos környezeti problémákat okozott (források
elapadása és ezek járulékos következményei).
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3. ábra: Kommunális hulladéklerakók elhelyezkedése
Magyarországon 1999-ben. Forrás: Royal Haskoning – CANOR
International Kft., 2003 adatai

4. A hulladékok kezelése

4. ábra: Városi hulladéklerakónak használt vízzel teli egykori
vályogvető gödör Berettyóújfaluban 1997-ben (Fazekas I.)

A települési szilárd hulladék mennyiségére és összetételére vonatkozóan az 1980-as évek közepéig elsősorban csak
becsült adatok álltak rendelkezésre. A szervezett lakossági hulladékgyűjtés a rendszerváltásig csak a városokban vált
általánossá, a falvak 80-90%-ában azonban ilyen szolgáltatás nem működött. A szervezett hulladékszállításba vont lakások
aránya összességében 70% alatt volt. Szelektív lakossági (papír, textil, fém) hulladékgyűjtés szervezetten kizárólag csak
kampányjelleggel folyt, a hulladék újrahasznosítását döntően papírgyárak és kohászati üzemek végezték. A lakossági
hulladék energetikai (égetéses) hasznosítása 1982-ben kezdődött a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzembe helyezésével.
A hulladékkezelés elsődleges módja azonban továbbra is a lerakás maradt. A településeink közel 80%-án többé-kevésbé
jelenlévő probléma volt az illegális hulladéklerakás. A hivatalosan működő hulladéklerakók száma megközelítette a 2700-at,
de ezek háromnegyede valójában soha nem rendelkezett környezetvédelmi engedéllyel (3. ábra).
A környezetvédelmi szempontok a telephely kiválasztásánál inkább csak másodlagosak voltak az üzemeltető települések
számára. Sokkal fontosabb volt, hogy a lerakó jól megközelíthető, művelésből kivett, gazdaságilag értéktelen helyen legyen.
Ez azt eredményezte, hogy a hulladéklerakók nagyobb része a települések belterületéhez igen közel, felerészt egykori
anyagnyerő-helyeken (bányagödör), az Alföldön többnyire mélyen fekvő, belvizes, magas talajvízállású területeken működött
(4. ábra).
Összességében a hulladéklerakók kétharmadán a telephelyi adottságok környezeti szempontból olyan kedvezőtlenek
voltak, amelyek nem garantálták a szennyezést kizáró biztonságos elhelyezést. A hulladéklerakók alig 5%-a felelt meg
napjaink legalapvetőbb műszaki-üzemeltetési elvárásainak (Fazekas 2014).

5. A változások kezdete

Az 1989-es rendszerváltás a gazdasági szerkezet alapvető átalakulását hozta, aminek kedvező környezeti következményei
lettek. A nehézipari üzemek nagy része tönkrement, bezárt, a kőszénalapú erőművek háttérbe szorultak, amiben nagy szerepe
volt a Paksi Atomerőműnek (amely még a szocializmusban kezdte meg működését, teljes kapacitással 1987-től termeli az
áramot) és az olaj-, ill. a gázalapú erőművek üzembe helyezésének. Mindezek a változások jelentősen csökkentették a CO2, a
SO2 és a NO2 emisszióját (5. és 6. ábra).
A légszennyező anyagok látványos csökkenése a gazdaság átalakulása miatt azzal az előnnyel is járt, hogy a

5. ábra: Magyarország CO2-kibocsátásának változása 1985–1995
között. Forrás: Internet1

6. ábra: Magyarország SO2- és NO2-kibocsátásának változása
1980−1995 között (1980: 100%). Forrás: Internet1
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8. ábra: Műtrágya-felhasználás Magyarországon 1985–1995
között. Forrás: KSH 1986, 1991, 1994, 1996
7. ábra: A mezőgazdaság növényvédőszer felhasználása
Magyarországon 1990–1995 között. Forrás: AKI 1990–1995

kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos nemzetközi vállalásainkat könnyen tudtuk teljesíteni, miután a bázisidőszaknak
az 1985–1987-es éveket határozták meg. Ennek köszönhető például, hogy hazánk folyamatosan CO2-kvóta eladóként
jelent meg a nemzetközi karbonpiacon, miután a Kiotói Jegyzőkönyvben az előbbi bázisidőszak kibocsátásához képest
mindössze 6%-os CO2-csökkentést vállalt a 2008–2012 közötti időszakra, miközben a tényleges kibocsátásunk 35%kal volt alacsonyabb. Magyarország 1985 óta részt vesz a különböző légszennyező anyagok (kén-dioxid, nitrogén-dioxid,
illékony szerves vegyületek, tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok, nehézfémek, talaj közeli ózon, szálló por)
európai együttműködés keretében történő emissziócsökkentési programjaiban, az azok változását mérő megfigyelő hálózat
működtetésében, az adatok és az információk cseréjében. A kibocsátások csökkentése az 1980-as évtized báziséveihez
képest általában a vállalt értékekhez képest nagyobb mértékű volt. A nemzetközi követelmények az 1990-es években
tovább szigorodtak, miközben már a rendszerváltást követő alacsonyabb kibocsátású évek jelentették a bázisidőszakot.
Így a hazai környezetpolitika gyakran – akár 7-10 évre is – kitolta a ratifikáció időpontját. Igyekezett reálisan teljesíthető
célokat megfogalmazni, hogy a gazdasági szereplők elég időt kapjanak az alkalmazkodáshoz. Az európai uniós csatlakozásig
azonban megtörtént a teljes körű jogharmonizáció. Rövid átmeneti mentességet kértünk ugyan az 1987 előtt épített ipari
létesítmények, a veszélyeshulladék-égetők és az 50 MWth-nál nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező
anyagainak kibocsátására, de a technológiai korszerűsítésekkel, pótlólagos beruházásokkal és teljes technológiaváltással
valamennyi területen teljesítettük az elérhető legjobb technika bevezetését és a kibocsátásra vonatkozó nemzetközi
vállalásainkat.
Egyetlen jelentősebb, lignittel még ma is működő erőművünk a Mátrai Hőerőmű 2000-ben nagy környezetvédelmi
beruházással a kéndioxid kibocsátását 90 százalékkal csökkentette, így kedvezőtlen környezeti hatása minimálisra
mérséklődött.
A bányászat hanyatlásának kedvező környezeti hatása mutatkozott meg a Dunántúli-középhegységben, ahol korábban a
karsztvíz szintje a szivattyúzások miatt jelentősen csökkent a természetes állapothoz képest, a bányabezárások után pedig
gyors vízszintemelkedés következett be.
A mezőgazdaság vegyszerfelhasználása a rendszerváltás után zuhanásszerűen csökkent (7. és 8. ábra), talajvizeink – ha
nem is tisztultak meg – szennyezettségük mérséklődött.
A hulladékok mennyiségének alakulásában a gazdasági szerkezet átalakulása komoly szerepet játszott. A gazdasági
szereplők tevékenysége során keletkező hulladékok (mezőgazdasági, ipari, veszélyes) mennyisége gyors csökkenést mutatott
az 1990-es évek elején, amely további lendületet az ezredfordulót követően megszülető hulladékgazdálkodással kapcsolatos
jogszabályoknak köszönhetően kapott (9. ábra).
A települési szilárd hulladékok szervezett gyűjtése folyamatosan bővült. Az 1990-es évek végére már a háztartások
85%-ára kiterjedt, majd 2003-tól valamennyi településen kötelezővé vált. A hulladékok szervezett begyűjtését és a lerakók
üzemeltetését a rendszerváltást követően döntően magáncégek vették át a településektől. A hulladékgazdálkodás hazai piacán
megjelent a német és az osztrák tőke, tudás és technológia. Bizonyos hulladékfajták szelektív begyűjtésére és hasznosítására
önálló cégek alakultak, sőt néhány városban ekkor történtek az első (gyakran sikertelen) kísérletek a lakossági szelektív
hulladékgyűjtés megszervezésére.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok között az ezredfordulóig igen sok alapult becslésen. Jellemzően
tömeg helyett térfogatban számoltak, és olyan anyagfajtákat is idesoroltak mint a települési folyékony hulladék (azaz
a nem csatornahálózatban gyűjtött kommunális szennyvíz), amelyből 1990-ben még 11,7 millió tonna keletkezett. A
szennyvízhálózat folyamatos bővítésével a települési folyékony hulladék mennyisége azonban a 90-es években rohamosan
csökkent, majd az ezredfordulót követően mint hulladékkategória megszűnt.
A hulladékok kezelésének legmeghatározóbb módja a rendszerváltást követően is a hulladéklerakás maradt. Az anyagában
történő újrahasználatra és újrahasznosításra visszaforgatott kommunális hulladék aránya 3%, az energetikailag hasznosított
14% volt, miközben a kommunális hulladék 83%-a hulladéklerakókba került. Az első korszerű, szigetelt hulladéklerakó
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9. ábra: A képződő hulladék mennyisége Magyarországon 1990–2010 között (millió tonna). Forrás: OHT 2002, Internet2

1993-ban kezdte meg a működését Debrecenben osztrák szabvány alapján, hiszen akkoriban az aljzatszigetelésre semmiféle
hazai előírás nem létezett. A környezetszennyező hulladéklerakók még az 1990-es években is működtek, felszámolásuk az
európai uniós csatlakozás után indult meg nagyobb lendülettel.

6. Összegzés

Összességében a rendszerváltozás okozta gazdasági szerkezetváltozás kedvező hatással volt az ország környezeti
állapotára, de ez az átmeneti időszak korántsem volt jó hatással a társadalom nagy részére, mivel a munkanélküliség
növekedésével, a termelés visszaesésével járt. Ebben az időszakban még nem működött az intézményes környezetvédelem,
a környezetminőségnek a javulása nagyrészt a spontán folyamatoktól függött. A jogilag is átfogóan szabályozott
környezetvédelem 1995-től kezdődött hazánkban: az Országgyűlés ebben az évben fogadta el az 1995. évi LIII. törvényt
a környezet védelméről. Ezt a kerettörvényt számos más, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabály követte az évek
során, és kiépült a környezet- és természetvédelem állami szervezeti struktúrája is. Az intézményi és a jogszabályi környezet
változása az 1990-es években igen lassú volt, majd az európai uniós integrációból adódó szigorodó követelmények és pénzügyi
támogatások megjelenése az ezredfordulót követően erőteljes javulást eredményezett hazánk környezeti állapotában. Amíg
a 90-es években számtalan helyen megfogalmazták, hogy a környezetstatisztikai adataink alapján 30 éves lemaradásunk van
a fejlettebb európai országokhoz képest, napjainkra ebből legalább 20 évet sikerült lefaragni. Hazánk jelenlegi környezeti
állapotáról ajánljuk figyelmükbe Magyarország Nemzeti Atlasza XI. fejezetét.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Kocsis Károlynak, a Magyarország Nemzeti Atlasza Természeti környezet című kötet főszerkesztőjének, hogy a tematikus térképek
megszerkesztéséhez az MNA-projekt egyik alaptérképét a rendelkezésünkre bocsátotta.
A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg
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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS AKTUÁLIS GLOBÁLIS ÉS HAZAI FEJLEMÉNYEI
MIKA JÁNOS
Eszterházy Károly Egyetem, Földrajz és Környezettudományi Intézet, Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék

Absztrakt
A jelen tanulmány mintegy kiegészítése annak a fél évvel ezelőtti tanulmánynak (Mika, 2018), ami az energiahasználat és a klímaváltozás
hazai és nemzetközi fejleményeit összegezte. Az ott szereplő ábrákat és megállapításokat e tanulmányban nem ismételjük meg. A
bemutatott eredmények három részre bonthatók. (i) A globális adatok közül a CO2 és a metán esetében mutatjuk be a változást. A globális
átlaghőmérséklet 2014 óta jelentősen emelkedett, részben a 2015-2016-os erős El-Nino jelenség miatt, míg a század első évtizedéről
újabb elemzések igazolták, hogy sokkal lassabban melegedett a vártnál. (ii) Az IPCC legújabb Tematikus Jelentése azzal foglalkozik, hogy
miként lehetne 1,5 Celsius fokon tartani a globális felmelegedést, vagy legalább oda visszahozni és miben különbözne ez a klíma attól,
mintha az éghajlat stabilizálását csak 2 oC-nál érnénk el. (iii) Végül, a hazai újdonságok között bemutatjuk az üvegházgáz kibocsátás
csökkenését, a GDP ezzel párhuzamos növekedése ellenére, illetve megfigyelések alapján hogyan alakult a hőmérséklet és a csapadék,
illetve mit mondanak a legújabb hazai modell-futtatások.

Kulcsszók: CO2-kibocsátás, éghajlatváltozás, globális melegedési hiány, IPCC SR15, Magyarország

1. Bevezetés
Alig fél éve összefoglaltuk a klímaváltozás néhány újdonságát (Mika, 2018) és részletesen ismertettük az USA Energia
Információs Kormányzata legújabb összesítését (US EIA, 2017) a világ eddigi és 2030-ig terjedő energiaigényéről és
annak 2040-ig várható alakulásáról. Megállapítottuk, hogy egyenletesen növekvő energia-igénnyel kel számolnunk, ami
valószínűsíti az üvegházgáz kibocsátás további emelkedését.
Ennek részben ellentmond, hogy 2014 és 2016 között lényegében nem emelkedett a CO2 globális kibocsátása (Le Quéré
et al., 2017), noha a 2017-re előzetesen számított értékek ismét 2 %-os növekedést mutatnak.
Mika (2018) illusztrálta, hogy 2014-től újra jelentős ütemben emelkedett bolygónk átlagos hőmérséklete. Ezt a vonatkozást,
benne a globális melegedési hiány újabb értékelését a jelen cikkben újabb források alapján ismét elemezzük.
Változatos tartalmakat vehettünk át az Európai Környezeti Ügynökség összefoglalójából (EEA, 2017) illetve az USA
Nemzeti Jelentéséből (USGCRP, 2017) is. A hazai kutatásokat Mika (2018) korábbi tanulmányában a hazai energiahasználat
és CO2-kibocsátás adatai képviselték a KSH (2017) adatai alapján.

1. ábra: A szén-dioxid (CO2, felül) és a metán (CH4, alul) koncentrációjának alakulása a Hawaii szigeti Mauna Loa állomáson
(Forrás: http://www.climate4you.com/)
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2. ábra: A globális átlaghőmérséklet (felül) és az ún. El-Nino index (alul) alakulása. A két ábra időtengelyén más-más időszak látható,
amit a felső ábra zsugorításával próbáltunk kiküszöbölni (Forrás: http://www.climate4you.com/)

A jelen tanulmány a fenti források szintén aktuális eredményeitől nagyrészt független illusztrációkat tartalmaz, míg az
előadásban a két tanulmány adatait együtt mutatjuk be.

2. Megfigyelt globális változások
Üvegház-gáz koncentrációk

Elsőként lássuk, miként alakult a szén-dioxid koncentrációja az első és leghíresebb állomáson, Mauna Loan (1. ábra, fenn).
A 2018 szeptemberéig futó idősor továbbra is emelkedik. Ez arra utal, hogy a kibocsátás stagnálása messze nem vezet a
koncentrációk állandósulásához, hiszen az óceánok és a bioszféra csak sokkal kevesebb CO2 elnyelésére képes.
A második legerősebb üvegház-gáz a metán, amelynek alakulását szintén Hawaii szigetén az 1. ábra (lenn) illusztrálja. E gáz
alakulásában 1998 és 2007 között törés volt megfigyelhető: a koncentráció ebben az időszakban alig emelkedett. A legutóbbi
évtized újabb emelkedéséért már alighanem a permafrost területek olvadásával összefüggő metánhidrát kiszabadulás is
okolható. Ha ez a folyamat felgyorsul, az tovább erősítheti a felmelegedést. A stagnálás utáni peridusban a koncentrációnövekedés egyelőre lassúbb, mint annak előtte.
Hőmérsékleti tendenciák

A globális átlaghőmérséklet alakulása a globális melegedési hiány (kb. 2002 – 2013) elmúltával ismét emelkedésnek
indult (2. ábra, fenn).
A 2016. év kiugró értékeihez minden bizonnyal a 2015 közepétől kialakult kb. egy évig tartó, erős El-Nino epizód is

3. ábra: A globális átlaghőmérséklet alakulása néhány idősor (kék, piros, sárga) illetve a CMIP-5 globális modell-futtatások (fekete)
alapján. Az utolsó bő évtized tényleges melegedése tartósan a várt érték alatt maradt (Fyfe et al. 2016: Fig. 1.)

21
1. táblázat: Leglaposabb emelkedésű időszakok a különböző adatközpontok adatai szerint Az utolsó négy sor re-analízis alapú
rekonstrukció (Xin-Gang Dai, Ping Wang 2018: Table 1.)
Hőmérsékleti idősor

Trend °C/évtized

Véletlen esélye

Stagnáló időszak

HadCRUT4

0.0076

0.8393

2001–2013

NOAA-old

0.0010

0.9758

2001–2013

GISTEMP
ERA-Interim
NCEP-R2

0.0200
−0.0011
0.0179

0.7137
0.9885
0.9271

2002–2012
2002–2012
2002–2014

Cowtan & Way

0.0482

NOAA-new

0.0255

ERA-Interim
NCEP-R2

−0.0001
0.0082

0.6602

2002–2012

0.5626

2002–2012

0.9885
0.9057

2002–2012
2002–2012

4. ábra: A 1.5 fokos globális melegedés elérése túllövés nélkül (balra) és túllövés után visszatérve (jobbra) (IPCC SR15: FAQ2.1 Fig. 1)

hozzájárult (2. ábra, fenn).
A globális melegedési hiány eltűntetésén többen fáradoztak. Karl et al. (2015) például azért módosította a meglevő
sorokat, mert az óceánok fölött méréstechnikai okokból nem az ottani levegő, hanem a víz hőmérsékletének eltéréseit veszik
alapul egy rögzített referencia időszakhoz viszonyítva. Ezzel a kérdéses évek trendje egy kicsit megemelhető volt. Mindezek
ellenére, a 3. ábrán látható, hogy a hőmérséklet bő tíz éven át egyértelműen a várt (modellezett) érték alatt alakult.
Az 1. táblázat bemutatja, hogy nagyszámú globális adatsor mindegyikében elhanyagolható, s a t-próba szerint nem is
szignifikáns lineáris trendek mutathatók csupán ki. Az is lényeges, hogy a legkevésbé meredek trendek 2001 után alakultak
ki, vagyis nincs közük az 1998. évi erős El-Nino jelenséghez, amit követően a léghőmérséklet még visszahűlt a várt értékre.

3. Az IPCC 1.5 fokos Tematikus jelentése

Ez év október elején látott napvilágot az IPCC újabb Tematikus Jelentése, amely ezúttal azt vizsgálta, hogy milyen lenne
az éghajlat, ha sikerülne 1,5 Celsius foknál megállítani, vagy oda visszakormányozni a felmelegedést (4. ábra), illetve mit
kellene a világnak ehhez tennie a kibocsátások csökkentése terén. Megjegyezzük, hogy a feladat nehézségét önmagában az a
tény is illusztrálja, hogy az ipari forradalom kezdete óta már nagyjából 1 Celsius fokkal emelkedett a Föld átlaghőmérséklete.
Mivel az óceánok és a bioszféra csak mintegy 30 %-át tudják elnyelni a mai szén-dioxid kibocsátásnak, s ez az érték is
csökken, ha kisebbé válik a kibocsátás, a koncentrációk stabilizálódását biztonsággal csak a nettó kibocsátás csökkentése
esetén remélhetjük. Ennek szigorúbb és enyhébb változatát tárja elénk az 5. ábra bal oldala. Alig több mint 20 év enyhébb
változatban 35 év múlva el kellene érnie ezt zéró kibocsátást.

5. ábra: Az évi globális CO2 kibocsátás eddigi alakulása (GtCO2/év) és a nulla kibocsátás 2055-re illetve 2040-re történő eléréséhez
szükséges radikális csökkentés (balra), továbbá a CO2-től különböző üvegházgázok okozta együttes sugárzási kényszer (Wm-2), 2030
utáni redukcióval és redukció nélkül. Minden változat alkalmas a 1,5 Celsius fokon stabilizálásra. (IPCC SR15: SPM Fig. 1.b, 1.d)
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6. ábra: A globális felmelegedés 1.5 fokon tartását indokoló néhány változás veszélyessége a globális átlaghőmérséklet alakulásának
függvényében. Felül, balról jobbra haladva az öt legnagyobb ok az aggodalomra (RFC: reason for concern) az egyedi fenyegetett
rendszerek, az extrém időjárási események, a hatások térbeli megoszlása, globális halmozott hatások és a nagytérségű szinguláris
események. Alul, ugyanígy haladva, a korallok, a mangrove erdők, a trópusi kisléptékű halászat, az arktikus régió, a szárazföldi
ökoszisztémák, a tengerpartok elöntése, a folyami árvizek, a növények termése, a turizmus és a hőtöbblet miatti betegség és halálozás
(IPCC SR15: SPM Fig. 2)

7. ábra: (Fenn) A növényzettel összefüggő kibocsátást is figyelembe vevő üvegház-gáz kibocsátás CO2 egyenértékben (Lenn) A nemzeti
össztermék (GDP) és az üvegházgáz (GHG) kibocsátás szétválása Magyarországon 1990 és 2015 között, a nyitó évet 100%-nak véve. (7th
National Communication, Hungary 2017: Fig. 3.1 és 3.2)

A szén-dioxidtól különböző üvegházgázok esetében is ilyen drasztikus visszanyesésre számítanak a forgatókönyvek: 2030
után már nem nőhet e gázok együttes sugárzásmódosító hatása, sőt az optimistább változat 2030 után az e gázok hatásának
csökkenésével számol.
Természetesen, ilyen erőteljes kibocsátás csökkentésre legfeljebb akkor van esély, ha jól kidolgozott az is, hogy miért
érdemes mindezt megtenni, azaz menyivel veszélyesebb a nagyobb, kár csak 2 Celsius fokos melegedés a megcélzott 1,5
foknál. Ilyen érvelést tartalmaz a 6. ábra, amelynek felső elemében öt aggodalomra okot adó változás-típus látható. Fehérrel
az alig érzékelhető változások láthatók a globális átlaghőmérséklet függvényében, majd a sárga, a piros és a lila jelzi az egyre
nagyobb aggodalmat keltő változásokat.
A 6. ábra alsó eleme tíz nagy kiterjedésű, részleges hatásra adja meg ugyanezt a szín-skálát. Látható, hogy a meleg tengerek
korallzátonyainak élőlényei már most nagy veszélyben vannak. Az északi sarkvidék már 1,5 foknál nagy veszélybe kerül, de
további néhány felsorolt hatás is nagyon sérülékenyé válik már nem sokkal a mai felmelegedés után. Ha 2 oC fölé kerülünk,
csak a mangrove erdők veszélyeztetettsége nem éri el a magas mértéket.
A következőkben, végül rátérünk a hazai újdonságokra.
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8. ábra: A két-két múltbeli megfigyelés, illetve regionális modell-projekció szerinti, 30-30 éves átlagok alakulása országos átlagban, az év
hónapjaiban. Felül a hőmérséklet, alul a csapadék havi átlagai illetve összegei láthatók
(Magyarország Nemzeti Atlasza, 2018: 13 és 21 ábra)

9. ábra: A Péczely féle éghajlati osztályozás egyes típusainak előfordulása Magyarországon a térképeken látható 30 éves időszakok
mérései lapján. (Magyarország Nemzeti Atlasza, 2018: 28-30 ábra)

4. Magyarországi eredmények

A hazai üvegházgáz kibocsátás alakulása
Elsőként az ENSZ-nek benyújtott, 7. Nemzeti Jelentés (7th National Communication 2017) anyagából emelem ki a kibocsátás
alakulását (7. ábra). Látható, hogy némi hullámzás mellett egyértelműen csökkent a kibocsátás az 1990-es évek óta. Az ábrán
a LULUCF (land use, land use change and forestry) a földhasználattal összefüggő kibocsátást (esetleg nettó elnyelést) okozó
tényezők összefoglaló neve.
A 7. ábra alsó felén azt is látjuk, hogy a kibocsátás csökkenése úgy ment végbe, hogy eközben a gazdaság bővült, fejlődött.
Annak az elvárásnak a sérülését, hogy ti. a gazdasági fejlődéssel romlania kell a környezetnek, amit tehát az üvegház-gázok
is demonstrálnak, szétkapcsolásnak (de-coupling) nevezzük.
Megfigyelt és modellezett változások

Végül, Magyarország Nemzeti Atlasza (2018) ábrái közül mutatunk néhányat. Az első páros sajátossága, hogy nemcsak 100
hőmérsékleti és 400 csapadékmérő állomás adatait tartalmazzák, de két hazai futtatású regionális klímamodell eredményeit
is. A 8. ábrán fenn a hőmérséklet, lenn a csapadék havi értékeit láthatjuk. A hőmérséklet esetében egyértelmű a felmelegedés
minden hónapban, viszont a csapadék esetében minden hónap más-más viselkedésű, legyen szó megfigyelt 30-30 évről, vagy
éppen két jövőbeli időszakról.
E pont és a teljes írás végén a megfigyelt változásokat talán legszebben, legérzékletesebben a hazánk éghajlati körzeteiben
detektált változások illusztrálják (9. ábra).

Köszönetnyilvánítás

A tanulmány megszületését támogatta a NKFIH K 116595 projektje.
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A FÖLDRAJZ ÉS A MUNKERŐPIACI ELVÁRÁSOK
HOMOKI ERIKA
Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógusképző Központ

Abstract
If we look at those organizations and challenges concerning Earth Sciences (meteorology, geodesy, mining, economic and regional
development), or the acquired knowledge and skills applied in everyday life; it is clear that in absence of these, the functioning of society
would be in trouble. So far, these topics have primarily been integrated in public education as part of Geography. This subject has enabled
students to have the pleasure of learning these disciplines of science and a profession later on. Fewer students tend to choose these fields
of study as it can be observed in higher education, while employees with such knowledge and competence would be appreciated in the
labor market. Therefore, our research is focusing on what companies require from students who have newly graduated in the field of Earth
Sciences, and how contented they are with their workforce having such qualification. Our aim was to find ways for reforming the stages of
secondary and higher education; in addition, to make the Earth Sciences specializations more attractive for future students.

Kulcsszavak: földrajzi tudás, munkaerőpiac, kompetencia

1. Bevezetés
Ha összeszedjük a gyakorlatban működő, földtudományokhoz (is) köthető szervezeteket, feladatokat (meteorológiai
szolgálat, földmérés, bányászat stb.) vagy a hétköznapokban felhasznált tudást és képességeket, azt láthatjuk, hogy ezek
hiányában a társadalom mindennapi működése is zavarba kerülne. Ezen ismeretek közoktatási tartalma eddig elsősorban
a földrajz tantárgy keretein belül jelent meg, ahol kedvet kaphattak e tudományterületek, szakmák későbbi elsajátítására a
tanulók. A közoktatási dokumentumokban közvetve vagy közvetlenül több helyen hangsúlyosak a földrajzhoz (is) kapcsolódó
kompetenciák és ismeretek, azonban ennek ellenére a tantárgy egyre jobban háttérbe kerül (tovább csökkenő óraszámok
még a NAT 2018 tervezetben is). Így azonban kevesebb eséllyel választanak majd maguknak e továbbtanulási területekről
a diákok, hiszen egyre kevésbé ismerik és értik meg ezeket. Így munkaerőhiány is kialakul(t) majd. A munkaerőpiacon
próbáltam meg válaszokat találni arra, hogy mit várnak el a földtudományi képzésben részt vevő friss munkavállalótól a
cégek, mennyire elégedettek az ilyen végzettségű alkalmazottaikkal, hiszen a képzés és közoktatási tantárgy is reformra
szorul, hogy mérsékeljük az erőteljes csökkenő tendenciát, a felsőoktatásban és a piacon egyaránt. A 22 interjú válaszai
alapján, több szinten is megállapítható a régi és új földrajzi kompetenciákkal kapcsolatos bizonytalanság, olyan cégeknél is,
ahol a nyilvánvalóan használnak ilyeneket. Azokat az általános képességeket és komplex gondolkodási műveleteket várják el,
amelyeket a kompetenciaalapú és problémaközpontú földrajzoktatás során jól fejleszthetünk. Kérdés számunkra az, hogyan
tudjuk az ehhez tartozó oktatási módszereket erősíteni, illetve ezeket a munkaerőpiac tudomására hozni.

2. Anyag és módszer

A munkaerőpiacra belépő friss diplomások lehetőségeivel és a tőlük elvárt képességekkel az elmúlt néhány évben
több kutatás is foglalkozott (Forgó et al. 2009; Tóthné Téglás – Hlédik 2014), azonban a földtudományi képzettségűek
elhelyezkedési lehetőségeivel kapcsolatban csak az SZTE földrajzosai publikáltak eredményeket (Nyári 2012). Jelenleg is
folyik több képzőhely összefogásával hasonló vizsgálat.
Kutatásom egy összetettebb vizsgálatsorozat részét képezte. Két időpontban végeztem kérdőíves felmérést (2009 és 2015),
melyben a földrajz tantárgyi attitűdöt is vizsgáltam. Ennek a mérésnek a lezárásaként léptem kapcsolatba a munakerőpiaci
szereplők egy csoportjával. Az interjúk előkészítése során társadalomföldrajzos, valamint a térség megyei Munkaügyi
Hivatalából geográfus munkatársakkal konzultálva állítottam össze a kérdéscsoportokat. Az interjúalanyok kiválasztásához
egyrészt megkerestem a kérdőívben (Sütő – Homoki 2013) megjelenített szakmák képviselőit, hogy megtudjam mennyiben
tekinthetők relevánsnak a földrajzi tudás felhasználhatóságáról kapott vélemények. Első körben a Diplomás Pályakövető
Rendszerben látható adatokat kértem le, de a maximum 20 fős, még tovább szűrendő regionális minta olyan alacsonynak
bizonyult, hogy nem láttam értelmét felhasználni. Munkaadói oldalról a Cég-Kód-Tár adatbázis 2013. évi adataiból a legalább
50 főt foglalkoztató közép- és nagyvállalatokat gyűjtöttem le Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-SzatmárBereg megyéből.
Ágazati megoszlás szerint bányászati, feldolgozóipari, kommunikációs, turisztikai, közigazgatási és rendvédelmi, szakmai,
tudományos szolgáltató, műszaki-mérnöki, valamint oktatási és szolgáltatást támogató szektorban tevékenykedő cégeket
kerestem meg (pl. Colas, BGT Hungária Kft., Sóstói Múzeumfalu, Jeles Földmérő, Nemzeti Parkok, B Telecom, MOL, MÁV stb.).
A cégek majd mindegyike rendelkezett nemzetközi kapcsolatokkal, melyek nem csak Európára terjedtek ki (Homoki 2016).

3. Eredmények

A felvi.hu adatai alapján szerkesztett diagramról (1. ábra) is jól látszik, hogy a természettudományok területén erőteljes
visszaesés tapasztalható a felvételt nyert hallgatók számában. Ezen képzési területen tanuló hallgatók eltérő kompetencia
együttessel rendelkeznek, mint más tudományterületen. Így a végzett munkavállalók esetében is nyilvánvalóvá kell, váljon
ezek megjelenése vagy megjelenésének igénye a munkaerőpiaci szereplők felől is. A visszaesés azt is jelenti, hogy egyre
nagyobb eséllyel tudjuk majd segíteni végzett diákjaink elhelyezkedését a már kialakult intézményi kapcsolatok révén.
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1. ábra: Az általános eljárás során felvett felsőoktatási hallgatók
száma természettudományok területén

2. ábra: Általános munkaerőpaci képességekkel szembeni elvárás

3. ábra: Milyen típusú földrajzi ismeretekre van szüksége a
cégeknek

4. ábra: Mélyebb ismeretek kellenének….

Az általános képességeket vizsgálva a cégek többségénél a jó kommunikációs, problémamegoldó képességet és gyakorlatias
látásmódot igényelték, amelyet a nyelvtudás és a csapatmunkában történő munkavégzés képessége követett (2. ábra). Ez
hasonló, mint az ELTE és más műszaki terület vizsgálati eredménye (Forgó et al. 2009; Tóthné Téglás – Hlédik 2014). Ezen
képességek mérése már felvételkor megtörtént. A kisebb cégeknél inkább a strukturálatlan felvételi interjúkat alkalmazták.
Bár a nagyobbaknál HR részleg végezte a többkörös munkaerő felvételt, de a külföldi székhelyűek hazai leányvállalataitól
vagy a néhány nemzetközileg jegyzett hazai cégtől eltekintve nem használtak általános felvételi szempontsort. Többségük a
különböző típusú felvételi interjúk során (board, szituációs, stressz, monotónia, kommunikációs, szakmai stb.) alapvetően az
általunk kérdezett alapképességeket, továbbá döntéshozatali, reagálási készségeket vizsgálják.
Ez az igény tökéletesen alátámasztja a földrajzoktatásnak azt a változtatási szándékát, mely szerint a leíró ismeretek
felől a feladatmegoldásra helyezze a hangsúlyt. Ami a kis órakeret miatt csak gondos előkészítéssel valósítható meg az a
kommunikáció és az együttműködési készség javítása, de ezek kiemelt munkaerőpiaci igénye szükségessé teszi a tanórai
alkalmazását. A felsőoktatási földrajztanári módszertanban is meg kell jelennie a gyakorlatorientált óratartásnak, a szóbeli
vizsga megerősödésének, a projekt- és csapatmunkák használatának.
Abban minden válaszadó egyetértett, hogy a munkaerő felvételnél használnak bejáratott csatornákat. A nagyobb – köztük
a szakmai cégek is – kapcsolatokat épített ki a fontosabb egyetemekkel (BME, ELTE, ME, SZTE, BCE, DE), a többi foglalkoztató,
ha nem is hivatalosan, de egykori képzőhelyével áll kapcsolatban és így veszi fel alkalmazottait. A természetvédelemben
gyakori, hogy a civilként vagy szakdolgozóként a munkával kapcsolatba kerülők válnak alkalmazottá.
Ahol a szakmai oldal is számít, ott a földtudományi ismeretek és képességek sorából leginkább azt igénylik, hogy a
geoszférák jellemzőit gyakorlatorientált módon tudják használni (3. ábra). A klasszikus ismeretelemek tudása a speciális
munkaköröket kivéve, hátrább került a felhasználó vonatkozásokkal szemben. A Studiorum Consulting Kft. (Internet1) on-line
gyorsfelmérésen vizsgálta a pénzügyi és vállalkozói ismeretek felsőoktatási szerepét. Az eredmény szerint a megkérdezettek
92%-a kiemelten fontosnak és fontosnak tartotta a pénzügyi és vállalkozói ismeretek közvetítését a felsőoktatásban, ez
ugyan kevésbé köszönt vissza a munkaadói válaszok között. A földrajz tantárgyból a közoktatásban a pénzpiaci rész alapján
erre is lehetne alapozni, bizonyos elemeit pedig a geográfus képzésbe is érdemes jobban beépíteni.
Az interjúk alapján a cégek közel feléhez már jelentkezett földtudományi, földrajzos végzettségű személy. Eltérőek a
vélemények a geográfus munkavállalók tudásáról. Ahol nem vették fel, sem a végzettség minőségével voltak elégedetlenek,
hanem más képességet hiányoltak. Azonban pontosan csak ott tudták megfogalmazni mire jó a földrajztudás, ahol legalább
a földrajz egyik felének (természet vagy társadalom) ismeretelemeit napi szinten használják. Jól jellemzi a helyzetet, hogy
volt olyan geoinformatikai munkát végző cég, ahol azért nem adtak interjút, mert szerintük nincs szükségük geográfusra.
A középvezető interjúalany szerint inkább bölcsész, társadalomkutató végzettségűeket tanítanak be olyan feladatok
elvégzésére, amely lényegében geográfus alapismeret, és a szakirányosok számára rutinfeladat.
A cégek általában elégedettek a hozott képességeikkel, sőt azok is a földrajz komplex látásmódját és térbeli elemző
képességét emelték ki, mint számukra használható tudáselemet, ahol még nem dolgozott földrajzos munkaerő. Legtöbben a
terepi tapasztalatok és az önálló munkavégzés hiányát vélték felfedezni a közelmúltban végzettek között. Úgy látják, hogy a
felsőoktatás a lehetőségeihez mérten is kevésbé támaszkodik a hallgatók önállóságára a képzés során. Ami sajnos egybevág
azon tapasztalatainkkal, hogy még a jobb képességű hallgatók egy része is az átlagosnál nagyobb mértékű segítséget vár el az
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egyszerű reproduktív ismeretanyag megtanulásához. Az önálló feladatmegoldások gyakran leegyszerűsítettek, kevés eredeti
feldolgozást látunk viszont, hiányzik az átvett információk alkalmazásának biztonsága.
Érdekesnek bizonyultak a földrajzot kiegészítő ismeretkörök elvárásával kapcsolatos válaszok (4. ábra). A céges profilhoz
kapcsolódó specifikus ismeretek (pl. vegyipar - kémia, természetvédelem - biológia mellett a földrajz-földtudományi szakmai
cégek leginkább azt várják el, hogy az oktatás során kapott tudás projektszemléletben jelenjen meg. Legyen megnevezési
tudásszintű ismeretük a diákoknak a szaktudásukhoz köthető jogi (szabványok, törvények, rendeletek), mérnöki keretekről
és legyen a valós munkakörökhöz kapcsolódó egy-egy speciális szaktudásuk (pl. speciális szoftverismeret, eljárástechnika,
matematikai (statisztikai) módszer stb.

4. Következtetések

A geográfus szakma még mindig nem találta meg a helyét egyértelműen a munkaerőpiacon. Érdemes lenne állásbörzéken,
esetleg fejvadász cégekkel tárgyalni a földtudományi végzettséggel betölthető állások listájának megalkotásáról. Az
interjúalanyok többségének volt valamilyen szempontból helyes elképzelése, de nem ritkán visszakérdeztek, hogy mi az
a speciális tudás, ami a geográfusra jellemző. Ez a vélemény nem teljesen egyezik meg a szegedi kutatások eredményeivel
(Nyári 2012). Egyrészt azonban ők is tapasztalták, hogy nem feltétlenül azért vesznek fel geográfust, mert azt keresnek,
hanem egy-egy résztudás alapján összekeverik a geodéta, geológus, térképész stb. rokon szakmák képviselőivel. A szakma
képviselőin múlik azonban, hogy a képzés során kapcsolatokat építenek ki a munkaadókkal, így közvetlenül, s a cégeken
keresztül közvetve is növelik a geográfusok elismertségét és elhelyezkedési esélyeit. Kialakítható lenne egy szakmai adatbázis
is ezzel kapcsolatosan.
Sajátos problémaként merül fel több cég esetén, hogyha megfelelne is a geográfus jelölt tudása alapján, de a törvényi
előírások mérnöki, technikusi, közgazdász, turisztikai végzettséget kérnek.
Munkavállalói oldalról a leginkább hiányzó képességek a földrajzi tényezők hétköznapi használatához kapcsolódnak,
nemcsak a természetföldrajz, hanem a társadalomföldrajz oldaláról is, amelyet a szegedi kutatásokban is leírtak (Nyári
2012).
Néhány esetben – földrajzos végzettségű interjúalanyként – elhangzott, hogy a geográfusként megszerezhető tudás a
projektszemléletű munkavégzésben lehet nagyon jó alapozás a gondolkodásmódja alapján, de önmagában nem eladható,
ezért nagyon nagy szerepe van a specializációnak.
Leginkább azt emelték ki az interjúalanyok, hogy képes legyen a földrajzos (is) az önálló tanulásra és felelősségteljes
problémamegoldásra. Ehhez viszont a felsőoktatásban is kifejezetten rugalmasan kellene alakítani az órakereteket.
Tanárképzési oldalról nagyobb lehetőséget biztosítani a ma még hagyományostól eltérő, cselekvésorientált tanítási
módszerek elsajátítására. Geográfus oldalról pedig a projekt jellegű oktatási keretek hangsúlyosabbá tétele mellett olyan
szabad órakeretet kellene biztosítani, amely a munkaerőpiaci szereplőkkel közösen, akár évente más-más ismeretet és
képességet biztosít az elvárásoknak megfelelően, hiszen a ma használt eszköz és szakismeret már holnapra elavulhat.
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FÖLDRAJZI PROBLÉMÁK – PROBLÉMÁS FÖLDRAJZ
DILEMMÁK AZ ÚJ NAT FÖLDRAJZKÉPE KAPCSÁN
PETE JÓZSEF
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma

Abstract
My presentation aims at placing Geography teaching and Geography as a subject into an educational and knowledge theoretical context of
the National core curriculum (Nat) to be introduced in 2019. It focuses on the coherence of the Geography topics and the objectives as well
as their relationship with other disciplines.
We can ascertain that the inconsistencies, unilateralism and self-contradictions underlying the Nat principles naturally impact the
interpretation of the individual learning topics and subjects. Together with all its advantages and disadvantages the pragmatic concept of
knowledge highlights from these principles, which results in a prescriptive, differentiating, constructivist and competency-based nature of
the core curriculum. We still hope that this plan serves as a basis for a successful professional dispute.

Kulcsszavak: földrajz, oktatás, Nemzeti alaptanterv

1. Bevezetés
A rendszerváltást követő oktatáspolitika legmagasabb szintű tartalmi szabályozója a Nemzeti alaptanterv. Tükrözi az
aktuális oktatáspolitikai koncepciókat, egyben az oktatáskutatás, a pedagógia, a tanulástudomány legfrissebb magyarországi
fejleményeit is. A körülötte kialakult vita mércéje ezen területek jelen állásának is. A tanulmány ezen keretekbe illesztve
vizsgálja a földrajz önképét, az alaptanterv földrajzképét.

2. Anyag és módszer

Jelen elemzés tárgya a Nemzeti alaptanterv 2019. augusztus 31-n megjelent tervezete, valamint a körülötte kialakult – sajtó
és szakmai – polémia néhány vonatkozása. A szöveg tartalmi, statisztikai elemzése (szemantikai tartalomelemzés) révén
igyekszem megvonni az alaptantervnek a földrajz diszciplináris helyére, szerepére vonatkozó (számszerűsíthető) mérlegét.
(Móré 2010). Ehhez gyakoriságvizsgálat alá vonom a szöveg egészét, valamint a földrajzzal foglalkozó fejezetet, illetve más
diszciplínák földrajzzal foglalkozó fejezeteit. Az eljárás során elsődlegesen a manifeszt tartalmakat vizsgáltam, a tantárgyi
koncentráció esetében figyelembe vettem a látens tartalmakat is. A szövegközti zárójeles számok a tervezet oldalszámára
utalnak (Internet1). Az eredményeket digitális vizualizációs eszközökkel (Internet6) ábrázoltam.

3. Eredmények

Az alaptanterv néhány jellemzője
Az alaptanterv egyik legszembeötlőbb újdonsága a konstruktivista pedagógia markáns megjelenése. Ennek nyomait már
a címekben is tapasztalhatjuk: „Kutatás alapú tanulás” (7), „Tanulóközpontú tevékenységek” (8), „Jelenségalapú oktatás”
(9), „Technológia által támogatott tanulás” (12). Általában pedagógiailag, metodikailag, tanuláselmélet szempontjából
megalapozottnak tekinthető a tervezet – gondoljunk például az átmenetek kezelésére (22) vagy az egyénre szabott
tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevételére (9). Figyelemre méltó változás a 2012-es Nat-hoz képest, hogy
műveltségterületek helyett tanulási területek szerint tagolja anyagát. Ehhez kapcsolódóan nem tudástartalmakról,
hanem eredménycélokról beszél – annak minden előnyével és hátrányával. Mindazonáltal megőrzi a korábbi alaptanterv
kompetenciaelvű megközelítését is.
A földrajz helye a tervezetben

Szűkítve a perspektívát mindenekelőtt leszögezendő, hogy a földrajz megmarad kötelező tantárgyként, mind az alapfokú,
mind a középfokú képzés évfolyamain (35). A kötelező alapóraszámokat tekintve azonban – a többi természettudományos
tantárgyhoz hasonlóan – óraszámcsökkenést szenved (37). Ezt a jelenséget – mondhatni: tendenciát – joggal nehezményezi
a szakma (Internet2, Probáld 2017).
A földrajz a természettudománnyal egy tanulási területet képez – jellemzően attól részben elkülönítve – természettudomány
és földrajz néven. A tanulási terület – az összes óraszám 11%-ával – a középmezőnyben szerepel, ami önmagában nem tűnik
rossz pozíciónak, azonban az éllovasok jellemzően egy tantárgyat fednek le, míg a természettudomány legalább négyet.
Oktatási-nevelési szakaszonként vizsgálva megállapítható, hogy a felső tagozatban és a középiskolában játszik valamelyest
hangsúlyosabb szerepet a tanulási terület.
A földrajz – óraszámát tekintve a természettudományokon belül – a komplex természettudomány/természetismeret
tantárgyat követően az előkelőnek tűnő második helyet foglalja el, ám ha a környezetismeret-természetismerettermészettudomány diszciplináris tudástartalmait „szétosztjuk” az egyes tantárgyak között, akkor már jóval kiegyenlítettebb
pozícióba kerül a földrajz.
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1. táblázat: A földrajz tantárgyi kapcsolatai a tervezetben (Forrás: Internet1)

Tanulási terület, tantárgy

Történelem-társadalomismeret
Magyar nyelv
Idegen nyelv

Kapcsolódás a földrajzzal
(karakter)

(százalék)

(karakter)

(százalék)

0

0,00

162

5,24

655
0

Biológia

187

Matematika

0

Kémia
Fizika

Technika-technológia

9,94
0,00
3,07

408

13,97

0

0,00

108

4,04
0,00

Művészetek

204

10,42

Testnevelés

0

0,00

Digitális technológia

Természettudomány
Összesen/átlag

A földrajz helye a tantárgyak között

Kapcsolódás a tantárggyal

0

263

1825

0,00
5,43
5,33

349
147
290
172
209
249

11,29
4,76
9,39
5,57
6,76
8,06

447

14,47

0

0,00

678
387
0

3090

21,94
12,52
0,00
8,33

A földrajz sajátos interdiszciplináris jellege a tanulási terület bevezetőjében is megfogalmazódó alapvető megállapítás:
szemléletformáló, szintetizáló tantárgy. A kifejezés (szintetizáló) a tervezetben 11 alkalommal fordul elő: egyszer a
gondolkodási kompetenciák kapcsán, egyszer a magyar nyelv a gondolkodási kompetenciákhoz való kapcsolódása miatt, egy
ízben a matematika, háromszor a történelem kapcsán – ebből kétszer az ismétlés kapcsán. A földrajz kapcsán öt alkalommal
kerül elő, zömmel annak sajátosságaként. Önmagában ez a tény feljogosít arra, hogy megvizsgáljuk a földrajz tantárgyi
kapcsolatait.
A tervezet valamennyi tantárgy esetében felvillantja a kapcsolódást a többi tanulási területhez és tantárgyhoz – különböző
terjedelemben. Ebből következően az összehasonlítás alapját ezen szakaszok – karakterben kifejezett – terjedelme adja (1.
táblázat).
Az adatok világosan jelzik, hogy a földrajz az egyik olyan tantárgy, mely leginkább igényli és teszi lehetővé a tantárgyi
koncentráció érvényesítését. Ugyanakkor a tantárgyi sajátosságok mellett talán leginkább tükrözi az alaptanterv pedagógiai
koncepcióját is (1. ábra).
1. ábra: A tervezet földrajzi fejezetének szófelhője (Internet1 alapján, Internet6 segítségével)

4. Következtetések

A Nemzeti alaptanterv tervezete kétségkívül új tudásfelfogást, tanuláselméleti paradigmát képvisel. Konstruktivista
jellege mellett azonban a kompetenciaalapú pedagógia elvei is visszaköszönnek. Alaptanterv, ugyanakkor előíró tantervként
szerepel a köztudatban, a nyilvános diskurzusban.
Megfigyelhető mindez a földrajz alaptantervi helyzetéről kibontakozott polémiában. A dolgozat arra kívánt rávilágítani,
hogy a – vélt vagy valós – tartalmi elvárásoknak megfelelni kívánó szakmai érdekek, melyek tantárgyak, tanulási területek
közti pozícióharcokban csúcsosodtak ki (Internet3) kontraproduktívak lehetnek: a „profiltisztítások” eredményeként a
földrajz épp a lényegét, szintetizáló, interdiszciplináris jellegét veszítené el.

1. ábra: A tervezet földrajzi fejezetének szófelhője (Internet1 alapján, Internet6 segítségével)
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MÓDSZERTANI ÖTLETEK TURIZMUSFÖLDRAJZI ISMERETEK TANÍTÁSÁHOZ
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSBEN
KAPUSI JÁNOS
DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma

Abstract
Although Geography as a core subject seems to be continuously losing ground in Hungarian secondary schools, a certain set of schools
with Tourism or Economics profile may still enjoy the privilege of having Geography as their designated science subject. This article
presents a handful of methods and good practices in the teaching of Geography in Tourism in bilingual vocational secondary education.
The curriculum of these schools has a selection of vocational subjects expanding teachers’ opportunities to involve geographical content
while relying on the regular use of ICT devices and fulfilling the needs of content and language integrated learning at the same time. The
methods described below present new resources and ideas on how to successfully fulfil the needs of both the teaching of Geography and
modern language education within the context of domestic and international tourism.

Keywords: bilingual education, CLIL, lesson planning, media, methodology, tourism, vocational education

1. Bevezetés
Az utóbbi néhány évben a szakgimnáziumokból és szakközépiskolákból – néhány ágazatot leszámítva – szinte teljesen
kiszorult a földrajz. A „kedvezményezett” iskolacsoportban (például közgazdasági vagy turisztikai képzést folytató iskolák)
nem csökkent drasztikusan a földrajz heti óraszáma, sőt, tantárgyak közötti koncentrációval, a tananyag átrendezésével és
magasabb évfolyamokon történő megjelenésével talán még egy kicsit nőtt is a megjeleníthető földrajzi tartalmak, azokon
belül is elsősorban az ágazathoz kötődő ismeretek aránya.
A két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnáziumi képzés még ezen az intézménycsoporton belül is irigylésre méltó
helyzetben van, hiszen közismereti (földrajz, célnyelvi civilizáció) és szakmai (turizmusföldrajz, szakmai idegen nyelv,
országismeret) tárgyak keretében is lehetőséget biztosít a földrajzos gondolkodás elmélyítésére. Ezen tárgyak tematikája
és órakerete a megszokottnál valamivel nagyobb mozgásteret jelent, így a tantárgyi ismeretek átadása mellett a szaknyelvi
és kommunikációs készségek egyidejű és sokoldalú fejlesztésére, a tartalomközpontú nyelvoktatásra is jut lehetőség.
A következőkben bemutatásra kerülő módszertani ötletek ugyan a fent említett képzéshez kapcsolódnak, de könnyen
adaptálhatók más képzési formák vagy tantárgyak számára is.

2. Anyag és módszer

A nemzetközi idegenforgalom volumene évről évre bővül, a repülőjáratok széles választékával egyre több célpont válik
szinte közvetlenül elérhetővé számunkra, számos ország pedig sorban dönti meg saját rekordjait az oda utazó turisták számát
illetően. Sok más országhoz hasonlóan hazánk is jelentős energiát és összegeket fektet a turizmusba, a bővüléshez pedig egy
erős munkaerőpiaci igény kapcsolódik, melyet részben azok a középiskolák tudnak kielégíteni, ahol az idegenforgalmi szakmai
képzés mellett magas színvonalú nyelvi képzés is zajlik. Ezen képzések egy része szakgimnáziumi keretek között történik.
A földrajzi ismeretek hangsúlyos megjelenése teljesen indokolt, hiszen azok szervesen kötődnek az idegenforgalomhoz, a
tantárgyköziség pedig lehetővé teszi azt, hogy nagyobb mélységben, korszerűbb módszerekkel dolgozzunk fel földrajzi, azon
belül pedig kifejezetten turizmusföldrajzi témákat.
A Lonely Planet Best in Travel toplistáinak feldolgozási lehetőségei

Az első bemutatásra kerülő módszertani ötlet a bakancslista-készítést kombinálja az útikönyvek év végi listáival. A
világszerte ismert és népszerű Lonely Planet útikönyvkiadó minden év végén top 10-es listákat készít azokról a turisztikai
célpontokról, amelyeket – a szerkesztők meglátása szerint – érdemes meglátogatni vagy felvenni a bakancslistára. A Best
in Travel listáinak órai feldolgozásához a sorozat aktuális kiadványának beszerzésére sincs szükség, a Lonely Planet
weboldalán elég sok anyagot kínál az érdeklődők számára, így rövid videókat, képgalériákat és útleírásokat is találunk az
egyes helyszínekről. A szerkesztőség a világ minden sarkából válogat a toplistákhoz, amelyek közül néggyel – legjobb ország,
város, régió és jó ár/érték arányú (az eredeti összeállításban value) úti cél – kiemelten is foglalkozik.
A listák jellemzően ősszel válnak elérhetővé, ezekről több hazai híroldal is rendre be szokott számolni. Minden évnek
vannak slágercélpontjai, amelyek rendszerint valamilyen aktuális apropóból kerülnek fel a listára (pl. függetlenség
évfordulója, nemzetközi esemény, programsorozat), viszont akadnak igencsak meglepő, nem egyszer alig ismert, órákon
szinte egyszer sem említett helyszínek is. (Erre nagyon jó példa a 2018-as lista Dzsibutival és Puerto Ricóval.) Az összeállítás
változatossága önmagában is motiváló és figyelemfelkeltő, az IKT eszközök alkalmazásával pedig könnyen beemelhető a
tanítási órák menetébe. A téma kellően színes és sokrétű, így lehetőséget ad akár földrajzórákon túli feldolgozásra is, például
angol nyelvi órákon, amihez B1-B2 szintű nyelvtudás szükséges.
Az órai feldolgozás néhány eleme:
• véleménycsere a válogatás szerkesztési elveiről, céljairól, korlátairól
• korábbi top 10-es listák összehasonlítása, a beválogatott helyek jelölése kontúrtérképen
• következtetés a kiemelt úti célokra, azok földrajzi elhelyezkedésére képek segítségével
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• kulcsszavas lista készítése a kiemelt úti célokról az azokat bemutató videók megtekintése után
• hasonlóságok és különbségek keresése a kiemelt úti célok között földrajzi adottságaik alapján
• a top 10-es listákon kiemelt helyek összevetése a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) aktuális, leglátogatottabb
országokat tartalmazó listájával
• a diákok által elkészített és egymással megosztott bakancslisták térképezése és a gyűjtemény jellemzőinek közös
megvitatása

A feladat érdekes továbbgondolása lehet egy hazai vagy magyarlakta területhez kötődő helyszín megjelenítése egy virtuális toplistán. Mivel a közelmúltban két, magyar érintettségű célpont is bekerült a top 10-be – a 2016-os listán Erdély
a régiók között az első, Debrecen pedig a 2017-es jó ár/érték arányú célpontok listáján az ötödik helyen szerepelt –, nem
lenne teljesen előzmény nélküli ez a felvetés. Egyes diákok számára kihívást jelenthet eljátszani a gondolattal, hogy a Lonely
Planet szerkesztőinek „felkérésére” most ők ajánlhatnak úti célokat az egyes kategóriákban, viszont választásukat meg is
kell indokolniuk. Ezt leginkább projekt keretében látom megvalósíthatónak, amelybe az egyéni és kiscsoportos megoldásokon túl akár nagyobb lélegzetű kreatív feladat (pl. poszterverseny, prezentáció-készítés) is beépíthető, így a diákok érvelési
technikáinak, vitakultúrájának, nyelvi készségeinek fejlesztése mellett az informatikai eszközök gyakorlati alkalmazására is
van lehetőségünk.
Országismereti szempontból érdekes lehet egy olyan óra vagy projekt megvalósítása, amelyben a kiemelt országra vagy
régióra összpontosítunk és megpróbáljuk azt közelebb hozni a diákokhoz. Az adott ország – a 2018-as ajánlásban Chile –
földrajzához, történelméhez, kultúrájához kötődő kérdésekből, topográfiai elemekből a napjainkban nagy népszerűségnek
örvendő alkalmazások (Kahoot, Learningapps) segítségével interaktív minivetélkedő vagy keresztrejtvény készíthető.
Tapasztalatom szerint az órai aktivitást tovább növeli, ha a megvalósítás során a nyomtatott források (pl. atlasz) mellett az
internetet és a diákok okoseszközeit is bevonjuk.
Hazai turisztikai kampányok feldolgozási lehetőségei

Hazánk idegenforgalma folyamatos bővülést mutat, nem véletlenül szerepel kiemelt helyen az ország turisztikai
stratégiájában a marketing, melynek néhány elemével a diákok is jó eséllyel találkozhattak. A közelmúltban közzétett, hazánk
látnivalóit, turisztikai célpontjait és hagyományait népszerűsítő imázsfilmek, reklámszpotok és a plakátkampányok földrajzi
és honismereti szempontból is könnyen feldolgozható tartalomnak tekinthetők.
A 2013-as „Think Hungary” kampány egy ötletesen megszerkesztett, modern zenével megtámogatott imázsfilmre építve
elsősorban a külföldi turistákat igyekezett megszólítani, míg a 2017-ben indított „Magyarország rád vár!” kampány a belföldi
turizmus fellendítését célozza meg. Bár célközönségük eltérő, közös jellemzőjük az internetes csatornák használata. Mindkét
kampányhoz könnyen találunk magyar nyelvű cikket (az elsőhöz angol nyelvű cikk is elérhető), ami segítheti a felkészülést
és az órai feldolgozást.
A Think Hungary kampány a turisztikai kínálatban régóta hangsúlyos Budapest-Balaton-Hévíz háromszögre épít, de az
innovatív, vendégszerető ország képei is megjelennek. A videó esetében tartalmi elemek – tehát a megjelenített helyszínek,
tárgyak, szokások – megvitatása különösen érdekes lehet, hiszen a külföldieket célzó turisztikai anyagokkal kapcsolatban
könnyen felmerülhet, hogy azok ismert sablonokra, sztereotípiákra építve jelenítik meg hazánk turisztikai kínálatát, noha
tudjuk, hogy az általunk sablonosnak gondolt úti célok mögött jelentős érdeklődés és valós igények állnak.
Az órai feladatok tekintetében kézenfekvő választás lehet a videóban látott tartalmi elemek csoportosítása, rendszerezése,
a videó végén megjelenő mottó értelmezése és a kibővítés lehetőségeinek megvitatása a diákokkal. Nyelvi órákra való
adaptálása több készség együttes fejlesztésére ad lehetőséget, a szöveges forrásra és az audiovizuális anyagra építve pár
lépésben eljuthatunk az élénk órai vitához. Többszöri felhasználás után úgy látom, hogy a videó olyan témákat érint, amely a
diákok többségét érdekli, könnyen aktivizálja a diákok gondolkodását és szókincsét, de a feldolgozás módja szerint arra is jó,
hogy a képek segítségével néhány hasznos kifejezést is elsajátíthassanak a tanulók, elsősorban a gasztronómia, a technológia
és az építészet témaköréből.
A „Magyarország rád vár!” kampányt elsősorban az Itt kell lenned, hogy elhidd! és az Át kell élned, hogy elhidd! mottóval
ellátott plakátokról ismerjük. A kampány reklámszpotja és képei internetes kereséssel könnyen összegyűjthetők. A
bemutatott látványosságok, úti célok jellemzően kevésbé ismert vagy frekventált célpontok (pl. geológiai vagy kulturális
értékek), amelyek egy országos turisztikai kampányban ritkán jelennek meg. Szintén fontos eleme a kampánynak az
Instagram-arculat, valamint az ismert televíziós személyiségek, sportolók bevonása.
Az előző videóhoz hasonlóan ebben az esetben is érdemes foglalkozni a válogatási elvekkel, a célközönséggel, a mottóval,
viszont több lehetőség van a hazánk természetföldrajzához kötődő tartalmak körüljárására is, mint például a Hegyestű
és a Dunakanyar keletkezése, a Kis-Balaton, a hévízi tó vagy a Tisza-tó jelentősége. A kampányban népszerűsített helyek
kontúrtérképen való bejelölését követően érdemes lehet összevetni azt a hazánk turisztikai régióit bemutató térképpel,
esetleg kiegészíteni egy-egy hasonló, a turisztikai fősodortól távol eső, de a kampány koncepciójába illeszkedő úti céllal,
különösen azokból az országrészekből, amelyek a térképes összevetésnél viszonylag üresen maradtak. Egy-egy ilyen helyszín
bemutatására akár páros vagy csoportmunkában is sor kerülhet, sőt, kreatív feladat keretében akár a diákok lakóhelye is
felhasználható, a cél pedig a kampányplakátokhoz hasonló kép vagy poszter készítése a látott plakátok szerkesztési elveinek,
arculatának megtartásával.
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Turisztikai cikk feldolgozása
A turizmusmarketing felfutásának egyik eredménye, hogy mind angol, mind német nyelven számos, hazánk turisztikai
kínálatához kapcsolódó útleírás és cikk jelent meg világszerte milliók által olvasott újságokban és híroldalakon. Az
amerikai CNN például egész cikksorozatot szentelt hazánknak, a közelmúltban pedig videós anyagokkal is népszerűsítette
Magyarországot. A Debrecenről szóló, „Heavy metal and huge sausages” című cikk már a felütését illetően eléggé
figyelemfelkeltő, közös feldolgozásával pedig több érdekes kérdésre is kereshetjük a választ. Vajon egy külföldi szakíró,
utazó egy-egy néhány napos kirándulás alatt mennyit lát a városból? Mit szeretne megmutatni az olvasóinak? Hová helyezi a
hangsúlyokat? Mennyiben különbözik az általa rajzolt kép azzal, ahogy a helyben élők látják a várost?
Bár a felhasznált cikk 2014-es, aktualitása egy-egy pontot leszámítva változatlan maradt. A nevezetességek mellett
említésre kerülnek a városra jellemző kulturális, gasztronómiai és építészeti sarokpontok, de a város történetéből is kapnak
egy-egy szeletet az olvasók. Tartalmi szempontból jó nyersanyagot jelent minden olyan feladattípushoz, amellyel Debrecen
és környékének – elsősorban a Hortobágy – földrajzi adottságait, közlekedési lehetőségeit és turisztikai erőforrásait kívánjuk
megismertetni a diákokkal.
Az órai feldolgozást segítő feladatötletek:
• gondolattérkép készítése Debrecenről a cikk tartalmára építve
• a gondolattérkép kibővítése olyan elemekkel, amelyek nem szerepelnek a cikkben
• a cikkhez csatolt képgalériában szereplő pontok elhelyezése Debrecen térképén
• kiscsoportos feladat 1: hogyan változott a város arculata, idegenforgalma, programkínálata a cikk közzététele óta eltelt
időben?
• kiscsoportos feladat 2: Mennyiben tekinthető Debrecen nemzetközi úti célnak? Hogyan jelenik meg a nemzetköziség
Debrecenben? (Itt bármilyen, a Debreceni Egyetem, a repülőtér, a betelepülő cégek szerepével kapcsolatos anyag vagy
akár az Európa Kulturális Fővárosa projekt egyes elemei azonnal beépíthetők az óratervbe.)
Tapasztalataim szerint a cikk terjedelme nem szokott akadályt jelenteni a tanulóknak, a szókészlet gazdagsága – a
turisztikai útleírások sajátos nyelvezete, fordulatai miatt – viszont egyszerre lehet motiváló és a megértés szempontjából
zavaró a diákok nyelvi szintjétől függően. Ezért azt gondolom, csak olyan nyelvtanulókkal dolgozható fel sikeresen, akiket
a bonyolultabb szerkezetű mondatok és ismeretlen kifejezések (pl. melléknevek és határozók bőséges használata) nem
tántorítanak el. A cikkek feldolgozását érdemes képekkel, esetleg kapcsolódó videóval felvezetni, ezek a hozzáadott elemek
gyakran segítenek az érdeklődés felkeltésében, a tanulócsoport előzetes ismereteinek aktiválásában.

3. Eredmények

Ha az egyes tantárgyakat halmazként kezeljük, akkor a bemutatott három módszer valahol a földrajz, a turisztikai szakmai
tárgyak és az idegen nyelv halmazának metszetében helyezhető el, mivel egyszerre jeleníti meg a tartalomközpontú, IKTeszközökkel támogatott nyelvoktatást, a szakmai profilhoz kapcsolódó elvárásokat és a földrajzoktatás, a földrajzos
gondolkodásra nevelés céljait. Bőven adnak lehetőséget arra, hogy a diákok kifejthessék véleményüket, ütköztethessék
érveiket egy-egy turizmusföldrajzi jelenséggel kapcsolatban. Az interneten elérhető források pedig mindhárom bemutatott
módszertani ötlet esetében lehetővé teszik az adaptációt nemcsak a fentebb említett tantárgycsoportokban, de akár azokon
kívül.
Az utóbbi évek tapasztalatai szerint a tanulók nemcsak földrajzi gondolkodásmód oldaláról nézve tartják hasznosnak,
amikor a szakmai profiljukba vágó aktualitásokról beszélünk, de a nyelvhasználat oldalán jelentkező egyértelmű előnyöket
is látják. Saját gyakorlatomban ezeket a foglalkozásokat úgy próbálom összeállítani, hogy később akár egy (turizmus)
földrajzi probléma vagy aktuális esemény komplexebb, esettanulmány-szintű feldolgozása se okozzon gondot a diákoknak.
Úgy látom, hogy a fentiekhez hasonló tematikus foglalkozások nemcsak az írott és audiovizuális források feldolgozásában,
az információk rendszerezésében, a földrajz és a turizmus közötti kapcsolatrendszer megértésében segítenek, de az órai
bevonódást is jobban elősegítik a hagyományosabb, lexikális tartalmakat előtérbe helyező órákkal szemben.
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A VÍZLÁBNYOM HASZNÁLHATÓSÁGA A FÖLDRAJZ OKTATÁSBAN
KÜRTI LÍVIA
Eszterházy Károly Egyetem, Földrajz és Környezettani Intézet, Természetföldrajzi és Geoinfomatikai Tanszék

Abstract
The water related issues on the Earth are more and more important. Due to the global climate change the question of the sustainable
water usage and allocation will be also very sensitive and vulnarable challenge for us and also for the next genaration. The water footprint
is a good tool to sensitivate the students regarding water awarness. Through the tool they learn to behave as a responsible person who
cares not only its life, baut also the environment. During geogrphy course this methodology can be easily apllicabble. Our students were
surprised how much water is used by them during 1 year.

Kulcsszavak: Vízlábnyom, földrajz, felelősség, tudatos döntés

1. Bevezetés
A víz a legfontosabb a földi élet számára, és ugyanakkor a földfelszíni folyamatok egyik alapvető mozgatója, szállítóközege
és katalizátora. Másrészről az emberiség vízfelhasználása óriási mennyiségű friss vizet igényel, és a klímaváltozás hatásaként
bekövetkező vízhiányos időszakok minden területen éreztetik majd hatásukat. A legtöbb vizet a mezőgazdaság használja,
de Számos kutatás foglakozik arra vonatkozóan, hogy vízkímélő technológiákat dolgozzanak ki, de a jövő szempontjából
kiemelkedően fontos, hogy a lakosság vízfelhasználását jelentősen mérsékelje, illetve egyre inkább tudatos vízfelhasználókká
váljanak. Ennek egyik leghatékonyabb módja, ha már gyerekkorban felhívjuk rá a figyelmet. A hazai oktatási rendszerben,
már korán megjelenik a víz, mint fizikai anyag, szállítóközeg. De szeretnénk bemutatni egy olyan eszközt, amely már évek óta
létezik, de a hazai köztudatban egyáltalán nem terjedt el, pedig nagyon elgondolkodtató eredményeket mutat.
A vízlábnyom egyike az ökológiai értékszámoknak, amelyeket azért hoztak létre, hogy felhívják az emberek figyelmét a
globális környezeti problémákra és az egyéni felelősségre. Segítségükkel számos tudatos döntés hozható annak érdekében,
hogy mindenki saját számait látva lépéseket tegyen pl. a vízfogyasztás területén. A vízlábnyomot Hoekstra és munkatársai
dolgozták ki 2002-ben. A módszer egyik előnye, hogy a direkt és indirekt vízfelhasználást is számításba veszi. A vízlábnyomot
ki lehet számolni egy termékre, egy fogyasztóra, nemzeti szinten, és akár ország csoportok felhasználását is.

2. Anyag és módszer

Elsősorban megvizsgáltam a Nemzeti Alaptantervben, illetve a környezet- és természetismeret, földrajz tankönyvekben,
hogy hol, milyen témakörben és milyen kontextusban jelenik meg a víz. Kerestem azokat a lehetőségeket is, amelyek
nem kifejezetten csak a vízzel foglalkoznak, hanem kitekintenek a környezeti problémákra. Illetve egyes iskolákban és
óvodákban (pl. Gödöllői Zöld Óvoda) szervezett projektnapokra is elmentem, hogy lássam mennyire vonhatóak be a
különböző korosztályok. Végül saját egyetemi hallgatóinkkal, elsősorban osztatlan tanár és mester geográfus hallgatókkal is
beszélgettünk a Víz, mint erőforrás és kockázat c. kurzus keretében a helyzetről.
Ugyanakkor végignéztem a hazai és nemzetközi szakirodalmat, és magyar tanulmány nagyon kevés akadt ebben a témában.
A vízlábnyom számítás módszere

A Föld édesvízkészleteire szűkös természeti erőforrásként kell tekinteni, és ezért gazdaságilag felértékelődik Hoekstra
(2003) már a múlt század végén felhívta a figyelmet arra a gondolatra, hogy egy termék előállításánál nem csak a valós, de
az ún. virtuális vízfelhasználást is figyelembe kell venni. A virtuális víz nem más, mint egy terméklánc során közvetetten
felhasznált vízmennyiség. A vízlábnyom az 1. ábrán található közvetlen elemekből áll össze. A vízlábnyom kiszámítható
termékre, vagy vállalatra, de egyénre, családra, városra és nemzetre is.
Mint ahogy a táblázat mutatja a vízlábnyom számolásánál figyelembe veszik az ún. kék vizet, ami a felhasznált friss víz
mennyiségét (felszíni és felszín alatti vízből származhat) adja meg. A szürke víz nem más, mint az a szennyezett vízmennyiség,

1. ábra: A vízlábnyom összetevői (Hoekstra et al. (2011) nyomán)
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amely az adott termék gyártása során keletkezik, vagy éppen az saját felhasználásunk során szennyeződik. Végül a zöld víz az
a vízmennyiség, amely a csapadékból a talajban raktározódik el.
Tehát a vízlábnyom arra mutat rá, hogy egy adott fogyasztó, vagy termelő számára perspektívát és rálátást adjon a
vízfelhasználásáról. Fontos megemlíteni, hogy ez egy mennyiségi mutató, amely a vízfelhasználás és vízszennyezés mértékét
adja meg. De ugyanakkor a vízszennyezés és a vízfogyasztás helyi környezeti hatásait nem méri (Hoekstra et al 2011).
A kapott mérőszámok tehát inkább figyelemfelhívó és vitaindító szerepet kapnak arra ösztönözve a szereplőket, hogy a
helyi környezeti, társadalmi, gazdasági hatások értékelésével meginduljon egy fenntartható és méltányos vízhasználat és
vízelosztás.
Egy teljes vízlábnyom számítási folyamat 4 alapvető fázisból áll:
1. Felállítani a léptéket (helyi, regionális, globális léptékben gondolkodunk) és a célokat.
2. Vízlábnyom számítás az összegyűjtött adatokból
3. Vízlábnyom fenntarthatósági felmérés
4. Vízlábnyom válaszkészítés
Ugyanakkor egy országnak például lehet belső és külső vízlábnyoma is. Míg a belső vízlábnyom a hazai forrásokból nyert
vízmennyiséget mutatja, addig a külső azt mutatja meg, hogy az importált áru mennyi víz felhasználásával készült a gyártó
országban illetve, hogy a szállítás során mennyi vízre volt szükség.
Jelen tanulmányban azonban nem volt cél egy teljes számolás végigkísérése, hanem elsősorban figyelem felhívási
kísérlettel a diákok és a hallgatók vízfogyasztási szokásaira voltunk kíváncsiak.

3. Alkalmazhatóság a földrajz órán

A Nemzeti Alaptantervben és a különböző tantárgyismertetésekben foglalt célok elérése érdekében a vízlábnyom
remek eszköz lehet a pedagógus kezében arra az esetre, ha a figyelem felkeltése a célja. A vízzel a magyar hallgatók már
alsóban megismerkednek környezetismeret óra keretében, és azt is megtanulják, hogy víz nélkül az élet sem lehetséges.
Ezeket az ismereteket tovább bővítik a víz fizikai tulajdonságaival természetismeret óra keretében, ahol megállapítják,
hogy a víz három fázisban létezik a Földön. Mindkét tárgy szeretné, ha a diákok a környezetüket jobban figyelnék és óvnák,
ezért egy-egy jeles naphoz kapcsolódóan (pl. Víz világnapja) be lehet vezetni a vízlábnyom bemutatását, például azzal, hogy
a saját, vagy az család vízlábnyomát mutatjuk be. Az 1. táblázat néhány alapvető élelmiszer vízlábnyomát mutatja be.
Földrajz órákon már komplexebb ismereteket is megszereznek, ezért ott akár a virtuális vízmozgások mögött álló
gazdasági érdekek tárgyalásával is el lehet mélyíteni a komplex látásmód kialakítását. Természetesen szükséges a megfelelő
fogalmak és folyamatok ismertetése előtte. Ugyanakkor például vitaóra keretében át lehet ismételni a globális környezeti
problémákhoz kapcsolódva a vízzel kapcsolatos kérdéseket. Így a vízlábnyom szervesen kapcsolódik a következő témákhoz:
Földrajzi övezetesség (hol alakulnak ki vízhiányos területek és miért), Nemzetközi együttműködések (ENSZ, UNESCO
mindkettő szorosan kapcsolódik a vízlábnyomhoz, illetve a Fenntartható Fejlődési Célok), Vízburok földrajza (vízburok,
mint gazdasági erőforrás, vízburok környezeti problémái), Társadalmi folyamatok a 21.sz. elején, Globalizáció, Világgazdaság
(NAT).

4. Következtetések

A vízlábnyom számos felhasználási lehetőséget nyújt, hiszen sok témához kapcsolódik a földrajz órákon. Alkalmazása során
a pedagógusnak lehetősége nyílik különböző pedagógiai módszerek alkalmazására a tanóra keretein belül, pl. csoportmunka,
projektmunka, diagram készítés, előadás, vita óra stb. kipróbálására, amelyek során a diákok számos kompetenciája fejlődik
és egyre komplexebbé is válik világlátásuk.
Ha azonban valaki egyszerűen csak figyelemfelkeltés céljából szeretné alkalmazni, arra is kiválóan alkalmas. Erre
különös jó eszköz a vízlábnyom angol nyelvű honlapja ahonnan nagyon sok haszon információ és térkép is bemutatható, sőt
kifejezetten iskolai célra szánt tartalmak is készültek. A honlap címe az irodalomjegyzékben megtalálható.
Összességében saját tapasztalataink és hallgatóink beszámolója szerint a vízlábnyom számítása számukra nagyon
elgondolkodtató volt és segített nekik a tudatosabb, fenntartható élet felé lépéseket tenni.
1.táblázat Néhány élelmiszer vízlábnyoma (Forrás: internet1)
Termék neve

Vízlábnyom

Tea (250 ml)

27 L

Kávé (125 ml)
Paradicsom
Szőlő
Bor (125 ml)
Sör (250 ml)
Csokoládé
Marha

132 L

214 l/kg
610 l/kg
109 L
74 L

17196 L/kg
15414 L/kg
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A FÉNYSZENNYEZÉS OKTATÁSI VONATKOZÁSAI A FÖLDRAJZ TANTÁRGYBAN
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Abstract
Excessive exposure, the useage beyond the required level of artificial light sources, has become an environmental problem in the last
decades. Our Survey is the starting point for studying the contents of the National Core Curriculum (NAT), the framework curricula,
and the school books, focusing on the processes and impacts of light pollution. During the analyzes, we described the inclusion of light
pollution as a topic where it could be mentioned in these documents, and completed with some specific task ideas too. The goal is to
prepare students for how to identify inefficient lighting, offer alternatives that reduce consumption and help communities regain and
preserve a precious natural treasure - the dark night sky.

Kulcsszavak: fényszennyezés, Nemzeti Alaptanterv, földrajzoktatás, környezeti nevelés

1. Bevezetés
A mesterséges fényforrások széles körben elterjedt használata hátrányosan befolyásolhatja környezetünket, egészségünket
és energiafogyasztásunkat. Egyes megközelítések szerint a fényszennyezés korunk egyik új környezeti kihívása, az ipari
civilizáció egyfajta mellékhatása, amelynek forrásai közé sorolják a különböző szükségtelen beltéri és kültéri világító
eszközöket, a reklámfényeket, kereskedelmi egységek, irodák és gyárak megvilágítását, a helytelenül kivitelezett utcai
világítást és a sportlétesítményi építmények fényeit (Csörgits – Gyarmathy 2006). Maga a probléma akkor keletkezik, ha a
fényforrások hibás tervezése vagy működése következtében időben és térben úgy jut többletfény a környezetbe, hogy a) nem
tölti be a célját, b) indokolatlanul nagymértékű fénykibocsátással jár, c) illetve akkor is, ha megfelelő, de nagy területet érint.
Egy rosszul irányított vagy rosszul árnyékolt fényforrás nem hatékony, ugyanis nem arra a megvilágítandó objektumra,
felületre irányul a fénye, amelyre hivatott, ennek következtében pedig villamosenergia-pazarlás történik (Kolláth 2009).
A fényszennyezés hatásai közé sorolhatjuk az évmilliók alatt kialakult nappali és éjszakai fényviszonyok váltakozása közti
egyensúly felborulását, aminek negatív hatása többek között:
• az ökoszisztéma és a vadon élő állatok megzavarásában,
• az emberi egészség károsodásában,
• az energiafogyasztás növekedésében, és
• a csillagos égbolt eltűnésében mutatkozik meg (Kolláth 2003).
A fényszennyezés jelensége tehát egy mindenkit érintő probléma, jó hír, hogy mérsékelhető, azonban mérsékléséhez
tudatos cselekvésre van szükség.

2. Anyag és módszer

A kutatás problémafelvetése két részből tevődik össze: egyrészt kérdéses az, hogy a fényszennyezés jelensége hogyan
jelenik meg a hivatalos oktatási dokumentumokban, másrészt léteznek-e olyan összefoglaló művek, taneszközök, melyek a
témakörtanítása során alkalmazhatóak?
A fény földi környezetben betöltött szerepét és azok környezeti hatását a természettudományos tantárgyak témakörei
között kell keresnünk. Ezek természet- és társadalomtudományi szintézise a földrajz tantárgy fő célkitűzésének tekinthető:
a természeti, társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatok közötti összefüggések megláttatása, bemutatása, az okok
és következmények feltárása alapján (Makádi – Horváth 2011; Ütőné 2014). Vizsgálatunk tartalmi oldalát tekintve,
ennek megfelelően a kulcsszavas dokumentumelemzés módszerét használtuk, melynek alapjait a napjainkban az
oktatásban hivatalosan elfogadott és felhasznált dokumentumok földrajzra vonatkozó részei adták (Nemzeti Alaptanterv
(2012), Kerettantervek, kísérleti és újgenerációs tankönyvek). A kulcsszavas keresésre az alábbi fogalmakat adtuk meg:
csillagoségbolt-park, fénytérkép, fényszennyezés, Tejút, világítás.
A dokumentumok kvalitatív tartalomelemzését az Atlas.ti szövegkódoló programmal futtattuk végig a kulcsszavak
keresésével.
A dokumentumelemzés két fő részre különíthető el. Első részben feljegyeztük azon egységeket, melyekben és melynek
közvetlen szövegkörnyezetében a fent említett kulcsszavak a fényszennyezéshez kapcsolódó témaköröket érintve
szerepelnek. Ezt követően a második lépésben kiválogattuk azon elemeket, melyekben ugyan nem-, vagy nem jelentős
hangsúllyal szerepel a vizsgált témakör, azonban a tartalmi összefüggések alapján ott indokoltnak véljük megjelenítését.

3. Eredmények

Az 1. táblázat bemutatja, hogy a meghatározott kulcsfogalmak mindegyike megjelenik valamilyen formában. A
fényszennyezésre vonatkozó konkrét fogalom-meghatározás egyetlen dokumentumban sem szerepel, azonban a
csillagoségbolt-park rövid feladatköre olvasható. Többségében feladatok formájában jelentek meg a kifejezések. Néhány
konkrét példával szemléltetve: 9. osztályban ábraként szerepel a tankönyvben a Tejút látványa az égbolton, s a hozzá tartozó
feladatok a következőt tartalmazzák: „Nézz utána, hogy mi a Csillagoségbolt-park program! Készíts hozzá programajánlót!
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1. ábra: A fényszennyezéshez kapcsolódó tankönyvi példák

Mit hallottál a fényszennyezésről? Figyeld meg a zavaró fényektől mentes csillagos égbolton a Tejutat szabad szemmel,
és távcsővel is!” A világítás közvetlenül a fényszennyezéshez kapcsolódóan több témakörben is megjelent. Általános
iskolai tananyagban az Értékvédelem Magyarországon leckében a csillagoségbolt-parkok megalakulásának okai közé
kerül felsorolásra az éjszakai megvilágítás igényének megnövekedése, mindezt a terjeszkedő településeknek, iparnak és a
közlekedésnek tulajdonítva. Középiskolában a Társadalmi folyamatok a 21. század küszöbén témakörben az okos városok
megjelenéséről olvashatunk, ami az intelligens közvilágítás előnyeit, mint például az energiaköltségek csökkenését is
magában foglalja.
Az 1. ábra tartalmazza azoknak a fejezeteknek a számát, amelyek a tankönyvelemzés során központi témánkat a kereső
kulcsszavak alapján érinti. A keresési eredményeket évfolyamok szintjén külön vizsgáltuk. Egy-egy fejezetben megtalálhatóak
mind természet-, mind társadalomföldrajzi vonatkozások is. A 7-8. évfolyamon 1-1 fejezet foglalkozik előbbinél egy gyakorlati
óra keretein belül a Tejút látványával, utóbbinál pedig az értékvédelemmel kapcsolatban a csillagoségbolt-parkokkal.
Társadalmi és gazdasági területeket érintve Ázsia földrajzánál egy fénytérkép elemzéseként jelenik meg a téma, majd hazánk
idegenforgalmát tekintve a díszkivilágítások és az idegenforgalom kapcsolatainak feltárása során esik szó róla.
A 9. évfolyamon elsősorban természetföldrajzi jellegű témában foglalkozhatunk a fényszennyezéssel. A Föld kozmikus
környezete fejezetben, a csillagászati ismeretek fejlődésének oktatása során jelenhet meg a téma, a csillagképek felismeréséhez
kapcsolódóan. A következő, 10. évfolyamon pedig a társadalmi (városok típusai) és gazdasági folyamatok (világgazdasági és
társadalmi szervezetek ismertetése) kapcsán említhető. A Fenntarthatóság fejezetben az egyes környezetterhelő folyamatok
feldolgozása során a fényszennyezés témakörének összegző megjelenítése is indokoltnak tekinthető.

4. Összegzés

A fényszennyezés jelensége, a modern fogyasztói társadalom egyik jól érzékelhető, meglehetősen összetett környezeti
problémája. Éppen ezért a természet-, gazdaság- és társadalomtudományok között egyfajta hidat képező földrajz
tantárgy kiválóan alkalmas ezen problémakör komplex feldolgozására. A földrajz témaköreit megjelenítő, általunk
vizsgált hivatalos dokumentumokból kiderül, hogy a fényszennyezés ok-okozati összefüggéseiben feltárható a tantárgy
energetikai és infrastrukturális témaköreiben az okok, a globális problémák tanítása során a társadalmi gazdasági hatások,
természettudományi oldalról pedig az élővilágra, – közte a tanulók korosztályában megjelenő viselkedésminták miatt is
előforduló – káros hatások feldolgozása során. A regionális földrajzi ismeretek tanítása pedig alkalmas az országok fejlettsége
és a fényszennyezés közötti összefüggések, valamint jövőbeni megoldási lehetőségek megismerésére.
Összességében a témához szorosan kapcsolódó fogalmak, jelenségek csekély számú említéssel ugyan, de előfordulnak az
elemzett dokumentumokban. Azonban hiányzik a témakör egységes felépítése, ebből kifolyólag a fényszennyezést kiváltó
1. táblázat. A fényszennyezés megjelenése a hivatalos oktatási dokumentumokban

Keresett kifejezések

Vizsgált dokumentumok

csillagoségbolt-park

fényszennyezés

fénytérkép

Tejút

világítás

3

1

1

1

0

Földrajz_9_TK

1

0

0

Földrajz_8_TK

0

0

3

Földrajz_7_TK

0

1

Kerettanterv

0

1

Földrajz_10_TK

0

0

0

NAT

Totals

5

0

2

Totals
1

0
0

0
0

2

4

0

1

3

1

2

0

0
0

0

1

2

2

4

14
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okok és következmények feltárása a földrajzi témakörökben, s a diákok saját szerepének és megoldási lehetőségeinek
megértetése ezek ismeretében, amelynek kidolgozására jövőbeni kutatómunkánk során teszünk kísérletet.

Köszönetnyilvánítás

A fényszennyezéssel kapcsolatos kutatást támogatta az EFOP-3.6.2-16-2017-00014 kiírásban elnyert “Nemzetközi kutatási környezet
kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén” című projekt.
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A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
A HAZAI FÖLDRAJZOKTATÁSBAN
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Absztrakt
A földrajz oktatását tartalmi és módszertani tekintetben is változások jellemezték az utóbbi évtizedekben. A hagyományos tanítási
módszerek háttérbe szorulnak, helyettük a diákok aktív tanulása kerül előtérbe. Az aktív tanulást támogató módszerek közé tartozik
a Problem Based Learning (Probléma Alapú Tanulás, PBL). A PBL a PISA méréseken is fontos szerephez jutó problémafelismerési és
problémamegoldási kompetenciákra építő tananyagfeldolgozási módszer. A földrajz tantárgy szintetizáló jellege, és a tanulók közvetlen
környezetét érintő, mindennapi életből vett témái kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tantárgy szoros kapcsolatot alakítson ki a PBLel. Tanulmányunk célja az, hogy a PBL elméleti hátterének bemutatása után az érvényben lévő kerettantervi követelményeket vizsgálva
feltárja a problémaközpontú feldolgozásra alkalmas földrajz tantárgyi témákat.

Kulcsszavak: Problem Based Learing, aktív tanulás, földrajz tantárgy

1. Bevezetés
A társadalmi igények változása új kihívások elé állítja a közoktatásban dolgozó kollégákat, és a jövő földrajztanárait. Az
1990-es évek óta - Európa számos országához hasonlóan - közoktatásunk jelentős változásokon ment keresztül. Ezen belül a
hazai földrajzoktatásban eddig végbement tartalmi és metodikai változások azonban még messze nem elégségesek, melyre
a PISA eredményeink is felhívják a figyelmet. A 2015-ös PISA vizsgálatban kiemelt szerepet kapott a természettudományos
kompetencia mérése, ezzel szoros összefüggésben, első alkalommal mérte a kollaboratív problémamegoldó képességet is.
A magyar diákok teljesítménye a természettudományos kompetencia tekintetében ismét nem érte el az OECD tagországok
átlagát (Ostorics et al. 2016). Érzékelhető, hogy a hagyományos tanítási-tanulási eljárások már nem hatékonyak, egyre
fontosabbá vált a tudás alkalmazhatósága és transzferálhatósága, illetve a problémamegoldó képesség fejlesztése. Ezen
kompetenciák megszerzésében a hagyományostól eltérő, a tanulói aktivitást jobban támogató oktatási módszerekkel
bizonyíthatóan jobb eredményt lehet elérni (Dávid et al. 2016).

2. A PBL bemutatása

A PBL, mint oktatási programot Barrows és Tamblyn dolgozta ki. Az orvostanhallgatók tanítására kezdték el alkalmazni az
1950-es években (Allen et al 1996), azzal a céllal, hogy növeljék a gyakorlatban is alkalmazható tudásukat. (Hung et al. 2008)
Azóta már, átvette a jogi-, a műszaki képzés, a szociális munka és a pedagógia is. (Allen et al 1996). A neveléstudományban egy
olyan tanítási-tanulási módszert (Barrows – Tamblyn 1980), illetve egyes kutatók (Walton – Matthews 1989) olyan oktatási
stratégiát értenek alatta, ahol a diákok kis csoportban dolgozva oldanak meg a valós életből vett problémákat, felhasználva
az adott tudományterület ismeretanyagát, a tanulók előzetes ismereteit. Végül a probléma- alapú tanulás fogalma alatt
érthetjük azt is, amely egy olyan tanulási környezetet jelent, ahol a diákok kapnak egy problémát., akár olyat, amelyet nem
tudnak megoldani és rájönnek arra, hogy további ismeretek elsajátítása szükséges ahhoz, hogy a problémát megoldhassák
(Molnár 2004).

3. A PBL folyamata

A PBL munkamódszer során a diákok csoportokban dolgoznak, és együtt, saját maguk által választott módszerekkel
próbálják megoldani, megérteni és megmagyarázni a valós életből vett problémákat (Mandić et al. 2016). Munkájukat
egy tutor-tanár (faciliátor) segíti, akinek elsődleges feladata a csoport beszélgetéseinek ösztönzése, és a diákok önálló
munkájának figyelemmel követése (Pawsons et al. 2006). Az önszabályozó tanulás során a diákoknak olyan kompetenciái
fejlődhetnek, melyek a hagyományos oktatás során háttérbe is szorulhatnak. A kommunikációs készségek, kreatív, analitikus
és kritikai gondolkodás fejlesztése (Revákné 2015) mellett a problémamegoldó képesség kialakításában is segíthet. A
problémamegoldó képességet a legújabb képességfejlesztő programok a legfontosabb definiálási és fejlesztési célok közé
sorolják (Molnár 2017), azonban látszik, hogy a magyar oktatási rendszer nem tesz eleget a fejlesztésükért, sőt az iskolai
értékelésben és a diszciplináris mérésekben kapott eredmények nem mutatják meg diákjaink problémamegoldó képességének
szintjét (Molnár 2016). A PBL nagy hangsúlyt helyez a feladatmegoldás minden elemében megjelenő, folyamatát végigkísérő
és lezáró reflexióra (Hung et al. 2008). Azok a diákok, akik ilyen módon tanulnak, sokkal szélesebb körű ismereteket
sajátítanak el. Pontosabban és széles körben tájékozódnak azokról az ismeretekről, melyet a csoport tagjai rábíztak. Ennek
következtében jobban motiváltak, többet olvasnak könyveket, gyakrabban kutakodnak az interneten ez által hatékonyabb
információkeresővé válnak (Csíkos 2010). A PBL kiemelt eleme az, a diákok olyan képességekkel gazdagodjanak, melyek
más helyzetben is alkalmazhatóak lesznek (Makádi M. et al 2013) (Internet1). A PBL folyamatát az 1. ábra szemlélteti.
A PBL módszer alkalmazásakor a probléma kiválasztása a tanári tervezés legfontosabb lépése. A probléma meghatározza
a problémamegoldás során a csoport munkájának minőségét, működését, a csoport tagjainak motivációját. Egy jó probléma
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1. ábra: A problémamegoldás folyamata (Saját szerkesztés Makádi M. et al 2013 alapján)

első jellemzője, hogy hasonlítania kell egy mindennapi életszerű problémához. Fontos, hogy egy problémának ne csak egy
jó megoldása legyen és ezeknek a megoldásoknak a megkeresése igényeljen csoportmunkát és ne tudja egyetlen ember
elvégezni a feladatot (Hung 2016). A probléma alapú tanulási formák kiegészíthetők infokommunikációs technikákkal,
amelyek tovább növelik a PBL hatékonyságát. Különösen jól alkalmazhatók a számítástechnika vívmányai, az információk
azonosítása, az internet adta lehetőségek felhasználása.

4. A PBL és a földrajz tantárgy kapcsolata

A PBL problémaközpontú tantervi haladása miatt interdiszciplináris jellegű. Ez összekötheti a szintén több tudományterület
eredményeit magába foglaló földrajz tantárggyal (Pawsons e al. 2006). A földrajz „a jelen adottságait a múltbeli fejlődés
oknyomozó magyarázatával indokolja, ugyanakkor dinamikus módszereivel a természet önfejlődését és az antropogén
tevékenység módosító hatásait együtt értékelve a jövő fejlődésének tendenciáit is előre jelzi.” (Teperics 2015, p. 34 idézi
Farsang 2012, p. 15.) A Földünket érintő kérdésekben a diákok előzetes tudással rendelkezhetnek. Földünk folyamatainak,
jelenségeinek modellezése a földrajz tantárgyban fejlesztendő kompetenciák közé tartozik (NAT 2012). A modellalkotás
segítségével a földrajz sémákat hoz létre, melyeket más környezetben is felhasználhat. A sémaalkotáskor működésbe lépő
tudástranszfer folyamatok segítik a diákokat abban, hogy más helyzetekben is felhasználható tudáshoz jussanak (Molnár
2002).
A nemzetközi felsőoktatás kisérlek rámutattak arra, hogy a PBL segítségével, a földrajz szakos hallgatók sikeresebben
sajátítanak el tananyagot (Mandić et al. 2016), egyetemi tutor-program jöhet létre (Golightly 2016), valamint segítheti a
teremmunka sikerességét is (Raath – Golighty 2016). Az Egyesült Államokban több alsóbb szintű oktatási intézmény is
kialakította saját PBL tantervét, melyek a Hill-Slater modellre épültek. Ez a modell kérdések segítségével indítja el a tanulási
folyamatot (Solem 2001).
A PBL tantervi interpretációjához a magyar oktatási rendszer teljes átalakítására lenne szükség (Revákné 2015). Azonban
a folyamatosan csökkenő földrajz tantárgyi órakeretek mellett is lehetőségünk van arra, hogy az általunk választott témákat
a PBL segítségével dolgozzuk fel (1. táblázat). A Hill-Slater modell segítségével a gimnáziumi földrajz keretanterv 11 darab
tematikai egysége közül kilenc darabra tervezhetünk egy PBL feldolgozási ötletet. Egy feladatindító kérdést fogalmazunk
meg, mely kijelöli diáko haladási irányát. A kérdés kijelölésekor fontosnak tartottuk azt, hogy számukra is érdekes, vagy
környezetükben is létező probléma kerüljön elő. A kérdésekhez ajánlott módszert is kijelöltünk (1. táblázat 3. oszlop). Az
ajánlott módszerek kiválasztásánál a fő szempont volt az, hogy a diákok minél több kutatási módszerrel ismerkedjenek meg
a földrajz repertoárjából. Az eredményeket bemutató táblázat (1. táblázat). 4. oszlopában a tantárgyközi kapcsolatokat is
feltünteti.

5. Eredmények

1. táblázat: Tematikai egységekhez csatolt PBL feldolgozási lehetőségek

6. Konklúzió

A magyar közoktatásban a tanulói kompetenciák között a problémamegoldás kiemelt helyen szerepel (Molnár 2017).
Fejlesztésére kiválóan alkalmas a Probléma Alapú Tanulás. Egy probléma csoportmunkában történő feldolgozásával
mélyebb ismereteket szerezhetnek a tanulók, emellett fejlődhet számos, a 21. században fontos képességük és készségük.
Az orvosi egyetemekből indult munkaforma mára már szinte minden tudományterület és tantárgy keretein belül megjelent,
egész kerettantervek épültek rá. A földrajz tantárgy is magában hordozza a lehetőséget, hogy a PBL segítségével lokális
és globális problémákra keressenek megoldást a tanulók. A földrajz tantárgyban alkalmazott nemzetközi PBL projektekre
számos példát találunk (Fournier 2002) (Alexon 2015) (Internet3). A hazai Kerettantervben is több helyen jelenik meg a
problémafeltevés, de nem nyújt kellő segítséget a probléma tanórai felhasználáshoz. A tantárgyak közti kapcsolat is helyet
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1. táblázat: Tematikai egységekhez csatolt PBL feldolgozási lehetőségek (Saját szerkesztés)

Tematikai egységek

Kérdésfeltevés

Ajánlott módszer

Tantárgyközi kapcsolatok

A Föld kozmikus környezete

Hogyan éljünk túl a Marson?

Vizsgálat több szempontból.

Fizika, biológia

A vízburok földrajza

Mekkora a csoportom
környezetének vízlábnyoma? Mit
tehetek a csökkentésért?

A csoport tagjainak
környezetének (utca, lépcsőház)
vízfogyasztásának vizsgálata
(segítség a megoldáshoz:
internet2)

Matematika

A földrajzi övezetesség

Hogyan fog változni a Föld
éghajlata 2080-ra?

A Föld mint kőzetbolygó
szerkezete és folyamatai

Társadalmi folyamatok a 21.
század elején
Magyarország – helyünk
a Kárpát-medencében és
Európában
A társadalmi-gazdasági
fejlődés regionális
különbségei Európában
Az Európán kívüli
kontinensek, tájak, országok
társadalmi-gazdasági
jellemzői
Globális kihívások – a
fenntarthatóság kérdőjelei

Hogyan védekeznél a
földrengések ellen?

Hogyan tudnál segíteni
településednek?

Miért mennétek el? Mit tegyünk,
hogy maradjatok?
Milyen régiókra osztanád
Európát? Milyen szempontok
szerint osztanád fel?

Gondolattérkép

Információgyűjtés és feldolgozás,
térképkészítés.
Terv készítése, terv végrehajtása
(Például buszmegálló felújítása,
virágágyás kialakítása)
Iskolai kérdőív, Megoldási
javaslatokkal.

Fizika, biológia
Matematika
Matematika.

Gondolattérkép, gondolkodási
folyamatot és eredményeket
bemutató kiselőadás.

Történelem

Hogyan tudnál segíteni az fejlődő
országoknak?

Segítségnyújtási lehetőségek
feltárása.

Etika

Tedd jobbá a világot!

Projekt készítése, előadás.

kap benne, bár ezzel sem él megfelelő módon. A lehetőséget biztosítja a magyar kerettanterv, így már csak a tanáron múlik,
hogy él-e vele. A gyakorlati felhasználásra javasolt ötletek közül kiemelendő a 21. századi társadalmi változásokat, európai
integrációt és a környezetszennyezést feldolgozókat. Ezek nem csak a diákok problémamegoldó képességét fejleszthetik, de
segíthetnek abban, hogy tanulóink aktív, és felelős állampolgárokká váljanak. A földrajz tantárgy számos más lehetőséget is
biztosíthat a PBL-re, így mindenképpen érdemes időről időre beépíteni a tanítási-tanulási folyamatba.
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SZEMCSEMÉRET HATÁSA A LÖSZ-PALEOTALAJ SOROZATOK REFLEKTANCIA
MÉRÉSEINEK EREDMÉNYEIRE
SZEBERÉNYI JÓZSEF, VARGA GYÖRGY
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet
Abstract
Loess is the most widespread Pleistocene terrestrial sediment, which is investigated for more information of ice age. Diffuse Reflectance
Spectroscopy is a rapid method for analysing sediments and paleosols, which has been applied only for two decades. According to earlier
studies the results of reflectance measurements are influenced by grain size composition. In this paper we tried to show and characterize
this phenomenon.
Five sample were created with different grain size composition as a series. Results of refectance measurements and the calculated
reflectance proxies showed the quantifiable differences between the samples. The influence of grain size composition was well detectable.
Increasing of grain size induced more absorbation of electromagnetic radiation and waveength shift in the electromagnetic spectrum.
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1. Bevezetés
A lösz-paleotalaj sorozatok vizsgálata útján jelentős mennyiségű információhoz juthatunk a pleisztocén
éghajlatváltozásokkal kapcsolatban. Az üledékösszletek vizsgálatára számos módszert alkalmaznak (pl. geokémia, stabil
izotópok, mágneses szuszceptibilitás, másodlagos karbonát-tartalom, szemcseméret stb.), amelyek együttes értelmezése
során több oldalról alátámasztott eredmények születnek. Elmondható ezáltal, hogy minél több szempontból állítunk
elő mutatókat, annál valószínűbb, hogy a kapott eredmény helytálló lesz, ezért minden újabb módszer alkalmazása egy
tökéletesebb eredmény reményét hordozza magában. A löszkutatás egyik legfiatalabb módszere a diffúz reflektancia mérés,
amelyet a 21. század eleje óta alkalmaznak a negyedidőszaki üledékek vizsgálatához.
A diffúz reflexió során a beeső fénysugár az egyenetlen felületről minden irányba szóródva verődik vissza. A diffúz
reflektancia jelenségét a por alakú (mint egyenetlen felületű) anyagok spektroszkópos vizsgálatánál alkalmazzuk (1/A ábra).
A reflektancia mérése diffúz reflektancia spektrofotometerrel (DRS) történik, ahol a mintáról visszaverődő szórt sugárzás
egy BaSO4-tal bevont integráló gömb belső felületén többszöri töréssel jut el a detektorba (1/B ábra).
Az egyes anyagok összetevői – azok sajátosságaiknak megfelelően – különböző hullámhossz tartományokban mutatnak
jellegzetességeket. A reflektancia vizsgálatok anyagi minőség kimutatásában való alkalmazhatóságának lehetőségét a múlt
század közepe után fedezték fel (Burns 1965; White és Keester 1966, 1967; Bancroft és Burns 1967), egyúttal elkezdtek
kísérleteket végezni por állagú anyagok ilyen módon történő meghatározásával (pl. Adams és Filice 1967). A reflektancia
mérési eredményeinek értelmezéséhez színindexeket fejlesztettek ki (pl. Barron és Torrent 1986, Balsam et al. 1999),
amely magával hozta a reflektancia vizsgálatok lösz-paleotalaj sorozatokon való alkalmazását (pl.: Ji et al 2001, Chang
et al. 2002, Balsam et al. 2004, Torrent et al 2007) is. A kutatások természetesen sok ellentmondást tártak fel és ezáltal
alkalmazhatóságbeli problémákat is felvetettek, amelyekről egyelőre úgy tűnik, hogy elsősorban a lösz-paleotalaj sorozatok
anyagának heterogenitásból és rendkívüli változatosságából fakadhatnak. Régóta ismert például, hogy a szemcseméret
eloszlás módosító hatással van a reflektancia értékekre (Hunt 1989, Clark 1999). Ennek alapján egyértelmű, hogy az amúgy
változó szemeloszlású lösz-paleotalaj sorozat azonosítandó anyagáról mért reflektancia görbe valamilyen mértékű torzulást
fog szenvedni, így az ebből előállított mutatók is hasonlóképpen viselkedhetnek.

1. ábra: A diffúz reflexió (A) és a DRS működése (B)
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A szemcseeloszlásból fakadó eltéréseket, illetve azok mértékét ismert összetételű és nagy tisztaságú anyagokon történt
célzott mérésekkel tetten lehet érni. Jelen kutatás célja, hogy az egyes minták közötti különbségeket érzékeljük, majd az
eltérések helyét és mértékét meghatározzuk. Ezáltal fény derülhet azokra a helyekre, ahol a született adatok csak bizonyos
hibahatárok figyelembevétele mellett fogadhatók el, mert az nem az ásványos összetételből, hanem a szemcseméret
összetételéből eredeztethetők.

2. Anyag és módszerek

A löszösszletekkel kapcsolatos alapvető tényként kezelhetjük, hogy annak anyagát jelentős mértékben (20-70%) kvarc
teszi ki (pl. Pécsi 1990, 1995; Rogers és Smalley 1993, Újvári et al. 2014). A vizsgálat tárgyával kapcsolatos fontos kitétel
továbbá az anyag azonosíthatósága és egyneműsége. Így esett a választás a Fehérvárcsurgó és Kincsesbánya között található
Bitói bányából kihozott kvarclisztre, melyet a bánya tulajdonosa, az ÜVEG-ÁSVÁNY Kft. bocsátott rendelkezésünkre. A
vizsgált kvarcliszt anyaga magas szilícium-dioxid tartalmú (98,4%) mosott, szárított és őrölt termék. A löszösszletek jelentős
része a kőzetliszt szemcseméret tartományba esik, így a kiemelkedően magas „tiszta” kvarc-tartalmú anyag szemcseméret
szerinti osztályozásával és az egyes minták vizsgálatával olyan információk nyerhetők, amelyek alkalmazhatók lesznek a
löszkutatásban is. Ennek megfelelően döntően a finom szemcsés kőzetliszt és az aprószemcsés homok közötti tartományban
vizsgálódtunk.
A lézer-diffrakciós szemcseméret meghatározás Fritsch Analysette 22 Microtec Plus készülékkel, vizes diszperzióval
történt. A műszer zöld (532 nm) és IR (850 nm) fényforrásaival nyert nyers szórásadatok Mie-elmélet alapján lettek
átszámítva szemcseeloszlássá, ahol a szemcsék komplex refraktív indexét 1,54+0.1i-nek, míg a vizes közegét 1.33-nak vettük.
Az eloszlásgörbék a 0.08-2000 µm-es tartomány 108 méretosztály térfogat-százalékos eloszlását mutatják be.
A mintákat szárazon Hellma SUPRASIL 300 preciziós kvarcküvettákba töltöttük. A reflektancia méréseket Shimadzu UV3600 spektrophotometerrel (MTA CSFK FTI) 0,5 nm intervallumokban végeztük el 240-2000 nm között. A fehér standard
felvételéhez BaSO4-ot alkalmaztunk. A mérések közvetlen adatai a „raw data” kimeneti fájlban jelennek meg, amely %-ban
kifejezett, 3 tizedes pontosságú értékkel mutatja meg a mintáról visszaverődő fény mennyiségét a mért egységek (itt 0,5 nm)
szerint. A méréseket mintánként háromszor ismételtük, majd ezek átlagával dolgoztunk.
A raw data görbék felhasználásával különböző (a löszkutatásban is gyakran használt) mutatókat alkalmaztunk, amely az
egyes minták egymástól való eltérését mutatja meg. A lösz-paleotalaj sorozatok leggyakrabban használt mutatói a színindexek.
A brightness index teljes látható tartományt vizsgálja és megmutatja a vizsgált tartományban visszavert fénymennyiséget a
beeső fénymennyiség százalékában (Balsam et al. 1999), létrehozva ezzel a minta szürkeárnyalatos képét, az alábbi képlet
alapján, ahol a sötét minták alacsonyabb, a világosabb minták magasabb értékekkel jellemezhetők:
A löszkutatásban gyakran használt mutatónak számít a redness index is, amely a mintáról vörös tartományban visszavert
fény mennyiségét mutatja meg a látható tartományban visszavert fénymennyiség viszonylatában (Ji et al. 2005). A redness
index az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:
A színindexek csak az elektromágneses spektrum látható fény tartományát (380-700 nm) jellemzik. Méréseink ennél jóval
szélesebb tartományt érintenek, ezért ezekről történő információ nyeréséhez további mutatókat állítottunk elő. Ezek a
mutatók előállítására a redness index sémáját alkalmaztuk, amelyek az alábbi képletek alapján számítandók:

2. ábra: A vizsgált minták szemcseeloszlás diagrammja
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3. ábra: A vizsgált minták raw data görbéi

Ezek az indexek megmutatják, a mintáról adott tartományban (UV, látható fény és infravörös) visszavert sugárzás
mennyiségét a teljes mért tartományban visszavert elektromágneses sugárzás viszonylatában. Az elektromágneses sugárzás
tartományainak meghatározásához az általánosan használt értékhatárokat alkalmaztuk (UV: 380 nm alatt; látható fény: 380
és 700 nm között; infravörös: 700 nm felett).

3. Eredmény

A nagy tisztaságú kvarc anyag szitálása során 5 kategóriát határoztunk meg, mely minták szemcseeloszlás görbéi jól mutatják a
növekvő szemcseméret tartományokat (2. ábra). Jellemzően unimodális eloszlásgörbéket kaptunk a méréseink során, melyet
olykor enyhe hát egészít ki még a ~1-10 µm és a <1 µm tartományban. A szubmikronos populáció részaránya jellemzően
nem éri el az 1 tömeg%-ot, de tényleges jelenléte sem feltétlenül igazolható. A lézer-diffrakciós mérések során alkalmazott
komplex refraktív-index beállítások szerepe a másod- vagy harmadlagos maximumok szubmikronos tartományban történő
kialakulásában, egyelőre bizonytalan kérdés (Özer et al., 2010, Varga et al., in press). Az 1-10 µm-es frakcióban megjelenő
szemcsék döntő többségét feltételezhetően a kőzetaprítás során képződött törmelékanyag adja.
Az egyes minták szemcseméret tartományaira az alábbiak jellemzők:
1. minta: A legkisebb szemcséket az 1-es minta tartalmazza, amelynek módusza ~16 µm-nél található. Több mint
90 térfogat%-ban 25 µm alatti szemcsékből álló minta az agyag és a finom kőzetliszt tartományt reprezentálja. Az
aprításból adódó másodlagos maximum viszonylagos részaránya ennek a mintának a legnagyobb.
2. minta: A 2-es minta tipikusan a kőzetliszt mérettartományt demonstrálja, mivel a szemcsék 82,7 térfogat%-a 10 és 50
µm közé esik. Néhány szemcse a 100 µm fölötti tartományban is megfigyelhető, a minta móduszát ~32 µm-nél láthatjuk.
3. minta: A 3-as mintával alapvetően a durva kőzetliszt és a finom homok tartományt jellemezhetjük, melyben a szemcsék
85 %-a 32–125 µm közé esik. A minta módusza 63,2 µm-nél van, míg néhány szemcse átmérője elérheti a 160 µm-es
méretet is.

4. ábra: A löszkutatásban gyakran alkalmazott brightness (A) és redness (B) indexek
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5. ábra: A szemcseméret befolyása a reflektancia értékekre UV tartományban (A), látható fény tartományban (B) és infra vörös
tartományban (C)

4. minta: A 4-es minta a finom és aprószemcsés homok tartományt reprezentálja, amelynek 84 %-át 48,2 µm és 142,7
µm-es közötti tartomány adja. A minta módusza 72,4 µm.
5. minta: Az 5-ös minta 85 térfogat%-a homok (62,5< µm) mérettartományba esik, módusza 108 µm-nél húzható meg.
A vizsgált minták raw data görbéi 15,558 % és 52,592 % között helyezkednek el (3. ábra). A minimum értéket görbék 255
nm-nél, a maximumot 1940 nm-nél veszik fel. A legnagyobb intenzitással az 1-es minta, a legkisebb intenzitással az 5-ös
minta jellemezhető. A többi minta a kettő között, fokozatos intenzitás-csökkenéssel jelenik meg.
A löszkutatásban alkalmazott legfontosabb indexek jól mutatják a trendeket (4. ábra). Az 1-es minta 72,95%, a 2-es minta
68,1%, a 3-as minta 63,28%, a 4-es minta 58,94, az 5-ös minta pedig 54,48%-os brightness index-szel jellemezhető. A redness
index esetén a trend megfordul, az egyre durvább szemcséket tartalmazó minták egyre magasabb redness index értékekkel
(24,26%, 24,46%, 24,69%, 25,14% és 25,29%) párosulnak.
Az általunk a redness index mintájára, de a teljes mért spektrum jellemzése céljából előállított mutatók is jól értelmezhető
eredményeket hoztak (5. ábra). Az UV-ban visszavert sugárzás mennyisége a teljes mért tartományon belül az 1-es minta
esetén a legmagasabb (6,65%), az 5-ös minta esetén pedig a legalacsonyabb (5,44%) értékkel jellemezhető. Hasonló
eredmény figyelhető meg a látható fény tartományban is. A teljes mért tartományban visszavert sugárzás 15,61%-a került
ki a látható tartományból az 1-es minta esetén, míg 14,32% az 5-ös minta esetén. A többi minta a kettő között helyezkedik
el. Az infravörös tartományban éppen fordítva, az 1-es mintához kapcsolható a legalacsonyabb érték, (77,77%), majd a 2-es,
3-as és 4-es mitához fokozatosan egyre magasabb (78,34%; 78,83%; 79,72%), végül a maximummal (80,27%) az 5-ös minta
jellemezhető.

4. Diszkusszió

A vizsgálatunk eredményei jól alátámasztják a korábbi kutatásokból már leszűrt tapasztalatokat, miszerint a szemcse
mérete befolyásolja az egyes minták reflektancia méréseinek eredményét (Hunt 1989, Clark 1999). Ennek iránya
eredményeink alapján egyértelműen leírható:
1. A teljes mérési tartományban végzett vizsgálatok egyértelműen megmutatják, hogy a mintáról visszaverődő
elektromágneses sugárzás mértéke (reflektancia intenzitása) csökken a szemcseméret növekedésével (3. ábra).
2. A teljes mérési tartományban végzett vizsgálatok kimutatják, hogy a szemcseméret növekedése a nagyobb hullámhossz
tartomány felé tolja el a visszaverődő sugárzás spektrumát. Ez jól követhető az 5. ábrán, ahol az infravörös tartományban
visszavert reflektancia érték növekszik, az UV és a látható tartományban visszavert értékek pedig csökkennek a szemcseméret
növekedésével.
3. Ugyanez figyelhető meg a látható fény tartományon belül is, ahol a visszaverődés mértéke összességében csökken (4/A.
ábra, brightness index), mégis a tartományon belüli legnagyobb hullámhosszal jellemezhető vörös fény reflektanciája (4/B.
ábra, redness index) egyértelműen növekszik.
A nagyobb hullámhossz tartomány felé történő eltolódás a löszkutatásban is alkalmazott színindexek módosulását
eredményezi. A brightness index segítségével előállított szürkeárnyalatos kép alapvetően a sötétebb talajosodott rétegeket
jól elválasztja a világosabb lösz rétegektől, illetve az akár 8 tizedessel is megadható értékekkel az egyes átmenetek és
azok határának pontos lokalizálása is megoldható, ezáltal a teljes lösz-paleotalaj sorozatról nagyon részletes rétegtani
felosztás készíthető. Vizsgálatunk eredményeként kimutatott jelenség anomáliaként jelentkezhet azonban egy homokosabb
betelepülésnél, amely a kérdéses réteg szürkeárnyalatos képét sötétebb irányba tolhatja, amely így átmeneti vagy minimális
mértékben talajosodott horizontként is megjelenhet.
A homokos betelepülések a redness index értelmezésénél is problémát okozhat. A redness indexet a hematit tartalommal
hozzák összefüggésbe, vagyis a lösz-paleotalajokon mért redness index a nagyobb szemcseméretű anyagok (pl.: homokos
lösz vagy homok betelepülések) esetén valóságosnál magasabb hematit-tartalomra, míg a kisebb szemcseméret esetén (pl.:
paleotalajok vagy agyagos betelepülések) a valóságosnál alacsonyabb hematit tartalomra következtethetünk.
A durvább szemcsés rétegek betelepüléséből keletkező anomáliák jelenléte feltételezhető, amikor egy látszólag egynemű
rétegen belül a brightness és a redness indexek egyidejű, de ellentétes irányú változása jelentkezik. Ez esetben a tisztázáshoz
szemcseméret vizsgálat javasolt.
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A vizsgálat során tapasztalt jelenségek hátterében húzódó okok egyelőre még nem feltártak, így tudományos magyarázat
jelen cikk keretei között nem adható, de a minták ásványtani azonosságából következően a szemcsék közötti, változó méretű
kitöltetlen terek vizsgálata közelebb vihet a megoldáshoz.

5. Összefoglalás

A kutatás során egynemű és ismert eredetű kvarc anyagból előállított, változó szemcseeloszlású mintasorozatot vizsgáltunk,
mellyel a reflektancia mérések eredményeiben a szemcseméretből fakadó különbségek által okozott változásokat kerestük.
A vizsgálatból kiderült, hogy a szemcseméretbeli eltérések egyértelmű és jól detektálható változásokat idéznek elő a
reflektancia görbe teljes mérési tartományának viszonylatában, illetve annak egyes részei esetén is. A kimutatott jelenségnek
kihatása van a reflektancia vizsgálatok lösz-paleotalaj sorozatokon való alkalmazása során is. A löszkutatásban alkalmazott,
reflektancia mérésekből származtatott indexek értékei bizonyos mértékben módosulnak a durvább és finomabb szemcsés
betelepülések során. Ezek befolyással lehetnek a reflektancia értékek alapján kivitelezett rétegtani felosztására, illetve a
hematit mennyiségbeli változásainak pontos meghatározására.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT.-nek, ami a vizsgálat tárgyát képező, magas szilícium-dioxid tartalmú kvarcliszt terméket
rendelkezésünkre bocsátotta és annak minőségét garantálja. A reflektancia mérések elvégzését az OTKA 100180 tette lehetővé.
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A PALEOGEOMORFOLÓGIAI HELYZET JELENTŐSÉGE A PALEOTALAJOKBAN
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ÖSSZETÉTELÉNEK ÉRTELMEZÉSE SORÁN
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Abstract
The Verőce loess-paleosol sequence hosts a MIS5e paleosol, which was preserved in three different topographic positions, as local top,
paleoslope and paleovalley infilling. Each paleosol contains a characteristic secondary carbonate type named as hypocoatings, which are
direct matrix impregnations and are of synsedimentary origin. A new method, named as “stable isotope matrix” (SIM) was established in
order to interpret the stable carbon and oxygen isotope ratios of hypocoatings.
The SIM method was combined with box-and-whiskers plot analysis, which showed that the former topographic position had an influencing
effect on the stable isotope pattern of hypocoatings. Climatic signal was connected to the paleosol from local top position, whereas direct
paleoenvironmental factors modified the climatic signal in the case of the paleoslope and paleovalley positions.

Kulcsszavak: stabil izotóp mátrix (SIM), lösz-paleotalaj szelvény, felület alatti bevonat

1. Bevezetés
A felület alatti bevonatok közvetlen mészimpregnációkként jönnek létre a gyökérjáratok felszíne alatt és szinszediment,
vagyis az üledékképződéssel/talajfejlődéssel egyidejű kialakulással jellemezhetőek. Átmérőjük 1 cm alatti, míg felépítő
elemeik szemcseméretére a mikrit és mikropátit jellemző (pl. Becze-Deák et al. 1997). Színük alapján talajos és üledékes
altípust különíthetünk el (Bradák et al. 2014). Kialakulásuk során a lösz-paleotalaj rétegsorok pedoszedimentációs felépülési
sémája fontos szerepet játszik (pl. Becze-Deák et al. 1997), melynek során a lösz üledékképződése és a talajfejlődés kompetitív
folyamatokként zajlottak (pl. Lowe – Tonkin 2010).
Tanulmányunk a Verőce lösz-paleotalaj rétegsor MIS5e paleotalajában található felület alatti bevonatokat vizsgálja. Az
említett paleotalaj különlegessége, hogy három különböző topográfiai pozícióban őrződött meg, így lokális tetőhelyzetben
(LTOP), paleolejtő mentén (PSLO) és paleo-völgykitöltésként (PVAL). A feltárás a Börzsöny előterében található, elhagyott
verőcei téglagyár területén került kialakításra (É47°49’46.0”; K19°02’33.6”). A szelvény nem tipikus platóhelyzetet
reprezentál, hanem összetett hordalékkúpon települt, egyaránt az eolikus, proluviális és fluviális folyamatok befolyása alatt.
Részletes litosztratigráfiai jellemzők és a kronometrikus kormeghatározás eredményei megtalálhatóak Bradák et al. (2014)
és Barta et al. (2018) munkáiban.

2. Anyag és módszer
Felület alatti bevonatok

Tanulmányunk kizárólag a MIS5e paleotalajokban, illetve a közvetlenül hozzájuk kapcsolódó fekü löszben előforduló
felület alatti bevonatok vizsgálatán alapul. A talajgenetikai szintek rövidítése az 1. ábra aláírásában szerepel. A felület alatti
bevonatok 10 cm-es függőleges felbontás mellett vett teljes mintákból való kinyerése követte Barta (2014) módszerét. Stabil
szén- és oxigénizotóp összetételük meghatározásának menete részletesen megismerhető Barta et al. (2018) munkájában.
A „stabil izotóp mátrix” (SIM) módszer

A paleotalajok genetikai horizontjaiban található felület alatti bevonatok stabil szén- és oxigénizotóp összetételének
vizsgálata során egy új módszer került kidolgozásra „stabil izotóp mátrix” (SIM) néven. Az értelmező SIM plot és szakirodalmi
háttere részletesen megismerhető Barta et al. (2018) munkájában.
Dobozdiagramok

A tanulmányban szereplő dobozdiagramok az alábbi paraméterek alapján készültek: felület alatti bevonatok δ13C és δ18O
izotóparányai, a paleotalajok genetikai horizontjai és az egykori paleotopográfiai helyzet (Barta et al. 2018).

3. Eredmények
A dobozdiagramok értelmezéséhez (1. ábra) a magyarázó SIM plotot (Barta et al. 2018) használtuk irányvonalként: a
dobozdiagramok 13C és 18O kimerülési vagy dúsulási domének irányába történő elmozdulásának jelentése került értelmezésre
a felület alatti bevonatok teljes szelvényre számított átlagértékéhez képest.
A δ13C és δ18O értékek jelentésének bemutatása Barta et al. (2018) munkája alapján készült.
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1. ábra: Dobozdiagramok (Barta et al. 2018 alapján). A szaggatott vonal jelöli a felület alatti bevonatok Verőce szelvényre vonatkozó
átlagértékét: (a) δ13C esetén -8.76‰ (vs. VPDB); (b) δ18O esetén -8.83‰ (vs. V-PDB). A dobozokban található fekete vonal az adatsor
mediánja. A kör jelölés az kívülálló értékeket, míg a csillag az extrém kívülállókat jelöli. A genetikai horizontok rövidítései: UTR - felső
átmeneti szint; LTR – alsó átmeneti szint; BH – fekete talajgenetikai szint; RH – vörös talajgenetikai szint; L – fekü lösz.

A δ13C értékek jelentése
Lokális tetőhelyzet

A genetikai szintekhez tartozó dobozdiagramok mintázata alapján elkülöníthetővé vált: 1) hideg fázisból meleg fázisba
való átmenet; illetve 2) meleg fázisból hideg fázisba való átmenet.
Az első átmenet esetén az L-LTOP, RH-LTOP és BH-LTOP dobozok egymásra következése folyamatosságot mutat a 13C
dúsulási domén felé (1a. ábra), mely sűrűsödő vegetációborításra és hatékonyabb szerves anyag mineralizációra utal. Az
említett körülmények között a poranyag kiülepedése és a löszképződés üteme lassult, fékezve az ún. felfelé épülő pedogenezis
folyamatát és átadva a helyet a fentről lefelé haladó pedogenezisnek (Lowe – Tonkin 2010). Erre utaló mikromorfológiai
nyomok is előkerültek a fekü lösz felső 10 cm-es egységéből: nagy mennyiségben találhatóak itt meszesedett gyökérsejtek és
földigiliszta bioszferoidok, melyek az üledékképződési környezet fokozódó stabilitását jelzik (Bradák et al. 2014).
A meleg fázisból a hideg fázis felé való átmenet során a BH-LTOP dobozhoz képest az UTR-LTOP magasabb pozícióban
helyezkedik el és így a 13C dúsulási doménhez tartozik (1a. ábra) – vagyis csökkenő vegetációborítást jelez a paleotalaj
fejlődéséhez képest. Glaciális/stadiális felé tartó átmenetek kezdetén jellemző hasonló jelenség, mely együtt jár a
porfelhalmozódás intenzívebbé válásával is. A folyamat progresszív jellegét tanúsítja, hogy talajos és üledékes altípusú
felület alatti bevonatok is előfordultak mindkét szintben (Bradák et al. 2014).
Paleolejtő

Az UTR-PSLO és a BH-PSLO dobozok átfedésben vannak (1.a. ábra), mely összefüggésbe hozható azzal, hogy a terepi
vizsgálatok során az UTR-PSLO anyaga áthalmozás nyomait mutatta. A lejtőpozícióban nem zajlott háborítatlanul a szelvény
épülése, ki volt téve a lejtőleöblítés aktív hatásának is, melyre az üledék- és paleotalajlencsék váltakozásából is lehet
következtetni (Bradák et al. 2014). A LTR-PSLO doboz nem illeszkedik a paleolejtő többi genetikai szintjéhez (1.a ábra): ez
található a legmagasabb pozícióban, mégpedig a 13C dúsulási doménben. Feltehetőleg a LTR-PSLO pozíciója is a lejtőhelyzet
érzékenységét hangsúlyozza: a felfelé épülő pedogenezist lassan, de folyamatosan válthatta fel a fentről lefelé haladó
pedogenezis, miközben a lejtőleöblítés aktívan zajlott. Ez okozhatta az alacsonyabb vegetációsűrűséget és vezetett csökkenő
biológiai aktivitáshoz, mely az izotópszignálban is kifejeződött.
Paleo-völgykitöltés

A LTR-PVAL érték L-PVAL dobozzal való átfedése arra utal, hogy a talajfejlődés felé való átmenet folyamata több
hasonlóságot mutathatott a löszképződés környezeti körülményeivel (1a. ábra). A BH-PVAL és RH-PVAL dobozok
folyamatos eltolódást mutatnak a 13C dúsulási domén felé, amit a SIM plot alapján a vegetációsűrűség és a biológiai aktivitás
csökkenésével lehetne magyarázni. A talaj fejlettségét tekintve (pl. legmagasabb szerves széntartalom, Bradák et al. 2014)
ez azonban ellentmondásnak tűnik. A szénizotóp-értékek értelmezésénél figyelembe kell venni azt is, hogy az erős biológiai
lebontás izotóp-szelektív folyamat, ami szintén vezethet a 13C dúsulásához (Galimov 1990). Másik magyarázat lehet az
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esetlegesen zárt erdőborítás, mely változásokat idézhet elő a lokális atmoszféra CO2 tartalmában, ez által gyakorolva hatást
az izotópszignál kialakulására (Cerling – Quade 1993).
A δ18O értékek jelentése
Lokális tetőhelyzet
A lokális tetőhelyzethez tartozó dobozok esetében folyamatos eltolódás figyelhető meg a L-LTOP doboztól az UTR-LTOP
felé (1b. ábra), vagyis fokozatosan a 18O kimerülési domén irányába. A dobozok pozíciója azt mutatja, hogy a paleotalaj
genetikai szintjei nedvesebb környezeti feltételek között jöttek létre a L-LTOP csoporthoz képest, melynek kialakulása
aridabb körülményekhez kötődött, hangsúlyosabb párolgással. Az UTR-LTOP csoport képviseli a legnegatívabb értékeket,
utalva így az interglaciális-stadiális átmenet beköszöntére. A löszképződés felé tartó átmenet nem egyértelmű szárazodással
volt jellemezhető, hanem feltehetően humidusabb fázisok tagolták.
Paleolejtő

A paleolejtő dobozainak elhelyezkedésében nem figyelhető meg olyan folyamatos fokozatosság, mint a lokális tetőhelyzethez
tartozó mintázatban. A LTR-PSLO és RH-PSLO dobozok esetében még van fokozatos eltolódás az 18O kimerülési domén
irányába (1b. ábra), ami a rendszer nedvességi állapotában bekövetkező változásokat indikálja (eltolódás a humidusabb
irányba). A RH-PSLO doboz tartományának széles mivolta több faktor komplex együttműködését tükrözi (1b. ábra). A BHPSLO dobozhoz képest a RH-PSLO magasabb pozíciója visszavezethető a topográfiai sajátosságokból adódó befolyásoló
tényezőknek: a lejtőleöblítés során a beszivárgás limitáltabb, így a rendszerben jelen levő nedvességre erősebben hat a
párolgás – így vezetve 18O dúsuláshoz.
Paleo-völgykitöltés

A BH-PVAL és RH-PVAL dobozok pozíciója aridabb kialakulási környezetet mutat összehasonlítva a lokális tetőhelyzetben
levő paleotalaj azonos genetikai szintjeivel (1b. ábra). Ez a magyarázat azonban ellentmondást tár fel, mivel a völgyi pozíciók
humidusabb környezeti jellemzőkkel írhatóak le általánosan (pl. lejtőleöblítés, hozzáfolyás okán). Érdemes figyelembe venni,
hogy a nagyobb hozzáfolyás hatékonyabb párolgást vonhat maga után. Magasabb vegetációsűrűség alatt az evapotranspirációs
folyamatok vezethetnek több vízveszteséghez, ami a talajba beszivárgó víz izotópösszetételét befolyásolja (Quade et al. 1989;
Abdel-Lah et al. 1996). A LTR-PVAL és L-PVAL dobozok hasonlóan közelebb állnak egymáshoz, mint ahogy az a δ13C értékek
mintázatánál is megfigyelhető (1a. és b. ábra): vagyis az átmeneti szint még a löszképződés körülményeit tükrözi.

4. Következtetések

A SIM módszer alkalmazása a dobozdiagramok elemzése során kimutatta, hogy a felület alatti bevonatok stabil izotóp
mintázatát befolyásolta a különböző topográfiai pozícióban való megőrződés: klimatikus szignált a lokális tetőhelyzetben
található alkotók jeleztek, míg a paleolejtő és paleo-völgykitöltés pozíciók esetében ezt felülírta a közvetlen őskörnyezeti
tényezők módosító hatása (pl. lejtőleöblítés, vegetációborítás sajátosságai).
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A PARTERÓZIÓ ÉS KANYARULATFEJLŐDÉS DINAMIKÁJA A HERNÁD
MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁN
BLANKA VIKTÓRIA, KISS TÍMEA
Szegedi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Absztrakt
A klímaváltozás és az emberi beavatkozások együttes következményeként az 1950-es évek közepétől a Hernádon a hidrológiai paraméterek
jelentős változása figyelhető meg, ami a csökkenő mederformáló és a középvízi vízhozam tartósságok mellett, az árvizes évek és árvizes
napok gyakoriságának növekedésében és az évi legnagyobb vízállások szélsőségesebbé válásában is megmutatkozik. A Hernádon emellett
a kanyarulatok fejlődése gyors, így néhány év vagy évtized alatt jelentős változások figyelhetők meg a kanyarulatok alakjában és a meder
helyzetében, ezért az erózió mértékének pontosabb ismerete fontos lehet. Vizsgálatunk célja a parterózió mértékének és a vízjárással
való kapcsolatának elemzése a Hernádon, valamint a kanyarulatok horizontális fejlődési dinamikájának vizsgálata. A part erózió mértékét
terepi RTK GPS/GPS felvételezéssel vizsgáltuk 2008-2018 között.

1. Bevezetés

A klímaváltozás a vízfolyásokon hatással van a lefolyásra, a vízjárására és az árvizek nagyságára is (Feng et al. 2011), ezen
keresztül pedig módosíthatja a kanyarulatfejlődés mértékét és a medermorfológiát is. A múltban a klimatikus változások
„flood-rich” és „flood-poor” időszakokat eredményeztek, amelyeknek azonosítható morfológiai hatásai is voltak. Werrity
és Leys (2001) szerint a laterális meder-elmozdulás mértéke és a csupasz zátonyfelszínek kiterjedése változott, amit az
árvizek előfordulásának gyakorisága irányított. A kanyarulatfejlődés mértékére a klimatikus változások mellett az emberi
beavatkozások is jelentős hatást gyakorolnak. A partbiztosításoknak inkább lokális hatásai vannak (a medermorfológiát
befolyásolják), a duzzasztóművek azonban a lokális morfológiai hatásokon túl hosszabb szakaszon módosítják a vízjárást és
a tényleges vízmennyiséget is (Ibanez és Prat 1996, Kiss és Anrási 2011).
A mederváltozások egyik fontos részfolyamata a parterózió, amely jellemzően epizodikus és gyors változásokat okoz a
part futásvonalában (Wolman 1959). Mértéke térben és időben egyaránt jelentős változásokat mutat. Térben elsősorban a
partanyag mechanikai tulajdonságai (Thorne 1982; Couper 2003) és a part növényzete befolyásolja, míg időben a partanyag
erodálhatóságának változása pl. a talajnedvesség, a fagyás-olvadás és vegetáció évszakos változása (Simon és Collison 2002,
Lawler 2008).
A klímaváltozás és annak következményei a Kárpát-medencét jelentősen érinti, s különösen jelentős hatással van a folyók
a vízjárására, így a kanyarulatfejlődés mértékére is. Vizsgálatunk célja a partelmozdulás jellemzőinek vizsgálata a Hernádon.
A vizsgálatok jelentőségét az adja, hogy az 1950-es évek közepétől a Hernádon a hidrológiai paraméterek jelentős változása
figyelhető meg (csökkenő mederformáló és a középvízi vízhozam tartósságok, árvizek szélsőségesebbé válása) (Kiss és
Blanka 2012), emellett a kanyarulatok fejlődése gyors, így néhány év vagy évtized alatt jelentős változások figyelhetők meg a
kanyarulatok alakjában és a meder helyzetében, ezért az erózió mértékének pontosabb ismerete fontos lehet.

2. Mintaterületek

A Hernád hazai szakaszának vízjárását leginkább a szlovákiai vízgyűjtőrészről érkező vizek határozzák meg, a magyar
szakaszon csupán néhány kisebb mellékfolyó található, így azok vízjárásának és víztöbbletének nincsen jelentős hatása
(Hanusin et al. 2006). A vízjárás még a magyarországi szakaszon is rendkívül heves, amit a folyó vízjátéka (LNV és LKV
különbsége a hidasnémeti vízmércénél 642 cm (1901-2018)) és az árvizek levonulási ideje (59,2 óra/árvíz (1950-1995))
(Reimann et al. 2001) is mutat. A folyó a vízhozamhoz viszonyítva aránytalanul sok lebegtetett és görgetett hordalékot szállít.

1. ábra: A mintaterület elhelyezkedése és a vizsgált kanyarulatok
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A Hernád magyarországi szakaszát a fenti okok miatt rendkívül erős kanyargási hajlam jellemzi (Laczay 1977).
A vizsgálatot Alsódobszától északra (36-42,5 fkm) 6 kanyarulatban végeztük, amelyek fejlődését közvetlen emberi
beavatkozások nem érintették (1. ábra). A partok növényzetét lágyszárú vegetáció alkotja, több helyen a szántóföldek a
folyópartjáig nyúlnak. A mintaterületek part anyagának iszap-agyag tartalma lefelé haladva csökken, homoktartalma nő
(Blanka 2010).

3. Módszerek

A partvonal elmozdulásának meghatározásához a 2008-2018 közötti időszakban 9 alkalommal métük a partvonal futását
geodéziai GPS és Sokkia SET310 mérőállomás (2008-2010 között), illetve RTK GPS (2012-2018 között) segítségével. Az
adatokat ArcGIS szoftver segítségével dolgoztuk fel. Az egyes felmérések közötti időszakokra megmértük a parterózió
maximális mértékét (merőlegesen a partélre), illetve a maximális eróziójú pontok elmozdulását is. A parterózió mértékét
m/év mértékegységre számoltuk ki, az eredmények összehasonlíthatósága érdekében, kivétel a 2008 március-augusztus
közötti időszakra m/félév, mivel itt az időszak rövidsége miatt a m/év-re felszorzás nem tükrözné reálisan a parterózió
mértékét. Az árvizek hatásának vizsgálatához a partelmozdulás mértékét összevetettük az időszakokban jellemző vízjárással
a hidasnémeti vízmérce (97 fkm) alapján.

4. Eredmények

A felmérések közötti időszakok közül 3 periódusban vonult le nagyobb, a mederkitöltő vízszintet (225 cm) meghaladó
árhullám (2. ábra). A többi időszakban jellemzően kis és középvizek voltak jellemzőek, néhány kisebb, a mederkitöltő
vízszintet el nem érő árhullámmal. Vízjárás szempontjából rendkívüli időszaknak tekinthető a 3. időszak (2009.08.-2010.08.),
amikor rövid időn belül (2010. 04-2010.07. között) négy árhullám vonult le a folyón, melyek közül kettő kiemelkedően nagy
magasságot ért el (402 cm, majd 503 cm, ami a vízmércén új LNV-t jelentett).
A partelmozdulás mértékében jelentős különbségeket figyelhetünk meg a vizsgálati időszakok között és a vizsgált
kanyarulatok között is. A kanyarok többségénél, a legnagyobb mértékű parterózió a nagyobb árhullámokkal jellemzett 1.,
3. és 6. időszakokban volt jellemző. A legnagyobb laterális erózió a teljes vizsgált időszakban és az egyes mérések közötti
időszakok többségében egyaránt az A-kanyarulatban volt. A partelmozdulás mértéke alapján az egyes kanyarulatok fejlődési
dinamikája a vizsgált 10 során jelentősebben változott. Az A kanyarulat a vizsgált idő első felében mutatott kiemelkedő
elmozdulás értékeket, jelentősen meghaladva a többi kanyarulatot. Ezzel szemben az E és F kanyarulatokban a vizsgált idő
második felére (2012-től) gyorsult fel a partelmozdulás. A B, C és D kanyarulatok fejlődése mindvégig lassabb ütemű volt (1.
táblázat), bár a C kanyarulatnál a partelmozdulás a 10 éves periódus második felében felgyorsult.
Az egymáshoz közeli kanyarulatokban tapasztalt rendkívül eltérő mértékű partelmozdulás arra utal, hogy a kanyarulatok
fejlődésének mértékét a lokális tényezők jelentősen befolyásolják. A lokális tényezők közül a kanyarulatok mérete, alakja
és fejlettsége egyaránt fontos tényező lehet. A legnagyobb mértékű parterózió a legkisebb ívhosszú A kanyarulatban volt,
de a másik két kisebb E és F kanyarulatokban is jelentős. A nagyméretű C és D kanyarulatokban ezzel szemben kisebb

2. ábra: A Hernád vízjárása 2007.01.01.-2018.06.30. között a hidasnémeti vízmérce alapján

1. táblázat: A kanyarulatok maximális partelmozdulás üteme a felmérések közötti időszakokban

Kanyarulat

Max. Partelmozdulás

1. időszak
(2008.03.2008.08.)
(m/félév)

2. időszak
(2008.08.2009.08.)
(m/év)

3. időszak
(2009.08.2010.08.)
(m/év)

4. időszak
(2010.08.2012.04.)
(m/év)

5. időszak
(2012.04.2013.11.)
(m/év)

6. időszak
(2013.11.2014.08.)
(m/év)

7. időszak
(2014.08.2017.07.)
(m/év)

8. időszak
(2017.07.2018.07.)
(m/év)

Teljes időszak (2008.032018.07.) (m/év)

B

3,125

1,9

2,8

1,1

4,0

1,8

1,4

2,6

1,7

E

2,25

1,5

A
C

D
F

9,8

0,625

7

0,5

1,428571429

1,5

16,8
3,5
4,3
6

4,9

5,0
4,1
0,3
2,7
1,6

4,4
3,2
1,2
6,1

11,4
3,0
2,1
7,4

4,3

3,9
2,1
0,7
1,8

2,5
3

1,1
2,3
3,9

5,6
2
1

2,7
3,3
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3. ábra: A vizsgált időszak során (2008-2018) mért teljes partelmozdulás térbeli mintázata és a maximális partelmozdulások

4. ábra: Partelmozdulás az A és E kanyarulatok külső ívén 2008-2018 között

mértékű parteróziót mértünk. Itt a kanyarulatfejlődés a másodlagos kanyarulatok fejlődésében nyilvánul meg (3. ábra). A C
kanyarulatnál a másodlagos hurok fejlettségének növekedésével a partelmozdulás mértéke gyorsult.
Az egyszerű kanyarulatok esetében a parterózió mértékét befolyásolhatta a kanyarulatfejlődés típusa is. A legintenzívebben
fejlődő A és F kanyarulatnál a megnyúlás és elfordulás jellemző. Az E kanyarulat méretéhez viszonyítva lassabb fejlődést
mutatott, ennél a kanyarulatfejlődés típusa is eltérő, itt inkább az áthelyeződés jellemző (4. ábra). Az A, E és F kanyarulatok
intenzívebb parteróziója Blanka (2010) alapján kapcsolatban lehet a partfal alsó részének magasabb középszemű-homok
arányával is. Az egyetlen kanyarulat, ahol a magasabb középszemű-homok arány ellenére lassabb a kanyarulatfejlődés a D
kanyarulat.

5. Összegzés

A partelmozdulások mértékét és mintázatát összevetve a vízállással és lokális tényezőkkel megállapítható, hogy az
árvizeknek kiemelt szerepe van a mederformálásban, hiszen az árvizes időszakokban mindegyik kanyarulatban különösen
nagymértékű partelmozdulás (az árvízmentes időszakok kb. 2-szerese) zajlott. A kanyarulatok közötti parterózió
különbségeit több tényező együttes hatása eredményezte. A lokális hatások közül a kanyarulatok méretének növekedésével
a parterózió mértéke általánosságban csökkent. A nagyméretű kanyarulatokban másodlagos kanyarulatok fejlődtek,
melyeknél a kanyarulat fejlettség növekedésével a partelmozdulás mértéke nőtt. A kanyarulatfejlődés típusa is befolyásolhatja
a tapasztalt különbségeket, az áthelyeződő kanyarulat fejlődése lassabb volt, mint a megnyúló és elforduló t kanyarulatoknál.
A kanyarulatfejlődés üteme továbbá kapcsolatot mutat a partfal alsó részének középszemű-homok arányával.

Köszönetnyilvánítás

A kutatás az NKFI K 119193 projekt támogatásával valósult meg.
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FELSZÍNFEJLŐDÉSI REKONSTRUKCIÓS VIZSGÁLATOK EGER KÖRNYÉKI
RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK ESETÉBEN
DOBOS ANNA, MESTER ZSOLT
Eszterházy Károly Egyetem, Földrajz és Környezettudományi Intézet, Környezettudományi és Tájökológia Tanszék

Abstract
Because of the continous changes of the relationship between Man and Environment, three Palaeolithic sites were investigated in the
Új-fogás Hill and Kővágó Hill (Egerszalók) and in the Gyilkos Hill (Andornaktálya) situated in the North Hungary, in the Bükkalja Foothill
Area. These archaeological sites can be found in the older and the erdoded, younger pediment surfaces, at the top posiotion of hills with
0-3º slope angles. During investigations, we used archaeological and physical or landscape geographical research methods together. Our
aim was to recover surface development processes for surroundings of three archaeological sites and to synthetize our common research
results based on two science disciplines.

Kulcsszavak: negyedidőszak, felszínfejlődési rekonstrukció, régészeti feltárások, Bükkalja

1. Bevezetés
Napjainkban jelentős tudományos érdeklődés övezi az Ember és Környezete közötti kapcsolatrendszer folyamatos
változásait és a két rendszer földtörténeti és történelmi kortávlati együttes interakcióját. Jelen kutatásunk középpontjába
három Eger környéki paleolitikus régészeti lelőhely és azok környezetének vizsgálata került. Célunk az volt, hogy a korábbi
régészeti adatokat természet- és tájföldrajzi, illetve talajtani felvételezésekkel egészítsük ki, a környezeti rekonstrukciós
és régészeti kutatások módszertanát együttesen alkalmazzuk, majd a kapott kutatási eredmények szintézisén alapuló
komplexebb tudományos értelmezést nyerjünk.

2. Anyag és módszer

Kutatási területünk Észak-Magyarországon, a Bükk-vidék középtáj Bükkaljai kistájcsoportjának nyugati területére
terjedt ki (1. ábra). Három paleolitikus régészeti lelőhelyet és azok környezetét vizsgáltuk meg, összehasonlítás céljából:
Egerszalókon az Új-fogás-tetőn (10/ESZ 003), illetve a Kővágó-tetőn (11/ESZ 015) és Andornaktályán a Gyilkos-tetőn (S1S3). Mindhárom lelőhely a Bükkalja idősebb vagy erodáltabb, fiatalabb hegylábfelszínén fekszik. Eredményeinket még
összevetettük a Zúgó-dűlő és Kőporos területén végzett korábbi kutatási eredményekkel is (Mester 2010).
A kiválasztott kutatási mintaterületeken a felszín tszf-i magassága: az Új-fogás-tetőn (Egerlátó-tető) 260 m, a Kővágótetőn 255 m, a Gyilkos-tetőn az S1-szondánál 226,4 m, az S3-szondánál 224,1 m (GPS mérés) volt.
A három lelőhely régészeti kutatása 2000-2015 között zajlott (Kozłowski & Mester 2003-2004; Mester 2010, 2013;
Zandler 2012). Terepbejárás során a régészeti leletanyag felszíni gyűjtését, dokumentálását, térbeli eloszlásának vizsgálatát;
majd korának és kulturális besorolásának előzetes meghatározását követően, a kiválasztott lelőhely ásatását végeztük el, a
leletanyag előkerülési viszonyainak 3D dokumentálásával. A lelőhely régészeti értelmezése a rétegtani sorozat elemzésén,
korhatározásán (14C, OSL), a teljes régészeti leletanyag tipológiai-technológiai elemzésén, valamint a nyersanyagok és

Jelmagyarázat: vizsgált régészeti lelőhelyek és talajszelvények: 10/ESZ003 – Egerszalók: Új-fogás-tető (Egerlátó-tető), 11/ESZ015 –
Egerszalók: Kővágó-tető, S1 és S3 – Andornaktálya: Gyilkos-tető; folyóvízi teraszszintek: I. sz. – óholocén terasz (MrE=5 m, H), II.a. sz.
holocén/würm terasz (MrE=10-15 m, Q3w), II.b. sz. riss/würm terasz (MrE=30-40-50 m, Q3); Pl/Q= fiatalabb hegylábfelszín, M= idősebb
hegylábfelszín (szerk.: Dobos A.)
1. ábra: A vizsgált paleolitikus régészeti lelőhelyek (Mester 2010 és 2013 alapján) és talajszelvények topográfiai helyzete, illetve a
kutatási terület főbb geomorfológiai szintjei Eger környékén
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forrásaik meghatározásán alapult (Kozłowski et al. 2009; Mester et al. sajtó alatt).
A három régészeti lelőhely természet- és tájföldrajzi, illetve talajtani vizsgálatát 2012 és 2017 között végeztük el.
Terepbejárást követően megvizsgáltuk a lelőhelyek geomorfológiai helyzetét, a kialakító természetföldrajzi folyamatokat, s
Golden Software SURFER 11. program alkalmazásával GIS alapú DEM; domborzati, lejtőkategória, lejtőkitettségi térképet és
keresztmetszeti ábrákat szerkesztettünk (2012-2018). A tájhasználat-változás elemzését a katonai felvételezések (1780 –
1914), az 1990. évi topográfiai térkép és a Google Earth térkép segítségével követtük nyomon. A feltárt talajszelvények részletes
leírásánál a FAO (2006) és Novák T. J. (2013) módszertanát alkalmaztuk. A felvételezés során fotó- és írásos dokumentálás
történt. A szelvények alapkőzeteinek és azok környezetének geológiai felépítési tanulmányozásánál Magyarország 1:100
000 geológiai térképét alkalmaztuk (http://www.mgfi.hu).

3. Eredmények

A régészeti feltárások eredményei
Az Egerlátó-tetőn (Új-fogás-tető) 1964-2004 között voltak terepbejárások és felszíni gyűjtések, ahol homogén régészeti
anyag került elő (Zandler 2012). A kőeszköztípusok alapján a korai felső paleolitikum idejére az Aurignacien kultúrába
sorolható a lelőhely. A nyersanyag-felhasználás is erre a kultúrára utal: kevés helyi (Bükk) mellett, zömmel regionális
forrásokból (Tokaji-hegység, Mátra) erednek. A kulturális besorolás alapján a lelőhely kora 35 és 28 ezer év BP közé tehető.
A Kővágó-dűlőn, az 1964-2004 közötti terepbejárásokat és felszíni gyűjtéseket ásatás követte 2006-ban (Kozłowski et al.
2009). Az előkerült inhomogén régészeti anyag több kultúra és korszak jegyeit mutatja: a középső paleolitikus - Moustérienés Micoquien-, (120-40 ezer év BP) mellett, a középső-felső paleolitikum átmenetét jelentő Szeletien (45-30 ezer év BP),
valamint a korai felső paleolitikum nagypengés ipara és az Aurignacien távolsági (Kárpátokon túli) tűzköveket is felhasznált,
a többiek a helyi és a regionális forrásokat aknázták ki. Az ásatási profil szedimentológiai elemzése áthalmozott üledékeket
mutatott ki, amelyek 28 ezer év BP után rakódtak le.
A Gyilkos-tetőn 2000-2005 között volt terepbejárás és felszíni gyűjtés, majd 2013-ban és 2015-ben ásatás (Mester et
al. sajtó alatt). Az előkerült régészeti anyag főleg a korai felső paleolitikum két kultúrájához, a nagypengés iparhoz és az
Aurignacienhez sorolható. Az előbbi főként helyi és regionális nyersanyagokat használt fel, míg az utóbbi a regionálisok
mellett távolságiakat is. Bár a leletek eredeti rétegtani helyzetét a szőlőművelés megbolygatta, megbízható érvek szólnak
amellett, hogy a 36 és 24 ezer év BP közé datált üledékréteghez tartozhattak.
A felszínfejlődési rekonstrukciós vizsgálatok eredményei

A három régészeti feltárás táji adottságai eltérőek. Az Új-fogás-tető (10/ESZ 003) és Kővágó-tető (11/ESZ 015) alapkőzete
Miocén Felnémeti Riolittufa Formáció, a lelőhely 250 m tszf-i magasságban, az Eger-patak völgytalpához (akkumulációs
térszín) viszonyítva 100 m relatív magasságban fekszik, 0-3º -os lejtőmeredekséggel, tetőszint pozícióban, s felszíne a
Bükkalja idősebb hegylábfelszínén (Sümegium-Bélbaltavárium pediment: M) található. A Gyilkos-tető (S1 és S3) alapkőzete
pleisztocén lejtőüledék, a lelőhely 225 m tszf-i magasságban, az Eger-patak völgytalpához viszonyítva (MrE) 150 m; míg a
Laskó- és Ostoros-patak allúviumához viszonyítva 80 m relatív magasságban fekszik. A lelőhelyek tetőszint pozícióban (S1)
és a lejtő felső szakaszán (S3) fekszenek. Területük a Bükkalja erodált, fiatalabb hegylábfelszínére (Villányium pediment:
Pl/Q) esik. A relatív magassági adatok azért különböznek, mert az Új-fogás-tető és a Kővágó-tető adatai az Eger-patak
akkumulációs allúviális területéhez/völgytalpához igazodik, míg a Gyilkos-tető adatait az Eger-patak keleti völgyoldaláról
érkező Zúgó- és Szállás-völgy eróziós völgyeinek pusztító és mélyítő tevékenysége is befolyásolta.
A szerkesztett domborzati térképek és üledéktani szituációk alapján vizsgáltuk a lelőhelyek geomorfológiai szintjeinek
korát. A szakirodalom alapján az Eger-patak mentén az alábbi folyóvízi teraszokat mutatták ki kutatóink (Schréter (1925),
Kerekes (1936), Hevesi – Juhász (1974), Pinczés (1957), Krolopp et al. (1989): I. sz. óholocén terasz (Mr= 1-1,5 m), II. sz.
felső-würmi terasz (Mr= 16-17 m), alsó-würmi III. sz. terasz (Mr= 26 m), középső-pleisztocén IV. sz. terasz (Mr= 40-50 m) és
alsó-pleisztocén korú V. sz. terasz (Mr= 70-75 m). Ezek közül Pinczés Z. (1957) Andornaktályán a II. sz. terasz jelenlétét 12-11
m relatív magasságban említette. Hevesi A. és Ringer Á. (2003-2005) a Zúgó-dűlőn 185-191 m tszf-i magasságban a II.b. sz.
folyóvízi teraszt írta le. A megszerkesztett DEM alapján, figyelembe véve a patak bevágódását és a tektonikus folyamatokat
is (1. ábra), az Eger-patak allúviuma fölött szépen kimutatható volt az I. sz. terasz (MrE= 5 m, óholocén – H), a II.a. sz. terasz
(MrE= 10-15 m, holocén/würm – Q3w) és a II.b. sz. terasz (MrE= 30-40-50 m, riss/würm – Q3) szintje. Az Eger-patak völgytalpa
fölött (a korábbi kutatási eredményekkel összhangban – Dobos 2001, 2012), 80-90 m relatív magasságban jelent meg a
fiatalabb Villányium pediment (Pl/Q) és 100-150 m relatív magasságban az idősebb Sümegium-Bérbaltavárium pediment
(M) szintje, ahol a feltárt régészeti lelőhelyek is megtalálhatóak voltak.
A katonai felvételezések és az újabb térképek az Új-fogás-tetőn 1990-től mutattak szőlőterületet, s napjainkban felhagyott,
nem művelt parcellát. A Kővágó-tető és a Gyilkos-tető szintén 1990-től volt művelt szőlőterület. A jelzett tájhasználati
kategóriák mindenképpen felvetették a talajok felső szintjének művelt és bolygatottsági kérdését, s így a 0-65 cm mélyen
megjelenő régészeti leletek bolygatottsági vagy áttelepítettségi lehetőségét is.
A lelőhelyek talajtani és üledéktani felmérése során folyóvízi eredetű üledékeken kialakult nem podzolos agyagbemosódásos
barna erdőtalajt (Luvisols) (10/ESZ 003), mély humuszrétegű erubáz talajt (Umbrisols) (11/ESZ 015) és karbonátos
csernozjom barna erdőtalajokat (Chernozems) (S1 és S3) tártunk fel (1. ábra).
Az Új-fogás-tető (ESZ 003) nem podzolos agyagbemosódásos barna erdőtalaj (Luvisols) szelvényét 150 cm mélyen tártuk
fel, ahol A1 (0-19 cm, 10 YR 3/2), A2 (19-30 cm, 10 YR 3/2), B1 (30-52 cm: 10 YR 3/2), B2 (52-79 cm: 10 YR 3/3 – 3/4), B3
(79-103 cm: 10 YR 4/3 – 4/4), B4 (103-122 cm: 10 YR 3/4 - 3/2), B5 (122-140 cm: 10 YR 4/3) és Ck (140-150 cm: 10 YR 4/3)
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genetikai talajszinteket tudtunk lehatárolni. Az egyes szintekre az alábbi adatok voltak jellemzőek: nem tarkázott, nyirkos,
folyóvízi agyag, agyag textúra, közepesen vagy gyengén (B4) szerkezetes talajszint, nagyon durva (Ø˃50 mm) vagy durva (Ø=
20-50 mm) rögös szerkezeti elemekkel, tömődött vagy enyhén tömődött (Ck) konzisztencia; nem cementált, nem tömődött
vagy gyengén cementált (Ck) talajszint; 0% vagy 2-10% (Ck) CaCO3-tartalom. A szelvényben 0-30 cm mélységben folyóvízi
agyag és murva jelenik meg, a B-szintekben 30-140 cm mélyen folyóvízi agyag, murva (52-103 cm) és sok riolittufa szemcse,
majd a legalsó szintben, 140-150 cm mélyen, az agyag és riolittufa szemcsék mellett megjelennek a talajrepedésekben
található karbonátos kitöltések.
A Kővágó-tető (11/ESZ 015) mély humuszrétegű erubáz talajának (Umbrisols) szelvénye 138 cm mélységű volt. Az
alábbi genetikai talajszinteket különítettük el a szelvényben: A1 (0-32 cm: 10 YR 3/3, ), A2 (32-54 cm: 10 YR 3/4), B1 (5470 cm: 10 YR 3/4), B2 (70-103 cm) és C (103-138 cm) talajszint. Az egyes szintek anyagára az alábbiak voltak jellemzőek:
nem tarkázott, nyirkos, folyóvízi agyag, agyag vagy homok (B2) textúra, rögös vagy morzsás (B2) talajszerkezeti elemek,
igen tömődött vagy tömődött (B1) talaj; tömődött, de nem cementált talajszint; 0% CaCO3-tartalom. A szelvényben 0-32 cm
mélyen folyóvízi eredetű agyag és murva jelent meg. Ez alatt, 32-70 cm mélyen a folyóvízi agyag murvával majd iszappal
(finomodó szemcseméret) és jelentős számú kvarc és biotit szemcsével fordult elő. 70-103 cm mélyen a riolittufa alapkőzet
mállott és fagyott riolittufa-homokját találtuk meg, majd a szelvényt 103-138 cm mélységben a savanyú riolittufa alapkőzet
zárta.
A Gyilkos-tető (S1) karbonátos csernozjom barna erdőtalajának (Chernozems) szelvényében, amely az erodáltabb,
fiatalabb hegylábfelszín (Pl/Q) egyik tetőszintjében helyezkedik el, az alábbi genetikai talajszinteket vételeztük fel: Asz (0-15
cm: 10YR 4/1, szántott réteg), A (15-45 cm: 10 YR 3/2 - 3/3), B1 (45-80 cm: 10 YR 3/2), B2 (80-152 cm: 10 YR 3/3-3/1), Ck
(152-175 cm: 10 YR 3/4 és 10 YR 8/1). Az egyes szintek talajára az alábbiak voltak jellemzőek: nem tarkázott (Asz), pettyezett
(A, B1, B2) vagy csíkos (Ck); száraz (Asz) vagy nyirkos; döntően folyóvízi agyag szemcseméret; agyag vagy homokos agyag
(B2) textúra; döntően rögös lemezes (B2) vagy morzsás (Ck) szerkezet típussal; talajszerkezete: gyengén (Asz, Ck), közepesen
(A, B1) szerkezetes vagy szerkezet nélküli (B2); laza (Asz), tömődött (A, B2), enyhén tömődött (B1, Ck) talajszerkezet; nem
cementált nem tömődött (Asz,), gyengén cementált (A, B1, B2) vagy közepesen cementált (Ck) talajszint; változatos CaCO3tartalom - a durvább szemcséjű üledékben a mésztartalom kevesebb (Asz: 0-2%, B2: 2-10%), míg a finomabb szemcséjű
üledékben feldúsul (A: 15-40%, B1: 5-15%, Ck: > 25%).
A Gyilkos-tető (S3) karbonátos csernozjom barna erdőtalajának (Chernozems) szelvényében, amely az erodáltabb,
fiatalabb hegylábfelszín (Pl/Q) tetőszintje alatt, az északi kitettségű lejtő felső szakaszán helyezkedik el, az alábbi genetikai
talajszinteket vételeztük fel: Asz (0-19 cm: 10YR 4/3-3/2, szántott réteg), A1 (19-40 cm: 10 YR 3/3), A2 (40-70 cm: 10 YR
4/4 - 3/2), B (70-118 cm: 10 YR 4/4 - 3/3), Ck (118-180 cm: 10 YR 4/6 és 10 YR 8/1). Az egyes szintek anyagára az alábbiak
voltak jellemzőek: pettyezett (Asz, A1, A2, B) vagy pettyezett és csíkos tarkázottság (Ck); nyirkos vagy friss (B) talajnedvességű
talaj; döntően folyóvízi agyag szemcseméret; iszapos agyag (Asz), agyag (A1, A2, B) vagy homokos agyag (Ck) textúra; rögös és
morzsás (Asz), oszlopos (A1, A2), lemezes (B, Ck) szerkezet típussal; talajszerkezete: közepesen (Asz, A1, A2, B1) , gyengén (Ck)
szerkezetes vagy szerkezet nélküli (B); laza (Asz), tömődött (A1, A2, B), enyhén tömődött (Ck) talajszerkezet; nem cementált
nem tömődött (Asz,), tömődött, de nem cementált réteg (A1, A2, B) vagy karbonáttal gyengén cementált (Ck – puha gócos
kitöltés, repedés kitöltés, kemény mészkonkréciók) talajszint; változatos CaCO3-tartalom: Asz – 0% , A1 - 0-2%, A2 – 2-10 %,
B – 0-2%, Ck – > 25%).

4. Következtetések

A régészeti feltárásokban a leletek, amelyek áthalmozott vagy áttelepített üledékben jelentek meg, az Új-fogás-tetőn
felszíni, a Kővágó-tetőn felszíni és 20-80 cm mélységi (áthalmozott), a Gyilkos-tetőn felszíni és 15-50 cm mélységi (S1–
többszöri megtelepedési) előfordulást mutattak. Az S3 szelvényben nem voltak régészeti leletek. Kimutatható, hogy az
idősebb pediment (Ú-fogás-tető, Kővágó) talaj- és üledékrétegeiben a riolittufa alapkőzet felett egy hideg periglaciális
éghajlatra utaló (utolsó hideg max. ideje) kőpoligonokkal és fagy okozta aprózódási nyomokkal jellemezhető réteg jelent meg
(OSL koradat: 28 170 ± 200 BP), e felett már áthalmozott folyóvízi üledék, majd a felszín közelében 30-60 cm vastag szántott,
bolygatott folyóvízi üledék települt. Ez utóbbiban az Új-fogás-tető lelőhelyén a 35 - 28 ezer év BP Aurignacien kultúra nyomai,
míg a Kővágó-dűlő lelőhelyén a 120-40 ezer év BP Moustérien- és Micoquien kultúra, a 45-30 ezer év BP, Szeletien és a 35 28 ezer év BP nagypengés ipar és az Aurignacien kultúra hagyatéka került elő. E leletek a riss/würm interglaciális és a würm
glaciális időszakában jelentek meg. Ez az érdekes szituáció felveti, hogy az egyes kultúrrétegek a Kővágó-dűlőn a magasabb
tetőhelyzetben fekvő Új-fogás-tetőről halmozódhattak át folyamatosan az áttelepített üledékkel együttesen, több fázisban. A
fiatalabb pediment területén, az alapkőzet (riolittufa, pleisztocén üledék) felett szintén kimutatható a würm 20-50 cm vastag
hideg periglaciális fagy okozta aprózódási területe (OSL koradat/Kőporos: 30 400 ± 270 BP). A Kőporoson (Mester 2010) e
felett egy agyagréteg (OSL koradat: 25 100 ± 170 BP) települt, majd erre 30-55 cm mélységben egy tömött talajréteg és a felső
szántott, humuszos réteg. A felső 55 cm vastag rétegben keverten, a középső és felső paleolitikumhoz tartozó leletek (12040 ezer év BP, Micoquien kultúra (riss/würm interlaciális időszaka) és a 35 - 28 ezer év BP, Aurignacien kultúra hagyatékai
(würm glaciális időszaka) jelentek meg. A Gyilkos-tetőn (S1 s S3 szelvény) a magasabb tetőszintről üledék áthalmozódás
mutatható ki a szántott, művelt üledékrétegek tekintetében, ahol a régészeti leletek a felszínen és a szántott rétegben
találhatóak meg, s a 35 - 28 ezer év BP nagypengés iparát és az Aurignacien kultúrát (würm glaciális időszaka) jelezték.
Mivel az S1 szelvény Asz-szintjében (OSL koradat: 9,6 ± 0,1 ka) 35 - 28 ezer év BP korú (Aurignacien) leletek halmozódtak fel,
kimutatható, hogy a talaj B1-szintjéből a mélyszántás a leletek egyrészét a magasabban fekvő A-szintbe halmozta át. Az S1
szelvény alapkőzete felett megtalálható a hideg periglaciális jelenségre utaló üledékréteg is (mélyebben fekvő poligonokra
utaló mészerek). E fölött folyóvízi eredetű üledék található 38,2 ± 3,8 ka (120 cm) és 24,4 ± 2,5 ka OSL koradatokkal. A II.b.
sz. folyóvízi teraszt (riss/würm: kb. 110-160 000 év, Gábris 2013) képviselő Zúgó-dűlői lelőhelyen (Mester 2010, Hevesi –
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Ringer 2003-2005) egy 50-150 cm mélyen megjelenő paleotalaj mutatható ki, 50 cm vastag áttelepített, ráhordódott, majd
szántott Asz-szinttel. E szintben jelentek meg a leletek, amelyek a 28-24,5 000 BP korú Epi-aurignacien kultúrát képviselték.
A paleotalaj A-szintjének OSL koradata 30 180 ± 330 BP volt, a C-szintben pedig itt is a würm hideg periglaciális éghajlatára
utaló kőpoligonok jelentek meg (80-100, 120-150 cm mélyen).
Az eredményeket összesítve elmondható, hogy az alkalmazott, különböző tudományterületi kutatási módszerek együttesen
feltárhatják az Eger környéki paleolitikus régészeti lelőhelyek alsó szintjében a würmi hideg periglaciális jelenségek jelenlétét
(28-30 000 BP), az erre települt pleisztocén időszaki folyóvízi, áttelepített üledék-sorozatokat, eltemetett paleotalajokat, az
ezekhez és a felszínükhöz kapcsolódó üledék áthalmozódási kérdéseket, valamint a felszín közelben és a tetőszintekben
áthalmozódó üledékrétegeket és a velük együttesen mozgó, majd lerakódó régészeti leletanyagot. Az alkalmazott módszertan
tehát a geomorfológiai folyamatok részletesebb megismerését és az egyes régészeti kultúrák anyagának/korának pontosabb
elhatárolását teszi lehetővé a jövőben.
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SZÁLLÍTÓKÖZEG NÉLKÜLI LEJTŐS TÖMEGMOZGÁSOK TÉRKÉPEZÉSE A
BÜKKALJA MEDENCÉIBEN
PECSMÁNY PÉTER, HEGEDŰS ANDRÁS, VÁGÓ JÁNOS
Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék

Abstract
Mass movements are common slope forming processes in the basins of Bükkalja. In our investigation 83 mass movements were mapped
and categorised. We analysed their distribution on the basis of location, slope, aspect, bedrock and landuse.

Kulcsszavak: tömegmozgás, térképezés, GIS, Bükkalja

1. Bevezetés
Hegylábi, dombsági területeken gyakran alakulnak ki lejtős tömegmozgások, amelyek amellett, hogy látványosan
formálják a felszínt, gyakran emberi létesítményeket, sőt emberi életeket is veszélyeztetnek. Jelentőségüket jól mutatja, hogy
Magyarországon az 1970-80-as években kataszterbe foglalták a felszínmozgásokat. Terepi tapasztalataink alapján azonban
a kataszter erősen hiányos és helyenként elavult. Ezért szükségesnek éreztük annak felújítását a Bükkalja –, illetve első
lépésben a Bükkalja medencéinek – területére.
A Bükkalja a Bükk hegység déli, völgyekkel közepesen és enyhén tagolt kettős hegylábfelszíne (Martonné Erdős 2000),
mely hazánk legkiterjedtebb hegységelőtéri dombsága (Hevesi – Papp 1979, Martonné Erdős 2002). A területen három
nagyobb és három kisebb medence ismert. A nagyobbak a Tárkányi-, Bogács-Cserépfalui-, Kisgyőri-medence (Hajdú-Moharas
– Hevesi 1997) a kisebbek a Kácsi-medence, Hidegkút laposa (Martonné Erdős 2000) és a Tardi-völgymedence (Pecsmány
2017).
Munkánk célja a Bükkalja medencéiben található szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások feltérképezése, csoportosítása
és eloszlásuk elemzése volt.

2. Anyag és módszer

Munkánk során nagy mértékben támaszkodtunk Hevesi (é. n.), Szabó (1995), Vágó (2008, 2009), Zelenka (1999)
megfigyeléseire. Kutatásunk terepi felvételezésen alapul. A tömegmozgások helyét GPS készülék segítségével rögzítettük,
a felszínformákról fényképes dokumentációt készítettünk, majd szakirodalom alapján kategóriába soroltuk. Előfordulási
helyük lejtőviszonyait 1:10 000 méretarányú EOTR szelvények bedigitalizálásával készült, 25 m-es térbeli felbontású
domborzatmodell alapján vizsgáltuk, míg a kőzettani adottságokról Gyalog és Síkhegyi (2005) 1: 100 000 méretarányú földtani
térképéről nyertünk információt. Az elemzések megkönnyítése érdekében a formációleírásokra és terepi megfigyeléseinkre
támaszkodva hat csoportba (lejtőüledék, deluvium; folyóvízi üledék; aleurolit, homok; riolittufa, dácittufa, ignimbrit; agyag,
márga; mészkő, dolomit, radiolarit) soroltuk a terület kőzeteit. A talajadottságok megismeréséhez a ~460 m-es térbeli
felbontású eSOTER adatbázist használtuk fel, míg a felszínborítást terepi megfigyelések és SENTINEL 2B műholdképek
kiértékelésével határoztuk meg.

1.ábra: A Bükkalja medencéi és az általunk felvett tömegmozgások (A: Tárkányi-, B: Bogács-Cserépfalui-, D: Kácsi-, F: Kisgyőri-medence,
C: Hidegkút-laposa, E: Tardi-völgymedence)
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3. Eredmények
A Bükkalja medencéiben a szállítóközeg nélküli tömegmozgások felszínformáló hatását eddig 83 helyen sikerült
azonosítanunk (1. ábra), melyből csak kettő volt föltüntetve a kataszteri térképen (internet1). Ezen felszínmozgásokat hat
csoportba soroltuk: csuszamlás, suvadás, talajfolyás, omlás, kőfolyás és „zavart lejtő” – ez utóbbi kategóriába azok a lejtők
kerültek, ahol valószínűleg bekövetkezett tömegmozgás, de annak típusát alakrajzi alapon meghatározni nem tudtuk (pl.:
a forma összetettsége, vagy lepusztultsága miatt). A Hidegkút-laposában szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgást nem
figyeltünk meg, ezért ez a medence a további elemzésekből kimarad.
A térképezett szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások jelentős része (41%) a Bogács-Cserépfalui-medencében
található, míg legkevesebbel (6%) a Tárkány-medence részesedik. Részarányuk a többi három medencében közel azonos.
A különböző típusú felszínmozgások medencék közötti megoszlásában ennél is nagyobb egyenlőtlenségek tapasztalhatók:
kőfolyásokat csak a Kisgyőri medencében találhatunk, csuszamlások kétharmada a Bogács-Cserépfalui-medencében,
suvadások 40%-a pedig a Tardi-völgymedencében van, míg omlások tekintetében a Kácsi- és a Kisgyőri medence tűnik ki.
A Tardi-, a Bogács-Cserépfalui- és a Kácsi-medencében a tömegmozgások sűrűsége meghaladja az 1 mozgás/km2-t, míg a
Kisgyőri- és a Tárkányi-medencében kevesebb, mint fele ennyi (2. ábra).
A tömegmozgások lejtőmeredekség szerinti előfordulása is igen sajátos: átlagosan 9,6°-os lejtőkön alakulnak ki, azonban
a leggyakrabban (az esetek majdnem ötödében) 7°-os lejtőn jönnek létre – gyakrabban, mint azt az ilyen meredekségű lejtők
elterjedése alapján várnánk. Azonban az egyes felszínmozgás típusok tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók. Amíg a
csuszamlásos térszínek meredekségének megoszlása jól követi az átlagosat, addig pl. a suvadások lankásabb és meredekebb
lejtőkön is gyakoriak. A kitettség szerinti megoszlást elemezve megállapítható, hogy leggyakrabban a K-i (Vágó 2009 szerint
is) és D-i, legritkábban a DK-i lejtőkön találhatók tömegmozgások. Sem a gyakori, sem a ritka előfordulás nem magyarázható
e lejtők elterjedésével, mert abban nincsen számottevő különbség. Egy-egy tömegmozgás típus tekintetében még nagyobb
aránytalanságok tapasztalhatók.
A lejtős tömegmozgások által kialakított formák majdnem fele a terület legnagyobb elterjedésű kőzetein (és azok
málladékain): riolit- és dácittufán, valamint ignimbriten fordul elő. Az omlások mindegyikét, a „zavart lejtők”, talajfolyások
és suvadások jelentős hányadát is ezeken térképeztük. Talajfolyások és suvadások esetében kiemelhető még a deluviális

2. ábra: A szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások sűrűsége a Bükkalja medencéiben

3. ábra: Lejtős tömegmozgások megoszlása előfordulási helyük alapkőzete alapján, valamint a kőzettípusok megoszlása a Bükkalja
medencéiben
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4. ábra: Lejtős tömegmozgások megoszlása talajtípusonként és a talajtípusok megoszlása a Bükkalja medencéiben és a területen
legnagyobb részarányban lévő piroklasztitokon

és lejtőüledékek nagy szerepe is. Nem meglepő módon, területi elterjedésükhöz képest nagy arányban alakulnak ki
felszínmozgások (különösen csuszamlások) agyagos, márgás kőzeteken (3. ábra) – ezt Vágó (2009) kutatásai is alátámasztják.
A lejtős tömegmozgások kétharmada a terület leggyakoribb talajain, vertisolon és luvisol / alisolon alakul ki, különösen
igaz ez a csuszamlásokra. Az említett talajok hasonló jellegűek és magas agyagtartalommal rendelkeznek. A földtani résznél
már említett piroklasztitokban található földpátok mállása következtében agyagásványok képződnek, így nem meglepő, hogy
a piroklasztitok több mint felén e talajok alakultak ki. A talajtípusok elterjedéséhez és az összes tömegmozgás talajtípusokon
való megoszlásához képest legnagyobb eltérést a kőfolyások, az omlások és a suvadások esetében tapasztalunk, melyek
előfordulása erősen kötődik egy-két talajtípushoz. Kőfolyások luvisolon (80%-ban) és vertisolon (20%-ban), omlások
vertisolon (73%-ban) és stagnosolon (27%-ban), suvadások jellemzően luvisol / alisolon (60%-ban) fordulnak elő, azonban
feltűnő még, hogy a suvadások egyötöde az igen kis arányban jelen lévő phaeozemen alakult ki, mely inkább eredménye,
mintsem sem oka a csuszamlásoknak, hiszen dombsági területen ezek lejtőhordalék jellegű talajok (4. ábra).
A medencék területének átlagosan kétharmada erdő és cserjés-bozótos. A tömegmozgások több mint fele is ezeken a
felszíneken található. Meglepő azonban, hogy kőfolyást csak cserjés-bozótos területen, omlást pedig szinte csak erdős
területen találtunk. Szintén feltűnő, hogy az antropogén területeken – arányukhoz képest – tömegmozgás (különösen
talajfolyás, csuszamlás, omlás és „zavart” lejtő) gyakran alakul ki.

4. Következtetések

A Bükkalja medencéiben 83 helyen azonosítottunk valamilyen szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgást, melyeket hat
kategóriába soroltunk. Elemezve a tömegmozgások és az egyes tömegmozgás típusok eloszlását a medencék között, valamint
a lejtőmeredekség, lejtőkitettség, kőzettípus, felszínborítás függvényében, feltűnő aránytalanságokat tapasztaltunk. Ez arra
ösztönöz minket, hogy kutatásunkat térben és elemzéseinket mélységében kiterjesztve tovább folytassuk.
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TERMÉSZETES KŐZETTESTEK MINŐSÍTÉSE A BÜKK HEGYSÉGBEN
MCINTOSH RICHARD WILLIAM, ENCS BALÁZS
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Ásvány- és Földtani Tanszék

Abstract
Rock Mass Rating (RMR) of natural rock masses was carried out in the Bükk Mts. on the basis of the following parameters: unconfined
compressive strength, Rock Quality Designation (for quantifying partings), parting distance, character of parting surfaces, presence of
water along parting surfaces and the orientation of partings. Slopes formed in the studied rock masses were also qualified using Slope
Mass Rating (SMR) on the basis of RMR qualification.
Based on the results, rock mass strength is not dependent on the formation to which the rocks were classified. It is more likely that the
structure and deformed character of the rocks determine the strength of rock masses and the stability of slopes. Accordingly, parting
conditions may have the most important role in the strength conditions of natural rock masses and also in the resistivity of certain areas
to erosion.

Kulcsszavak: kőzettest szilárdság, kőzettest minősítés, RMR, SMR, Bükk hegység

1. Bevezetés
A földtani felépítés és egy-egy táj geomorfológiai arculatának kapcsolata régóta a geomorfológiai kutatások egyik vizsgálati
területe (Birot 1958; Twidale 1971). Számos kutatás kereste a kapcsolatot a szerkezeti és a morfológiai elemek (Scheidegger
2001; McIntosh 2014), vagy a földtani közeg szilárdsága és a lejtésviszonyok (Telbisz 1999; Püspöki et al. 2005) között.
E kutatások a földtani közeg szilárdságát, ellenálló képességét alapvetően egy paraméterrel, leggyakrabban az egyirányú
nyomószilárdság értékével jellemezték. Jelen tanulmányban a célunk az, hogy a földtani felépítés és a morfológiai kép
kapcsolatának vizsgálatában a földtani közeg szilárdságát több paraméter alapján kíséreljük meg jellemezni. A paramétereket
a mérnöki gyakorlatból vettük át, ahol ezeket elsősorban mesterséges kőzetekre, fúrómagokra, vagy természetes
kőzettestekben kialakítandó mesterséges létesítményekre (útbevágás, vasúti bevágás, alagutak, stb.) alkalmazzák. Úgy
gondoltuk azonban, hogy a földtani közeget alkotó kőzetek szilárdságát ezekkel a paraméterekkel komplexebben lehetne
jellemezni, mint egyetlen – gyakran laboratóriumi körülmények között mért – paraméter értékével.
Jelen tanulmányban a Bükk hegység néhány területén paleozóos és mezozóos formációk feltárásain végeztük el a
kőzettest minősítést. Reményeink szerint az eredmények alapján nagyobb területre és számos formációra elvégezhető lesz
a minősítés, s így megvizsgálhatjuk, hogy mely képződmények mennyire ellenállók a denudációval szemben és hogy van-e
valamilyen területi összefüggés a kőzettestek ellenálló képességében, vagy az ellenálló képesség és a völgysűrűség, illetve
egyéb morfológiai paraméterek között.

2. Anyag és módszer

A Bükk hegység északnyugati részén (1. ábra), a Garadna-völgy völgyfőjének közelében 29 feltárás kőzettestén végeztünk
el RMR (Rock Mass Rating) és SMR (Slope Mass Rating) minősítést. A terület kőzetei 2 paleozóos (karbon és perm), valamint
3 triász korú formáció képződményeihez tartoznak.
A mérnöki gyakorlatban üregállékonyság, üregbiztosítás érdekében kifejlesztett RMR értékelés (Bieniawski 1973)
feltárásokban megjelenő kőzettestek értékelésre is alkalmas (Gálos – Vásárhelyi 2006). Az RMR érték paraméterekhez
rendelt jelzőszámok összege, maximálisan (az eredetit módosítva) 120. A paramétereket (egyirányú nyomószilárdság, RQD
érték, tagoló felületek távolsága, tagoló felületek jellege, víz jelenléte és a tagoló felületek iránya) minden egyes feltárásra
külön mértük, illetve becsültük.
A mérnökgeológiai gyakorlatban a kőzettestet alkotó kőzettömbök egyirányú nyomószilárdságának ismerete az egyik
legfontosabb anyagjellemző. Egy kőzet osztályozása, minősítése általában a nyomószilárdság alapján történik (Gálos
– Vásárhelyi 2006). Az egyirányú nyomószilárdság pontos megadásához szabvány szerinti próbatesten törőszilárdság
mérésére van szükség laboratóriumi körülmények között. Egyelőre erre nem volt megfelelő számban lehetőségünk, így az
egyirányú nyomószilárdságot Schmidt kalapács segítségével terepen, közvetlenül a feltárások kőzetén becsültük (Aydin
2015). A becslés alapjául szolgáló feltárásonkénti, vagy szakaszonkénti 30 méréshez egy Proceq Silverschmidt PC N típusú
Schmidt kalapácsot alkalmaztunk.
A tagoltság mértékét a Deere (1968) által kidolgozott, majd Gálos (1985) által módosított Rock Quality Designation (RQD)
értékkel jellemeztük. A szabad sziklafalakon mind függőleges mind vízszintes irányban mértünk RQD értéket a vertikális és
a horizontális tagoltság jellemzésére az alábbi képlet alapján:
RQD=h10/h×100
ahol h10 a 10cm-nél hosszabb szakaszok hossza, h pedig a vizsgált szelvény teljes hossza.
Tagoltság alatt mindazokat a diszkontinuitásokat (anyagi folytonossági hiányokat és hibákat) értjük, amelyeket
kőzetképződési, tektonikai vagy egyéb tönkremeneteli folyamatok eredményeztek (Gálos – Vásárhelyi 2006). A tagoló
felületek távolságának meghatározásánál a két tagoló felület közötti lineáris távolságot mértük meg. Véletlenszerű
elrendezésben vagy szakaszonként 10 mérést, vagy – ha csupán egy szakaszból állt a feltárás – 30 mérést végeztünk egy
feltárásban, majd a mérések átlagát vettük az RMR értékeléshez.
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1. ábra: A vizsgált terület helyzete a Bükk hegységben

A tagoló felületek minősítésekor szemrevételezéssel értékeltük az érdességi viszonyokat, a mállottság mértékét, illetve a
tagoló felületek közötti teret kitöltő anyagot. Megvizsgáltuk azt is, hogy a tagoló felület vetővé alakult-e, van-e rajta agyagos
bevonat, mivel ennek jelenléte nagy szerepet játszhat a kőzettömb elmozdulásában, stabilitási viszonyainak gyengítésében
(Gálos – Vásárhelyi 2006).
Szintén szemrevételezéssel értékeltük a víz jelenlétét a tagoló felületeken. Bár a tagoltság mértékadó irányát az RMR
értékeléshez szemrevételezéssel állapítottuk meg, később az SMR értékeléshez geológus kompasszal ki is mértük.
Mivel a vizsgálataink alapvetően lejtőkön, sziklarézsűkön található feltárásokban feltárt természetes kőzettestekre
vonatkoznak, elvégeztük a kőzettestek által alkotott lejtős térszínek Slope Mass Rating (SMR) értékelését is. Romana (1985)
módszere az RMR értékelésen alapul és az RMR értéket módosítja négy paraméterrel (F1, F2, F3, F4) az alábbiak szerint:
SMR=RMR+(F1×F2×F3 )+F4
Az F1, F2 és F3 tényező a tagoltság és a feltárás közötti geometriai viszonyoktól függő tényezők (a kőzettest és a tagoltság
csapásirányainak különbsége, a tagoltság átlagos dőlésszöge, a kőzettest és a tagoltság dőlésszögeinek különbsége), míg az
F4 az emberi beavatkozás jellegétől és mértékétől függ, ahol az érték jelen esetünkben a természetes lejtőkre Romana (1985)
által tapasztalati úton meghatározott konstans.

3. Eredmények

A felmért feltárásokban az azonos formációhoz tartozó kőzetek igen eltérő megjelenést, szerkezeti igénybevettséget és
deformációkat mutattak. A 2. ábrán látható, hogy a Mályinkai Formáció paleozóos mészköve mennyire eltérő képet mutat egy
nagyívű redő szárnyába rendezve (2/A ábra), s a középső, sárgásbarna színű szakaszon erőteljesen deformálva kisméretű,
diszharmónikus redők kaotikus sokaságával (2/B és C ábra).
A feltárásokon mért paraméterek alapján számított RMR értékeket az 1. táblázat tartalmazza. A legnagyobb értékek (67,
65) éppen nem érik el a kedvező minősítés (III. kategória) alsó határát, míg a legkisebb érték (16) nagyon kedvezőtlen
minősítésbe esik (V. kategória). A kőzettestek csaknem 60%-a megfelelő, míg majdnem 40%-a kedvezőtlen minősítést kapott.
Az SMR értékeléshez elkészült a vizsgált terület lejtőkategória és lejtőkitettség térképe annak érdekében, hogy a megfelelő
tényezőket számolni tudjuk. Az SMR értékek, amelyek szintén az 1. táblázatban láthatók, a viszonylag kis szilárdságú

A

B

C

2. ábra: A Mályinkai Formáció anyaga a Mályinka 3A feltárásban (A), a feltárás középső szakaszának kinagyított felvétele (B), illetve a
vékonylemezes-laminált, kaotikusan gyűrt mészkő kisméretű redőinek közeli fotója (C)
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4. ábra: Kevéssé tagolt, jó megtartású (a), illetve erősen tagolt, törésekkel sűrűn átjárt (b), valamint teljesen felmorzsolt (c) mészkőtestek
a Bükk hegységben

5. ábra: Jó (zölddel határolt területek) és gyenge (pirossal határolt területek) kőzettest szilárdsággal jellemezhető kőzettestek a Bükk
hegységben

kőzettesteken kialakult lejtős térszínek nagyobb stabilitását mutatják.
A feltárások lejtőinek csaknem 25%-a stabil (átlagos pontszámuk 74,3), 70%-a pedig részlegesen stabil minősítést ért el
(átlagos pontszámuk 58,1). Mindösszesen két olyan feltárás van, amelyek instabil lejtőkön alakultak ki, ezek azonban eltérő
formációkat és eltérő területeket képviselnek.
A feltárt kőzetek a szakirodalomban alapvetően nagy egyirányú nyomószilárdsággal jellemzettek (Püspöki et al. 2005),
ugyanakkor a több tényezőt is figyelembe vevő RMR értékelés inkább közepes, illetve gyenge kőzettest szilárdságot mutat.
Ennek oka elsősorban a tagoltságban keresendő. A kevéssé tagolt és kevéssé mállott, jó megtartású feltárások (4/A. ábra)
kapták a legnagyobb RMR értéket, míg vannak olyan kőzettestek, amelyekben a mészkő sakktábla szerűen tagolt (4/B. ábra),
vagy olyan erőteljes igénybevételnek lett kitéve, ami szinte felmorzsolta (4/C. ábra).

4. Következtetések

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a tagoltság döntően befolyásolja a kőzettestek szilárdságát. A legnagyobb
értékkel, azaz legjobb szilárdsággal jellemezhető feltárások zöld ellipszissel, illetve téglalappal vannak jelölve az 5. ábrán
(Nyárjú-hegy pereme és keleti gerince, 1., 2. és 3. számú területek). A leggyengébb kőzettestek piros téglalappal, illetve körrel
vannak jelölve. Megállapíthatjuk, hogy a leginkább ellenálló, legnagyobb szilárdsággal jellemezhető kőzettestek az egységes
felépítésű és alig tagolt gerincek és csúcsok térségében találhatók. Ezzel szemben a leggyengébb ellenállású, legkisebb
szilárdsággal rendelkező kőzettestek olyan völgyekben találhatók, amelyekbe mellékvölgyek csatlakoznak (5. ábra) (Szárazvölgy Ny-i és középső területe, 4. és 5. számú területek, valamint a Borovnyák 18 és Ómassa-1 feltárások, illetve a Recemvölgy és a Moldva-völgy találkozási területe). A fővölgyek és mellékvölgyek a Mohr féle törésrendszer főtörései, valamint
melléktörései mentén alakulhattak ki, azok irányát követik. A völgyek találkozási területei, tehát feltehetően főtörések és
melléktörések találkozási területei is, ahol szerkezeti erőhatások erőteljesen deformálták, összetörték a kőzettesteket.
Mivel a tagoltság nagyban függ a kőzettest lokális deformációjától, a vizsgált kőzettestek szilárdsága nem terjeszthető
ki egy-egy formációra, vagy kőzettípusra. Bármilyen formáció, vagy kőzettípus mutathat kisebb, vagy nagyobb kőzettest
szilárdságot, tehát azt minden feltárásra, illetve kőzettestre vonatkozóan önállóan kell vizsgálni.
A legjobb megtartású, legnagyobb szilárdsággal jellemezhető kőzettestek az egységes felépítésű, legkevésbé tagolt
kőzettestek, amelyek általában egy-egy szerkezeti blokk belső területein, vagy hegygerinc peremén találhatók. Ezzel
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szemben a legkevésbé ellenálló, legkisebb szilárdsággal jellemezhető kőzettestek tagoló felületekkel sűrűn átjártak, a
szerkezeti erőhatások miatt erősen deformált, szinte felmorzsolt kőzettestek, amelyek általában nagyobb völgyek találkozási
pontjában, azaz főtörések metszéspontjában helyezkednek el. Bár a vizsgált területen a kőzettestek megjelenése, tagoltsága
nagy változatosságot mutat, ez változatosság a kőzettest minősítésekben kis mértékben jelenik meg. Valószínű, hogy az egyes
paraméterek súlyozott figyelembevétele árnyalhatná azok minősítését. A súlyozás rendszerének kidolgozása az jövőbeni
vizsgálatok célja lehet.
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FELSZÍNMOZGÁSOS FOLYAMATOK ÉS PARTFAL-REHABILITÁCIÓ PAKSDUNAKÖMLŐD DUNAI MAGASPARTI SZAKASZÁN
BALOGH JÁNOS, VICZIÁN ISTVÁN, KIS ÉVA, SZEBERÉNYI JÓZSEF
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet

Abstract
The study of mass movements on the Danube’s bluff has been a research topic for several decades at the Geographical Institute RCAES HAS.
One of the studied locations is the bluff section between Paks and Dunakömlőd along the Road 6, where surface movements occurred again
in 2017 at the 107 km stone, causing a half-lane road closure still to this day. Successful embankment rehabilitation interventions may
be carried out only with thorough engineering geomorphological knowledge and monitoring research. In revealing the mass movement
processes, the study focuses on identifying the geomorphological characteristics, the sedimentary features, the role of ground waters in
the occurrences of landslides, and the impact of the Danube’s repeated floods on bluff stability.
The bluff between Paks and Dunakömlöd threatened by mass movements is bordered by the abandoned riverbed of the Imsós Danube on
the east and by the valley of Vörös-malmi-árok on the north. It connects to the loess plateau of Mezőföld on the west and is enclosed on the
south by the valley system in which the town of Paks is located. The entire bluff section is built up by large deposits of Quaternary loess
formations, which are less hazardous to occurrences of landslides and rather present the danger of collapse. Along the main road, next to
the former Imsós Danube channel the Pleistocene layers overlie the Upper Pannonian sediments. The thickness of the Quaternary layers
is 50 meters along the movements of 2017, while it reaches almost 100 meters in the vicinity of Dunakömlöd.

Kulcsszavak: magaspart, partfal-védelem, Paks, Dunakömlőd

1. Bevezetés
A felszínmozgásos folyamatok (areális és lineáris erózió, feliszapolódás, csuszamlások, magasparti omlások, roskadása
stb.) és a domborzat labilis egyensúlyú állapota korlátozzák a településfejlesztési lehetőségeket, veszélyeztetik az épített
környezetet, károsítják az agrárgazdasági térségeket.
Az évről-évre bekövetkező károk elhárítása jelentős költségterhet jelent az önkormányzatoknak, a vonalas létesítmények
(elektromos vezetékek, csatornák, vasutak stb.) üzemeltetőinek, összességében a károk a nemzetgazdaság költségvetését
terhelik.
A fenti feltételek biztosítása és a feladatok megvalósítása érdekében az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – a gyakorlati
szempontok elvárásainak figyelembevételével – kutatási téma szintjére emelte a Dunai-magaspartok tömegmozgásos
folyamatainak vizsgálatát (Ádám et al. 1976; Pécsi 1971; Balogh et al. 1989, 2014, 2016; Balogh – Schweitzer 1996, 2011;
Schweitzer 1999; Szalai et al. 2013; Viczián et al. 2017), amelynek keretében többek közt részletesen kutatja a PaksDunaömlőd magasparti szakasz geomorfológiai adottságait (1. ábra). Paks önkormányzat területén 2017-ben a 6-os számú
főút mentén kialakult földtömegmozgások egy az 1950-es évektől fennálló földtani veszélyforrás megoldására hívja fel a
döntéshozók figyelmét.
A magaspart mentén húzódó utak gazdasági–stratégiai jelentőségét aláhúzza az a körülmény is, hogy ipari létesítmények
sorát fűzik fel. A tömegmozgásos folyamatok az utak, vasutak károsításával befolyásolják a létesítmények megközelítését (pl.
Paksi Atomerőmű)

2. Paks-Dunakömlőd dunai magaspart kialakulása és felszínmozgásos folyamatai

Az alföldi dunai magaspart litológiai felépítését tekintve laza üledéksorozatok együtteséből áll. Alapzatát felsőpannóniai
homok és vörösagyag képződmények építik, melyekre 40–50 m vastag negyedidőszaki; paleotalajokkal osztott lösz és
löszszerű üledéksorozatok, lejtőüledékek települnek (2. ábra, Balogh – Schweitzer 2011). A mai formakincs kialakulása a
pleisztocén-holocén felszínformálódás eredménye.
Mezőföld völgyekkel osztott domborzatán – a folyóvízi tevékenységgel párhuzamosan – a „platókon” eolikus
üledéksorozatok halmozódtak fel, melynek eklatáns példáját a Dunaföldvári és a Paks magasparti szakaszokon láthatjuk.
A magaspartok földtani rétegsora jól szemlélteti, hogy a magaspart alapzatában és a negyedidőszaki üledéksorozatok a
tömegmozgások kialakulásának litológiai feltételeit teremtik meg. Ezek a mögöttes területek talajvizeinek, rétegvizeinek
hatására elvesztik szilárdságukat és a csúszópályák, nyírási felületek egymás utáni generációit preformálják.
A magaspartok fejlődésmenetéből következik, hogy azt elsősorban omlásos, csuszamlásos, tömegmozgásos folyamatok
jellemzik. Paks-Dunakömlőd magaspart 2017-ben kialakult tömegmozgásainak veszélyességét alátámasztja az a tény,
hogy környezetében egy nagy fosszilis csuszamlás van a vasútállomással szemben a paksi téglagyár bányagödrében,
amely a felszínmozgások egyik legeklatánsabb példája (3. ábra). A fosszilis talajhorizontokkal osztott negyedidőszaki
üledékkomplexum elvonszolt, a rotációs mozgás következtében kibillent helyzetű talajai jól szemléltetik a mozgások
irányát, dinamikáját, szemlélteti a fosszilis talajokon keresztül a lehetséges mozgások csúszófelületeit. Terjedelmére nézve,
kiváltódása idején horizontálisan meghaladta a 300 m-t is. Az 50 m magas partfal a 6. sz. út fölött a paksi vasútállomás
közelében a biztonságos közlekedést veszélyezteti. Az omlásokkal érintett magaspart alatt jelenleg is félpályás közlekedés
van a 6-os számú főútvonalon.
A vizsgált terület a Mezőföld tartozéka, geomorfológiai viszonyai a löszvidékek sajátos vonásait tükrözik. Keleten a Duna
elhagyott Imsósi medre a meghatározó morfológiai elem, északon a Vörös-malmi-árok szerkezetileg előrejelzett völgye

78

1. ábra: A Paks és Dunakömlőd közötti magaspart környezetének geomorfológiai térképe (Balogh J. – Juhász Á. – Schweitzer F. 2005)
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határolja, nyugaton a Mezőföld lösztáblájához kapcsolódik, délen Paks városnak helyet adó völgyrendszer zárja le (1. ábra).
A magaspartok állékonyságában a földcsuszamlások, és omlások kialakulásában jelentős szerepük van a vízföldtani
adottságoknak, amelyet a geológiai és geomorfológiai viszonyok és a Duna vízállása, a lefűzött Imsósi Duna-ág együttesen
határoznak meg.
A magasparti szakasz lejtős felszíneinek legtöbb részletét csuszamlásveszélyes lejtőknek minősítettük. A természetes
lejtőfejlődés és az antropogén hatások mellett a csuszamlás-veszélyes lejtőket a felszíni vizek elégtelen elvezetése, a
vízmosásos és árkos erózió fellépése, a talajvíz és annak magaspart irányú áramlása, összességében hidrogeológiai adottságai
is veszélyeztetik.
Továbbá csuszamlás-veszélyes lejtők jellemzik a magaspartot tagoló eróziós-deráziós völgyek meredek lejtőrészleteit is.
Emberi beavatkozás (terepegyengetés) esetén a lejtőkön további csuszamlások képződhetnek.

2. ábra: Paks téglagyári löszprofil rétegsorozata. A kép jobb oldalán fosszilis csúszás íve a 6. sz. főút mellett a vasútállomással szemben
(Fotó: Balogh J.) A=agyag, I=iszap, L=lösz, H=homok
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3. ábra: A paksi 1979. évi magasparti tetőfúrás földtani rétegsora és paleopedológiai vizsgálati eredményei (Balogh J. – Scheuer Gy. –
Schweitzer F. 1979)

3. Földtömegmozgások és javaslat a partfalrehabilitációkra

Az omlásos folyamatokkal jellemzett változó magasságú löszfalak genetikailag két csoportra különülnek.
a) A laza üledékekből épült lösztérszínek természetes, eróziós völgyfejlődése során területünkön omlásveszélyes meredek
löszpartok képződtek.
b) A hátráló erózió formálta völgylejtők túlfejlődése teremtette meg az omlásos folyamatok kialakulásának gravitációs
feltételeit.
A folyamatok kiváltódását elősegítik a fagymozgások, fagyrepedések, befolyásolja a csapadékok mennyisége és intenzitása,
a löszkomplexum kőzetfizikai tulajdonságai, továbbá szilárdságát meghatározó CaCO3-tartalom.
Paks és Dunakömlőd közötti magasparton az alábbi recens tömegmozgásos folyamatokat és formákat különítettük el.
Recens csuszamlások formaelemei éles kontúrral különülnek el környezetüktől. A magaspart mozgásban levő területein
felismerhetők a csuszamlások szakadási karéjai, szakadásfrontjai. A mozgásban lévő partszakaszokat a sűrű növényzet
időlegesen stabilizálta, a kicsipkézett magaspartperem labilis egyensúlyi helyzetben van.
A magaspart 10–50 m peremi sávjában íves lefutású hosszanti repedések kötegei újabb szakadási karéjok kialakulását
jelzik, amelyek a húzó- és nyírófeszültségek hatására dinamikusan változnak. Bármilyen természeti (csapadék) vagy
antropogén hatás felgyorsíthatja a mozgásfolyamatokat, a feszültségek szakadási karéjuk formájában váltódnak ki. A löszből
épült magaspart labilis egyensúlyi helyzetét a peremi repedések és a szakadásfrontok térben és időben állandóan változtatják.
A kicsipkézett perem alatt recens csuszamlások halmazai sorakoznak, jelenleg is mozgó kőzettömegek dinamikájáról
kidőlt és elferdült fatörzsek tanúskodnak. Az alakrajzilag lépcsőszerű halmazok impermeábilis rétegek határán sorakoznak,
20-50 m-re magasodnak a 6. sz. út fölé a paksi vasútállomás közelében, veszélyeztetve a biztonságos közlekedést.
A partfalrehabilitációja sürgető! A veszélyes földtömegmozgások csak komplex tájrekonstrukció keretében szüntethetők
meg. A Paks vasútállomással szembeni löszös magaspart aljában a dunakömlődi részen már elkészült gabionfalhoz hasonló
a leomló földtömeget megállító körömfal megépítésével védhető a főútvonal. A törmeléklejtőt borító növényzetnek tervszerű
alakítása javasolt, valamint a partfalat korszerű biológiai technológiával is célszerű biztosítani.
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Abstract
The Holocene geomorphological evolution of the Buda Castle Hill’s eastern footslope and the connected floodplain of the Danube was
studied in relation to the archaeological excavation at 2 Fő Street in Budapest. The study involved sedimentological and XRD mineralogical
analysis of 10 samples, GIS modelling and geomorphological mapping of the sites’ wider area. Archaeological finds were available for dating
layers from the Late Copper Age until the Middle Bronze Age (MBA). The geomorphological evolution of the area revealed environments
from a low-lying floodplain to an elevated river terrace surface. The evolution of the narrow band between the Danube and the Castle
Hill was predominantly driven by fluvial processes before the early Bronze Age, while later the colluvial processes on the slopes of the
Buda Castle Hill (which is predominantly built up by marl) played a gradually increasing role in sedimentation. A significant increase in
colluvial sediment deposition and accumulation during the MBA was revealed, which can be attributed to the humid climatic conditions,
deforestation and cultivation of the catchment slopes and resultant slope erosion. Mineralogical analyses revealed that the samples were
composed partly of alluvial sediments of high floods throughout the entire sequence. The occurrence of a few-meter-deep river incision
under the humid conditions of the Late Bronze Age and the Early Iron Age can be identified based on stratigraphic evidences. Since then
the studied river terrace surface has practically become flood-free. Recently, even the largest floods did not inundate the area which was
further built up by the remains of modern construction activity.
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1. Bevezetés
A tanulmány a Budapest I. ker. Fő utca 2. sz. alatt zajlott régészeti feltárás és az ahhoz kapcsolódó környezettörténeti,
geomorfológiai kutatás eredményeit mutatja be.
A vizsgált telek a budai Vár-hegy meredek lejtőjének keleti előterében a Duna és a hegy közti alig 100 m széles félsíkon
található, az alagút és a Lánchíd között. A feltárás közelében a Várhegy tömegét felső eocén, alsó oligocén Budai Márga alkotja,
melyet néhány méter vastag édesvízi mészkő fed (Szabó 1879), a Dunára néző vároldalt pár méter vastag lejtőhordalék
takaró fedi. Folyóvízi formák – alacsony és magasártér – csak a Dunát kísérő keskeny sávban maradtak meg (1. ábra). A
feltárásnak is helyet adó lejtőlábi területen a folyó alluviális üledéke keveredik a lejtőről lehordott anyaggal.

2. Anyag és módszer

A geomorfológia kutatások keretében 1:10000-es méretarányú geomorfológiai térkép készült. A rakpartok kiépítését
megelőző időszak felszínének rekonstruálásához domborzatmodellt készítettünk egy 1873-ban kiadott Duna vízszabályozási
térkép (BFL 3342) alapján ArcMap programmal.
A régészeti feltárás nyugat–keleti metszetfalának keleti sarkában felvett rétegsorból, illetve annak alján sekélyfúrás
mélyítésével tíz réteget különítettünk el. Az itt gyűjtött mintákon az alábbi talajfizikai és kémiai vizsgálatotokat végeztük
el az MTA CSFK laboratóriumaiban: lézeres szemcseeloszlás vizsgálat (Fritsch Analysette22 Microtech Plus), pH, oldott
sótartalom, Arany-féle kötöttség, CaCO3 tartalom, teljes szerves szén (TOC, Shimadzu TOC-L SSM 5000), Al-K, AL-P, TN,
röntgen diffrakció (XRD).

3. Eredmények

Az összesen 285 m2 összfelületen, kb. 2,5 m vastag őskori rétegsor, valamint 8 régészeti korszak 77 rétegtani egységének
és 27 önálló jelenségének feltárása történt meg. A gazdag leletanyagot tartalmazó rétegek és telepjelenségek a kora és
középső bronzkor, késő vaskor (La Tène D), középkor és a török kor időszakára voltak keltezhetők. A szórványleletek közt a
középső neolitikum és a római kor is képviseltette magát, valamint temetkezések kerültek elő a kora-középső bronzkor és a
római kor (Kr. u. 2–3. század) időszakából.
A domborzatmodellből származtatott keresztszelvény (2. ábra) jól szemlélteti, hogy a feltárás a magasártérre húzódó vári
lejtőtörmelék takaró elkeskenyedő szakaszán van, a régészeti leleteket tartalmazó rétegek pedig a Duna legnagyobb vízállás
(LNV) szintje alatt helyezkednek el. A vizsgált folyószakaszon a Duna meredek parttal vágódik be a magasártér felszínébe,
melynek szintje kb. 10 méterrel van magasabban a folyó középvízi medrénél.
A feltárásban felvett szelvény nem nevezhető klasszikus értelemben genetikai talajszintekkel tagolt talajszelvénynek. Az
egykori környezeti változásoknak megfelelően megtaláljuk benne a Dunai öntésanyagát, az öntés- és réti talajokat, meszes
váztalajokat és lejtőüledék rétegeket.
A mintegy 2,5 m vastag rétegsor alsó harmadában (F10-F8 minták) a Duna öntés-anyagai (iszapos vályog, iszapos
agyagos vályog) találhatók. A röntgen-diffrakciós vizsgálatok alapján az üledékek ásványtani összetétele a dunai üledékekre
jellemző, kevéssé mállott, törmelékes jellegű (kvarc, plagioklász, káliföldpát, klorit, 10 Å filloszilikát). A karbonátok közül
a kalcit mennyisége kb. a dolomit háromszorosa. Szórványleletek a középső neolitikumtól kezdve előfordulnak benne, de
ekkor még a megtelepedés szempontjából kedvezőtlen, gyakori elöntésekkel érintett, alacsonyártéri, mederközeli környezet
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1. ábra: A budai Várhegy környezetének geomorfológiai térképe (Viczián I.)

2. ábra: A Fő utca 2. környezetének keresztszelvénye az 1873-as Duna vízszabályozási térkép (BFL 3342) adatai alapján
(Koczó F., Viczián I.)

feltételezhető. A szelvényben felfelé haladva a növekvő szervesanyag- és foszfortartalom (3. ábra) az ártéri élővilág és az
emberi tájhasználat növekvő lehetőségeit mutatják. Ez a szakasz egy kb. 2 cm átmérőjű kvarckavicsokat tartalmazó réteggel
zárul, ami egy kora bronzkori nagy árvízi esemény mederperemi üledékeként került a partra.
A szelvényben felfelé haladva az F7-F5 mintákban az egyre ritkábban elöntött ártéren történő talajképződés eredményét
látjuk. A minták növekvő szervesanyag, és nitrogén értékei a talajképződés feltételeinek javulását, a magas foszfor értékek az
emberi és állati jelenlét (trágya, csont, stb.) erőssé válását jelzik a kora bronzkorban (3. ábra). A szelvény egészéből kitűnik
az F6-os számú minta magas szervesanyag tartalma. Ez a vasfoltos, agyagos réteg, egy magas talajvízállású, nedvesebb
környezetet, ill. éghajlatot jelez. A Közép-Európára vonatkozó klímatörténeti vizsgálatok szerint ilyen nedvesebb, hűvösebb
időszak a kora bronzkorban, 4700 és 4300 BP évek között állt fenn (Starkel 1997).
A várhegyi eredetű apró kőzettörmelékek előszőr F7 mintában jelennek meg jól látható módon. Ezt követően a felette
lévő rétegekben arányuk egyre nagyobb lesz, az F5 és F4 minták határa jelenti azt a fordulópontot, amikor az árvizek
alluviális üledékeinél már jelentősebb a várhegyi eredetű márga- és mészkőtörmelékek szerepe. A szelvény felső feléhez
tartozó rétegek karbonáttartalma már lényegesen meghaladhatja a dunai alluviális üledékekre jellemző értékeket (3. ábra).
A Budai Márga összetételének megfelelően csak a kalcit értéke növekszik, a dolomité nem. Az erős lejtőpusztulás a Nagyrévkultúra megtelepedéséhez, vagyis a kora bronzkor második feléhez köthető (abszolút időrend szerint Kr. e. 2500/2400–
2000/1900, Fischl P. et al. 2013 és 2015 után), ill. a középső bronzkori Vatya-kultúra III. fázisára és esetleg részben már a
Koszideri korszakra, vagyis megközelítőleg a Kr. e. 1700–1500 közti időszakra (abszolút időrendi beosztás Jaeger–Kulcsár
2013 után) tehető a feltárt régészeti leletek tipokronológiai besorolása alapján. Ez utóbbi időszak azért lehet különösen
érdekes, mert egybe esik az éghajlat késő szubboreális klímafázistól bekövetkező hűvösebbé, csapadékosabbá válásával
(Járai-Komlódi 1969; Kordos1987; Sümegi 2004, Demény et al. 2010) és feltehetőleg a legtöbb lejtőtörmeléket tartalmazó
F2 réteg kialakulásával is. Ez utóbbi, leletmentes réteg egy gyors lejtőlepusztulással jellemezhető esemény vagy időszak
eredménye lehet, amit a minta nagyon magas, lejtőtörmelék eredetű karbonáttartalma is jelez. A talajképződés folyamatának
megszakadását a lecsökkent szervesanyag- és foszfortartalom is mutatja (3. ábra). A Kr. e. 1590 körül lejátszódott, néhány
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3. ábra: A Fő utca 2. alatt felvett szelvény rétegsorának jellemzői (Viczián I., Szalai Z.)

évtizedet felölelő klímaromlás az újabb paleoklimatológiai adatok alapján feltehetően a Thera/Santorini vulkán kitöréséhez
kapcsolható. Az ezt követő, számottevő társadalmi és kulturális változásokkal járó Koszideri korszakra esik a Kárpátmedencében a tell-telepek felhagyása és jelentős fémkincsek elrejtése is (P. Fischl et al. 2013; Demény et al. 2017). A Fő u. 2.
alatt feltárt középső bronzkor végi település felhagyása szintén erre az időszakra tehető.
A feltárás felső részének rétegeiben megfigyelhető intenzív lejtőpusztulás nem csak az éghajlat változásával hozható
kapcsolatba, hanem a hegyoldal gyérebb növényzeti borítottságát okozó antropogén hatásokkal is (fák kivágása, legeltetés,
mezőgazdaság, tűz, stb.).
A vizsgált rétegsor a középső bronzkorral zárult, a későbbi korok a feltárás más részein is csak a korábbi felszínbe mélyült
objektumok és jelenségek formájában voltak jelen, önálló rétegként nem. Ez a körülmény azt jelzi, hogy a terület ekkor vált
igazán védetté a Duna árvizeitől, jelentősebb mennyiségű folyóvízi üledékkel nem kell már számolnunk, de jelenti azt is, hogy
a Várhegy lejtői is stabilizálódtak és nagyobb mennyiségű lejtőüledék sem érkezett a területre.
Az éghajlat csapadékosabbá és hűvösebbé vált a késő bronzkor és a kora vaskor közti időszakban, a Kr. e. 9. és 8. század
során (Sümegi 2004; Bóka 2012). Ekkor érte el a Balaton történetének legmagasabb vízszintjét a tó környéki geoarchaeologiai
kutatások alapján (Sümegi et al. 2007; Sümegi – Jakab 2007; Kiss – Kulcsár 2007) és a vaskori települések is magasabb
térszínekre és a folyóktól távolabbra húzódtak (Horváth 2000; Bóka 2012; Szilas – Tóth 2017). E korszak emlékei a Fő u.
2. alatt, valamint a közeli, Duna-parti lelőhelyeken korábban végzett feltárásokon egyaránt hiányoznak. A csapadékosabb
időszakban a meder bevágódása intenzívebbé vált, ekkor alakult ki a folyó alacsonyártéri szintje. mely a magasártér szintje
alatt 1-2 méterrel található (Gábris et al. 2007, 2012). A bevágódás következtében a Fő utca 2. sz telek környezete is relatív
magasabbra került a folyó középvízi szintjéhez képest. A továbbiakban az árvizek hatása minimálissá vált, csak a kivételesen
nagy árvizek önthették el sekély vizükkel a területet. Ahogy azt vizsgálataink is igazolták, ma már a legnagyobb árvizek sem
érnék el felszínét.
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A DUNA CSILLAGHEGYI ÉS RÓMAI PARTI SZAKASZÁNAK FELSZÍNFEJLŐDÉSE
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Abstract
The study presents the results of the archaeological excavation and the related environmental historical, geomorphologica land XRD
minerological investigations carried out at the site located at 225 Királyok Street in Budapest. The flat area found on the right bank of
the Danube in Budapest’s 3rd district is designated by hydrological terminology as “flood bed”, as it is repeatedly inundated by peak
floods. The site is located in the transition zone of high floodplain and low floodplain with several meters of recent fill up. Following the
archaeological excavation, a large residential complex of 27 buildings was constructed in the area.
The site’s western 20 to 30 m narrow band belongs to the “high floodplain” fluvial terrace of the Danube, where the underlying ground
made up of terrace gravel is covered by fine alluvial sediments and soils that demonstrates the area’s evolution process from low to high
floodplain in the Holocene.
The larger, eastern part of the site belongs to the “low floodplain” of the Danube, where the above mentioned terrace gravel could not be
found. The underlying ground in this part is a calcareous mud which has deposited in a shallow lake environment in the Early Holocene’s
cool climate. Calcareous mud contains elevated contents of dolomite wich resembles the sediments of small shallow lakes in the Danube–
Tisza Interfluve area. Three distinct north-south bands of environment types can be identified according to the sediments overlying the
calcareous mud. Progressing from west to east, first there is a zone characterised by marshy meadow sediments, covered by a thin layer
of wind-blown sand. This is followed by a strip of calcareous meadow soil, covered by prehistoric finds from various periods starting from
the Late Copper Age. Finally, the band along the Danube contains alluvial-meadow soil without any finds. Revealing the archaeological and
geomorphological conditions of the study area and its environment, the role played by the various environment types, the site’s few meter
level differences, and each period’s climatic and hydrologic context define the possibilities of human settlement in this flood threatened
area.

Kulcsszavak: geomorfológia, környezettörténet, Duna, holocén

1. Bevezetés
A vizsgált terület a Duna jobb parti területét, a Dunamenti-síkság hordalékkúp azon részét foglalja magába, amin
a Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part városrészek találhatók. Ennek a folyóparti sávnak az emberi megtelepedésre
való alkalmassága a történelem során mindig is kérdéses volt, mint ahogy ma is az. Napjaink aktuális problémája, hogy az
itt épült ingatlanokat milyen műszaki megoldással lehet a legnagyobb árvizek pusztításaitól megóvni. A kutatás a terület
geomorfológiai fejlődéstörténetét, az ember és táj történelem során változó kapcsolatát vizsgálta a Budapest III. ker. Királyok
útja 225. alatt zajlott régészeti feltárás területén és annak tágabb környezetében.
A Duna a negyedidőszak során széles sávban járta be a középhegységek peremétől keletre fekvő területeket, ahol kiterjedt
hordalékkúp-síkságot épített. A vizsgált terület környezeti adottságait elsősorban a Duna felszínformáló tevékenysége
határozta meg. A Duna üledékeinek feküjét harmadidőszaki tengeri üledék, középső oligocén agyag (Kiscelli Agyag Formáció)
képezi (Wein 1977). A vizsgált telek egy terasz-sziget keleti peremén helyezkedik el. A Pilis és Budai-hegység előterében
a terasz-sziget nyugati oldalán lévő Mocsárosdűlő városrész és környéke a Duna egy óholocén medrének maradványain

1. ábra: A vizsgált terület környezetének geomorfológiai térképe
(szerk. Viczián I. az MTA CSFK FTI adatai és térképei alapján – Juhász Á., Leél-Őssy S., Papp S., Pécsi M., Schweitzer F., Szilárd J.)
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található, ennek a Dunával való egykori hidrológiai kapcsolata kimutatható a Csillaghegyi-árok vonalában (1. ábra).
A mai Árpád út vonalában futó árkot is magába foglaló, erősen feltöltődött meder határolja északról a teraszszigetet. A
teraszsziget legmagasabb fekvésű részeit nyugaton a Duna II/a. számú teraszának maradványai képezik (Pécsi 1991). A
II/a terasz kialakulása, a Duna medrének mélyebb szintre vágódása pleisztocénben a Bølling és Allerød interstadiálisokra
(14700–12700 BP) tehető (Gábris 2006; Gábris et al., 2012; Sümeghy – Kiss 2012; Starkel et al. 2015). A II/a terasz felszínétől
keletre a Duna magasártere képezi a terasz-sziget döntő részét, melyet a II/a szigetterasz anyagából származó fluvio-eolikus
eredetű homoktakaró fed, testét pedig a pleisztocén végi Duna kavicsos-homokos mederanyaga alkotja. Ide tartozik a vizsgált
telek keskeny nyugati sávja is. A magasártér terasszá válása, meder intenzív bevágódása a pleisztocén és holocén átmenet
idejére tehető (Gábris et al. 2012). A terasz-sziget keleti része és egyben a vizsgált telek döntő része is a folyó alacsonyártéri
szintjéhez tartozik.
A feltárásokból gyűjtött talaj- és üledékminták vizsgálata és ezek földrajzi helyzete alapján a Duna pleisztocén végi és
holocén ártérfejlődésének történetét ismerhetjük meg. A vizsgálatok a Duna meghatározó szerepe mellett egy óholocén tavi
majd lápos környezet jelenlétét is igazolták. A környezeti változások egyes jellemző szakainak időbeliségét sok esetben a
régészeti leletek segítségével lehetett meghatározni.

2. Anyag és módszer

A geomorfológia kutatások keretében terepbejárásokat végeztünk a vizsgált területen és annak környezetében. A
területről részletes geomorfológiai térkép és elemzés készült 1:10000-es méretarányú topográfiai térképek, légi fotók, archív
térképek és más források felhasználásával. A 210×125 m alapterületű építési telek különböző részein elhelyezkedő régészeti
kutatóárkok, illetve az azok alján mélyített sekélyfúrások anyagából összesen öt helyről 16 db mintát gyűjtöttünk be. A
mintákon az alábbi talajfizikai és kémiai vizsgálatotokat végeztük el az MTA CSFK laboratóriumaiban: lézeres szemcseeloszlás
vizsgálat (Fritsch Analysette22 Microtech Plus), pH, oldott sótartalom, Arany-féle kötöttség, CaCO3 tartalom, teljes szerves
szén (TOC, Shimadzu TOC-L SSM 5000), Al-K, AL-P, TN, röntgen diffrakció (XRD).

3. Eredmények

A vízügyi források alapján megállapítható, hogy a vizsgált telket csak a legnagyobb árvizek öntik el. Ilyen esemény az
1965-ös nagy árvíz óta már hat alkalommal következett be. A telket nem védik árvízvédelmi töltések. A folyó jobb partján
kiépített békásmegyeri földgát a telek északi határától 25 méterre északra ér végett. Az 1981-ben megépült földgát jelentős
geomorfológia változásokat okozott a vizsgált telek dunai előterében a mai és az építést megelőző időszakot ábrázoló
légifelvételek és térképek összehasonlító vizsgálata alapján. A védmű részben a Duna medrének rovására épült meg. A töltés
déli vége alatti szakaszon a part menti részeken a folyó áramlása lelassul, hordalékát itt halmozza fel, így idővel egy 50 m
széles feltöltött és ma már ártéri erdővel fedett terület fejlődött ki a Királyok útja 225. keleti előterében. A töltés megépítését
megelőző időszakban a Duna közel a telek keleti végénél kezdődött.
A vizsgált terület a Duna alacsonyárterének magasabb fekvésű részein és a magasártér keleti peremén helyezkedik el,
de ezek nem különülnek el egymástól éles tereplépcsővel, köztük a lejtős átmenet fokozatos. Felszíne tereprendezéssel
erősen bolygatott, helyenként a felszíni rétegeket letarolták, de a telek egészére jellemző, hogy akár 2 métert is meghaladó
mesterséges feltöltéssel emelték meg a terepszintet (2. ábra).
A telek nyugati, keskeny, magasártéri sávjában a szelvények alján a Duna teraszkavicsát találtuk meg, a rátelepülő eleinte
még kavicsos, majd iszapos majd egyre jobban talajosodott üledékekben a terület alacsony majd magasártérré válásának
folyamata mutatkozik meg. Az ásványtani összetétel a dunai üledékekre általában jellemző, kevéssé mállott, törmelékes
jellegű (kvarc, plagioklász, káliföldpát, klorit, 10 Å filloszilikát). Szokatlan jelenség viszont, hogy a dolomittartalom kissé
meghaladja a kalcittartalmat. Egy vékony homokréteg pedig a bronzkor időszakát megelőző homokmozgás maradványa.
A telek nagyobb, keleti, alacsonyártéri részén hiányzik a teraszkavics, azt a pleisztocén–holocén átmenet idején bevágódó

2. ábra: A Királyok útja 225. telkének keresztszelvénye (Viczián I.)
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folyó elhordta és a nagy vízhozamú folyó mélyebb szintre kerülve medrek fonatos rendszerét alakította ki. Később, a holocén
elején a preboreális és boreális hűvös klímaperiódusaiban a vízhozam drasztikusan lecsökkent, így a medrek és árterek
egyes részein sekély tavak alakultak ki. A tavakban mésziszap képződés zajlott le, ez az erősen meszes (50% körüli karbonát
tartalmú), finom szemcseméretű anyag adja a vizsgált telek döntő részének feküjét az alacsonyártéri részek alatt. A mésziszap
keletkezési körülményeire vonatkozóan az ásványtani vizsgálatok fontos eredménye, hogy a dolomit kb. a kétszerese a kalcit
tartalomnak. Az egész rétegsorban megnövekedett dolomit tartalom összefüggésben lehet a Pilisvörösvár környéki porló
dolomitok eolikus úton ideszállított anyagával.
A mésziszapra települő üledékek alapján, három eltérő környezettípus észak-déli sávja mutatkozik meg (2. ábra). Az
elsőnél a teraszkavics és a mésziszapos rész határán lápi, réti üledékek vannak, melyek az atlanti és a szubboreális fázisban
keletkeztek. A mésziszap nedves állapotban vízrekesztő, így a teraszkavics és a mésziszap határán a kavicsból érkező vizek
felgyűltek a felszínen, vízzel fedett vagy magas talajvízállású, lápos területek alakultak ki. Az itt képződött sötét színű, vastag
talajréteg régészeti leletektől mentes volt, jelezve a vizes környezet alkalmatlan volt a megtelepedésre. A lápi üledékek
felszínét a bronzkort megelőzően keletkezett futóhomok fedi le.
A második, egyben legszélesebb sávban a mésziszapon kialakult, gyengén humuszos, erősen karbonátos talaj van. Ez a
sáv volt a leggazdagabb régészeti leletekben. E terület a tőle észara fekvő magasabb fekvésű részek délre lealacsonyodó
nyúlványa volt, ez megmutatkozik a régészeti leletek délre ritkuló számában is. A legkorábbi leletek a késő rézkorból és kora
bronzkorból származnak (késő rézkor, baden kultúra: Kr.e. 3500-3000, kora bronzkor Harangedény-Csepel csoport: Kr.e.
2500-2200/2100). A feltárásokban megmutatkozó talajjal kitöltött gyökérjáratok helyzete alapján mondhatjuk, hogy a kora
bronzkort megelőzően hosszabb ideje ártéri erdők nőttek ezen a területen. Az erdős területeket nyugatról, délről és keletről
is vizesebb térszínek övezték. A területen feltárt későbbi korokban (késő bronzkor, urnamezős kultúra, Kr.e. 1200-800, késő
vaskor, kelta időszak: Kr.e. 450-0 k., késő avarkor: 700-896) a megtelepedést az emberi, történelmi okok mellett, minden
bizonnyal a terület árvízi veszélyeztetettségének mértéke is erősen befolyásolta. A különböző korú leletek kora megegyezik
a más hasonló adottságú területeken is megfigyelt hosszabb ármentes időszakokkal jellemezhető koroknak (Viczián I. et al.
2016).
A harmadik, Duna-parti sávban réti és öntéstalajok alkotják a felszínközeli rétegeket a Duna parti alacsonyártéri
környezetnek megfelelően. Az árvizektől veszélyeztetett, vizes, ártéri környezet régészeti szempontból jóformán leletmentes.

4. Konklúzió

A geomorfológiai vizsgálatok alapján értelmezhetővé vált a régészeti leletek térbeli elterjedése, hiánya vagy előfordulásának
kisebb vagy nagyobb sűrűsége. Jól kirajzolódik a felszínben megfigyelhető alig pár méteres szintkülönbségek és az egyes
korok klimatikus és vízrajzi viszonyainak szerepe az emberi megtelepedés lehetőségeiben ezen az árvizekkel veszélyeztetett
területen. Az üledékek vizsgálata és geomorfológiai helyzete alapján rekonstruálni lehetett a terület környezetének késő
pleisztocén és holocén fejlődéstörténetét. Érdekes elem volt ebben, a korai holocén karbonátos tavak és lápok létének
bizonyítása, melyekhez hasonló csak a Duna délebbi szakaszainak közelében volt ismert korábban, a folyó alacsonyártéri
részein kifejezetten ritkán fordul elő üledéke.
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Abstract
We investigated the measure of the river bank erosion by using the results of our paleogeographical research. In the paper particularly
high rates and diverse types of bank erosion are presented from the Hungarian section of the Tisza River, between Csongrád and
Mártély. It is observed that geomorphic self-regulation (channel adjustments after channelization) has also been influential in channel
evolution. When identifying the origin, mechanisms and types of mass movements along the riverbank natural geological (tectonic
control, sedimentological buildup of banks and fluvial landforms) and hydrological (river regime and groundwater dynamics) factors are
contrasted with anthropogenic factors (river regulation, other built structures on the bank), which are locally of equal significance.

Keywords: sediment sequence, BEHI index

1. Bevezetés
A tanulmány célja ősföldrajzi változásokra vonatkozó kutatási eredményeink felhasználásával a 2013 májusában
bekövetkezett Alsó-Tisza menti sorozatos partfalcsúszások közvetlen okainak vizsgálata, a parterózió mértékének
megállapítása nemzetközi irodalomból ismert index adaptálásával és azon helyszínek feltárása, ahol a parterózió veszélyt
jelenthet a környező objektumokra.

2. A kutatási terület

A tanulmányozott terület (1. ábra) a közép-magyarországi ÉK–DNy-i irányú nagyszerkezeti vonaltól délre fekvő Tiszai
nagyszerkezeti egység része (Haas et al. 2010). Fontos szerkezeti elem a Hódmezővásárhely-Makói-árok felé lehatároló vető,
melytől ÉK-re az aljzat a tengerszint alá, 7000 méterig süllyed. Az Alföld jelentős része az ún. „miocén domborzatfordulat” óta
süllyed. A késő miocénre jellemző „nyugodt” süllyedést az Alföldön és a Kisalföldön felgyorsult süllyedés követte (Horváth –
Cloetingh 1996, 2. ábra). A vertikális mozgások sebessége mindenütt kisebb, mint 5 mm/év (Horváth et al. 2006), Joó (1992)
szerint 1-2 mm/év.
Nagy vastagságú beltengeri, tavi- és folyóvízi üledékek települtek a lesüllyedt felsőpannon medencealjzatra. A
negyedidőszaki üledékek vastagsága 700-800 m. Többnyire folyóvízi üledékekből állnak, kisebb kiterjedésűek a tavi,
mocsári és eolikus képződmények. A negyedidőszaki rétegsort többnyire homokos meder, övzátony, parti hát, ill. agyagos

1. ábra: A vizsgált partszakaszok helyei az Alsó-Tisza
vidékén (Forrás: GoogleEarth)

2.ábra: A Pannon.medence és környezete morfostrukturális elemei (Horváth et
al. 2006)
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3.ábra: Mindszent környékének geoorfológiai térképe (Kis É., Lóczy D. In: Lóczy et al. 2009) – 1 = hullámtér (aktív ártér); 2 = alacsony
ártér; 3 = magas ártér; 4 = pleisztocén típusos, ill. ártéri lösszel fedett kiemelkedések; 5 = óholocén homokleplek; 6 = homokkal fedett
pleisztocén hordalék-kúpsíkság; 7 = feltöltött meander állandó vízborítással; 8 = feltöltött meander időszakos vízborítással; 9 = feltöltött
meander csatornázott vízfolyással; 10 = feltöltött meander magas talajvízállással; 11 = mezőgazdasági művelés alatt álló feltöltött
meander; 12 ¬= morotvák közötti magasabb térszínek; 13 = ártéri mocsarak állandó vízborítással; 14 = időszakos vízborításos egykori
mocsarak; 15 = egykori mocsarak elgátolt medencéi csatornákkal lecsapolva; 16 = feltöltött egykori mocsár magas talajvízállással

ártéri üledékek alkotják. Ezek fedőjében a halmokon eolikus lösz, a mélyedésekben tőzeges, tavi, mocsári üledékek–ártéri,
vagy infúziós lösz–találhatók. Jelentős területet borítanak agyagos, löszös ártéri üledékek (Rónai 1972, 1985). Domokos és
Krolopp (1997) szerint Mindszent környezetében a löszképződés került 18 000–16 000 éve ment végbe.
A folyóvízi felhalmozódások több alluviális szintet hoztak létre a Tisza árterén (Gábris–Nádor 2007; Gábris 2013). Kiss
et al. (2013) és Hernesz et al. (2015) szerint az Alsó-Tisza mentén három ártérképződési (C szint, B szint és A szint, ártéri
sziget, magas ártér és alacsony ártér) és két bevágódási fázist lehet elkülöníteni, míg a Középső-Tisza mentéről négy szint
ismert (Kasse et al. 2010; Gábris et al. 2012). Lóczy et al. (2009, 3. ábra) alacsony és magas ártéri szintet és lösszel fedett
kiemelkedések szintjét különíti el. Az egyetlen megőrződött Tisza meander, a Kórógy-ér, kora 16.8± 1.53 ka BP (Kiss et
al. 2013a). A Maros medermaradványa a magas ártéren, a Kenyere-ér, 3.3±0.9 és 10.8±0.99 ka BP között keletkezett, míg
a Téglás-ér az alacsony ártéren 12.21 ± 1.53 ka korú (Sipos et al. 2009; Hernesz–Kiss 2013). Az alacsony ártér tehát a

4. ábra: A hódmezővásárhelyi feltárás rétegparaméter-értékei (Kis
É.) (Rétegtani feldolgozás: Pécsi M., Schweitzer F., Kis É., Balogh J.,
di Gléria M.)

5. ábra: Az abonyi feltárás rétegparaméter-értékei (Kis É.)
(Rétegtani feldolgozás: Schweitzer F., Kis É., Balogh J., di Gléria M.)
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1. táblázat: Módosított Parterózió Veszély Index BEHI II., (RATHBUN 2012) értékek a mindszenti Nagyrév É-i részén
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Növényzet

gyökerezési mélység
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alacsony
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(%)

15-29
5-14

10

<5

védettség

sűrűsége

pont-szám

Part
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pleisztocén végén, a holocén elején formálódott (Kiss et al. 2013b).

lejtőszög

Érték
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2.95
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2.95

8.5
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1.45
4.95
6.95
10
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3. Anyag és módszer

Granulometriai kiétékelő módszerrel visgáltuk alföldi lösszel és löszös üledékkel fedett feltárások rétegsorait a célból,
hogy a partpusztulás mértéke megállapításához szükséges partszakaszokat felépítő kőzetek minőségéről és rétegzettségéről
minél több információ birtokába juthassunk. 13 partszakaszon végeztünk méréseket (1. ábra) és számítottuk ki a parthátrálás
mértékét. Ennek meghatározására alkalmaztuk a BEHI-I (Rosgen 2001, 2008) és BEHI-II (Rathburn 2012) Parterózió
Veszély Indexet.

4. Eredmények és értékelésük

A vizsgált feltárások rétegeinek ősföldrajzi körülményekre vonatkozó értékei a szelvények minden rétegsorára
vonatkozóan leolvashatók a paraméter-értékeket tartalmazó ábrákról (4. ábra, 5 ábra)
1. A partfal alakulását befolyásoló tektonikai tényezők
A folyómedernek a tektonikai vonalakkal bezárt szögét vizsgálva megállapítható, hogy a tanulmányozott folyószakaszok
többsége vagy valamely tektonikai vonal mentén fut, vagy azzal < 10°-os szöget zár be. Négy olyan helyet mutattunk ki, ahol
a két irány között jelentős az eltérés:
I. Az 1. a 2. és a 3. sz. partfal közelében egymással jelentős szöget bezáró két markáns törésvonal találkozik. Ennek
következtében egy kb. 500 m hosszú kanyarulat keletkezett, amelyet markáns csuszamlások sorozata formál.
2. A mindszenti nagyrév körzetében a magas ártér pereme É–D-i irányú törésvonalat követ. Ezzel csaknem derékszöget
(86°) szöget zár be az a törésvonal, amely mentén a Dong-ér alakult ki
3. A csanyteleki partomlásos sáv a mintegy 50 m átmérőjű nagy kanyar (a korábbi hajókikötő) meredek eróziós partjait
foglalja el. E partfalak mentén fordul D felé az ÉK–DNy-i törésvonal. Ezekre a partfalakra ismét csaknem merőlegesen futnak
ki a csuszamlásos falaktól D-re és É-ra az ÉNy–DK-i irányú markáns törésvonalak;
4. Végül jelentős a Körös-törésvonal hatása a Körös-torok környéki partfalakra. A 8., a 11., a 12. és a 13. sz. partfalak az
É–D-i irányú fő törésvonallal is szöget zárnak be. Ugyanúgy kimutatható az ÉNy–DK-i lineamensek befolyása is.
II. A partszakaszt felépítő kőzetek minősége és rétegzettsége
A legfontosabb tényező az agyagtartalom, ill. az agyagásványok minőségi összetétele. Az ártéri viszonyok között képződött
Partszakasz

BEHI I.
érték

BEHI II.
érték

1.

34,5

26,8

Jelkulcs:

Nagyon alacsony
Alacsony

Mérsékelt
Magas

Nagyon magas

Különösen magas

2. táblázat: Parthátrálás típusok (BEHI-I és BEHI-II) a 13 vizsgált mederszakaszokon

2.

39,6

34,8

3.

37,5

34,8

4.

36,5

34,8

5.

32,5

34,7

6.

42,5

34,8

7.

44,5

26,8

8.

36,5

34,8

9.

36,5

35,5

10.

37,5

34,0

11.

17,5

16,8

12.

33,5

34,8

13.

34,5

26,8
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löszök lényegesen agyagosabbak. Amikor a folyó vízállása az árvízi vízállásgörbe leszálló ágában hirtelen csökken, a nagy
agyagtartalom miatt az ártéri löszös partfalban lévő víz sokkal nehezebben tud visszajutni a folyóba. A sokkal lazább,
lényegesen típusos löszpartfalakban nagyobb a homoktartalom, ezért az adott esetben könnyebben megy végbe a
vízmozgás. A 2013. évi árvíz idején történt sorozatos Alsó- és Közép-Tisza menti partfalcsúszások egyértelműen a Tisza
vízszintingadozásához köthetők, de antropogén tényezők, zsilipek és tározók építése is kimutathatók bennük..
Kőzetminőség és –szerkezeti probléma, hogy a mozgások csúszólap mentén zajlanak-e le, vagy a nyírófeszültség nagyjából
egyenletesen oszlik el a parti sáv kőzettömegében. A tiszai ártér löszös üledékei alatt a vizsgált területen mindenütt
megtalálhatók a kékagyag-szintek, amelyek egykori tavi, mocsári üledékképződési környezeteket jeleznek. Ezek rétegei
enyhén dőlnek a folyó felé.
Kőzetszerkezeti szempontból módosította meg a mozgások végbemenetelét a part anyagának repedezettsége.
III. Időjárási viszonyok, a rétegek átnedvesedése
IV. Antropogén befolyásolás: a folyószabályozás utóhatásai
A 19. századi szabályozások során a Tisza túlfejlett kanyarulatait levágták,
A partpusztulás mértékének meghatározása
A parteróziós index adaptálásával kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a módszer magyarországi
alkalmazása sikeres volt, a fent említett célkitűzések megvalósultak. A módszert USA-beli kis-és közepes, hasonló földrajzi
fekvésű folyók partpusztulás mértéke jellemzésére vezették be. Az alkalmazott BEHI-I és BEHI-II (1. kép, 1. táblázat) indexek
paraméterértékei közül egyedül a BEHI-I indexben alkalmazott nagyvízi meder paraméter-értékei nem mutattak lényeges
változást, értéke szinte minden esetben 1,0 és 1,1 között ingadozott. Ez azt jelenti, hogy ennek a vízmélységnek egy már
kb. 10 m nagyvízi meder mélységű folyó esetében nincs hatása a partpusztulás mértékére. Tehát nincs szükség ennek az
indexnek az alkalmazására.
A kutatás egyik fő eredményének tartjuk a 13 vizsgált partszakasz BEHI-I és BEHI-II értékeinek összehasonlítását (2.
táblázat), melynek során 6 BEHI típust alakítottunk ki. Az adott partszakasz különböző besorolásának tisztázása céljából
vizsgáltunk még másik fent részletezett 5 módosító paraméter-értéket is. A geomorfológiai viszonyok értékelése eredményre
vezetett. A geomorfológiai térképeken az alacsony és a magas ártér, valamint az ártéri sziget határainál bejelölhető várható
csuszamlási helyek többnyire megegyeznek a magas és nagyon magas BEHI típusú partfalszakaszokkal. Ezeken a helyszíneken
mindenképpen javasolható a partbiztosítás megerősítése.
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REFLEKTANCIA MÉRÉSEKBŐL SZÁRMAZTATOTT SZÍNINDEXEK
ALKALMAZÁSA A BASAHARCI FELTÁRÁS SZELVÉNYEIN
SZEBERÉNYI JÓZSEF, BARTA GABRIELLA, BRADÁK BALÁZS, CSONKA DIÁNA,
HORVÁTH ERZSÉBET, NOVOTHNY ÁGNES, VÉGH TAMÁS
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet

Abstract
The Basaharc outcrop is one of the most important in the Hungarian loess research, because it contains two paleosol complexes, Mende
Upper (MF 1-2), Basaharc Double (BD1-2) and Basaharc Lower (BA), and the Bag Tephra, which are used as lithostratigraphic markers
of the Pleistocene stratigraphy. These outcrops were investigated by diffuse reflectance spectroscopy and characterized by colorimetric
indices. Brightness index is useful proxy for lithostratigraphic subdivision, the redness index is useful for characterizing of vertical
hematite migration in sequence.

Kulcsszavak: reflektancia, DRS, Basaharc, lösz, paleotalaj, negyedidőszak

1. Bevezetés
A lösz-paleotalaj sorozatok kutatása során tradicionális és alapvető terepi vizsgálati módszer a színek meghatározása.
Az egyes minták színét többek között az ásványos összetétele (karbonát, vas-oxidok és oxihidroxydok, agyagásványok,
szén, mangán stb.) és szervesanyag együttesen adják. Az egyes rétegek színei változatosak, amelyek adott rétegen belül is
eltérők lehetnek. Az egyes minták színmeghatározása tradicionálisan (és legtöbb esetben) a MUNSELL skála (Munsell 1905)
alapján történik. A színrendszer a színezet (hue), az intenzitás (value) és a telítettség (chroma) felhasználásával összesen
322 lehetőséget biztosít az üledéktípusok leírására. A módszer hátránya a szubjektivitás, amely egyrészt a folyamatosan
változó természetes fényviszonyokból, másrészt az emberi szem színérzékelési pontatlanságaiból fakadhat. A szubjektív
színmeghatározás olyan eltéréseket okozhat, amik a különböző feltárások rétegeinek összehasonlíthatóságát teszi
nehézkessé.
A standardok alapján működő nagy pontosságú műszerekkel végzett reflektancia vizsgálatok egyenletes fényviszonyok
mellett minimálisra csökkentik a szubjektivitásból fakadó hibalehetőségeket. A reflektancia mérések során a mintára
vetülő teljes fénymennyiség visszavert részének számszerűsített adataiból kiszámolható színindexek biztosítják az
összehasonlíthatóságot. A reflektancia vizsgálatokból származtatott színindexek közül a löszkutatásban a brightness és a
redness indexeket alkalmazzák a leggyakrabban.
A basaharci löszfeltárás a mendei és a paksi összletek mellett a Kárpát-medence egyik legfontosabb és a hazai löszkutatás
egyik legtöbb kérdést felvető feltárása. A folyóvízi üledékekre települő, 4 talajhorizontot tartalmazó (Pécsi 1965) összlet jól
megkutatott (Mottl 1942; Pécsi 1959, 1965, 1975, 1977, 1993,1997; Pécsi – Hahn 1987; Pécsi et al. 1977, 1979; Vörös 1990;
Butrym – Maruszczak 1984; Wintle és Packman 1988; Oches – McCoy 1995; Balogh 1995; Frechen et al. 1997; Dobosi – Vári
1997; Kis 1997, Sümegi – Krolopp 2005), de ezzel kapcsolatban – részben a sok ellentmondás miatt is – mind a mai napig
számos nyitott kérdés van.
Kutatásunk során a basaharci téglagyár lösz-paleotalaj sorozatán végzett reflektancia mérésekből származtatott
színindexekkel jellemezzük a löszösszletet. Az eredményekből levont következtetésekkel szerzett új információk segítségével
közelebb kerülhetünk a sok megválaszolatlan kérdést felvető basaharci löszfeltárás problematikájának megértéséhez.

1. ábra: A basaharci bánya elhelyezkedése (A), a feldolgozott szelvények elhelyezkedése a bányaudvarban (B). A DDM Balogh J. 1995
térképe alapján készült
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2. Kutatási terület
Munkánkhoz a basaharci téglagyár bányájában létesített feltárásokból vettünk mintákat. A bánya a Visegrádi-szorosban,
Pilismarót külterületén, a településtől 3,5 km-re északnyugatra található (142,0-164,7 m. tszf; N47°48’15.8” and E18°50’
42.5”; 1/A ábra). A bányaudvarban 3 feltárás létesült (1/B. ábra), amely feltárásonként két-három paleotalaj szintet tartalmaz
(2. ábra). A feltárásokat a reflektancia vizsgálatokhoz 5 cm-ként mintáztuk.

3. Módszer

A mintákat kiszárítás és őrlés után száraz szitálással (250 µm) készítettük elő és Hellma SUPRASIL 300 preciziós
kvarcküvettákba töltöttük. A reflektancia méréseket Shimadzu UV-3600 spectrophotometerrel (MTA CSFK FTI) 1 nm
intervallumokban végeztük el. A fehér standard felvételéhez BaSO4-ot alkalmaztunk. Az eredménygörbe %-ban (3
tizedes pontossággal) megadott értékeket mutat, amely a mintáról visszaverődő fény mennyiségét adja meg. A színindexek
kiszámolásához az eredménygörbe látható fény tartományát használtuk fel.
A brightness index a teljes látható fény tartományban visszavert fénymennyiség számszerűsített mutatója. Elsőként
Balsam et al. (1999) alkalmazta mélytengeri üledékek karbonát-tartalmában bekövetkezett változások mérésére, majd ezt
felhasználva Ji et al. (2001) használta a lösz-paleotalaj rétegek elkülönítésére. A brightness index megfeleltethető a korábban
kidolgozott lightness (Goddard et al. 1948) és grayscale (Herbert, Fischer 1986) mutatóknak.
A brightness index a mintáról visszavert fény mennyiségét mutatja meg a teljes beeső fénymennyiség viszonylatában, az
alábbi képlet alapján:
A teljes látható tartomány meghatározásához Judd – Wyszecki (1975) ajánlása alapján a 380-700 nm-es intervallumot
használtuk. Az általunk választott módszert Ji et al. (2001) használta elsőként lösz-paleotalaj rétegek elkülönítésére.
A kapott értékek %-ban fejezhetők ki. A brigthness index elméleti keretei 0% esetén fekete, 100% esetén fehér színként
értelmezendők, így a szelvény nagy felbontású szürkeárnyalatos képét adja (Balsam et al. 1999).
A redness index a vörös fény tartományban visszavert fénymennyiség számszerűsített mutatója, mely Munsell skála
alapján kalkulált Redness Ratinget (RR; Buntley – Westin 1965) és a CIE színrendszerben számolt Redness Indexeket (RILAB;
e.g. Barrón – Torrent 1986; Viscarra Rossel et al. 2006) váltotta ki. A redness indexet gyakran alkalmazzák egyéni proxyként
lösz-paleotalaj sorozatokon (e.g. Guo et al. 2009; Sun et al. 2011; Buggle et al. 2014). A lösz-paleotalaj sorozatok anyagában
csak alacsony koncentrációban találhatók meg a vas oxidok, oxihydroxidok és hidroszulfidok, mégis jelentős hatással vannak
az egyes üledékek színeire (Williams – Coventry 1979; Kampf – Schwertmann 1983; Scheinhost – Schwertmann 1999).
A vörös tartományban visszavert fénymennyiség változásaiért elsősorban a hematit tehető felelőssé Torrent et al. 1983,
Barrón – Torrent 1986). A hematit egy nagyon gyakori anyag, amely többféleképpen is keletkezhet és lehet jelen a löszpaleotalaj összletekben (Chen et al. 2010).
A redness index a mintáról vörös tartományban visszavert fény mennyiségét mutatja meg a látható tartományban
visszavert fénymennyiség viszonylatában, az alábbi képlet alapján:
A vörös tartomány meghatározásához Judd – Wyszecki (1975) ajánlása alapján a 630-700 nm-es intervallumot, a teljes
látható tartomány meghatározásához a 380-700 nm intervallumot használtuk. Az általunk választott módszert Ji et al. (2005)
alkalmazta először a Kínai Löszplató lösz-paleotalaj sorozatainak tagolására. A redness index magas értékei a nagyobb
hematit koncentrációt, az alacsonyabb értékek kisebb hematit koncentrációt feltételeznek (Torrent et al. 1983, Barrón –
Torrent 1986).
A brightness index és a rendness index közötti kapcsolat vizsgálatára lineáris regressziót alkalmaztunk.

4. Eredmény

A basaharci feltárások brightness index értékei 53,54 % és 68,29 % között mozogtak. A legalacsonyabb értékeket a
jól fejlett paleotalajoknál mértünk, amelyek közül a legsötétebbek a BD1 és BD2 (53,5 % – 56,8%) voltak. Az átmenetek
általánosan 56,8 % – 58,7% közé estek, de a BA1 és a BD1 alsó átmenetei ennél sötétebbnek bizonyultak (55,7 % – 58,0%).
A legvilágosabb átmenet a MF2 alsó átmenete volt, amelynek értékei 60,0 % és 63,3 % között mozogtak. A lösz rétegek
általánosan 57,5 % és 64,2% közé estek. Ez alól kivételt képez (62,3 % – 67,1 %) a BA2 alatti fehéres szürke lösz (L2/1). A
legvilágosabb minták (61,3 % – 68,2 %) a mész felhalmozódási szintekben alakultak ki.
A kutatási terület szelvényeinek redness index értékei 24,94 % és 25,76 % között mozogtak. A legmagasabb értékeket a
talajok alsó átmeneteiben (25,5 % – 25,76 %), valamint a BD és MF feltárások akkumulációs szintjeiben (25,46 % – 25,63
%) mértünk. Magas redness index értéket (25,57 % – 25,67 %) tapasztaltunk a BA feltárás L2 szintjének középső és alsó
részén is. A talajszintek nem mutattak egységet a redness index alapján. A BA2, a BD1 és az MF1 szintek alacsony értékekkel
jellemezhetők (24,97 % – 25,4%), a BA1, és a BD2 valamivel magasabb (25,4 % – 25,54%), míg az MF3 magas (25,6 % –
25,68%) értékkel jellemezhető. A löszös rétegek általánosan 25,0 % – 25,5 % redness indexel jellemezhetők.
A két színindex egymással való összevetése alapján a teljes értéksorozatra gyenge (R2=0,135) korrelációt kaptunk. A
feltárásokat külön vizsgálva a BA feltárás esetén az összefüggés nagyon gyenge (R2=0,035), a BD és az MF feltárások esetén
pedig gyenge (R2=0,27 és 0,21).
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2. ábra: A basaharci löszfeltárás szelvényei (A), a brightness index alapján meghúzott réteghatárok (B), brightness index görbéje (C) és
redness index görbéje (D)

5. Diszkusszió

A basaharci feltárás egyes rétegei (lösz, átmenet, paleotalaj, karbonátos szintek) kisebb nagyobb átfedésekkel, de jól
meghatározhatók és brightness értékekkel egyértelműen jellemezhetők (2. ábra). A brightness index alapvetően szürke
árnyalatos képet ad, így a nagyon sötét (pl.: faszén) és nagyon világos (pl.: karbonát) összetevők kisebb mennyiségben való
jelenlét mellett is jelentősebb mértékű módosító hatással bírhatnak.
Ezáltal az egyes rétegtípusok a brightness értékek alapján átfedést mutathatnak, illetve egy nappali fényben világosabb
színű talajhoz alacsonyabb, míg egy sötétebb színű talajhoz magasabb brightness érték tartozhat. Jó példa erre, hogy a
Mende Felső feltárás faszén-tartalmú és karbonát-szegény világosbarna MF1 talajának 55,7–57,2 % brightness indexe van,
szemben a valóságban sötétebb, de másodlagos karbonátban gazdagabb és faszénmentes MF 3 talaj 57,9–58,7 % brightness
indexével. A sötét és világos összetevők módosító hatására már korábbi kutatások során is felhívták a figyelmet (pl: Chang
et al. 2002). Brightness index alapján különösen nehéz kategorizálni dupla talajok közötti rétegeket, amelyeknek anyaga a
vertikális anyagvándorlást eredményező szin- és posztpedogén folyamatok, valamint a biogén folyamatok (pl. állatjáratok)
által is átkevertek. Esetünkben például a BA1 és BA2 közötti T2 átmenet brightness értékek alapján inkább a paleotalajok
színeit mutatja, a BD1 és BD2 közötti Ca1 szint inkább az átmenetekre és a löszökre jellemző színt ad. Ennek oka a
leginkább rétegtani pozíciójukból eredeztethető. A Ba feltárás L2 löszrétege további horizontokra osztható: Fentről lefelé
egy fokozatosan sötétedő L2/a, alatta egy sötétebb L2/b szint következik, amelyet egy kivilágosodó L2/c és újra valamivel
sötétebb L2/d követ. Ez utóbbi foglalja magában a Bag Tefra horizontot.
A három feltárás együttes értelmezése alapján elmondható, hogy a redness index értékeinek változása, sokszor a
paleotalajok alsó átmenetéhez, illetve felhalmozódási szintjeihez köthető. Mindemellett az MF szelvény L1 rétegében fentről
lefelé fokozatos növekedés (redness index: 25,37–25,59%) figyelhető meg. Korábban felismert összefüggések szerint a
mintában található hematit mennyiségének változása a mintáról visszaverődő látható fény vörös tartományban bekövetkező
változásait eredményezi (Torrent et al. 1983, Barrón – Torrent 1986). Más anyag vörös tartományban bizonyítottan indukált
változásairól jelen állás szerint nem tudunk. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a BA 1-2, a BD 1-2 és az MF 1 talajok
esetén a talajosodás során keletkezett pedogén hematit jelentős része a vertikális folyamatok hatására az alsóbb szintekbe
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vándorolhatott és halmozódhatott fel. Ugyancsak valószínűsíthető, hogy az MF fedőrétegében (L1) eredetileg meglévő
hematit mennyiség szintén a vertikális anyagvándorlás hatására a réteg alsó tartományában halmozódott fel.
Külön említést érdemel a BA feltárás alsó része. Az L2/b része magas redness indexszel jellemezhető, amelynek értéke
a szint középső tartományában maximalizálódik, majd az L2/c szintben ez látványosan lecsökken. Az alatta kialakult L2/d
löszréteg kifejezetten magas redness indexszel jellemezhető, ennek értéke (25,67%) meghaladja a basaharci feltárás bármely
más löszrétegének redness index értékét (25,0 %–25,5 %). Ennek oka lehet, hogy a nevezett rétegben települ Bag Tefra
horizont, így a redness index kiugró értékeinek legvalószínűbb oka a vulkáni anyag magas hematit tartalmában keresendő.
Ezt támasztja alá az is, hogy a basaharci feltárás Bag Tefrájának magas vas-oxid tartalmát már korábbi kutatások is igazolták
(Sági et al. 2008).

6. Összefoglalás

A kutatás során a reflektancia mérésekből adódó értékekkel jellemeztük a basaharci feltárások lösz-paleotalaj sorozatának
szelvényeit. A brightness index adja a szelvény teljes látható fény által felfogott nagy felbontású szürkeárnyalatos képét. A
mutató alapvetően a szín meghatározására és ezáltal az egyes rétegek elkülönítésére alkalmas, elsősorban a fekü és fedő
rétegek egymástól való elválasztására. A rétegek közötti határok meghúzására a nyolc tizedes pontosságú számszerűsített
eredmények miatt kifejezetten jól alkalmazható. Az index értékeire befolyással vannak a fekete és fehér összetevők. A
redness az egyes minták fényspektrumán belül a vörös szín relatív változásait mutatja, amely változásokért alapvetően a
hematit tehető felelőssé. A basaharci feltárásban a redness index alkalmazásával kimutatható, hogy a vertikális anyagmozgás
a paleotalajokban keletkezett pedogén hematitra és a löszökben jelenlévő hematitra egyaránt hatással van. A mutató
használatával a Basaharc Alsó feltárás Bag Tefrát tartalmazó rétege jól felismerhető.

Köszönetnyilvánítás

A cikkben megjelent kutatási eredményekhez az NKFI 119366-os számú („A löszök paleotalajainak genetikája, posztpedogén elváltozásai
és lehetőségei az őskörnyezeti rekonstrukcióra”) pályázat biztosította az anyagi támogatást. A reflektancia méréseket az OTKA 100180
biztosította.
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A FÖLDRAJZI KÖRNYEZETBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
VIZSGÁLATA TELEPÜLÉS MENTI ELKERÜLŐ ÚTÉPÍTKEZÉSEK TÉRSÉGEIBEN
KIS ÉVA, LÓCZY DÉNES, SCHWEITZER FERENC, VICZIÁN ISTVÁN,
SZEBERÉNYI JÓZSEF, BALOGH JÁNOS
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet

Abstract
The here presented research is directed at human impact on geomorphic evolution in the norhtern and eastern environs of the
Hódmezővásárhely ring-road. The large-scale environmental impacts are highlighted. The enduring and temporal landforms generated
by material transport during the construction phase (excavation, accumulation, planation) are described and typified. They include
embankments, pillars of the railway access road (at the old Tiszai Street), sand quarry pits, new dirt and service roads (while old ones
disappear), subway for pedestrians and cyclists, roundabouts, culverts with ditches, spoil heaps of earth and sand and others. Additional
temporal landforms are obliterated after the construction is completed. Legistation on restoration prescribes that the original land use
(e.g. arable cultivation) has to be restored for all surfaces affected. In knowledge of natural and anthropogenic factors, the research leads
to conclusions on the continuous maintenance and monitoring of human-made landforms after the inauguration of the ring-road.

Keywords: anthropogenic landform evolution, applied geomorphology

1. Bevezetés
A Dél-Tisza vidék egyik legjelentősebb jelenlegi beruházási munkálatai a Hódmezővásárhely környéki körgyűrűhöz (1. kép,
1. ábra) és a Hódmezővásárhely belvárosát Szeged belvárosával összekötő tram train vonal (2. kép) építéséhez kapcsolódnak.
A körgyűrű É-i–47-es elkerülő út–projektje az ország legnagyobb körhídjával (Kopáncs) 2018. júniusában hivatalosan is
befejeződött. Az épülő K-i elkerülő átadási időpontja 2018. december 31. Ezzel bezárul Hódmezővásárhely körül a körgyűrű
(a D-i elkerülő 2009-ben már átadásra került).
Az É-i elkerülő út (mely a terepszintnél 2,5 m-rel magasabban húzódik) hozzájárult:
1. az É–D-i Kassa–Miskolc—Debrecen–Békéscsaba–Szeged korridor kialakításához a teher- és személyforgalom számára
2. Békéscsaba–Kecskemét rövidebb úton történő összekapcsolásához
3. a környező településekről és a Szeged–Békéscsaba útvonalon közlekedőknek Szeged rövidebb úton történő eléréséhez
és
4. az életminőség jelentős javulásához Hódmezővásárhely belvárosában: a 45-ös és 47-es főút átmenő forgalmának
tehermentesítésével, így a hozzá járuló levegőszennyeződés és zajterhelés lecsökkenésével (a személyautók száma
mintegy 50, a teherautóké pedig 75 %-kal történő csökkenéséhez).
A K-i elkerülő út összeköti az ipari parkot a 47-es út É-i becsatlakozási pontjával, valamint az É-i elkerülő úton keresztül
a szentesi úttal. Kivezeti az ipari park kamionforgalmát a városból. Legnagyobb előnye, hogy ezzel bezárul a körgyűrű,
amelynek köszönhetően jelentősen mérséklődik a városon áthaladó forgalom.
A Szeged–Hódmezővásárhehy tram train (2. kép) hazánk első, építés alatt álló villamos vasút rendszere. A próbajáratok
tervezett időpontja 2019. december. Építésének legfőbb célja a munkaerő Vásárhelyen tartása kényelmes munkába járási

1. ábra: A Hódmezővásárhelyt elkerülő körgyűrű (É-i elkerülő, K-i
elkerülő, D-i elkerülő) https://static.regon.hu/ma/2016/11/tn447-eshodi.jpg
https://magyarepitok.hu/utepites/2016/11/47-es-ut-rajtol-amunka-a-hodmezovasarhelyi-elkerulon

1. kép: A hódmezővásárhelyi É-i elkerülő út (Forrás:
GoogleEarthTH)
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2. kép: Az É-i elkerülő út végcsomópontja a villamos vasút
pályávall https://ceh.hu/files/thumb-31-02.jpg
https://ceh.hu/hu/projects/47-szamu-fout-hodmezovasarhelyelkerulo-vegcsomoponti-korhid-engedelyezesi-es-kivitelitervezese

2. ábra: Mindszent környékének geoorfológiai térképe (Kis É.,
Lóczy D. In: Lóczy et al. 2009) – 1 = hullámtér (aktív ártér); 2 =
alacsony ártér; 3 = magas ártér; 4 = pleisztocén típusos, ill. ártéri
lösszel fedett kiemelkedések; 5 = óholocén homokleplek; 6 =
homokkal fedett pleisztocén hordalék-kúpsíkság; 7 = feltöltött
meander állandó vízborítással; 8 = feltöltött meander időszakos
vízborítással; 9 = feltöltött meander csatornázott vízfolyással; 10
= feltöltött meander magas talajvízállással; 11 = mezőgazdasági
művelés alatt álló feltöltött meander; 12 ¬= morotvák közötti
magasabb térszínek; 13 = ártéri mocsarak állandó vízborítással;
14 = időszakos vízborításos egykori mocsarak; 15 = egykori
mocsarak elgátolt medencéi csatornákkal lecsapolva; 16 =
feltöltött egykori mocsár magas talajvízállással

feltételekkel, átszállás nélküli gyors, környezetbarát utazás biztosítása Hódmezővásárhely sétáló utcája és Szeged sétáló
utcája között. A reggeli csúcsidőben 10 percenkénti követési időszakokkal. A villamos vasút hálózat olyan kötöttpályás
közlekedési kapcsolat, amely a városokon belül villamosként, villamos pályán, a városok közt pedig dízelmotoros vonatként,
vasúti sínen közlekedik. A villamos vonatok forgalomba állításával akár több 100 busz–és az általuk okozott légszennyezés–
is eltűnhet a két város útcájáról. Legismertebb európai villamos vonat hálózatok: Tram Train Karlsruhe, Tram Train Ouest
Lyonnais, Tram Train Nantes, Tram Train Frankfurt, Tram Train Berlin.
Az épülő utakkal kapcsolatos munkálatok volumene a XIX. századi Szeged–Békéscsaba vasútépítési munkálataival vethető
össze.
Ugyanezen időszakban a legjelentősebb emberi hatásra bekövetkező felszíni formaváltozások a folyószabályozási
munkálatokhoz kapcsolódnak. A vizsgált területen szinte teljesen megváltozott a táj arculata. A kanyarulatok átvágása
következtében holtágak jöttek létre. A gátépítéseket korábban kezdték el, mint a kanyarulatok átvágását (Sándor 2011). A
gátak magasságát többször is emelték. A körtvélyesi kanyarulat átvágását 1862-ben, a mártélyi kanyarulat átvágását 1881ben kezdték el.
A szabályozások után megszünt a folyó meanderezése . A szűk ártér csökkenti az újabb morotvák kialakulásának lehetőségét
(Kvassay 1902). A mentett oldalon megszünt a folyóvízi akkummuláció, amely megváltoztatta a terület miktodomborzatát
(Sándor 2011). A folyószabályozás után a folyó szűkített mederben rakja le a hordalékát. A hullámtéren belül jelentős a
feltöltődés, az övzátony képződés (Schweitzer et al. 2008).
A kutatási terület a közép-magyarországi ÉK–DNy-i irányú nagyszerkezeti vonaltól délre fekvő Tiszai nagyszerkezeti
egység része (Haas (ed) 2013). Fontos szerkezeti elem a Hódmezővásárhely-Makói-árok felé lehatároló vető, melytől ÉK-re
az aljzat a tengerszint alá, 7000 méterig süllyed. Az Alföld jelentős része az ún. „miocén domborzatfordulat” óta süllyed. A
késő miocénre jellemző „nyugodt” süllyedést az Alföldön és a Kisalföldön felgyorsult süllyedés követte (Horváth–Cloething
1996). A vertikális mozgások sebessége mindenütt kisebb, mint 5 mm/év (Horváth et al. 2006), Joó (1992) szerint 1-2 mm/
év.
Nagy vastagságú beltengeri, tavi- és folyóvízi üledékek települtek a lesüllyedt felsőpannon medencealjzatra. A
negyedidőszaki üledékek vastagsága 700-800 m. Főleg folyóvízi üledékekből állnak, kisebb kiterjedésűek a tavi, mocsári és
eolikus képződmények. A negyedidőszaki rétegsort többnyire homokos meder, övzátony, parti hát, ill. agyagos ártéri üledékek
alkotják. A Kárpát-medencei folyóhálózat kialakulásának részletes magyarázatát Schweitzer (2015) adja. A negyedidőszaki
üledékek fedőjében a halmokon eolikus lösz, a mélyedésekben tőzeges, tavi, mocsári üledékek–ártéri, vagy infúziós lösz–
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3. kép: A végcsomóponti több szinti körhíd (Fotó: Kis É.)

4. kép: A mártélyi úti körforgalom építése (Fotó: Kis É.)

találhatók. Jelentős területet borítanak agyagos, löszös ártéri üledékek (Rónai 1972, 1985). Domokos és Krolopp (1997)
szerint Mindszent környezete folyóvízi ártér volt a felső pleisztocénnek egy aránylag enyhe klímájú szakaszában. Kezdetben
ártéri üledékek, majd a folyóvízi tevékenység fokozódásával folyóvízi üledékek rakódtak le. Az éghajlat kontinentálisabbá
válásának hatására homokmozgás indult meg a száraz és csak gyér vegetációval fedett területen. A kis távolságról szállított
homokhoz löszanyag is keveredett, majd a löszképződés került túlsúlyba. Ez a folyamat 18 000–16 000 éve ment végbe.
A folyóvízi felhalmozódások több alluviális szintet hoztak létre a Tisza árterén (Gábris–Nádor 2007; Gábris 2013). Kiss
et al. (2013) és Hernesz et al. (2015) szerint az Alsó-Tisza mentén három ártérképződési (C szint, B szint és A szint, ártéri
sziget, magas ártér és alacsony ártér) és két bevágódási fázist lehet elkülöníteni, míg a Középső-Tisza mentéről négy szint
ismert (Kasse et al. 2010; Gábris et al. 2012). Lóczy et al. (2009, 2. ábra) alacsony és magas ártéri szintet és lösszel fedett
kiemelkedések szintjét különíti el. Az egyetlen megőrződött Tisza meander, a Kórógy-ér, kora 16.8± 1.53 ka BP (Kiss et
al. 2013a). A Maros medermaradványa a magas ártéren, a Kenyere-ér, 3.3±0.9 és 10.8±0.99 ka BP között keletkezett, míg
a Téglás-ér az alacsony ártéren 12.21 ± 1.53 ka korú (Sipos et al. 2009; Hernesz–Kiss 2013). Az alacsony ártér tehát a
pleisztocén végén, a holocén elején formálódott (Kiss et al. 2013b).
A szintek gazdagok mikroformákban: övzátonyok és köztük húzódó sarlólaposok, folyóhátak az elhagyott kanyarulatok
mentén, (időszakosan feltöltődő) elhagyott medrek, valamint antropogén pozitív és negatív formák (gátak, kubikgödrök
stb.) tagolják a felszínüket. A lösszel borított magasabb felszínek réti és humuszos öntéstalajain szántóföldi művelés folyik
(Kis É. – Lóczy D. 1985), a hullámtér földhasználatát azonban szigorú jogszabályok korlátozzák.
Az elkerülő utak és a villamos vasút építése környezetében a jelenlegi domborzatátalakulás jellemzői: „hegyek”
tornyosulnak minden felé, bányagödrök és mélyedések alakultak ki, a felszín felső rétegsorát az elkerülő közvet¬len
környezetében átforgatták. Napról napra keletkeznek új formák.

2. Anyag és módszer

A kutatás célja az antropogén hatásra bekövetkezett felszíni formaváltozások vizsgálata a hódmezővásárhelyi körgyűrű
É-i és K-i környezetében. A körgyűrű 2018. decemberében zárul a K-i elkerülő átadásával. A keletkezett új formák és típusaik
megismerésével a természeti adottságok ismeretében ajánlást próbálunk tenni arra vonatkozóan, hogy a beruházások
átadása után különösen mely új antropogén formák folyamatos karbantartására és rendszeres megfigyelésére van szükség
esetlegesen bekövetkező szélsőséges időjárási viszonyok (árvizek, belvizek, hírtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék)
miatt. A vizsgált területre vonatkozó terepkutatások (ld. fent említett publikációk, terepbejárások, rétegtani vizsgálatok és
geomorfológiai térképezések) vizsgálati eredményei alapján ismerjük a természeti tényezők hatását a felszín formálódására.
A beruházások időtartama alatt folyamatosan vizsgáltuk a keletkezett új felszíni formákat, azok változásait és megállapítottuk
típusaikat. Egy részük csak a beruházások befejezéséig maradt fenn.
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5. kép: 45-ös úti körforgalmi csomópont építkezése („föld”-,
homok-, kavics-, ártéri lösz-és agyag meddőhányókkal) http://
mcsipos.hu/wp-content/uploads/2017/10/korhid3.jpg (Fotó:
Molnár Cs.)
http://mcsipos.hu/2017/10/27/tavaszra-kesz-lesz-a-vasarhelyielkerulo/

3. Eredmények

6. kép: Átereszhez épülő betonpillér a körtöltés tetején a mártélyi
úti körforgalomtól D-re. (Árvíz idején az út lezárható, hogy a víz ne
folyjon át a városra (Fotó: Kis É.)

A kutatás vizsgálja az elkerülő utak építési környezetében emberi hatásra történő felszínformálás során felhalmozással,
kimélyítéssel és elegyengetéssel (planáció) keletkezett tartós (maradandó) és átmeneti formákat. Az átmeneti formák a
körgyűrű szakaszok végleges átadásáig megszűnnek.
A kutatás az antropogén felszínformálás során keletkezett formákat
l. a 12,7 km hosszú – 2,5 m magasságú–töltésen futó út
2. és részben a többszinti csomópontok (3. kép) és körforgalmak (4. kép), vasúti felüljárók és aluljáró, ill. azok felhajtói
alapozási (kimélyítő)- és cölöpözési (pillérek) munkálataihoz kapcsolódó föld-és anyagáthalmozási, valamint a hozzájuk
kapcsolódó vízmentesítési (csatornázási és áteresz)-, hírközlési- és elektromos közművek építési- és – a környező területeken
kötelezően elvégzett – régészeti feltáró munkálatokhoz kapcsolóan vizsgálja.
Emberi hatásra keletkezett tartós (maradandó) formák

Felhalmozással keletkezett (akkumulációs, pozitív) forma
1. a 12,7 km hosszú, 2,5 m magas É-i elkerülő út töltése
2. a megerősített körtöltés
3. az É-i elkerülő út menti létesítmények és azok felhajtói: többszinti végcsomópont (a négysávos út és a Népkert-Szeged
vasútvonal fölött), többszinti csomópont az elkerülő 45-ös úti kereszteződésében (5. kép), vasúti felüljáró (a NépkertMindszent vonal és a volt Tiszai út kereszteződésében)
4. tram train végállomás kitérővel (Hódmezővásárhely Nagyállomás)
Kimélyítéssel keletkezett (negatív) forma

1. út-és létesítmény építésekhez kapcsolódó vízelnyelő csatornarendszerek
2. kerékpáros aluljáró (a Népkert-Mindszent vasútvonal felüljárójához kapcsolódóan a volt Tiszai úti kereszteződésben)

Felhalmozással (akkumulációs, pozitív) és kimélyítéssel keletkezett (negatív) forma
1.átereszek hatalmas gödrei (pl. a mártélyi körforgalomban, 6. kép)
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7. kép: Meddőhányók a K-i elkerülőnél (Fotó: Korom A.) http://
www.promenad.hu/wp-content/uploads/2018/08/elkerülő-2.jpg
http://www.promenad.hu/2018/08/02/az-ev-vegere-keszul-el-akeleti-elkerulo-ut/

8. kép: Vámházi meddőhányók (Fotó: Kis É.)

Kimélyítéssel (negatív) és feltöltődéssel (akkumulációs, pozitív) keletkezett forma

1. szintbeli körforgalmi csomópontok (É-i elkerülő 3, K-i elkerülő 3, Hódmezővásárhely belvárosában a 3,3 km hosszú
villamos nyomvonalon (tram train) 4,
2. szintbeli új elterelő út (K-i, 3,2 km, 7. kép)
3. új villamos nyomvonal (Hódmezővásárhely belvárosa, Szegeden adott a pálya, a tram train az 1-es villamos vonalához
csatlakozik)
4. vágánykapcsolat kiépítése (Szeged-Rókus, az 1-es villamos és a 135-ös sz. vasútvonal között)
5. szintbeli fénysorompós vasúti átkelő (a K-i elterelő és a 135-ös Szeged-Békéscsaba vasútvonat kereszteződésében)
6. járműtelep létesítése (Szeged-Rókus)
7. új földutak, szerviz utak (pl. a mártélyi körforgalom után balra, ezen közelíthető meg a Körtvélyesi holtág is, amely
eddig a régi Tiszai úton volt lehetséges)
Planációval (elegyengetéssel) keletkezett forma

1. Elegyengetett felszínek: autóutak építése sík felszínt kíván meg, ezért építésénél a
felszínelegyengetés (planáció)
nélkülözhetetlen (Szabó 1993). Az elterelő út környezetében jelentős tömegű anyagmozgatás történik. A meddőanyag
szétterítésével a természetes mélyedések kitöltődnek.
Emberi hatásra keletkezett átmeneti formák

Felhalmozással keletkezett (akkumulációs, pozitív) formák
1. Meddőhányók: az utak építése környezetében óriási anyagkitermelés és felhasználás történt (5. kép). Ehhez járul
még hozzá a távolabbi homokbányákból odaszállított homok és a délegyházi kavicsbányából napi egy – 32 vagonból álló
szerelvénnyel – Mindszenten keresztül szállított dunai sóder. A meddőhányók sokasága teljesen megváltoztatta a táj képét.
A „föld”, homok, kavics, ártéri lösz és agyag meddőhányók különállóan (egyszerű akkumulációs típus), vagy összetorlódva
(összetett akkumulációs típus (8. kép) is előfordulnak. Többségük terasz-szerűen kiképzett hányó, de vannak köztük szép
számban csonka kúp és kúp alakúak (7. kép) is. Felső részük jellemző formái a planációs formák. Oldalaik barázdálódnak,
megjelennek rajtuk a radiális vízmosások. Lábuknál a lehordott anyag hordalékkúpként akkumulálódik (pl. a vámházi
körforgalomban). A meddőhányók jellegzetes formái az omlások és csuszamlások, melyeket gyakran a csapadék barázdás
eróziója indít el. A rekultiváció végén az eredeti – pl.szántó – földhasználatot kell visszaállítani.
Kimélyítéssel keletkezett (negatív) formák
1.

Az elkerülő út és kapcsolódó létesítményei alapzatának építésekor kimélyített, még nem elkészült útszakasz
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9. kép: Régészeti lelőhely a kopáncsi körhídnál https://kep.cdn.
indexvas.hu/1/0/1765/17654/176549/17654906_bd0e077cb7c
909f3c9d9059c42268a13_x.jpg (Fotó: Móra Ferenc Múzeum)
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2017/06/27/tomegsirt_
talaltak_az_elkerulo_ut_feltarasakor/

10. kép: Csuszamlás az É-i elkerülő úton 2018 szeptemberében
(Fotó: Szombat M.) http://www.vasarhely24.com/wp-content/
uploads/2018/09/e2.jpg
http://www.vasarhely24.com/vasarhelyi-video/hatalmas-kratertatong-az-eszaki-elkerulo-oldalaban-video

felszínrészek (átmeneti formák a beruházások átadásáig) és a
2. a külszíni bányászat során kitermelt építőanyagok – pl. a homok – bányagödrei (átmeneti formák a beruházások
átadásáig).
A rekultiváció során – a bányagödrök és kimélyített felszínek feltöltése után – e formák esetében is az eredeti földhasználatot
kell visszaállítani.
Az útépítkezések nyomvonalainak megelőző régészeti feltárásai során számos leletanyag került elő. Régészeti ritkaságnak
számít az É-i elkerülő út kopáncsi végcsomópontjánál egy homokbányában feltárt, 11 együtt eltemetett ember maradványát
rejtő késő bronzkori, kora vaskori sír (9. kép). A sír eltérő időpontban életüket vesztett (az oszlás különböző fázisaiban
lévő), de valamilyen sajátos ritus részeként együtt eltemetett emberek maradványait tartalmazza. Az időszámítás előtti 8.
században temethették el őket. Pópity (2017, Móra Ferenc Múzeum) régészeti ásatásvezető szerint sajátos temetkezési
ritus állhat a jelenség mögött, mely során a közösség korábban elföldelt maradványait egy meghatározott alkalommal közös
gödörben véglegesen újra temették. Ezt az elméletet erősíti, hogy a megvizsgált nagy kiterjedésű területen ebből a korszakból
nem került ki más lelet.
Másik ritkaságnak számító lelet egy germán harcos sírja (2017) a 47-es és a 45-ös főút csomópontjánál az É-i elkerülő út
nyomvonalán, ahol szarmata település nyomai és 3 temető kisebb-nagyobb részlete került elő. Itt találták meg a rendkívül
nagytermetű, erős csontozatú germán harcos sírját is.

4. Következtetés

Az É-i és a K-i elkerülő út megépítése napi mintegy 18 ezer gépjármű átmenő forgalmától mentesíti Hódmezővásárhely
– az ország második legnagyobb területű városa – központi részét és lényegesen lerövidíti az utazási időt a 47-főút SzegedOrosháza szakaszán, ill. a környező településekről Szeged felé az elkerülő közbeiktatásával. Megállapíthatjuk, hogy a
beruházások környezete jelentős részén a felszínelegyengetésnek (planáció) volt a legnagyobb szerepe. A beruházások
első időszakában a környező felszínek felső rétegeit szinte teljesen „átforgatták”, míg befejező időszakában elegyengették
a felszínt, de többnyire nem az adott helyről származó anyaggal. A felszín eredetileg nagyobb mélyedéseit is feltöltötték
meddőanyaggal, míg egyéb korábbi kiemelkedéseit elegyengették. A mikrodomborzatban történtek formaváltozások. A
vizsgált, az építés során létrejött tartós antropogén felszíni formák közül a 12,7 km hosszú és 2,5 m magas autóút-töltésnek
szerepe lehet ár-és belvízveszélyes időszakokban (gát). Ugyanúgy, mint a körtöltés és az elkerülő találkozásánál, a körtöltésen
megépítendő beton áteresznek. Árvíz idején itt zárják le az elkerülőt a töltésrészek betonfalából kibocsátott összezáródó
panellel (6. kép). Így védik a mélyebben fekvő várost. Állandóan kontrollálni kell a 2,5 m magas autóút töltés rézsű falait is.
Különösen heves esők, vagy több napig tartó csapadékos időszak után. A töltés oldalán keletkezett omlások, csúszások
és nagy kráterek veszélyt jelenthetnek a felszíni közlekedésre. Három hónappal az É-i elkerülő projekt végleges befejezése
után – 2018. szeptemberében– már történt csuszamlás és hatalmas kráter keletkezett az elkerülő töltés mártélyi és bodzási
úti szakaszán a hírtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék következtében (10. kép). A károkat akkor viszonylag rövidebb
idő alatt sikerült helyreállítani. Szükség van e formák rendszeres megfigyelésére és folyamatos karbantartására.
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GEOMORFOLÓGIAI ÉS EGYÉB SZEMPONTÚ VIZSGÁLATOK A BODAI
RADIOAKTÍV HULLADÉKLERAKÓ FELSZÍNI TELEPHELYÉNEK
KIJELÖLÉSÉHEZ
SZEBERÉNYI JÓZSEF, MADARÁSZ BALÁZS, BALOGH JÁNOS, VICZIÁN ISTVÁN, KIS ÉVA,
AGÁRDI NORBERT, KOCZÓ FANNI
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet

Abstract
A complex method was developed for selection of minimal risk area units to establish a surface storage of high activity radioactive
waste depositional area of Hungary. Most important viewpoints of investigation were the geomorphologic, hidrographic-hidrologic and
petrographic parameters, environs, conservation and township protection. For results of risk assessment a digital database has to build
and to use a multilevel geoinformatical method system. Special digital tematic maps were the base of calculations, which were created
from collected datasets and maps. The geomorphological, geological and other hazards were calculated based on these digital tematic
maps using different geoinformatical operations and applications. The output file of investigation contains sorted and ranked lower risk
units of research area, which are suit for designation of radioactive waste storage.

Kulcsszavak: geomorfológia, hatástanulmány, kockázatbecslés, Boda, radioaktív hulladék

1. Bevezetés
Egy ipari-gazdasági beruházás felszíni telephelyének kijelölése során sok, előre nehezen megjósolható, természeti
környezetből eredő eseménnyel kell számolni. Szerencsés esetben a tervezési folyamatok részét képezi egy előkutatás, amely
a környezeti veszélyforrások feltérképezése mellett a beruházás földrajzi környezetbe való illeszthetőséget is vizsgálja.
Jelen kutatás egy döntés-előkészítéshez készült, mely a Boda környezetébe tervezett radioaktív hulladéklerakó felszíni
telephelyének kiválasztásához nyújt segítséget. Az általunk elvégzett munka alapvető feladata volt, hogy a létesítendő
telephely legyen földrajzi környezetbe illeszthető, valamint minimális biztonsági kockázat mellett lehessen üzemeltetni.
Vizsgálatunk célja egy olyan térképi alapú digitális adatbázis létrehozása, amelyből megismerhetők és lehatárolhatók az
adott kutatási terület alacsony kockázattal jellemezhető egységei és ezáltal lehetővé teszi a potenciális felszíni beruházások
hatékony kiválasztását. A kutatás során elsődlegesen figyelembe vett geomorfológiai és vízrajzi tényezők mellett szerepet
kapnak a témához szorosan kapcsolódó földtani sajátosságok, valamint a település- és természetvédelmi peremfeltételek is.
A vizsgálat során végleges telephely konkrét kiválasztása helyett az egyes területegységek alkalmassági rangsorolására
törekedtünk. Az eredmények fejezetben található ábrák illusztratív jellegűek, amelyeken így a pontos méretarányok és az
azonosításra alkalmas egyéb paraméterek szándékosan nem lettek feltüntetve.

2. Módszer

A kutatás céljaként megjelölt térképi alapú digitális adatbázis geoinformatikai környezetben értelmezhető. Az adatbázis
bővíthető, átalakítható, lekérdezhető és leválogatható. A módszer fókuszpontjában a kockázatbecslés áll. A teljes kutatási
területet 25 m2-es egységekre bontottuk, majd ezek mindegyikét kockázati értékekkel láttuk el. Az így kirajzolódó foltokat
a felszíni telephely területi igényének felhasználásával 5 kategóriába soroltuk: alkalmas területek (1), elfogadható területek
(2), megfontolások mellett alkalmas területek (3), alkalmatlan területek (4), kizárt területek (5).
Az adatbázis alapegységét a tematikus térképek adják (1. ábra). A tematikus térképek tartalma a területegységekhez
rendelt érték, amely egyben kockázati kategóriát is jelöl. A legkisebb kockázattal járó területegységek 1-es, a legnagyobb

1. ábra: A módszertan folyamatábrája
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kockázatú részek 5-ös értéket kaptak. Ezek létrehozásához a kutatási terület mérnökgeomorfológiai térképére, szintvonalas
térképére, földtani térképére, illetve különböző adatbázisokból származtatott egyéb térképekre volt szükség.
A geomorfológiai tárgyú tematikus térképekből (lejtőkategória, relief, felszabdaltság, tömegmozgások hatásterülete,
stb.) hozható létre a geomorfológiai kockázatok térképe, amely megmutatja az ésszerűen elképzelhető geomorfológiai
eredetű veszélyforrásokat, illetve ezeket az esetlegesen bekövetkező hatás erőssége és valószínűsége szerint kategorizálja.
A geomorfológiai kockázatok térkép értékkészlete a tematikus térképek egymásnak megfeleltethető pixelértékeinek
összeadása után jön létre. A Boda környékére tervezett radioaktív hulladéklerakó esetében a döntéshozók szempontja
alapján nincsenek kizárt területrészek, csak a kockázati szintjük magasabb, vagyis a térkép tartalma a telephely kijelölését
nem akadályozza meg, csak rangsorba állítja.
A földtani, természetvédelmi és településvédelmi tárgyú térképekből összeáll a földtani és egyéb kockázatok térképe,
amely egyrészt a veszélyesség- és a gazdaságos kiépítés szempontjából fontos földtani követelményeket, másrészt a
település- és környezetvédelmi paramétereket mutatja meg. A felhasznált tematikus térképek értékkészlete a települések,
a természetvédelmi területek, a karsztos kőzetek és a felszín alatti tárolót befogadó kőzetek (BAF) viszonylatában kerültek
meghatározásra. Ezekben az esetekben vannak olyan tényezők, amelyek kizárják a telepítés lehetőségét. A kizáró tényezők
által lefedett területek „0” értéket kapnak, amelyből szorzási funkcióval megjeleníthetők a telepítésre alkalmatlan (kizárt)
területrészek. E mellett a terület földtani, természetvédelmi, illetve társadalmi-gazdasági sajátosságai mentén a ki nem zárt
területrészeket további kategóriákra osztja.
A kockázati térképek tartalmának egyesítésével jön létre a beruházásra alkalmas területek térképe, amely a telephely
létesítésének alkalmassági értékeit mutatja meg. A térkép értékkészlete alapján az egyes területegységek (pixelek)
alkalmassági kategóriákba (1-4 és kizárt területek) rendezhetők. A 4. alkalmassági kategóriába eső területegységeket
elhagytuk a további feldolgozás alól, mert ezek a területek túlzottan nagy kockázatot rejtenek magukban. Az 1-3
alkalmassági kategóriákba eső, egybefüggő és poligonok által lehatárolt területegységek köre, a beruházás számára
szükséges területnagyság szerint tovább szűkíthető/szűkítendő. A legmegfelelőbbek az 1-es alkalmassági kategória pixelei,
amelyekből a hulladéklerakó területi nagyságát elérő, vagy azt meghaladó, megszakítatlan területegység határolható le. Ezek
az alkalmas területek. A területnagyságot el nem érő poligonok az alsóbb (2-es alkalmassági) kategóriába sorolandók, ahol
más területegységekkel esetlegesen egységet alkotva a beruházáshoz elégséges méretű poligont alkothat. Ahol ez teljesül,
ott kijelölhetők az elfogadható területek. A felszíni telephely által igényelt területnagyságot el nem érő egységeket az ennél
is alacsonyabb (3-as alkalmassági kategória) pixeleivel együtt vizsgálva kialakíthatók a megfontolások mellett alkalmas
területek. Ezen esetekben a magasabb kockázati érték mellett a tervezés során külön értékelni kell a lehetőségeket, mert a
kockázatosabb területegységek előkészítése általában magasabb költségeket von maga után. Azon területek, amelyek ebbe a
kategóriába sem férnek bele, alkalmatlannak minősülnek.

3. Eredmény

A módszert a Boda mellé tervezett nagy aktivitású Radioaktív Hulladéklerakó felszíni létesítményének kijelölését célzó
előkészítő és kockázatbecslő vizsgálatai során alkalmaztuk (Madarász et al. 2017). A kutatás során a geomorfológiai
kockázatok térképéhez (2./A ábra) a lejtőkategóriákat, a reliefet, a felszabdaltságot, a lejtős tömegmozgások hatásterületeit,
illetve az elöntéssel-elárasztással való veszélyeztetettséget vizsgáltuk. Alapvetően elmondható, hogy a terület déli-délkeleti
részén 4-12 értékkel jellemezhető, alacsony geomorfológiai kockázati besorolású területek jelennek meg. A terület északi
része általánosan közepes és magas kockázattal bír, amely alól elsősorban a völgyközi hátak és gerincek képeznek kivételt.
A földtani- és egyéb veszélyforrások kockázati térképét (2./B ábra) a befogadó kőzet elhelyezkedése, a karsztos- és
deformációra hajlamos kőzetek elhelyezkedése, a természetvédelmi területek, a települések és az utak-vasutak vonalas
létesítményei alapján hoztuk létre.
A kutatási terület fehérrel színezett részei olyan kizárt egységekként definiálhatók, amelyeket legalább egy paraméter
alkalmatlanná tesz a telephely létesítésére. Ilyenek például a települések belterületei, illetve a településhatártól 100 méter

2. ábra: A kutatási terület geomorfológiai kockázatok térképe (A), illetve földtani- és egyéb kockázatok térképe (B)
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3. ábra. A kutatási terület beruházásra alkalmas részeinek térképe

4. ábra: Kategóriákba sorolt beruházásra alkalmas területrészek. A= Legalkalmasabb területek; B= Elfogadható területek; C=
megfontolás mellett alkalmas területek

távolságon belül eső részek, ahova a jogszabályokban megfogalmazottak alapján nem telepíthető radioaktív anyagok
tárolására szánt létesítmény. A többi rész telepítésre alapvetően alkalmas, de ennek mértéke a többi tényező együttes
megjelenésének függvényében változik.
A kockázati térképek egyesítésével létrehoztuk a kutatási terület beruházára alkalmas részeinek térképét (3. ábra), amely
jól látható, módosulásokat mutat a geomorfológiai kockázatok térképéhez viszonyítva. A térképi tartalom és annak szigorú
értelmezése szerkezetében nem változott, ellenben lényegesen árnyaltabb kép keletkezett. Mind az előnyösebb (zöld
árnyalat), mind pedig a hátrányosabb (piros árnyalat) területek rovására a közepes kockázatú (sárga árnyalat) területek
részaránya jelentősen megnövekedett.
A beruházásra alkalmas területek térképéről a meghatározott feltételek mellett leválogattuk az egybefüggő és hasonló
kategóriákba eső területeket, amelyeket poligonok formájában ábrázoltunk, meghatározva ezzel az alkalmas, az elfogadható
és a megfontolások mellett alkalmas kategóriákba eső területegységeket. Az egyes poligonok által lefedett területegységeket
jellemezni lehet az egyes összetevők (pl. bármelyik tematikus- vagy kockázati térkép) viszonylatában. Ezzel meg lehet tudni
az adott terület erősségét és gyengeségét, amelyek alapján végül a rangsort fel lehet állítani az egyes kategóriákon belül.
A példaként a kutatási terület egy részének alkalmas területeit mutatjuk be a 4. ábrán a geomorfológiai kockázatok
függvényében. Az egyes poligonok jól láthatóan zöld (4/A ábra), sárga (4/B ábra) és barna (4/C ábra) alapszínezettel
rendelkeznek. A 4/C és 4/C/1 ábrarészen jól látszanak a zöld és sárga (alapvetően feljebbi kategóriákba helyezendő)
részek, amelyek azonban önmagukban nem haladták meg a kívánt területi nagyságot. Alacsonyabb kategóriákba sorolt
területrészekkel kiegészülve azonban már telephely-kijelölésre alkalmassá válik.

4. Összefoglalás

Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében kidolgozott módszer elősegíti Boda környékére tervezett radioaktív
hulladéklerakó felszíni telephelyének kijelölését. Alapvetően geomorfológiai, másodsorban földtani-, természetvédelmiés településvédelmi tényezőket vesz figyelembe, amellyel döntéshozók számára objektív információkat ad. A kutatás
eredményének felhasználásával olyan helyeket lehet kijelölni, ahol telephelyek:
• Lehető legkisebb kockázattal létesíthetők

112
• Lehető legjobban elérhetők
• Természeti-társadalmi környezetbe lehető leginkább beilleszthetők
• A vizsgált paraméterek alapján az esetlegesen bekövetkező káros események elleni védekezésre a lehető legkisebb
költségráfordítás szükséges
A módszertan egységes, de a rendszer legkisebb elemeinek (tematikus térképek) helyes megválasztásával más projektre
is alkalmazható. A kutatás célja nem a beruházásra legalkalmasabb terület abszolút megválasztása, hanem egy döntéselőkészítést célzó vizsgálat, amely a kutatási területet alkalmas részekre bontja, majd ezeket rangsorolja. Ennek előnye, hogy
a döntéshozó legalkalmasabb területek közül választhatja ki a neki megfelelőt.
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A KIVÁNDORLÁS, MINT ÉLETSTRATÉGIA – GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK
SISKÁNÉ SZILASI BEÁTA, HALÁSZ LEVENTE
Miskolci Egyetem, Földrajz-Geoinformatika Intézet, Társadalomföldrajz Tanszék

Abstract
That’s a well-known fact that our country is also burdened by the emigration process; year by year a growing number of especially
highly educated active people leave Hungary to try their luck abroad. In our research we wanted to know which indicators determine the
Hungarian emigrants’ intention, which social groups are most affected by emigration, moreover, in case of existing regional differences,
what are the explaining reasons? Interpersonal networks play crucial role in light of emigration intentions. During the last couple of years
people could decide easily to emigrate having a growing number of acquaintances abroad. By promising greater labour market flexibility,
increased international mobility may be a positive development in and of itself from the aspect of Hungary’s future.

Kulcsszavak: migráció, mobilitás, gazdaság

1. Bevezetés
A 2013 óta zajló magyarországi kivándorlási trendeket vizsgáló kutatásunk egyik fő célja az volt, hogy igyekezzünk
kategorizálni az egyének döntését meghatározó mechanizmusokat. A három primer forrás (magyarországi kérdőíves
adatbázis, külföldön élők online kérdőíves adatbázisa és a külföldi diaszpórák tagjaival készített interjúk), valamint a
szekunderstatisztikák alapján kialakított adatbázisok elemzései során kiderült, hogy a legfőbb befolyásoló tényező a
különböző társadalomföldrajzi osztályozásoknál a gazdasághoz, a gazdasági helyzethez kapcsolódott. Ez vonatkozik a
tanszító és vonzó tényezőkre, a munkaerőpiaci jellemzőkre, a migrációs/mobilitási döntés meghozatalára, a visszavándorlást
befolyásoló tényezőkre, vagy a kinti lét jellemzőire egyaránt.
A magyarországi kivándorlás időbeni alakulása némileg eltér a közép-európai földrajzi térben jellemző folyamatoktól,
hiszen Magyarország esetében később indult meg a nagyobb arányú kivándorlás és mobilitás, mint például Lengyelország,
Szlovákia, Csehország vagy Románia esetében megfigyelhető. Az OECD és az Nemzetközi Valutaalap becslései alapján az elmúlt
negyed évszázad folyamán nagyjából 20 millió fő, tehát a népesség 5,5%-a hagyta el a kelet- és közép-európai makrotérséget
gazdasági okokból ideiglenes elvándorlás, vagy állandó letelepedés céljából. A jövőt tekintve a legnagyobb gondot az
fogja jelenteni a gazdaság és a társadalom szempontjából, hogy a térségbeli országok népességének korcsoportonkénti
megoszlásával összehasonlítva a kivándoroltak között kétszeres, háromszoros a fiatalok aránya és kétszeres, háromszoros az
egyetemi végzettséggel rendelkezők rátája is (Halász, 2018a). A cikkben a külföldön munkát vállalók szemszögéből mutatjuk
be az eddigi eredményeket, valamint azokat a folyamatokat, melyek a munkaerőpiacon való elhelyezkedést jellemzik.

2. Elmélet és módszer

A migrációval foglalkozó kutatók az elméletek fókuszába a gazdasági működéshez kapcsolódó okokat, folyamatokat
helyezik. A neoklasszikus gazdasági teória (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969) értelmében a globális vándorlási folyamatok
a munkaerő világméretű keresleti és kínálati rendszeréhez köthetőek. Amennyiben a kivándorlás folyamatáról, mint
életstratégiáról beszélünk, figyelembe kell venni, hogy nem feltétlenül egyének döntéséről van szó. A mobilitás új ökonómiai
megközelítésének kulcseleme értelmében a migrációs döntéseket nem elkülönült egyének, hanem családok vagy háztartások
hozzák, akik nem csupán jövedelmük maximalizálására törekednek, hanem a kockázatok, kudarcok esélyének csökkentésére
is (Taylor, 1986; Stark, 1991). A szegmentált munkaerőpiac (Piore, 1979) elmélete globális és kontinentális szinten a
kapitalista országok által kiépített duális gazdaságokat hangsúlyozza a munkaerő erősödő migrációja okaként. A fejlődésben
elöljáró államok elsődleges piaca a magas presztízsű biztonságos munkát, munkakörülményeket keresők számára, míg
másodlagos piaca az alacsonyabb kvalifikációval rendelkezők számára biztosít elhelyezkedési lehetőséget (Halász, 2018b).
Összességében az életstratégiák eltérő okok miatt, eltérő időtartammal, célországválasztással ugyan, de mégis bizonyos
minták szerint működnek.
Adatbázis

A cikk alapjául szolgáló adatbázis létrehozásához a két felvételezés a már külföldön élő magyarokat célozta meg. (1) Az
online kérdőíves vizsgálat a külföldön élők életminőségére, a boldogulásukra, a jövőbeli terveikre, a remigráció feltételeire
fókuszált (n=245). (2) Az adatbázist kiegészítettük a külföldön lévő diaszpórák tagjaival készített interjúkkal, ami az
egyéni életutak közötti különbségeket tartalmazza, valamint információval szolgál a kapcsolati hálók, a migrációs burok
jellegzetességei, a szubjektív jól-lét, végül az otthoniakkal történő kapcsolattartás témájában (Siskáné, 2018). Az adatbázisok
segítségével felmértük, hogy milyen gazdasági és életút mintázatok rajzolódnak ki a már külföldön élők körében. Az adatbázis
elemzésekor az SPSS statisztikai program segítségével készítettünk megoszlási és kereszttáblás vizsgálatokat, valamint
összehasonlító elemzést végeztünk a magyar megkérdezettek által adott válaszokkal a szubjektív tényezők tekintetében.

3. A kutatás eredményei, életstratégiák

Az első vizsgálati szempont a migrációs döntés meghozatalához kapcsolódik, vagyis annak a kérdésnek az eldöntéséhez,
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1. ábra: A magyarok kivándorlásának volumene (2000–2016; %)
Adatok forrása: Online kérdőív a külföldön élő magyarok körében (n=245)

hogy külföldön folytassam az életemet, avagy itthon maradjak. Amennyiben erre a kérdésre a válasz igen, akkor annak
már erőteljes gazdasági vonatkozásai vannak. Ilyen például az, ha hosszabb ideje nem találtam munkát, vagy gazdaságilag
olyan bizonytalanságokkal terheltek a mindennapjaim, mint a túlzott hiteltartozás. Akkor is hasonló döntésre juthatunk,
ha a szubjektív oldalt vesszük figyelembe, így például nem vagyunk elégedettek a fizetésünkkel, vagy az előrejutási-karrier
lehetőségeinkkel. A kivándorlás időbeni mintázatát az 1. ábra szemlélteti, ahol egyértelműen látható, hogy a 2004-es EU
csatlakozást követően a magyarok visszafogottak voltak a kivándorlás és mobilitás terén.
A globális krízis láthatóan előbb visszafogta, majd felerősítette a külföldi munkavállalást, ebben a periódusban igazán
erőteljesen jelennek meg azokból a háztartásokból kikerülők, ahol a hiteltartozások miatti ellehetetlenülés, valamint
a családok nehezebb megélhetési mutatói hatottak a döntés meghozatalának irányába. Ebben az időszakban már sokkal
sűrűbbek voltak a migrációs hálózatok, így a külföldi munkavállalást kísérő gazdasági és ügyintézési költségek, folyamatok
könnyebben teljesíthetőek voltak. Az igazai áttörést a magyarok kivándorlásában a 2011-es év hozta, amikor az osztrák és
német munkaerőpiac megnyitása történt. Az ENSZ 2015-ben kiadott statisztikai összefoglalója szerint 2010-ben 551.000
magyar élt külföldön, és ez a szám 2015-re csaknem 596.000-re nőtt.
A külföldi lét elsődleges kérdése a munkához való hozzájutáshoz fog kapcsolódni. Találok-e olyan munkát, melyet el fogok
vállalni, vagy megfelel-e a munka az elképzeléseimnek, vagy belevágok a magasabb bér reményében egy társadalmilag a
végzettségemnél alacsonyabb státuszú munkába? Az 1/a és 1/b táblázatban látható összefüggések azt mutatják, hogy a
munkához jutás ideje meglehetősen rövid. A migrációs hálóknak köszönhetően a kivándorlók több mint 60%-a azonnal
talált munkát, vagy már eleve (13,6%) fix munkára érkezett. A táblázatból az is kiderül, hogy kisebb azok aránya, akik
a végzettségüknek megfelelő munkát végeznek. A legnagyobb arányú eltérés azoknál a középiskolai végzettséggel
rendelkezőknél volt, akik érettségivel és szakmával is rendelkeztek. A munkához jutás idejét tekintve amennyiben valakinek
nem tervezett (karrierépítés) életstratégiához kapcsolódik a külföldi munkavállalása, hanem inkább gazdasági nehézség
áll a döntés hátterében, és azonnal szeretne munkát kapni, nagyobb a végzettségének nem megfelelő állás elvállalásának
aránya. Az adatbázisban az azonnal munkát szerzők csoportján belül kétharmados ez az arány.
Fontos kérdés, hogy amennyiben a külföldi munkaerőpiacon megtaláltam a helyem, hogyan alakul az előmenetelem, ezt
azért is tekinthetjük az életstratégiát meghatározó tényezőnek, mert a taszító faktorok között is nagy súllyal fordult elő ez
az ok. Az előmeneteli lehetőségekkel kapcsolatban visszafogottak a magyar emigránsok (2. ábra). Kutatásunk tapasztalatai
1/a táblázat: A végzettségnek megfelelő munka és munkához jutás idejének összefüggései

1/b táblázat: A végzettségnek megfelelő munka és az iskolai végzettség összefüggései
Adatok forrása: Online kérdőív a külföldön élő magyarok körében (n=245)
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2. ábra: Előmeneteli lehetőségekkel való megelégedettség
(2017; %) Kérdőíves felméréseink (n=9876 és n=245) eredményei
alapján saját szerkesztés

3. ábra: A magyar állampolgárok itthoni és külföldi fizetéssel való
megelégedettség (2017; %) Kérdőíves felméréseink (n=9876 és
n=245) eredményei alapján saját szerkesztés

alapján három csoportba sorolhatók a kint élők: legtöbben neutrálisak a lehetőségekkel, ugyanis főként az önellátás és az
anyagi háttér biztosítása a cél, kevésbé a külföldi érvényesülés és karrierépítés. Sokan, főként kvalifikált kivándorlók és
nagyvárosokban letelepedettek számoltak be kedvező és biztos előrelépési lehetőségekről, valamint a társadalmi státuszuk
fokozatos, de biztos és kiszámítható emelkedéséről. A megkérdezettek nagy része azonban semmiféle előrelépési lehetőségről
nem számolt be, rezignált attitűdöt mutatnak munkalehetőségeik minőségi javulása kapcsán, kint létük inkább kényszerű
túlélési stratégia, mint tudatos karrierépítés, amely következtében a napi megélhetésen, a hazautalások biztosításán és a
minimális felhalmozáson kívül másra nem számítanak. Ennek ellenére egyértelmű különbség jelentkezik a magyarországi
és külföldi előrelépési lehetőségek terén. Míg itthon az elégedetlenek, a munkaerőpiaci mobilitásban bizalmatlanok tábora
legtágabb, külföldön főként a magas szintű elégedettséggel rendelkezők csoportja hangsúlyos (Siskáné-Halász, 2018).
A következő lényeges kérdés a fizetéssel való elégedettséghez kapcsolódik, hiszen a legáltalánosabb külföldi munkavállalást
ösztönző ok ez. A fizetéssel való megelégedettség az előrelépés lehetőségeihez képest látványos Magyarország versus külföld
különbségeket mutat (3. ábra). Míg a külföldre emigráltak felől szélsőségesen negatív vélemény nem érkezett, úgy az itthon
maradók elégedetlenségről, az anyagi megbecsültség hiányáról, egzisztenciális bizonytalanságról panaszkodtak. Hazánkban
a közepes mértékű megelégedettségbe tartozók csoportja a legbővebb, míg a külföldön élők között a nagymértékben
vagy teljes mértékben megelégedetteké. Az emigráns magyarok nagy része anyagi helyzetük stabilizálódásának azonnali
megindulásáról, fizetésük lassú, de kiszámítható és biztos emelkedéséről és számos fizetésen kívüli juttatásról számoltak
be. Ez a vélemény nem meglepő, tudva a magyar és nyugat-európai átlagbérek közötti három-ötszörös, akár hétszeres
különbséget.
A globális válságot követő időszakban a magyarországi kivándorlás mértéke inkább magas szinten stagnáló folyamat, mint
folyamatosan növekvő. Összehasonlítva a 2007-2010, valamint a 2011-2016 között külföldön munkát vállalók motivációit
érdekes eltérés figyelhető meg. Az első időszakban, a válság idején, túlnyomórészt a döntés indoklásaként a következő
okokat adták meg a válaszadók: munkanélküliség, anyagi gondok, hiteltartozások, alacsony fizetés, alacsony életszínvonal. A
második időszakban már jóval többször jelennek meg a következő tényezők: nyelvtanulás, egyetemi tanulmányok, külföldi
karrier lehetősége, felsőoktatás jobb, gyerekek jövője, barátaim/családom külföldön volt, szakmai tapasztalat megszerzése.
A fentiek is azt támasztják alá, hogy a kivándorlás ma már (főként a fiatal korcsoportok esetében) a gazdasági haszon mellett
egyre tervezettebb életstratégiaként jelenik meg, mint egyszerű, akár kényszerből született gazdasági döntés alapján.

4. Következtetések

A gazdasági vonatkozások, azonban nem csak az egyén szintjén játszanak szerepet, hanem a makrogazdaságban is. A
legfőbb kérdés napjainkban, hogy ha valós a jelenleg elfogadott közel 750 000 főt jelentő külföldi munkavállalás, akkor ez
milyen hatással lesz a magyarországi munkaerőpiacra. A legfőbb csoport a mi vizsgálatunkban is a 18-40 éves korcsoporthoz
tartozóké volt. A végzettség tekintetében pedig jelentős a magasabban kvalifikáltak részvétele. A kérdést az is befolyásolja,
hogy milyen távú külföldi munkavállalásról van szó (rövid- vagy hosszú távú, végleges).
Az általánosan ismert kijelentések (nyugdíjrendszer fenntartásának nehézségei, munkaerőhiány stb.) mellett felmerül a
kérdés, hogy mennyien és milyen kondíciókkal térnének vissza Magyarországra, valamint, az is fontos, hogy még mennyien
fognak esetleg a jövőben távozni?
Az életstratégia egyre tudatosabbá válik a fiatalok körében, ehhez nagyban hozzájárul a fiatalok mobilitásának általánossá
válása, valamint a tudatos karrierépítés is. A globális gazdaság főszereplőiként a multinacionális cégek megkövetelik a
munkatársaiktól a mobilitást, vagyis ismertté tesznek számukra más országokat, ahová aztán az egyén, mint már ismerős
terepre vándorolhat ki. A migrációs burok szerepe is jelentős, hiszen az egyre szélesebb körben elterjedt munkaközvetítő
cégek, magyar közösségeket segítő civil, vagy gazdasági alapon működő szervezetek, valamint a rokon/barát/ismerős
csoportok kinti munkavállalása, működése megkönnyíti a migrációs döntést.

Köszönetnyilvánítás

A kutatás az OTKA 109449 sz. projekt támogatásával készült, a szerzők ezúton is köszönetet mondanak a lehetőségért.
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NÉMET GAZDASÁGI SZEREPLŐK MAGYARORSZÁG TÉR-KÉPÉN
J. STEFÁN KLÁRA
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

1. Bevezetés

A nemzetközi integrációs folyamatokban a külföldi működőtőke-befektetések (foreign direct investment, FDI)
kulcsfontosságú szerepet játszanak. Világszinten a működőtőke-befektetések növekedési üteme kiemelkedő, az 1980-as évek
közepe óta – egy-egy évtől eltekintve – rendszerint felülmúlja mind a GDP, mind pedig a kereskedelmi forgalom növekedését.
Ez arra utal, hogy a világgazdasági integráció elsődleges mechanizmusát ma nem a kereskedelem, hanem a működőtőkeberuházások jelentik (Dicken, 2011). Ezekhez a folyamatokhoz az országok egyre bővülő köre kapcsolódik, tőkefogadó
és tőkeexportáló országként egyaránt. Közismert, hogy Németország évtizedek óta a világgazdaság meghatározó árués tőkeexportőr országa. Magyarországon a rendszerváltás utáni exportvezérelt gazdaságfejlesztési modell a külföldi
működőtőke importjára épül, amelyben Németországnak – mint hazánk első számú befektetőjének – kulcsfontosságú
szerep jut. A kutatás a történelmi német-magyar relációkon keresztül – amelyek erőssége és megítélése változó, de
megkérdőjelezhetetlen – vizsgálja a német nemzetiségi jelenlét gazdaságban, működőtőke-befektetések megtelepedésében
játszott szerepét. Ez utóbbi jelentősége Porter (1996) telephelyelméletében is megfogalmazásra kerül, miszerint korunk
globális telephely versenyében a lokális előnyök lehetnek a legfontosabbak.

2. A vizsgálat módszerei

A kutatás a rendelkezésre álló szakirodalmi források (Hamar 2001, Kukely 2008, Szanyi 2004, Barta Gy. – Czirfusz M. – Kukely
Gy. 2008, Barta Gy. – Bernek Á. – Nagy G. 2003, Vápár 2013, Juhász 2016) és statisztikai adatok feldolgozásával kezdődött.
Ennek során a német nemzetiségi jelenlét vizsgálatára kerül sor, összekötve a német nemzetiségi jelenlét elemzésével. A
2011-es népszámlálás adataiból, annak lakossághoz mért arányából leválogattam az 5%-nál nagyobb lakosságon belül
jelenlevő német nemzetiségű településeket. Ezekhez társítva lekérdezésre kerültek az Opten Kft. adatbázisából a német
érdekeltségű vállalkozások, amelyek területisége is értékelésre került. A HVG Top 500 vállalkozásai közül leválogatásra
kerültek a német érdekeltségbe tartozók és ezek összevetésre kerültek a német nemzetiség domináns jelenlétével. A Német–
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018 tavaszi tagjegyzékéből szűrésre kerültek a német érdekeltségű vállalkozások,
amelyeknek térbeli vetületeit és ágazati sokszínűségét vizsgáltam. Mindezek alapján a német működőtőke terjeszkedés
iránya egyértelműen meghatározható. A rendszerváltás óta eltelt időszakban a gazdasági mérföldkövek a német működőtőke
terjedésére és elhelyezkedésére gyakorolt hatásával leírhatók.
Ezek alátámasztására a primer módszerek közül kérdőíves felmérés készült kilenc német érdekeltségű kis- és
középvállalkozással a Schwäbische Türkei területén található bonyhádi mikrorégióban. Az tíz kérdést tartalmazó kérdéssor a
telephelyválasztás, a tulajdonosi szerkezet, a foglalkoztatottak száma, a fejlesztések és a partnerek vonatkozásában vizsgálta
a vállalkozásokat. Ezeken túl mélyinterjús felmérés készült három vállalatvezetővel különböző ágazatok képviselőivel
(autóipari középvállalkozás Tolna megyéből, Magyarország harmadik legnagyobb szőlő- és bortermelő vállalkozás
vezetőjével, illetve Magyarország legnagyobb rugógyártója ügyvezetőjével).
Németország helye a világgazdaságban

Németország a világ második-harmadik legnagyobb működőtőke-exportőre. 1980 óta közel 40-szeresére nőtt, 2014re megközelítve az 1,6 milliárd USD-t a német működőtőke-kihelyezés. Ezzel világviszonylatban a második helyen áll az
Amerikai Egyesült Államok mögött, megelőzve Nagy-Britanniát. A 2018-as statisztikai adatok alapján (Deutsche Bank,
DUIHK és MNB) Németország a visegrádi térségen belül megsokszorozta befektetéseit az elmúlt 15 évben (Szlovákiában
15-szörös, Lengyelországban 8,5-szeres, Csehországban több mint 7-szeres, Magyarországon 6,6-szeres). Az autóiparból
származó bevétel tekintetében az öt legnagyobb közép-kelet-európai gazdaság (Lengyelország, Csehország, Románia,
Magyarország és Szlovákia) adja a német befektetett tőke több mint egyötödét
A német működőtőke állomány Kelet-Közép-Európában az 1990-es években gyakran összekapcsolódott a termelési
kapacitások relokalizációval. A német működőtőke-kihelyezések elsősorban a Cseh Köztársaságban, Magyarországon
és Lengyelországban valósultak meg. Az ágazati megoszlás tekintetében a visegrádi országokba befektetett német tőke
egyne¬gyedét az iparban ruházták be, kb. kétharmadát a szolgáltató szektorban és a kereske¬delemben. Az iparon belül a
közútijármű-gyártás, a telekommunikáció, a gépgyártás, az elektronika és a vegyipar szerepe kiemelkedő.
Német működőtőke Magyarországon

Magyarországra a német működőtőke több ütemben érkezett, eltérő intenzitással. A német beruházások motivációit és
jellemzőit ugyanakkor kevés kutató elemzi (Juhász 2016, Vápár 2013), annak ellenére, hogy a hazánkban felhalmozott összes
külföldi működőtőke-állománynak mindegy negyedét német beruházások teszik ki, 2013-ban megközelítve a 15 milliárd
eurót. E beruházásoknak több mint harmada a járműgyártásba érkezett.
A rendszerváltás előtt csak Magyarország és Lengyelország volt német FDI fogadó ország, hazánk tízszer annyi német
működőtőkét fogadott, mint a lengyelek (1990-ben 136 millió euró Magyarországon és 13 millió euró Lengyelországban).
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Hazánkban a rendszerváltozást megelőzően a tőkés exporthoz kapcsolódóan jelentek meg a német vállalkozások, főként a
családi kapcsolatok (kitelepítések elszármazottai) révén formalizálódtak.
Az 1990-es évek elején a privatizációkor barnamezős beruházások által növekedett a jelentősége a német működőtőkeberuházásoknak. A helyben található szakképzett munkaerő és az infrastruktúra, valamint az elmaradott technológiai
megoldások mellett vagy ellenére jelent került sor jelentősebb FDI kihelyezésre. A nevezett tényezők széleskörű technológia
fejlesztéseket igényeltek, know-how bázisú vállalkozások érkeztek az országba, ezáltal Németország, mint jelentős innováció
exportőr is funkcionált. A köztudatban a mentális térképeken a rendszerváltást követő időszakban elsősorban a nyugati
határ térsége, illetve a főváros és környéke szerepel a német vállalatok telephelyeként. Ebben az időszakban indulnak azok
az infrastruktúra-fejlesztések, amelyek hozzájárulnak a vállalati súlypont keleti irányba tolódásához (M3 és M5 autópálya
egészen az országhatárig tartó szakasza), a két innovációterjedési központból kiindulva lassan egymásba fonódva indul a
penetráció (Árva L. 2003, Incze E. 2010, Nagy G. – Kanalas I. 2009). A magyarországi relokalizáció elsősorban az elektronikai
ipart, másodsorban pedig az autógyártást érintette (Hunya, Sass 2006). A delokalizáció – mint a fejlett országokban
Magyarországra is helyezett ipari tevékenység – Magyarország újraiparosodásában is meghatározó szerepet játszott (Barta
Gy. – Czirfusz M. – Kukely Gy. 2008).
Az ezredfordulót, elsősorban az EU csatlakozást követően a zöldmezős beruházások terjedtek el, de visszafogottabb
befektetési kedv mellett. A rendelkezésre álló források (EU-s is), a korszerű megoldások a rendelkezésre álló szakképzett
munkaerő bevonásával, infrastruktúra-fejlesztésekkel, kedvező adózási környezettel segítették a külföldi működőtőke
Magyarországra érkezését. Ebben az időszakban a dependent market economy – függő piaci viszony a gazdasági szereplők
között, a beszállítói kapcsolatok jellemezte gazdaságok – szereplőiként (A. Nölke – A. Vliegenthart 2009, D. Bank 2017)
voltak jelen a német érdekeltségű vállalkozások, hiszen a bérmunkás ország mellett már beszállító országgá is vált hazánk.
Ehhez járultak hozzá a nagyobb volumenű munkaerő-fejlesztési és képzéstámogatási programok (pl. Audi, Bosch), illetve
innovációs fejlesztések. Mindazonáltal az ágazati spektrum szélesedése tapasztalható, hiszen már a kereskedelem és a
logisztika területén, továbbá rövid időn belül a pénzügyi és bankszektorban, illetve a távközlésben, telekommunikációban is
domináns szerephez jutott a német működőtőke.
A 2008-as gazdasági világválság nagymértékben visszavetette a működőtőke-exportot, ugyanakkor a válságból való
kilábalást követően vált a német működőtőke valódi markáns gazdasági szereplővé Kelet-Közép-Európában, egyúttal
Magyarországon is. Felértékelődött a kiegyensúlyozott gazdaságpolitika és a stabil politikai környezet, valamint az
agglomerációs hatás, az infrastruktúra minősége, vagy akár az országkockázati tényező is.
Ekkor mindinkább a shared service center (szolgáltató központ) funkció felé való eltolódás figyelhető meg, előretörnek a
magasabb hozzáadott értéket és szaktudást igénylő szektorok (infokommunikáció – IT Services). Az oktatás-képzés területén
is beépült az ágazati szektorba, hiszen a duális képzés megindulása a német működőtőke-befektetéseknek köszönhetően vált
adaptívvá: gondolhatunk a nyelvi képzésre (lektorátus Miskolcra helyezése a Bosch és a Mercedes munkavállalói utánpótlás
biztosítására), a Andrássy Gyula Kéttannyelvű Egyetemre, a Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszéke, a
Szent István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar (2015). Az ágazati spektrum további szélesedése figyelhető meg a
telekommunikációban és leginkább az energiaszektorban való jelenlét erősödésével.
Napjainkban tehát nem pusztán termelő tevékenységet folytató ipari vállalkozások, vagy kereskedelmi egységek révén
érkezik a német (vagy akár más ország) működőtőke, hanem a back-office funkciók (háttérirodai rutinjellegű tevékenységek)
kitelepülése is megkezdődött mind a régió országaiba (pl. a Lufthansa prágai beruházása) – míg az egyszerűbb tevékenységek
tovább „vonulnak” Keletre (Románia, Oroszország piacaira) – mind pedig Magyarországra (IT Services).

3. Eredmények

Vizsgálataim során választ kerestem arra, hogy a német nemzetiség jelenléte telepítő tényezőként realizálódik-e a német
működőtőke befektetők szemében. Ennek megválaszolására a szekunder vizsgálatok adnak választ. Elsőként a német
nemzetiség összlakossághoz viszonyított jelenlétét vizsgáltam Magyarország összes településén, amelyek közül a már

1. ábra: Német nemzetiség jelenléte Magyarországon 2011-ben (5% feletti arányban)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerk.
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2. ábra: A legnagyobb árbevételű német érdekeltségű autóipari és vegyipari vállalkozások Magyarországon 2018-ban
Forrás: Creditreform adatai alapján saját szerk.

meghatározónak nevezhető 5%-os jelenléttel rendelkezők kerültek kiválasztásra a későbbi összevetésekhez. Ennek alapján
továbbra is a nyugati határszél néhány települése, a főváros és környéke, Veszprém megye számos települése, illetve a
Schwäbische Türkei-nak nevezett Tolna és Baranya megyét magába foglaló települések tűnnek ki. De találunk néhány keleti
országrészben elhelyezkedő települést is, ahova a betelepítés révén került nemzetiség megőrizte identitását.
A leválogatott településeken a főváros környéki agglomerációban találkozunk olyan kisvárossal (Dunaharaszti, Újhartyán),
ahol meglehetősen jelentős a német működőtőke jelenléte. Továbbá Tolna és Baranya megyék területén leginkább a
kisvárosokban találkozunk jelentős német működőtőkével (Bóly, Pécsvárad, Bonyhád). Ez támasztja alá a családi és informális
kapcsolatok megtelepedésben játszott szerepét. A HVG 500 legnagyobb árbevételű vállalkozása közül mindössze kettő
székhely esetében magas a német nemzetiségű lakosság aránya, mindkettő a 4-5000 közötti lakosságszámú kategóriába
tartozó település (Környe és Taksony).
Az ágazati tagozódás tekintetében a húzóágazatok (vegyipar, gépjárműipar, elektronika) a legnagyobb árbevételű
cégek esetében kisebb mértékű illeszkedést mutatnak a német nemzetiségi jelenléthez, telepítő tényezőként leginkább a
beszállítóknál, a kis- és közepes vállalkozások esetében realizálódik jelenlétük fontossága.
Az 500 legnagyobb árbevételű vállalkozás német érdekeltségét tekintve az országos tendenciához igazodó Budapest és Pest
megye kiemelkedő jelentőségét mutatja,„vízfej” jelleget kölcsönözve a német működőtőke tér-képének. Az árbevétel alapján
rangsorolt legjelentősebb német vállalkozások egy-egy megyére vizsgált száma szinte tökéletesen illeszkedik Magyarország
gazdasági tengelyére, banán/bumeráng formát rajzolva hazánk térképére (Gorzelak G. 1996, Rechnitzer J. 1998, Szabó P.
– Farkas M 2014, Egri Z. – Kőszegi I. R. 2018). Ebben a tengelyben az imént említett Budapest és Pest megye emelkedik
ki markánsan; csaknem minden ágazat megjelenik itt. Az ország nyugati részén a szaktudást igénylő ágazatok, az egyedi
termékek gyártására hangsúlyt helyező cégek (Lukácsháza–Schott, Mátészalka–Zeiss), és élelmiszeripari vállalkozások
képviselik a német tőkét leginkább német nemzetiséggel rendelkező kistelepüléseken. A szocializmus idején felépített
hagyományos ipari telephelyek és ágazatok (fémmegmunkálás, gépgyártás) egy-egy nagyobb város „szimbólumává” is váltak,
majd a működőtőke érkezésével/bevonásával innovációs beruházásokkal modern ágazattá fejlődtek (Ózd betonacél- és
síkhálógyártás, Pécs dohányipari gépgyártás). A húzóágazatok közé tartozó elektronika a nyugati és középső országrészben,
míg a logisztikai tevékenységet folytató vállalkozások a Dél-Dunántúlon helyezték el tőkéjüket. A megtelepedések hátterében
természetesen az infrastruktúra fejlettségének kiemelt jelentősége van, de fontos befolyásoló tényező a szakképzett
munkaerő rendelkezésre állása, a folyamatos fejlődés iránti igény, a fejlesztésekre való nyitottság, az innováció-befogadó
képesség.

3. ábra: Az 500 legnagyobb árbevételű vállalkozás német érdekeltség tekintetében Magyarországon 2018-ban
(vegyipar és járműipar nélkül) Forrás: Creditreform adatai alapján saját szerk.
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A Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagjegyzékében szereplő közel 900 elem közül több mint egyharmad
német érdekeltségű, döntően német székhelyű vállalkozás. Ezek 106 településen találhatók az országban, Budapest és Pest
megye „vízfej” szerepe ebben a felmérésben is domináns. Az előzetes adatok a területiség kérdéskörében azt mutatják,
hogy minden megyében jelen van a német működőtőke; hagyományos értelemben nemzetiségi jelenléttel is büszkélkedő
megyékben magasabb számban van jelen, de főváros és környékéhez, az agglomerációhoz képest számuk mégis csekély.
A megyeszékhelyek, felsőoktatási központok vonzó hatással bírnak a munkaerő, az infrastruktúra, megközelíthetőség
szempontjából. Ezeken a településeken már a shared-service funkciók is megtalálhatók, míg a kisebb településeken
rendszerint a tradicionális ipari ágazatok (gépgyártás, alkatrészgyártás, fémmegmunkálás, élelmiszeripar, könnyűipar) a
hangsúlyosak. A kisebb településeken (kisvárosokban vagy nagyközségekben) pedig leginkább rendkívül specializált termékelőállítás folyik, ezek a települések a gazdasági erőcentrumban helyezkednek el legnagyobb számban. Találkozunk viszont
hagyományos mezőgazdasági termelést, illetve feldolgozást végző vállalkozással is kistelepülésen, amely német érdekeltség
alá tartozik.
A primer módszerekkel (online kérdőívek és mélyinterjúk) a megtelepedés okára és hátterére, az állam (vagy
önkormányzat) támogatásának módjára és mértékére, az infrastruktúra fejlettség befolyásoló hatására, a rövid- és hosszú távú
tervekre is próbáltam választ keresni. Vizsgálatomat a német nemzetiség egyik bázisaként szolgáló Völgységben végeztem
Tolna megyében, ahol a kilenc megkérdezett kis-és középvállalkozás mindegyikénél informális és családi kapcsolatok is
befolyással voltak a telephelyválasztásban. Ezek a vállalkozások 30-300 fő közötti foglalkoztatotti létszámmal rendelkeznek,
nagyobb részük a korábbi könnyűipari múltat továbbörökítő vállalkozás, egyedi termékspektrummal (cipőgyártás,
fémmegmunkálás). Másik részük viszont az ezredforduló után alakult és a gazdasági válságot is túlélő, húzóágazatokhoz
beszállítóként kapcsolódó vállalkozások (autóipari beszállítók).
A telephelyválasztásnál a kedvező adózás, a rendelkezésre álló infrastruktúra és szakképzett munkaerő jelentette a fő
szempontot, illetve az Európai Uniós források is fontos szerepet kaptak a kiválasztásnál. A helyi adó mértéke, az önkormányzat
hozzáállása, a továbbfejlődés/bővítés lehetősége mind a német működőtőke megtelepedésének kulcsa.
A vállalkozások vezetőivel folytatott interjúk során mélyebb betekintést kívántam nyerni a gazdasági (beszállítói)
kapcsolatokba, az export-import lehetőségekre, az állam szerepvállalására a vállalkozások segítésében, illetve a társadalmi és
környezeti felelősségvállalás megvalósulására is. A megkérdezett vállalatvezetők a Dunántúl különböző pontján működtetnek
sikeres 40-140 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozást (Tata, Bonyhád, Nagymányok), amelyek az ezredfordulót követően
alakultak és ágazati besorolásukat tekintve rendkívül eltérő területeken tevékenykednek (rugógyártás, mezőgazdaság – szőlőés bortermelés, kábelgyártás). A közös vonásuk a német érdekeltség a tulajdonosi háttérben, valamint ágazati meghatározó
szerepük, hiszen Magyarország legnagyobb rugógyártója és hazánk harmadik legnagyobb bortermelője, így gazdasági
jelentőségük elvitathatatlan. A mélyinterjúk eredményei és tanulságai egybecsengenek a nemzetközi tendenciákkal, Juhász
Krisztina 2016-os vizsgálatának eredményeivel (Juhász K. 2016), illetve a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017ben folytatott felméréséhez is tökéletesen illeszkedik, amely a befektetői hajlandóságra és Magyarország működőtőke vonzó
képességére helyezte a hangsúlyt.
Hazánk és gazdasági környezetének megítélése kettősséget mutat, hiszen a gazdasági konjunktúra javulása, a folyamatos
infrastruktúra-fejlesztések és a rendelkezésre álló komplex infrastrukturális rendszer, valamint a beruházási hajlandóság
rendkívül vonzó hellyé teszi az országot a német működőtőke számára. Lokális szinten fontos befolyásoló tényező a fekvés
is. A kis- és középvállalkozások szintjén a családias, nyitott és rugalmas környezet éppoly fontos szempont, mint korábban
a szakképzett munkaerő jelenléte volt. A kettősség épp ennél a pontnál csúcsosodik ki, hiszen az egyik legfontosabb
telepítő tényezővé vált az elmúlt időszakban a rendelkezésre álló munkaerő. Ami hazánk megítélésében negatívumként
került megfogalmazásra, az a szakemberhiány egyre drasztikusabbá váló kérdése, de a gazdaságpolitika instabilitása, a
bérköltségek változása és a jogbiztonság sokszor megkérdőjelezhető léte minden interjúalanynál negatívumként szerepelt.
Ennek ellenére a kialakított gazdasági kapcsolatok, a kiépített beszállítói hálózat és a felsorolt további előnyök hosszú távon
maradásra bíztatja a megkérdezett vállalkozásokat. A beruházások és azok volumene évről évre növekedést mutat, amely
kedvező befolyással bír a közösségi felelősségvállalásban, a kultúra, a környezetvédelem, a civil szervezetek támogatásában.
A szakemberhiány mérséklésére ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, gyakornoki programok kerülnek már a
középvállalkozások üzleti stratégiájába.

4. Összegzés

A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a nagyvárosok, a főváros és agglomerációja esetében a nemzetiségi jelenlétnek
csekély szerep jut a telephelyválasztásnál, a megtelepedést inkább más tényezők (agglomerációs hatás, megközelíthetőség,
kooperáció) határozza meg.. A vidéki telephellyel rendelkező, nagy árbevételű cégeknél a lokális tényezők egyikeként a
nemzetiségi hagyományok „soft elem”-ként mérlegelési alapot jelenthetnek. Ugyanakkor a kis- és középvállalkozások esetében
fontos szempont a jelenlét, illetve az ismeretség, informális kapcsolatok megléte. A német érdekeltségű vállalkozások területi
struktúrája követi az ország gazdasági erőtereinek vonalát, mi több, az innováció-terjedés egyik előremozdítója a német
működőtőke jelenléte, hiszen a vállalati kultúrában, a munkamorálban alapvető irányt mutat, ezzel a magasabb hozzáadott
értékkel rendelkező termékek és szolgáltatások előállítására is lehetőség nyílik. Ágazati struktúrában a dependent market
funkció térnyerése érezhető, de a magasabb árbevételű vállalkozások többsége sharedservice-t is magukkal hoznak –
elsősorban a nagyobb városokba, illetve a főváros és környéki agglomerációkba.
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TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK OKAI ÉS ÖSSZETEVŐI AZ
ISKOLARENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSBEN
VELKEY GÁBOR DÁNIEL
Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Gál
Ferenc Főiskola, Gazdasági Kar Gazdaságtudományi Intézet

Az iskolarendszerű szakképzés a közoktatás, köznevelés része, így joggal elvárható, hogy e területen is érvényesüljön
az intézményes közfinanszírozott oktatástól a modern társadalmakban elvárt funkciók (Balázs 2007, Halász 2001, Velkey
2013) mindegyike:
a) az egyén képességeinek kiteljesítése, a korszerű tudás megszerzés, beleértve a szükséges ismeretanyagot és
kompetenciákat,
b) a szociális kompetenciák elsajátítása, az esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi kohézió erősítése
c) a képzési rendszernek a társadalmi rendszer egészébe történő hatékony és eredményes illeszkedése, beleértve az
oktatási-képzési rendszer finanszírozását és a megszerzett képzettségek társadalmi hasznosságát (az egyén és a teljes
közösség számára egyaránt), így a gazdaság munkaerő iránti igényének kielégítését.
Miután a szakképzés a tanulók iskolai pályafutásának lezárását jelenti, így érthető, hogy a felsorolt funkciók közül a
legnagyobb figyelem a képzés eredményeként létrejött szakmai végzettséggel rendelkező munkaerő társadalmi rendszer
egészébe történő illeszkedésének (c) kérdésére irányul. A sikeres illeszkedés több tényező párhuzamos érvényesülését
feltételezi: melyek közül (1) a munkapiac igényeinek, a foglalkoztatók konkrét elvárásainak megfelelő szakemberek
kiképzését, és (2) a végzettséget szerző egyének számára hosszabb távon is perspektívát jelentő tudás, képességek
elsajátítását emelhetjük ki, amiben áttételesen a fentebb sorolt funkciók is értelemszerűen megjelennek.
A szakképzés eredményességét elemző hazai szakirodalom a rendszer működésével kapcsolatos kritikák
megfogalmazásakor a munkapiaci igényeknek való megfelelés hiányosságaira helyezi a hangsúlyt (Bábosik 2007, Bernáth
2007, Garai 2009, Sós 2007, Szabóné 2008, Vámosi 2015). A végzettek számára hosszabb távú perspektívát eredményező
tudástartalmak, képességek elsajátításának kérdése csak kisebb részben és jellemzően az utóbbi években (Radó 2017,
Fazekas 2018, 2017, Köllő-Nagy-Tóth 2017), illetve a szakiskolai képzés „maradékelv” alapján történő feltöltésére, a
hátrányos, halmozottan hátrányos tanulók magas arányára és a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás kiemelkedően magas
értékeire hivatkozva jelenik meg (Liskó 2006, Cseres-Hámori 2009, Kézdi-Köllő-Varga 2008, Köllő 2011).
A hazai szakképzési rendszer működésével kapcsolatos kritikák lényegében ’90-es évek közepétől kezdve összefoglalóan
a következő problémákra hívták fel a figyelmet (Velkey 2013).
• A gazdaság által keresett egyes szakképzettségekben a képzési rendszer nem tudja kielégíteni az igényeket, miközben
más területeken munkanélkülieket termel.
• A munkaadók nem elégedettek a végzettek szakmai felkészültségével, gyakorlati ismereteivel.
• A szakiskolába járó tanulók többsége mentalitásában, motiváltságában sem alkalmas a gazdaság által elvárt követelményeknek való megfelelésre.
• Az érettségi utáni szakképzésből kikerülők gyakorlati ismeretei elégtelenek, negatívan viszonyulnak a fizikai munkához.
• A végzett fiatalok többsége nem képes az önálló tájékozódásra, információgyűjtésre, a feladatok kreatív közelítésére és
megoldására.
• A kezdő munkavállalók nem rendelkeznek a foglalkoztatással, pénzügyi folyamatokkal, vállalkozások működésével
kapcsolatos általános ismeretekkel.
Az elmúlt bő másfél évtized szakképzési rendszert érintő változtatásai e tényezőkre hivatkozva kezdeményezték a
rendszer egyes részelemeit érintő kiigazításokat, illetve a radikálisabb átalakításokat célzó átfogóbb reformokat:
4. A szétaprózódott képzési rendszer nagyobb egységbe szervezését.
5. A gazdasági szereplők képzési folyamatba történő bekapcsolódásának erősítését, különös tekintettel a tanulószerződésre.
6. A gyakorlati képzés, azon belül is a gazdasági szereplőkhöz kihelyezett gyakorlati képzés arányának növelését, és a
képzés folyamatban annak előre hozatalát.
7. A gazdasági kamarák szerepének növelését a képzések tartalmi elemeinek meghatározásában, ellenőrzési, irányítási
feladataik további erősítését.
8. A szakiskolai képzés népszerűbbé tételét, a magas lemorzsolódási arányok csökkentését.
9. Az érettségihez kötődő szakképzés gyakorlati tudást, tapasztalatokat adó képzési elemeinek erősítését.
A hazai szakképzési rendszer átalakítását célzó reformok tehát céljaikat tekintve szorosan a munkapiaci illeszkedésre
helyezték a hangsúlyt. A képzések munkapiaci illeszkedésének azonban nemcsak az a kulcskérdése, hogy a képzési kínálat
mennyiségi és tartalmi elemei mennyiben felelnek meg a gazdaság igényeinek, hanem az is, hogy a területileg differenciált és
időben is változó munkaerő-igényének hogyan képesek megfelelni.
A nemzetközi kutatásokkal összhangban a hazai elemzések (Antal-Telegdy 2013, Gács-Bíró 2013, Horn-Szőke 2013,
Köllő-Bajnai- és mások 2013) is a gazdaság szereplőitől érkező közvetlen jelzéseknek és a munkapiac változásait elemző
megalapozott prognózisoknak az együttes figyelembevételét hangsúlyozza a képzési kapacitások (képzési irányok és tartalmi
jellemzők) meghatározásában. A képzésben résztvevő gazdasági szereplőktől érkező közvetlen jelzések, hatások azonban a
rendszer lényegéből következően a foglalkoztatók rövid távú (azonnali) elvárásait közvetíti. Így a munkapiac változásait
elemző prognózisokra alapozott tervezés eredményeként érvényesülhetnek a hosszabb távú munkaadói és értelemszerűen
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a munkavállalói érdekek. Vagyis elsősorban ezekben jelenhetnek meg azok a képzési tartalmak, ismeretanyag, gyakorlat és
kompetencia szükségletek, melyek a tanulók számára hosszabb távon is biztosíthatják a munkapiaci elhelyezkedés esélyét. E
két szempont együttes érvényesülése eredményezheti tehát a szakképzés sikeres és tartós munkapiaci illeszkedését.
A szakképzés hazai rendszerének 2011 utáni radikális átalakítása a fenntartói irányítás centralizációjával és egységes
állami irányítás alá vonásával, a kamarák és a megyei fejlesztési és képzési bizottságok szerepének erősítésével megnövelte
a gazdaság szereplőinek befolyását a képzési irányok és a képzési tartalmak meghatározásában, a duális képzési modell
kiemelt támogatásával pedig a képzési folyamatban való közvetlen bekapcsolódásukat is nagyban segítette, vagyis a
gazdasági szereplők és a képzésben részt vevő szervezetek kapcsolatainak intézményesülését, majd ezen intézményes
formák szerepének érdemi növekedését célozta elsősorban.
A változtatások konkrét irányai tehát nemcsak megmaradtak a munkapiaci illeszkedés rövid távú céljainál, ami azonnal
felveti a gazdaság súlyos térbeli egyenlőtlenségeinek szakképzési rendszerben történő leképeződésének veszélyét. A hosszabb
távú gazdasági érdekekkel nem, vagy csak részben számoltak, ráadásul figyelmen kívül hagyták azokat a tényezőket, melyek
a szakképzés közoktatási, társadalmi rendszer egészébe történő beágyazottságával vannak összefüggésben:
• a diákok és szüleik iskolaválasztását befolyásoló szemléleti tényezőket, jövőképeket, perspektívákat (végzettségi szint,
szakmai irány, társadalmi mobilitás, elvándorlás stb.).
• a tanulók családi háttérrel, szemlélettel és a megelő szolgáltatások elérhetőségével és minőségével is összefüggő képességeit, felkészültségét,
• a szakképzést megelőző képzési rendszer jellemzőit (területi és strukturális egyenlőtlenségeit, minőségi paramétereit),
• a középiskolai továbbtanulást befolyásoló egyéb „versenytényezőket” (felvételi rendszer, rendhagyó szerkezetű iskolák
– előrehozott választás),
• a gazdaság rövid távú igényeinél lényegesen lassabban változó, ahhoz képest statikusnak, rugalmatlannak tekinthető
szakképzési intézményrendszert (annak területi jellemzőit, tradícióit, infrastruktúráját, gazdasági kapcsolatait, szakemberállományát és a szakemberek felkészültségét).
A szakképzés strukturális és térbeli folyamatai, egyenlőtlenségei e tényezők figyelembe vétele nélkül bizonyosan
nem érthetők meg. A sorolt tényezők mindegyike sajátos módon hat a területi egyenlőtlenségek alakulására, egyesek
regionális szintű jellegzetessége mellett (örökölt intézményrendszer, hátrányos és halmozottan hátrányos népesség térbeli
elhelyezkedése, településszerkezet, városhiányos térségek) többnyire a térben is megjelenő strukturális egyenlőtlenségek
(általános iskolai szegregáció, rendhagyó szerkezetű iskolák térnyerése, elhelyezkedése) játszanak meghatározó szerepet.
A szülők és tanulók iskolaválasztását elemző tanulmányok (Győri-Czakó 2017) véleménye szerint a szülők választásában
a hosszabb távú perspektívák játszanak meghatározó szerepet. Ez a magasabb iskolai végzettség elérésének igényében
jelenik meg elsősorban, így a továbbtanulás nagyobb esélyével kecsegtető középiskolába történő korai belépés elérhető
szolgáltatások esetében a magasabb státuszú, tudásorientált családok elsődleges stratégiájává vált, mely stratégia sikeressége
e szolgáltatások elérhetőségén múlik.
Az általános iskolai szegregáció egyre kiterjedtebb jelensége mögött a nagyobb városok gyermek-elszívó hatásának, az
elitiskolák térnyerésének, a roma népesség arányának, a településeken belüli társadalmi elkülönülésnek és az előítéletek
alakulásának egyaránt fontos szerepe van (Fejes-Szűcs 2018). A jelenség hátterében a helyi elit érdekeit érvényesítő döntéseket
látni, különösen a beiskolázás, az infrastruktúra állapota, felszereltsége, fejlesztése és a szakmai többletfeladatok vállalása
(tagozatok, művészeti, nyelvi képzések, tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozások, sport stb.) ügyeiben. Ez a
több iskolával rendelkező településeken belül, illetve a városok vonzáskörzetében lévő egy iskolás települések esetében is – a
szabad iskolaválasztásra hivatkozva – eredményez gyorsuló szegregálódást és azzal párhuzamosan elitizálódást.
A szakképzésben a 2011 után ismét bevezetett párhuzamos képzésszervezés nemcsak véglegesítette a tizennégy éves
korban történő pályaválasztást (korlátozta az átjárhatóságot), hanem a szakmai és közismereti képzési tartalmak együttes
oktatásával előbb aránytalanul megnövelte a szakgimnáziumokban tanulók leterheltségét, később pedig a közismereti
tartalmak radikális csökkentésével tovább korlátozta a felsőoktatási továbbtanulás lehetséges irányait és esélyét. A
döntéshozók szándékaival ellentétben mindez a szakgimnáziumok és általában a szakképzés keresettségének kimutatható
csökkenését eredményezte (Hajdu-Hermann-Horn-Varga 2018). Az elérhető gimnáziumi képzések aránya csak e tényező
következtében is érdemben befolyásolta a szakképzés keresettségét, amit a vegyes profilú intézmények gimnáziumi
képzésektől történő megtisztításával próbáltak ellensúlyozni. A középiskolai felvételi rendszer szigorítása, a kötelező felvételi
bevezetése szintén az szakiskolák keresettségének erősítését szolgálja a magasabb iskolai végzettséget és az esetleges
továbbtanulást kínáló képzések elérésének megnehezítésével, a férőhelyek direkt szűkítésével.
E röviden felvillantott példák mindegyike összefoglalóan arra hívja fel a figyelmet, hogy a szakképzés térszerkezetét
alapvetően határozzák meg azon társadalmi tényezők, amelyek nagyrészt függetlenek a gazdaság térszerkezetétől és a rövid
távú foglalkoztatási érdekeitől.
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Absztrakt
A hazai lokális ingatlanpiacok felfutását és visszaesését az állami politikák, valamint a külső gazdasági hatások is erőteljesen befolyásolják
és befolyásolták a rendszerváltást követően. 1990 óta nagyjából két ingatlanpiaci ciklus lefutását regisztrálhattuk a hazai lakáspiacon,
melyben erőteljes visszaesést mutatott az 1990-es évtized első kétharmada, valamint a 2008-tól induló globális válság nagyjából fél
évtizedre széthúzódott periódusa. A felfutó ágakat a hazai forrásból kezdődő, majd a külföldi devizák felé átterelődött hitelezési boom,
illetve a 2014-től induló új, majd 2015-től a CSOK-kal megerősített (és mai tudásunk szerint 2019 végével kifutó) új lakásépítési és használt
lakások vásárlását ösztönző hitelpolitika „fűtötte”.
Az általánosan érvényesülő keretfeltételek hatása az ország eltérő adottságú térségeiben némileg eltérő időzítéssel, eltérő intenzitással
érvényesült. Jelen kutatási fázisban hasonló nagyságrendű, jogállású, de eltérő adottságú középvárosok ingatlanpiacának átalakulását
hasonlítjuk össze, a válságot megelőző devizahitelezési periódustól, a válság periódusán keresztül az azt követő felfutás lokális hatásain
keresztül. Ennek keretében vizsgáljuk a lakás tranzakciók összetételének alakulását, a városok belső ingatlanpiaci struktúrájának
átrendeződését, az adásvételek terének átrendeződését, általánosabban a lokális ingatlanpiacok válságállóságát.

Kulcsszavak: ingatlanpiacok, középvárosok, belső területi egyenlőtlenségek, válság, állami szabályozás, lakástranzakciók

1. Indokoltság, kutatási kérdés
Az ingatlanpiacok helyzete, átalakulása érzékeny mutatója egy térség, lokalitás gazdasági és társadalmi állapotának. Utal a
beruházási hajlandóságra, a jövedelmek alakulására, a mobilitási lehetőségekre, a térbeli különbségek alakulására egyaránt.
A vizsgált szegmens az ingatlanpiacnak egy jelentős, de korántsem teljes része, a lakossági tranzakciók részpiaca, mely
azonban nagyságrendjénél fogva (éves szinten 85-230 ezer adásvétel) alkalmas a folyamatok térbeliségének bemutatására,
valamint lehetőséget ad akár egyes települések szintjén is a folyamatok időbeliségének érzékeltetésére.
Jelen tanulmányban arra keressük a választ, hogy a Magyarországon 2008-tól érzékelhető válságfolyamat mennyiben
rendezte át az egyes lokalitások ingatlanpiaci térszerkezetét? A települési ingatlanpiaci folyamatokat igyekszünk több
ponton is beágyazni a nemzeti léptékű tágabb folyamatokba, s rámutatni a közös vonásokra és az egyedi sajátosságokra.
Az alapkérdéshez kapcsolódóan további problémák is felvetődtek:
• a nemzetállami szintű politikák hatottak-e, és ha igen, mennyiben és milyen következményeket eredményeztek a lokális ingatlanpiacokon?
• Hogyan reagáltak a piaci szereplők (eladók és vásárlók) a folyamatosan változó külső (globális válság, állami szerepvállalás újrafogalmazása) feltételekre?
• Milyen háztartási, fogyasztói viselkedésmintákat lehet azonosítani az eltérő adottságú ingatlanpiacokon?
• S végül, a válság és az azt követő kilábalás hogyan alakította át az ingatlanpiacok településen belüli térszerkezetét?

2. Az állami politika mérföldkövei

1995 – „Bokros-csomag” – a lakossági jövedelmek szűkítése
1997 – Szabad-felhasználású piaci kamatozású forinthitelezés elindítása
2000 – Államilag támogatott lakáshitelezés
2001 – Devizaalapú hitelezési lehetőség elindítása – CHF-alap – népszerűségének oka a kamatkülönbözet
2007 – CHF-hitelezés szűkítése, JPY és EUR hitelezés megjelenése
2009-2010 – Devizaalapú hitelezés szűkítése több lépcsőben (lényegében megszüntetés) – először CHF, majd a többi deviza
2010 – Kilakoltatási moratórium átmeneti, majd tartós bevezetése – kivezetés 2016-tól
2010 – Kvóta meghatározás a nem teljesítő lakáshitelek banki portfólióira
2010 – Lakópark program a kilakoltatott adósok családjainak – Ócsa –az első ütem készül el.
2011 –Végtörlesztés – 170 ezer család – kedvezményes árfolyamon
2011 – Árfolyamgát-rendszer – több lépcsőben történő kiterjesztése – csökkenő havi törlesztő részlet, de halmozódó tartozás
a gyűjtőszámlán
2011 – Nemzeti Eszközkezelő felállítása – 25 ezer, majd 35 ezer lakás átvételére felhatalmazott – eladás után a tulajdonosok
bérlőkké válnak (kedvezményes bérleti díj) + visszavásárlási lehetőség (2016 végéig kb. 140 család)
2015 – Devizahitelek kivezetése több lépésben – először lakáshitelek (némi rugalmassággal), majd autóhitelek (nincs
mérlegelés)
2016 – Új lakások építésének Áfa-ja 5%-ra csökken (27%-ról) (kivezetés 2019 év végével)
2016 – CSOK bevezetése – ezzel párhuzamosan a korábbi szoc-pol kivezetése – 10+10 mó Ft lakásvásárlásra (2018-tól „falusi
CSOK” bevezetése)
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3. Az ingatlanpiaci folyamatok a válság előtt, alatt és után
A lakáspiaci aktivitást alapvetően a forrásokhoz való hozzáférés, valamint az árak és bérek hosszabb távú – egymáshoz
viszonyított – mozgása határozta meg. A forint-, majd devizahitelezés beindulása az ezredfordulótól kezdve a lokális
lakáspiacokat egyértelműen felpezsdítette, mindhárom (panel, társasházi, családi házas) részpiacon (Pósfai, 2018; Pósfai
et.al, 2017). Az egyes településeken szinte általános volt az árak inflációt meghaladó emelkedése, amivel párhuzamosan
általában emelkedett az adásvételek száma is.
A 2006 után érzékelhető hazai megszorítási politika nem csapódott le a lakáspiacokon, ám a 2008-as globális válság
hatása nagyon gyorsan érezhetővé vált (Nagy, 2017). Elsőként a fővárosi negyedéves adatok jelezték a megtorpanást, majd
visszaesést 2008 harmadik negyedévtől kezdve. 2009 elején a globális gazdaságba beágyazott lokális termelőszférával
rendelkező városok visszaesése vált látványossá, majd az év folyamán a többi városi piacra is „begyűrűzött” a válság. 2010
első félévének végére pedig az addig kevéssé érintett falusi ingatlanpiacok visszaesése is látványossá vált (Pósfai-Nagy G.,
2017).
A hazai gazdaság- és társadalompolitika 2010 utáni látványos változása egészen 2013-ig inkább fékezte a lakáspiaci
aktivitást, s a makroszintű pénzügyi-finanszírozási problémák megoldására koncentrált. Ennek eredménye a lakáspiaci
tranzakciók számának mérséklődése. A devizahitelesek problémájának kezelésére tett lépések a felhalmozódott adósságok
leépítése és nem a lakossági lakáscélú hitelpiacok bővülése irányába hatottak (Pósfai et.al, 2017). A fizetőképes kereslet
drasztikus szűkülése az árak lemorzsolódását is eredményezte, nem csak reálértékben, de a legtöbb esetben nominális
értéken is. Az egyes részpiacokat tekintve a legerősebb visszaesés a családi házas körben volt megfigyelhető, a leginkább
válságállónak pedig a társasházi lakások tűntek.
A válságot követő kilábalás több sebességgel zajlott le. 2013 utolsó negyedévétől az árak szintje elkezdett látványosan
emelkedni elsőbb a fővárosban, majd 2014-től a kedvező munkapiaci helyzetű, vagy frekventált ingatlanpiaci pozíciójú
városokban. Ez az árnövekedési hullám 2016-ra érte el a kisvárosok széles körét és 2017-re a községek jelentős részét.
Az árnövekedést a városokban fél-egyéves késéssel követte az adásvételek számának lassú, majd határozott növekedése
is. A kisvárosi-községi állomány esetében az összefüggés nem ilyen tiszta, mert a Nemzeti Eszközkezelő tevékenysége
következtében a tranzakciók harmada-fele nem „tiszta” piaci feltételek mellett ment végbe (Pósfai, 2018; Nagy, 2017). A
válságot megelőző időszakkal összevetve feltűnő a panel részpiac súlyának látványos növekedése, miközben a családi házak
iránti kereslet csak 2016-ban indult (szerény) növekedésnek.

4. Egyes középvárosi ingatlanpiacok sajátosságai

A települések belső terének átalakulását akár a lakáspiaci aktivitás és preferenciák vizsgálatán keresztül is megközelíthetjük.
Ez a vizsgálati szempont eddig jórészt hiányzott a lokális elemzésekből, ám a KSH 1997-től (esetenként hiányos, vagy hibás)
adatbázisa az Ingatlanadattár némi fogódzót ad a folyamatok lefutásának értékeléséhez.
Jelen tanulmányban négy, hasonló méretű (30 ezer körüli népességű) és jogállású (járásszékhely), de eltérő elhelyezkedésű
hazai középváros ingatlanpiaci átalakulását próbáljuk meg összevetni. A négy város:
• Szigetszentmiklós – a fővárosi agglomeráció déli szektorának gyorsan növekvő népességű városa, a szuburbanizáció
által erősen érintett, ezért kevéssé elöregedő városa;
• Mosonmagyaróvár – az ország fő áramlási tengelye (Bécs-Budapest) mellett fekvő, a pozsonyi szuburbán zóna peremén
elhelyezkedő, erős helyi gazdaságú és kedvező társadalmi mutatókkal rendelkező, folyamatos bevándorlási többlettel
rendelkező, felsőoktatási központ, hajdan megyeszékhely;
• Gyöngyös – az M3-as gyorsforgalmi úttal a főváros felé is kapcsolódó másodlagos centruma Heves megyének, jelentős
felsőoktatási centrum, a régió átlagához mért erős lokális gazdaság jellemzi;
• Baja – Bács-Bodrog megye hajdani székhelye, jelnleg Bács-Kiskun megye másodlagos centruma, szerény felsőoktatási
és közepesen erős gazdasági centumként, lassan, folyamatosan fogyó népességgel rendelkezik, erős határon átnyúló
szerepkörrel.

5. A városi lakáspiacok fejlődésének sajátosságai

Városaink közül Baján stagnálás, kettőben 20-30% közötti deflált árnövekedés történt az 1997-2014 közötti években,
egyedül Gyöngyösön mértünk ennél látványosan magasabb, bő 90%-os pozitív árváltozást. Ha ezt felbontjuk a válság előtti
(2007-ig terjedő) és alatti periódusra, akkor sajátos fejlődési pálya rajzolódik ki Mosonmagyaróvár esetében, hiszen ott
a négyzetméterárak mérsékelten nőttek a válság előtt, de a válság alatt sem estek vissza. Baján 40%-ot meghaladóan,
Szigetszentmiklóson viszont a válságot megelőzően reálértékben kétszeresére, Gyöngyösön háromszorosára ugrottak az
árak, ám a válság hatására Baján és Gyöngyösön 30-35%-kal, Szigetszentmiklóson a szuburbanizációs folyamat lefékeződése
következtében 40%-kal zuhantak, így a korábbi felértékelődés hatása jelentős részben lemorzsolódott. (1. ábra) Az
árak növekedése 2015-2016 folyamán minden városban újra beindult, ennek mértékében azonban jelentős eltéréseket
figyelhettünk meg: Baján és Gyöngyösön 18-19%-kal, a keresettebb Mosonmagyaróváron 28%-kal, míg a leginkább volatilis
piacú Szigetszentmiklóson 38%-kal nőttek nominális (és reál-)áron az ingatlanok. Bár az árnövekedés látványosnak tűnik,
a válság előtti árszintet egyedül a nyugati határhoz közeli városban sikerült meghaladni, a szuburbán zónában és a keleti
országrész középvárosaiban 22-26%-kal még mindig alacsonyabbak az árak, mint a válságot megelőzően. Ez világosan jelzi
a 2000 utáni periódus mesterségesen gerjesztett prosperitását, hiszen a jövedelmek szintje akkor sem volt magasabb, mint
a 2015-2016-os években.
A középvárosi ingatlanpiacok viszonylagos stabilitását jelzi, hogy a tranzakciók száma a 2009-es látványos visszaesést
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1. ábra: Deflált átlagos négyzetméter árak a középvárosokban évente (eFt, 2007-2016)

2. ábra: Lakás adásvételek száma a középvárosokban évente (db, 2007-2016)

követően már csak stagnált, majd 2014-től Mosonmagyaróvár kivételével mindenhol erőteljes visszaépülés történt. Ott –
Győr-Moson-Sopron megye egészéhez és városainak pályájához igazodva – a gyors árnövekedés 2015-ben a fizetőképes
kereslet szűkülését, illetve eladói oldalról egyfajta kivárást eredményezett. (2. ábra)

6. A belső lakáspiaci térstruktúra átrendeződése a városokban

A legkisebb léptékű változásokat Mosonmagyaróváron lehet megfigyelni. A 2008-as és 2013-as „látható” utcák
tranzakcióinak száma ugyan csökkent, de ez csak kismértékben szűkítette be térben a város lakáspiacát (egyes családi
házas utcák estek ki), míg az árak alig változtak. A családi házak részpiaca és a paneles technológiával készült lakások piaca
látványosan zsugorodott, előbbi darabszámban negyedére, utóbbi hatodára, miközben a nominális árak folyamatosan
növekedtek mindkét szegmensben. Mosonmagyaróvár annyiban is sajátos, hogy a három részpiac árai lényegében
párhuzamosan mozogtak a vizsgált periódusban és nem tértek el látványosan a városi átlagos négyzetméterártól. A válság
éveiben – is – a társasházi szegmens volt a lokális lakáspiac leginkább keresett szegmense, ez adta a piac stabilitását. A válság
után a piacok nem bővültek látványosan, sőt inkább szűkültek ez a válság alatt folyamatosan meglévő kereslet, valamint a
gyorsan növekvő árak eredménye lehet.
Az ellentétes póluson Szigetszentmiklóst látjuk, ahol a leginkább volatilis lokális ingatlanpiacot találtuk. Két szempontból
is egyedinek tekinthető a város lakáspiaca: egyrészt az aktív utcák száma itt csökkent a legerősebben, ami a lakáspiac
erőteljes térbeli szűkülését eredményezte a válság alatt, nagyon erős szerephez juttatva a paneles, tömbházas beépítésű
városnegyedeket. Másrészt a négyzetméter árak zuhanása is itt volt a leglátványosabb, minden érintett utcában erőteljes
csökkenés volt érzékelhető. A városban a válság előtt 150-170 családi ház került eladásra, ez a válság alatt 25-70 darabra
esett vissza és a felfutás során sem épült vissza a piac a korábbi szint kétharmadára. A panellakások forgalma válság előtt,
alatt és után sem volt jelentős, a forgalom zömét – különösen 2008-tól – a társasházi lakások adták. Az árak a 2008-as
csúcshoz viszonyítva mindhárom részpiacon visszaestek, de míg a panelek esetében az értékvesztés nominálisan is
meghaladta a 40%-ot, a családi házaknál 30, a köztes társasházi részpiacon egyharmados volt az értékvesztés. Sajátos, hogy

3. ábra: Mosonmagyaróvár lakáspiacának térstruktúrája a válság
előtt és alatt (Forrás: KSH Ingatlanadattár adataiból szerkesztette
Dudás Gábor)

4. ábra: Szigetszentmiklós lakáspiacának térstruktúrája a válság
előtt és alatt Forrás: KSH Ingatlanadattár adataiból szerkesztette
Dudás Gábor
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5. ábra: Baja lakáspiacának térstruktúrája a válság
előtt és alatt (Forrás: KSH Ingatlanadattár adataiból
szerkesztette Dudás Gábor)

6. ábra: Gyöngyös lakáspiacának térstruktúrája a
válság előtt és alatt (Forrás: KSH Ingatlanadattár
adataiból szerkesztette Dudás Gábor)

ezek a különbségek a felfutási periódusban kisimultak, az árak nagyjából azonos szintre kapaszkodtak vissza. A válság alatt
itt volt a legerőteljesebb a piac zsugorodása, de 2014-től az egyik legmarkánsabb a visszaépülés is. Az eladókat egyfajta
kivárás jellemezte, a válság alatt kialakult alacsony árszinten inkább nem léptek be a piacra, kivárták a válságot követő
drágulási periódust. A 2016-os évben úgy nőtt 10%-kal az adásvételek száma, hogy közben az átlagos négyzetméter árak
22%-kal nőttek!
Baján a lakáspiac térbeli szűkülése a válság alatt sem volt jelentős, s bár a város egészében jelentős árcsökkenés történt,
ez térben szelektív módon ment végbe. A belváros közeli, kis alapterületű, részben téglaépítésű, részben paneles lakások ára
mérsékelten, vagy egyáltalán nem csökkent, míg a városperem felé haladva minden lakástípusban (de legerőteljesebben a
családi házak esetében) látványos volt az árak lemorzsolódása. Baján a piacról már a válság előtt eltűntek a panellakások,
viszont átmeneti visszaesés ellenére jelentős arányt képviseltek a családi házak. A forgalom zömét itt is a társasházi lakások
adták. A panelek egészen hosszan (2011-ig) a városi átlagár közelében mozogtak, azóta viszont jelentősen elmaradnak attól
2014-ben már 30%-kal. Azóta az átlagnál gyorsabb e részpiacon az árak növekedése, de az viszonylagos olcsóságuk továbbra
is megmaradt. Talán ennek köszönhető, hogy 2016-ban a panelek iránti kereslet látványosan nőtt (bő nyolcszorosára)
miközben az árak is 30%-kal emelkedtek e részpiacon. Az átlagos négyzetméterárak alapján a legkeresettebbnek (kicsivel)
végig a családi házak tűnnek, ami eltér a korábbi városok jellemzőitől.
Gyöngyösön a bajaihoz hasonló folyamat játszódott le. A válság előtti aktív utcák száma mérsékelten csökkent, elsősorban
a családi házas övezetekben, így a lakáspiac térbeli zsugorodása mérsékelt maradt. Ugyanakkor az átlagos négyzetméterárak
a város egész terében szinte egységesen csökkentek 2008-at követően, így a városi lakáspiac újrarendeződése, új vásárlói
stratégiára utaló preferencia-változások nem voltak kimutathatók. A részpiacokat tekintve Gyöngyös adatai a legkevésbé
megbízhatóak, de néhány tényt azért levonhatunk az adatokból. A családi házak a válság után (2015-től) váltak keresetté,
arányuk jelentősen felülmúlja a válság előtti (20% körüli) szintet. A panelpiac lokális „lefagyása” csak két évre (20092010) korlátozódott, a válság előtt, részben alatt és után is jelentős forgalom zajlott e szegmensben. A társasházi lakások
forgalma 2011-2013 között érte el a minimumát, de a többi évben a forgalom legnagyobb hányadát e részpiac koncentrálta.
Mosonmagyaróvárhoz hasonlóan a három részpiac árai nem térnek el jelentősen egymástól és a városi átlagtól: a családi
házak a periódus nagyobb részében inkább felülről, a panellakások négyzetméterárai inkább alulról közelítik azt. Gyöngyösön
a panelek felfutását még 2016-ban sem lehetett érzékelni, sem a tranzakciók számában, sem az átlagárak alakulásában.
Ugyanakkor a piac visszaépülése – a válság alatt elhalasztott kereslet miatt – legtisztábban éppen Gyöngyösön jelentkezett.
Itt 2012 óta egyenletesen növekvő az adásvételek száma, amit az árak növekedése egy éves fáziskéséssel szintén követett.

7. Összegző gondolatok

A válságot követő felfutás 2016-ig nem rajzolta át radikálisan a lokális lakáspiacok térszerkezetét. Az ezredforduló körül
magasra értékelt utcák a válság alatt jelentős számban váltak „láthatatlanná”, vagyis az aktivitás a kritikus határ alá csökkent,
s némi mozgás volt megfigyelhető a legalacsonyabb átlagos négyzetméterárú utcák esetében is. Hosszabb időtávban azonban
mind a két véglet térben nagyon is állandónak tűnik. Ezt a térstruktúrát csak az új fejlesztések rajzolják át némileg (pl.
lakóparkok).
A változás fő irányát már ilyen kis minta esetében is nehéz megjelölni, mert a lokális és regionális sajátosságok egymástól
eltérő fejlődési pályákat rajzolnak ki. A nyugati határszél prosperáló középvárosa lakáspiaci folyamataiból alig lehetne
következtetni a válság, vagy az adásvételeket támogató állami politika létezésére. A fővárosi szuburbán övezet középvárosában
az erős piaci volatilitás kevésbé a helyi kereslet, mint inkább a fővárosból kifelé igyekvő családok változó jövedelmi
pozíciójának következménye. A déli határon fekvő mezocentum periférikus fekvése az alacsony árakban tükröződik vissza,
míg piaci folyamatai szerényebb kilengésekkel követik le az országos folyamatokat. Végül, az északi iparvidék fokozatosan
regenerálódó középvárosa mind az adásvételek számában, mind az árak alakulásában a válság által erősen érintettnek
bizonyult, viszont a piacok visszaépülése jóval dinamikusabbnak tűnik, mint a mezővárosi örökséget hordozó Baja példája.
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DIGITÁLIS NYOMOK A REGIONÁLIS ÉS TELEPÜLÉSI TÉRSZERKEZETI
VIZSGÁLATOKBAN
JAKOBI ÁKOS
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék

Abstract
Recent trends in spatial research pay increasing attention on Big Data sources and analytical possibilities, since in the era of Big Data
now we have the chance to give deeper insights about the internet-related soco-geographical processes. There are unprecedentedly large
digitally and automatically generated samples to analyse social behaviour as well as to understand the changing role of geography. The
focal point of interest is on the huge amount of spontaneously generated digital urban footprints, which are continuously being generated
in daily interactions or simply during everyday usage of the information world. Such digital footprints give the chance for social sciences
to uncover also urban and regional motives of cyberspace or physical space activities or to discover new aspects of the spatial structure
of the society.

Kulcsszavak: Big Data, digitális nyomok, térpályák, információs társadalom

1. Bevezetés
Az információs kor digitális világában a sokáig csak virtuális melléktermékként számon tartott napi információhalom akkor
válik igazán értékessé, amikor a keletkező adatokat sikerül összekötni, köztük összefüggéseket, felismerhető mintázatokat
találni, s mindebből értékelhető következtetéseket levonni. Az internetes és telekommunikációs cégeknél, kormányzati
szerveknél vagy egyéb helyeken összegyűlő hatalmas adatmennyiség a társadalom és a gazdaság folyamatainak vizsgálata
számára valóságos aranybánya. Közlekedési, vásárlási, szabadidős vagy egyéb mindennapi szokásainkról szinte korlátlanul
gyűjtenek adatokat a különféle szervezetek. Mindezek összessége végső soron az emberi viselkedés egyedi és csoportos
(társadalmi) szintjeibe is betekintést nyújt, s számos térbeli folyamatra is új rálátást biztosít. Az egyre szélesebb körben
terjedő, térbeli információkat is használó vagy azokat spontán mód generáló alkalmazások, digitális eszközök és webes
szolgáltatások révén a Big Data néven ismertté váló új fogalomkör a társadalom térbeli működésének megértéséhez vagy
feltérképezéséhez, a regionális és települési térszerkezeti sajátosságok feltárásához is megszámlálhatatlan mennyiségben
kínál új adatokat.
A fókuszban újabban az úton-útfélen hagyott térbeli tartalommal is rendelkező direkt vagy indirekt digitális nyomok
állnak, amelyek új lehetőségeket kínálnak a társadalmi-gazdasági térfolyamatok megismerésére. Az efféle adatokra épülő
adatbázisok közvetlen módon például az okostelefonok különböző helyalkalmazásaihoz kötődően keletkeznek, vagy például
egyes honlapok geotag-ekkel, azaz földrajzi azonosító kódokkal való ellátásakor. Másrészt, ennél jóval érdekesebbek a
geoinformációkat tartalmazó digitális nyomok indirekt halmazai, melyek nem szándékoltan, de mégis nagy számban
keletkeznek a mindennapi információs eszközhasználat során. Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy a direkt és indirekt
módon keletkező digitális nyomok földrajzi elemzésekben alkalmazható hasznosságát és néhány példáját bemutassa és
értékelje.

2. Digitális nyomok alkalmazása a térpályák meghatározásában

A big spatial data állományokra épülő analitikai lehetőségek köre szinte végtelen (Ivan et al. 2017). Köztük számos olyan
eljárást vagy módszert találhatunk, amelyek a társadalom-földrajzi kutatások számára is rendkívül hasznosak (lásd például
Girardin et al. 2009, Järv 2012, Naaman 2011). Az alábbi példák csak apró szeletét mutatják be azoknak a lehetőségeknek,
amelyeket a térszerkezeti sajátosságokat, illetve geográfiai struktúrákat elemző vagy térhasználati információkra épülő
területi kutatások felhasználhatnak.
A digitális nyomokban rejlő sokszínű térbeli információk egyik széles körben elterjedt praktikus felhasználói területét
képezik azok a megoldások, amelyek a helymeghatározó vagy egyéb rendszerekben rögzített direkt helyzeti adatok idősoros
feldolgozását állítják a fókuszpontba. A nagyszámú tér-idő adatot hasznosító vizsgálatok tipikus eredményeiként a felmért
egyedek vagy csoportok jellemző térbeli mozgási mintázatai, azaz térhasználati szokásai és tipikus bejárt térpályái is
meghatározhatók lehetnek.
A modern IKT eszközök immáron bőséges új forrásokat kínálnak a térhasználati szokások feltérképezéséhez, valamint
a térpályák objektív felméréséhez. A GPS eszközök, az okostelefonokba beépített alkalmazások, illetve számos más
helymeghatározó, nyomkövető stb. eszköz képes rögzíteni az egyes felhasználók által megtett útvonalakat, illetve azok téridő koordinátáit.
A geokoordináták és időbélyegek sorozataként rögzített tér-idő adatok különösen akkor válnak hasznossá, amikor nagyon
sok felhasználó nagyon nagy számú hasonló információját sikerül egyszerre, áttekintő módon értékelni. A big spatial data
rendszerek éppen ezt kínálják. A sokfelhasználós közegekben ugyanis nemcsak az egyedi térpályák, hanem a jellemző
útvonalak, térbeli csoportosulások meghatározására is lehetőség nyílik.
Amióta a helymeghatározó rendszerek megoldásai széles körben és relatíve olcsón elérhetővé váltak, egyre nagyobb
mennyiségű felhasználóról váltak ismertté a naplózott helyzeti információk, melyek az adatfeldolgozás után térképi formában
is megjeleníthetők és elemezhetők (1. ábra). Ez a módszer (a térbeli azonosítás pontosságától függően) így lehetővé teszi
például a városi mikro- vagy makroterek jellemzően vagy intenzíven használt helyeinek és útvonalainak feltárását, kvázi
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1. ábra: Digitális nyomok alapján kirajzolódó urbánus térpályák példái (Forrás: Carden – Coast 2005)

mérését.
A big spatial data forrásokra alapozott térpálya-analízis a településfejlesztés, várostervezés vagy közlekedéstervezés
hasznos eszköze lehet, hiszen így már nem csak egyedi és alkalmi, de nagyszámú és szinte folyamatos megfigyelése is
lehetséges az egyes helyeknek, tereknek vagy útvonalaknak. Az adatvolumen pedig következésképpen a vizsgálatok
robosztusságának fokát növelheti.

3. Indirekt digitális nyomokra épülő területi vizsgálati lehetőségek

A városi térhasználat lenyomataként értelmezhető direkt helyzeti adatok mellett a társadalmi térbeli viselkedés
megértésében igazán újszerű és egyben jelentős potenciált kínálnak az indirekt helyadatok, melyek kihasználása még
viszonylag gyerekcipőben jár. Manapság egyre több olyan internetes felület létezik, ahol a közzétett információk egyértelműen
azonosított földrajzi lokalizációval is rendelkeznek, aminek hatására az amúgy a tértől teljesen független információk is
térbeli relevanciájúak lettek. Ha a HTML webkörnyezetben rögzült földrajzi lokalizációs szándékkal létrehozott geotag-ek
(földrajzi azonosító kódok) adatait összegyűjtjük és térképen ábrázoljuk, láthatóvá válnak azok a területek, amelyekről
nagyobb sűrűséggel tesznek közzé a felhasználók térbeli információkat vagy ahol gyakrabban megfordulnak, s így közvetve
az is megvizsgálható, hogy hol használják aktívabban az információtechnológiai eszközöket, vagy melyek azok a térbeli
pontok (helyek), amelyek a térszervezés szempontjából kitüntetett jelentőségűek.
A fellelhető számos példa (pl. Cuevas et al. 2014, Leetaru et al. 2013 stb.) közül csak egyet említve az utóbbi évek geolokalizált
webes tartalomanalitikai kutatásainak népszerű forrásaként említhető a Twitter közösségi oldala, mely bepillantást nyújt a
valóságos és spontán térszerveződések regionális és települési szintjeibe is. A közzétett rövid üzenetek (tweet-ek) rendkívül

2. ábra: Geolokalizált Twitter bejegyzések Budapest környékén illetve a „Budapest” kulcsszóra hivatkozva (melléktérkép)(saját
adatgyűjtés 2018.09.13-14. között)
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nagyszámú, bár nem teljes mintája egy nyilvános API (alkalmazásprogramozási felület vagy alkalmazásprogramozási
interfész, angolul application programming interface) segítségével adatbázisokba gyűjthető és szervezhető. A földrajzi
azonosítóval is rendelkező üzeneteknek pedig a térbeli sűrűsödése, de ezen kívül egyéb tartalmi jellemzőinek területi
előfordulási gyakorisága is elemezhető.
Mivel a Twitter üzenetek rendkívül precíz, akár az utca-házszám szintnél is pontosabb területi azonosítókkal rendelkeznek,
esetenként lehetőség nyílik a pontsűrűségi adatok igazán részletes vizsgálatára. Gyakori változat, amikor a sűrűségi ábrák
a területi azonosításra szolgáló háttérinformációk minimális ábrázolásával jelenítik meg a geokódolt találati pontokat. Az
ábrákról ugyanakkor így is sejthető, hogy azok mely földrajzi térségekre vonatkoznak, a kirajzolódó térstruktúra révén
mintegy közvetett módon visszaadva a települési térfelosztás vagy regionális térstruktúra amúgy is meglévő releváns
határait vagy objektumait. Ilyenkor a pontmintázat spontán kirajzolódásának érzékeltetése lehet a területi analitika célja,
azaz például annak bemutatása, hogy a weben közölt tartalmak mennyire is követik a valódi földrajzi megkötöttségeket.
A 2. ábra a Twitter bejegyzések Budapest környéki sűrűsödését jeleníti meg, illetve azokat a lokációkat, amelyek a „Budapest”
kulcsszóra hivatkozó bejegyzéseket azonosították a térben. A Twitter tevékenység megfigyelésére 2018. szeptemberében
egy 24 órás intervallumban került sor két módon: egyrészt a főváros területét lefedő geoablakba eső bejegyzések kerültek
feljegyzésre (lásd főtérkép), másrészt a Budapest szót tartalmazó Twitter üzeneteket rögzítette az adatbázis függetlenül
attól, hogy az üzenetet földrajzilag honnan is küldték (lásd melléktérkép). Bár a teljes megfigyelési időszakban összegyűjtött
6735 bejegyzésnek csupán 5%-a volt földrajzilag azonosítható, így is elegendő nagyságú volt a minta ahhoz, hogy például
a belvárosi koncentrációt, vagy egyes turisztikai szempontból kiemelt helyek (pl. Parlament, Lánchíd, Budai vár) domináns
kibertérbeli megjelenését azonosítani lehessen.

4. Összegzés

Mind a direkt, azaz előre tervezett módon generálódó, mind az indirekt, azaz nem szándékoltan keletkező digitális nyomok
hasznosak lehetnek az új geográfiai kutatások számára. Úgy tűnik, az újonnan elérhetővé váló adatok segítségével az eddig
csak sejtett, vagy relatíve korlátozott adatkörrel leírt társadalmi térszerkezeti minták esetlegesen stabilabb, vagy legalábbis
kiegészítő magyarázatára lehet esély. Az optimista képet mindazonáltal árnyalja, hogy a digitális nyomok elemzése új
kihívásokat is felvet az adatgyűjtéstől kezdve a jelentős méretű adathalmazok feldolgozási nehézségein át a valóban releváns
következtetések levonásának kérdésköréig sok helyütt.
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AZ ELEKTRONIKUS (KIS)KERESKEDELEM TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ
EURÓPAI UNIÓBAN
TÖMÖRI MIHÁLY
Nyíregyházi Egyetem, Turizmus és Földrajztudományi Intézet

Abstract
Today, the European Union represents a significant market in e-commerce, since in 2015 retail e-commerce sales in member states (app.
€ 400 billion) accounted for more than one-third of the global turnover. The present study aims to introduce the current state and major
trends of (retail) e-commerce for the EU as a whole and to highlight the geographical disparities of this phenomenon among EU member
states. To achieve this goal EU member states are analysed and compared to each other in terms of four statistical indicators: retail
e-commerce sales per capita, percentage of enterprises selling online, percentage of enterprises selling online to other member states
and percentage of online shoppers. Results show that spatial disparities in e-commerce reflect the geographical differences in the level of
socio-economic development (core-periphery dichotomy) of member states.

Kulcsszavak: elektronikus kiskereskedelem, elektronikus kereskedelem, területi egyenlőtlenségek, Európai Unió

1. Bevezetés
Az elektronikus (kis)kereskedelem viszonylag rövid múltra visszatekintő, az elmúlt évtizedekben rendkívül gyorsan fejlődő
ágazat (Currah 2002; Wrigley et al. 2002; Farag et al. 2006; Dicken 2011; Tömöri 2016). Az elektronikus kiskereskedelem
globális forgalma napjainkra (2016-2017) mintegy 2000 milliárd dollárra tehető (eMarketer 2015; Internet1), ami nagyjából
Brazília vagy Olaszország éves (folyó áron és amerikai dollárban számolt) bruttó hazai termékének felel meg és a világ
teljes kiskereskedelmi forgalmának már több mint az egytizedét teszi ki. Az elmúlt években az ágazat globális forgalma
rendre 20%-ot meghaladó ütemben bővült, ami jócskán felülmúlta a teljes kiskereskedelem növekedési rátáját, így szerepe
folyamatosan emelkedett az eladásokban (eMarketer 2015).
Az Európai Unió az online kiskereskedelem értékesítési volumene szempontjából a világpiac egyik meghatározó
tényezőjének számít, hiszen 2015-ben a közösség tagországaiban 400 milliárd eurót meghaladó forgalmat regisztráltak
(Internet2), ami a 2015-ben mért globális elektronikus kiskereskedelmi forgalom több mint egyharmadát jelentette. Az
Unió vezetése felismerte a digitalizációban – ideértve az elektronikus (kis)kereskedelmet is – rejlő lehetőségeket, hiszen az
Európai Bizottság elnöki tisztségét 2014-ben átvevő Jean Claude Juncker az Európai Parlament plenáris ülésén megtartott
nyitóbeszédében az összekapcsolt digitalizált egységes piac megteremtését az EU tíz legfontosabb szakpolitikai területei
között említette (Juncker 2014). E célkitűzés elérése érdekében a Bizottság 2015-ben kidolgozta az Európai digitális egységes
piaci stratégiát (Európai Bizottság 2015), amelyben többek között olyan új szabályok bevezetését szorgalmazzák, amelyek
elősegíthetik a határon átnyúló elektronikus kereskedelem fejlődését. Az Unió úgy számol, hogy amennyiben sikerülne
létrehozni a teljes körűen működő digitális egységes piacot, akkor az évente akár több száz milliárd euróval növelhetné a
közösség gazdasági teljesítményét (Internet3).
A fentiekre tekintettel a tanulmány célja, hogy bemutassa az elektronikus (kis)kereskedelem aktuális helyzetét,
legfontosabb tendenciáit az EU egészére vonatkozóan, és kiemelje ennek a tagországok között megnyilvánuló területi
különbségeit.

2. Anyag és módszer

A kutatás alapvetően statisztikai adatgyűjtésre és elemzésre épült, melynek keretein belül az online (kis)kereskedelmi piac
nagysága (eladási forgalom), valamint annak kínálati (online érékesítő vállalkozások, határon átnyúló online értékesítések) és
keresleti (online vásárlók, külföldről vásárlók) oldala került a fókuszba. A forgalom vizsgálatakor az Ecommerce Foundation
(egy hollandiai székhelyű szövetség, melynek célja az elektronikus kereskedelem fejlesztése) 2015-ös adatait vettem alapul
és a tagállamok összehasonlítása érdekében a fajlagos (egy lakosra vetített) értékeket is kiszámítottam. Az online értékesítő
vállalkozások és a vásárlók elemzése során az Eurostat legfrissebb adatait (2017), valamint statisztikai adatelemzéseit
használtam fel (Internet4;5). Az adatokat Microsoft Excel programban rögzítettem és elemeztem, melynek során kiemelt
figyelmet fordítottam a területi egyenlőtlenségekre.

3. Eredmények

Ahogy a bevezetőben már utaltunk rá az Európai Unió az online kiskereskedelmi forgalom alapján (2015-ben 409,25 mrd
euró) a világpiac mintegy harmadát adja, az összesített adatok mögött azonban igen jelentős területi különbségek húzódnak
meg a tagállamok szintjén. 2015-ben a teljes uniós e-kiskereskedelmi forgalom (Internet2) több mint egyharmada (147,7
mrd euró; 36%) az Egyesült Királyságban realizálódott, amivel a szigetország toronymagasan vezeti az európai ranglistát.
Kiemelkedő szerepét jól jelzi, hogy a sorrendben második helyen álló Németország e-kiskereskedelmi forgalma (69,7 mrd
euró) a felét sem éri el az Egyesült Királyság értékének. Németországtól alig lemaradva Franciaország áll a harmadik helyen
64,9 milliárd eurós e-kiskereskedelmi forgalommal, amit már jelentősen leszakadva követ Spanyolország (20,75 mrd €) és
Olaszország (16,6 mrd €). Az adatok igen erős területi koncentrációt mutatnak, hiszen a lista első öt helyét elfoglaló ország
együttesen az Unió teljes e-kiskereskedelmi forgalmának csaknem négyötödét (78%) teszi ki. Ez az érték nem meglepő
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abból a szempontból, hogy az említett országok az Unió legnépesebb és legnagyobb gazdasági teljesítményt produkáló
tagállamai közé tartoznak. Ugyanakkor az is tény, hogy a koncentráció mértéke ebben a tekintetben nagyobb, mint azt a
gazdasági kibocsátás, vagy a népesség esetében tapasztalhatjuk, hiszen az említett öt ország az EU GDP-jének 71%-át, míg
népességének „csak” 63%-át teszi ki. Magyarország 1,12 milliárd eurós (mintegy 340 milliárd Ft) éves forgalmával a 18.
pozíciót foglalta el a tagországok rangsorában, amivel az Unió teljes online kiskereskedelmi forgalmának 0,3%-át adta. Ezzel
hazánk elmaradt attól az aránytól, amit az unió gazdasági kibocsátásában (0,8%) és népességében (1,9%) képviselt.
Ahhoz, hogy az Unió tagországait az elektronikus kiskereskedelem forgalma alapján reálisan összehasonlíthassuk fajlagos,
azaz egy főre vetített értékekkel kell számolnunk. 2015-ben körülbelül 800 eurós (kb. 240 ezer Ft) éves online kiskereskedelmi
forgalom jutott az Unió minden egyes polgárára. Természetesen az átlagos érték mögött nagy területi különbségek húzódnak
meg. A rangsort ebben a tekintetben is az Egyesült Királyság vezeti, ahol a 2200 eurót is meghaladta az egy főre (lakosra) jutó
elektronikus kiskereskedelmi forgalom, a második helyen pedig nem sokkal lemaradva Dánia következik kevéssel 2000 euró
feletti értékkel. 1000 eurót meghaladó értékek jellemezték még Finnországot, Írországot és Luxembourgot. Ezzel szemben a
lista végén elhelyezkedő országokban (Szlovákia, Románia, Horvátország, Málta és Bulgária) az egy lakosra jutó elektronikus
kiskereskedelmi forgalom nem érte el a 100, Bulgária esetében pedig az 50 eurót sem. Magyarországon 2015-ben mintegy
114 eurós forgalom realizálódott egy lakosra számolva, amivel hazánk a tagországok között a 22. pozíciót foglalta el.
Az EU digitális egységes piacának kialakítása szempontjából fontos, hogy minél több vállalkozás értékesítsen online. A
számok (Internet4) azt mutatják, hogy bár még viszonylag kevés vállalkozás él ezzel a lehetőséggel, de a fejlődés folyamatos,
hiszen 2012-ben az EU-ban működő cégek mintegy 14%-a, míg 2017-ben már csaknem 18%-a értékesített elektronikus
formában is. A tagállamok adatait összehasonlítva megállapítható, hogy az ír vállalkozások voltak a legaktívabbak az online
térben, hiszen csaknem harmaduk (30%) érintett volt az elektronikus kereskedelemben, de hasonlóan magas értékek
jellemezték még Svédországot (29,2%) és Dániát (28,5%) is. A hazai vállalkozások 13%-os mutatójukkal elmaradtak az
uniós átlagtól, amivel Magyarország a 20. helyet érte el az uniós tagállamok között. A sort a két legfejletlenebb tagország,
Románia (8%) és Bulgária (7,3%) zárja, de érdekes, hogy hasonlóan alacsony értékek jellemezték az olasz (8,2%) és a
luxembourgi (8,1%) vállalkozásokat is. Úgy tűnik tehát, hogy ez a mutató nincs feltétlenül összefüggésben az országok
általános társadalmi-gazdasági fejlettségi színvonalával.
Az online értékesítés szükséges, de önmagában még nem elégséges feltétele a digitális egységes piac hatékony
működésének. Ehhez arra is szükség van, hogy minél több vállalkozás lépjen ki a hazai piacról és más tagországokba(n)
is értékesítsen online. Az adatok (Internet4) tükrében e terület még jelentős fejlesztésre szorul, hiszen az EU-ban működő
vállalkozásoknak 2017-ben alig 9%-a értékesített egy székhelyétől eltérő uniós tagországba elektronikus formában. A más
EU tagországba online értékesítő vállalkozások aránya Írországban volt a legmagasabb (17,3%), majd sorrendben Ausztria
(14,3%) és Csehország (12,9%) következett. A magyar vállalkozások 5,6%-os értékükkel ebben a mutatóban is elmaradtak
az uniós átlagtól, amivel hazánk a 24. helyre került a tagállamok között. A sort ezúttal is az EU két legfejletlenebb tagországa
Bulgária (3,5%) és Románia (2%) zárja.
Természetesen a digitális egységes piacon a vállalkozások, a kínálati oldal mellett, ugyanolyan fontos a piac keresleti
oldalának, azaz a fogyasztóknak a vizsgálata. Az Eurostat felmérése (Internet5) szerint 2017-ben az Unióban a 16 és 74 év
közöttiek több mint fele (57%) vásárolt online valamilyen terméket, vagy szolgáltatást az elmúlt év folyamán. Az adatok
ebben a tekintetben is folyamatos és jelentős növekedést mutatnak, hiszen 2012-ben ugyanez az érték még csak 44% volt.
Az online vásárlók aránya 2017-ben az Egyesült Királyságban volt a legmagasabb (82%), de hasonlóan magas arányok
jellemezték még Svédországot (81%), Dániát (80%), Luxembourgot (80%) és Hollandiát (79%) is. A 2004-ben vagy azután
csatlakozott országok között csak Szlovákia (59%) és Észtország (58%) értékei haladták meg az EU átlagot. Magyarország
39%-os mutatóval jelentősen elmaradt az uniós átlagtól és a tagországok rangsorában a 20. helyet foglalta el. A lista végén
azt a három országot (Horvátország: 29%, Bulgária: 18% és Románia: 16%) találjuk, amelyek a legkésőbb csatlakoztak a
közösséghez.
Az egységes piac működése szempontjából lényeges mutatónak tekinthető, hogy az online fogyasztók mekkora része
vásárolt termékeket és/vagy szolgáltatásokat más EU tagországokból. Bár azt gondolhatnánk, hogy a virtuális térben nem
jelenthet gondot az áruk vagy szolgáltatások szabad mozgása, az Eurostat felmérése (Internet5) éppen ennek ellenkezőjét
tükrözi, hiszen az online kiskereskedelem földrajzi kötöttségeire, erős területi koncentrációjára világít rá. Ezt jól példázza,
hogy a 2017-es adatok szerint az elmúlt tizenkét hónap folyamán interneten vásárlók 87%-a hazai cégektől vásárolt és csak
egyharmaduk (33%) rendelt más uniós tagországokból (is). Az is tény azonban, hogy 2012-höz képest valamelyest csökkent
(91-ről 87%-ra) a hazai cégektől rendelők aránya és növekedett (25-ről 33%-ra) azoké, akik más EU tagországból, illetve az
EU-n kívülről (13-ról 23%-ra) rendeltek termékeket, illetve szolgáltatásokat interneten keresztül.
1. táblázat Az uniós tagországok fejlettségi sorrendje és csoportjai az online kiskereskedelem alapján
(Forrás: saját szerkesztés és számítás)
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4. Következtetések
A vizsgálat összegzéseként az Unió tagországait négy dimenzió (e-kiskereskedelmi forgalom/fő/év [Ecommerce Europe,
2015, €], online értékesítő vállalkozások aránya [Eurostat, 2017, %], más EU tagországba online értékesítő vállalkozások
aránya [Eurostat, 2017, %], valamint az interneten vásárlók aránya [Eurostat, 2017, %]) alapján rangsoroltam, majd a
rangsorszámokat átlagolva sorrendbe állítottam és négy csoportba soroltam (1. táblázat).
1. táblázat Az uniós tagországok fejlettségi sorrendje és csoportjai az online kiskereskedelem alapján
Forrás: saját szerkesztés és számítás
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az online (kis)kereskedelem fejlettnek tekinthető Észak-, Nyugat- és
Nyugat-Közép-Európa országaiban, ugyanakkor kevésbé fejlett Dél-, Délkelet-, valamint kevés kivételtől eltekintve KeletKözép-Európa és a Baltikum országaiban. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy az elektronikus kiskereskedelemben
tapasztalható területi különbségek gyakorlatilag az általános társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket (centrumperiféria viszonyokat) tükrözik vissza. Ezt támasztja alá, hogy az uniós tagországok online kiskereskedelmének fejlettsége
(1. táblázat), valamint egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt bruttó hazai terméke (Internet6; Világbank 2016-os adatai)
alapján készített rangsorok között a Spearman-féle rangkorreláció R = +0,821-es értéket mutat, míg az emberi fejlettség
indexével (HDI) még ennél is erősebb R = +0,857 kapcsolat mutatható ki.
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TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK MENNYISÉGI MEGOSZLÁSA AZ EU TÉRSÉGBEN A
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Abstract
With the collaboration of the University of Miskolc, the University of Szeged, the University of Sopron and the University of Pécs, the
“Sustainable Raw Materials Management Network - RING 2017” will be implemented between 2017-2020. EFOP project, within which
our research team is responsible for the topic “municipal solid waste (TSZH) as a secondary raw material source”. This research focuses on
the composition of the Hungarian CSA and the specificities of its territorial distribution, but in order to treat the results with the correct
emphasis, we also need international views and comparisons. In our article, we are looking for answers to whether there is a European
Union relationship between the amount of municipal and household waste generated and the socio-economic phenomena.

Kulcsszavak: települési szilárdhulladék, EU térség

1. Bevezetés
A Miskolci Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Soproni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésével
2017-2020 között valósul meg a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 2017” c. EFOP projekt,
melyen belül kutatósejtünk a „települési szilárd hulladék (TSZH), mint másodlagos nyersanyagforrás” tématerületért felelős.
E kutatás elsősorban a hazai TSZH összetételét és területi megoszlásának sajátosságait vizsgálja, azonban annak érdekében,
hogy az eredményeket helyes hangsúllyal kezeljük, szükség van nemzetközi kitekintésre, összehasonlításra is.
Cikkünkben arra keressük a választ, hogy az Európai Unióban van-e, lehet-e a keletkező települési és háztartási hulladék
mennyisége és a gazdasági-társadalmi jelenségek között összefüggés.

2. Elmélet és módszer

Napjaink egyik fontos kérdése, hogy a jelenlegi fogyasztási szokások, valamint a vásárlóerő és a munkabérek növekedésével
megvalósuló változó vásárlási szokások mennyiben befolyásolják a keletkező települési, országonkénti szilárdhulladékok
mennyiségét, térfogatát, összetételét. Elemzésünkhöz az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT), valamint az ENSZ
Fejlesztési Programja (UNDP) által összegyűjtött és honlapjukon elérhető adatokat használtuk fel. A lakossági hulladék
mennyiségére a települési és a háztartási hulladék adatsorai engednek következtetni, míg a gazdasági-társadalmi jellemzők
közül a bruttó hazai termék (GDP), a fogyasztási kiadások, az emberi fejlettségi index (Human Development Index – HDI) és az
iskolázottság adatait vettük figyelembe. Sajnos az adatsorok nem teljesek, a különböző mutatókra eltérő időpontokban másmás országok tekintetében hiányosak. Mivel minél teljesebb adatsorok felhasználására törekedtünk, ezért az elemzéseink
túlnyomó részét 2014-es adatok alapján végeztük.

3. A kutatás eredményei

A korábbi kutatások során már többen kerestek megfeleltethető összefüggést a keletkező TSZH mennyisége és összetétele,
valamint a fogyasztói szokások, a régió gazdasági fejlettsége, és a lakosok száma között Magyarország vonatkozásában
(Fazekas-Orosz 2008; Grecmájer 2014). Az összefüggések nem minden esetben feleltethetők meg egyértelműen valamennyi
mutató esetében, vagyis nem minden esetben korrelálnak. Ahhoz, hogy az általános összefüggéseket megtaláljuk,
mindenképp lényeges, hogy szélesebb körben (V4 országok, EU 28, EU térség) is megvizsgáljuk az adatokat. Az Európai Unió
tagállamai a keletkezett települési hulladékok termelési trendjeit vizsgálva eltérnek ugyan egymástól, mégis igyekeztünk
összefüggéseket feltárni. A hipotézisünk az volt, hogy valamilyen gazdasági mutatóval erős korrelációt kell találnunk, ami a

1. ábra: A települési hulladék és a GDP alakulása az EU-ban 2014ben (adatok forrása: EUROSTAT)

2. ábra: a települési hulladék és a fogyasztási kiadások alakulása az
EU-ban 2014-ben (adatok forrása: EUROSTAT)
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3. ábra: 1000 EUR GDP előállítása során keletkező települési hulladék mennyisége az EU tagállamaiban 2014-ben
(adatok forrása: EUROSTAT)

területi mintázatban is megjelenik, hiszen a 2008-as globális gazdasági krízis hatásai itt is érezhetők.
Többféle formában vizsgáltuk meg a mutatókat, melyek közül az egyik a települési hulladék és a GDP, valamint a lakosság
fogyasztási szokásai közötti kapcsolat volt. Az 1. és a 2. ábrán látható, hogy a települési hulladék mennyisége és a gazdasági
fejlettség, valamint jólét közötti pozitív kapcsolatot valószínűsíti annak GDP-vel és a fogyasztási kiadásokkal való közepes
erősségű korrelációja. (A Pearson-féle korrelációs együttható értéke az első esetben 0,65, a másodikban 0,7).
Az egyes tagállamokat tekintve már igen változatos kép rajzolódik ki. Míg egynegyedükben nem mutatkozik egyértelmű
összefüggés a GDP és a települési hulladék mennyiségének alakulása között, addig másik egynegyedükben erősebb
pozitív, közel ötödükben pedig erősebb negatív korreláció tapasztalható. Ellenben szembetűnő különbségek adódnak, ha
megvizsgáljuk az 1000 EUR GDP előállításával keletkező települési hulladék mennyiségének eloszlását (3. ábra). Az EU keleti
és nyugati része között szinte kirajzolódik az egykori „vasfüggöny”, mivel a volt szocialista országok gazdasági növekedése
fajlagosan több hulladék termelődésével jár, mint Ny-, vagy É-Európa esetében. Nem ennyire markánsan, de hasonló
különbség adódik D-Európa tekintetében is. Szinte ugyanez a helyzet a fogyasztás tekintetében is: bár az EU „nyugati” része
többet fogyaszt, „keleten” és „délen” 1000 EUR elköltése több szemét keletkezésével jár a településeken.
Felmerült a kérdés, hogy az iskolázottsággal növekszik-e annyira az emberek környezettudatossága, hogy kevesebb
települési hulladék keletkezzen. Megvizsgálva az EU tagállamaiban a középfokú és a felsőfokú végzettségűek aránya és a
települési hulladék mennyisége közötti kapcsolatot, nem tudtunk korrelációt kimutatni. Az emberi fejlettségi index (HDI) is
inkább pozitív összefüggést mutat, vagyis minél „fejlettebb” a társadalom, annál több hulladékot termel.

4. Következtetések

Mivel az ábrák segítségével az eredeti hipotézisünk szerinti lineáris összefüggések (jobban teljesítő gazdaság nagyobb
mennyiségű TSZH jelentkezését vonja maga után; erőteljese korreláció mutatható ki a gazdasági teljesítmény és a TSZH
mennyisége között) nem teljesült minden tekintetben, ezért a további kutatások mindenképp szükségesek, hiszen az
összefüggések megértéséhez még több oldalról szükséges az adatok vizsgálata. A TSZH kutatósejt tagjaival folytatott
megbeszélések alkalmával arra az elhatározásra jutottunk, hogy a projekt következő részében, kiválasztott mintavételi
helyek segítségével, szeretnénk feltárni azokat a gazdasági mutatókkal kapcsolatos összefüggéseket, melyek a nagyobb
földrajzi térre (EU 28) is érvényesek. Ezen túlmenően olyan egyéb matematikai összefüggés segítségével szeretnénk
megadni az illeszthető mintákat, melyek segítenek nem csak az európai területi különbségeket, hanem a Magyarországon
lévő jellemzőket is megismerni.
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MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ KISERŐMŰVEK ARÁNYA
A MAGYAR TELEPÜLÉSÁLLOMÁNY VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSÁBAN
KULCSÁR BALÁZS
Debreceni Egyetem, Ipari folyamatmenedzsment Intézet, Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Abstract
The need for energy transition is already unquestionable now and the process is taking place in an accelerating pace at a global level.
Hungary has a lot of interests (it would have) to increase the share of renewable energy sources: decreasing the energy dependence and
increasing the energy security, considering the aspects of environment, lawly and acquisly obligations, emissions commitments and the
energy cost of the settlements.
The Hungarian electricity system differentiates four categories of electric power plants. Since the act LXXXVI/2007 on electricity came
into force, 152 power plants have been built with 44 MW installed capacity, and more than a 20,000 power plants in the small-size
household power plant (SSHPP) category, they had 165,5 MW installed capacity between 2008 and 2016.
The purpose of the researches is to determine that what extent the power plants can contribute to gratify the electricity demand of the
Hungarian settlements in under 0,5 MW and 50 kW power plants category.
We made these investigations based on two aspects: firstly, we condescended the location and the decentralization of the power plants. On
the other hand, we investigated the degree of self-sufficiency of the settlements, where the small power plants located.

Kulcsszavak: energiaföldrajz, megújuló energia, önellátó települések, Magyarország

1. Bevezetés
A megújuló energiaforrások töretlen terjedése és technológiai fejlődése alapján joggal vethető fel a kérdés: megvalósítható
e a teljes energiaváltás és egy kiegyensúlyozottabb decentralizált energiatermelés.
Decentralizált energiatermelés és települési önellátás

Az energiaváltás, mint lehetőség, majd később, mint célkitűzés már az 1970-es években felmerült, elsőként Dánia
és Izland esetében (Sørensen, 1975; Lovins, 1976), amit szoftveres modellek (Lund, 2006, Munkácsy, 2011), települési
szintű megvalósítás (Rajgor, 2012) és számos elhatározás (Go 100% Renewable Energy, 2014; Marrakesh Vision, 2016;
Sierra Club: 100% Commitments in Cities, Counties &States, 2018) követett. Jelen tanulmány a villamosenergia önellátás
lehetőségét vizsgálja a magyar településállományban. Ennek során, ábrázoltuk az erőművek elhelyezkedését a földrajzi
térben, mellyel képet kaptunk a megújulóenergia-termelés decentralizáltságának mértékéről. Másrészt meghatároztuk a
települések területén működő, megújuló energiát hasznosító, kiserőművek által termelt villamos energia arányát a település
villamosenergia-igényén belül. Így megállapítható a település villamosenergia-önellátási szintje. A vizsgálatok során két
erőmű típus 2016. évi adatait vettünk figyelembe: a háztartási méretű kiserőműveket (HMKE), valamint a 0,5 MW alatti
teljesítményű, nem engedélyköteles nem HMKE kiserőműveket (továbbiakban: 0,5 MW alatti kiserőművek).
A vizsgálatok szempontjából releváns kiserőmű típusok jellemzői

A magyar villamosenergia-rendszerben, az erőművek teljesítőképessége szerint a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) négy erőmű kategóriát különböztet meg (MAVIR, 2016), melyből két kategóriát vizsgáltunk.
A 0,5 MW alatti beépített villamos teljesítőképességű kiserőműveket, valamint az 50 kVA (50 kW) alatti teljesítményű
háztartási méretű kiserőműveket (HMKE) (2007. évi LXXXVI. törvény; 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet).
A HMKE-k száma 2016. év végén 20 496 db volt, melyek összes beépített teljesítménye elérte a 165,5 MW-ot. Az erőművek
99,17%-a naperőmű, a fennmaradó 0,83% termálmetán, dízel, földgáz, biomassza, biogáz, víz és szél energiaforrásokkal
működik (MEKH, 2017).
A 0,5 MW alatti kiserőművek száma 2016. december 31-ig elérte a 152 db-ot, melyek összes beépített teljesítőképessége
43,67 MW volt. A felhasznált energiahordozók széles spektrumot ölelnek fel, melyek között megújuló és fosszilis
energiaforrások is megjelennek. A megújulók termelik e kategóriában a villamos energia többségét, mely áram elsősorban
nap-, szél- és vízenergiából, biogázból és depóniagázból származik. A fosszilis energiahordozók csekély mértékben, de
megjelennek e kiserőművek között, itt elsősorban a földgáz, termálmetán, egyéb gáz és benzin üzemű erőművek termelnek
(MEKH, 2017a). Az erőművek közel 60%-a naperőmű, melyet a biogáz és vízerőművek követnek 15-15%-kal. A teljesítmény
vonatkozásában is a naperőművek állnak az élen, a kategória beépített teljesítményének 57%-ával, majd ezt a biogáz
erőművek követik 18%-os teljesítmény részaránnyal. Jelentős hányadot tesz ki még az energiamixből a depóniagáz (8%),
valamint a vízenergia is (6%).

2. Anyag és módszer

A területi elhelyezkedés decentralizáltságának vizsgálatához térképi vizualizációt használtunk, melynek alapjául települési
külterülethatáros térképet alkalmaztunk.
A települési szintű HMKE darab és teljesítmény-adatokat a Magyarország területén tevékenykedő E.ON Energiaszolgáltató
Kft., az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. és a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (DÉMÁSZ), mint egyetemes
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1. ábra: A 0,5 MW alatti, nem engedélyköteles, nem háztartási méretű kiserőművek területi elhelyezkedése Magyarországon, 2016. évben

szolgáltatók, a 0,5 MW alatti kiserőművi adatokat pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH, 2017b)
bocsátották rendelkezésünkre. A pontos, települési szintű villamosenergia-termelési adatokat az egyetemes szolgáltatók, a
MEKH és a MAVIR üzleti titokként kezelik, így nem bocsátották rendelkezésünkre. E mellett a HMKE-k valós teljesítményét
az egyetemes szolgáltatók mérni nem tudják, azt csak becsülni lehet. A települési adatokat, így az alábbi elven alapuló
számításokkal generáltuk.
A kategória erőműveinek helyet adó település villamosenergia önellátási szintjének meghatározásához, az erőművek által
elméletileg megtermelhető évi villamosenergia mennyiségét összevetettük a település éves villamosenergia fogyasztásával, a
2016. évre vonatkozóan. Így megállapíthattuk, hogy az adott erőmű kategória és ezen belül a helyi megújuló energiaforrásokat
hasznosító erőművek milyen arányban képesek kielégíteni a település villamosenergia-igényét.
A napelemes rendszereknél, első lépésben a 2016. év végi települési szintű összteljesítmény adatokat vettük figyelembe,
melyből egy elméleti, éves szinten előállítható villamosenergia-mennyiséget határoztunk meg (European Commission
Joint Research Centre, Photovoltaic GIS). A PGIS rendszerrel a számításokat – a HMKE-k esetében – Magyarország földrajzi
középpontján található Pusztavacs településen felállított 1 kW teljesítményű elméleti napelem kapacitással végeztük. Ezt az
értéket vettük figyelembe az egész ország területére. A 0,5 MW alatti kiserőművek esetében a fenti számításokat minden,
erőműnek helyet adó településre elvégeztük.
A vizsgálatok szempontjából nem releváns fosszilis energiahordozókat, nem vettük figyelembe. A szélerőművek esetében
23,4%-os kihasználtságot számoltunk (MEKH, 2010, 2016, A magyar Villamosenergia-rendszer (VER) 2010-2016. évi adatai
alapján). A vízerőművek és a biogáz erőművek esetében – hivatkozási alap hiányában – az éves karbantartásokat és egyéb
technológiai leállásokat figyelembe véve 90%-os kihasználtságot feltételeztünk. A települési rangsor ezen adatok alapján
készült el.

3. Eredmények

Magyarország 3155 települése (KSH, 2016) közül 2041 területén működött HMKE, a 0,5 MW alatti teljesítményű kiserőmű
kategória 152 erőműve pedig 106 településen helyezkedett el. Mindkét erőmű kategória létesítményei egyenletes textúrát
mutatnak a földrajzi térben, tehát a decentralizált energiatermelés, e két kategóriában megvalósul. Míg a HMKE kategória
erőművei egyenletesen terülnek el a településhálózatban, addig a szélesebb energia-portfóliójú 0,5 MW alatti kierőműveknél
kirajzolódnak bizonyos preferált térségek (1. ábra).

2. ábra: Települési rangsor a villamosenergia-önellátás mértéke és a településméret alapján a HMKE kategóriában
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3. ábra: Települési villamosenergia-önellátás mértéke a 0,5 MW alatti teljesítményű kiserőművek kategóriában

A dolgozat másik kérdésére választ adva - mely szerint a két erőmű kategória által az adott településen egy év alatt termelt,
megújuló forrásból származó villamos energia mennyisége, hány százalékát képes kielégíteni a település villamosenergiaigényének - megállapítható, hogy éves villamosenergia-igényét legnagyobb arányban Bonnya település képes kielégíteni
megújuló forrásból származó villamos energiát előállító HMKE-k által, melynek mértéke a településen eléri a 45%-ot. A
második helyen Selyeb végzett 38%-kal, a harmadikon pedig Csurgónagymarton 35%-kal (2. ábra).
A 10 000-100 000 fő közötti lakosságú települések közül Kistarcsa áll a lista elején, amely település villamosenergiaigényének 2,2%-át elégíti ki a HMKE-k által termelt villamos energiával. Ebben a kategóriában Püspökladány áll a 2. helyen
1,9%-kal, a harmadik pedig Hajdúhadház áll 1,6%-kal (2. ábra).
A 100 000 főnél nagyobb lakosságú települések között az első helyen Debrecen áll, mely nagyváros villamosenergiaigényének 0,77%-át fedezik a területén telepített kiserőművek. Debrecent Szeged követi 0,67%-kal majd Pécs 0,63%-os
HMKE termeléssel (2. ábra). A fenti két városi rangsorban szereplő összes településen kizárólag a napenergia biztosította a
megújuló forrásból származó villamos energiát.
A 0,5 MW alatti kiserőművek közül elsősorban a vízerőművek, a biogáz erőművek és a naperőművek képesek, a nekik helyet
adó település villamosenergia-igényének jelentős részét, egyes településeken annak egészét biztosítani. Az eredmények között
legnagyobb számban a naperőművek szerepelnek. Mintegy 27 olyan település van, ahol az annak területén álló naperőmű, a
település villamosenergia-igényének több mint 5 %-át képes fedezni, ezen belül hat településen, több mint 100%-át. Vekerd
településnél ez az arány 352%, Illocskánál 216%, Sóstófalvánál és Peterd esetében 186-186%, míg Sellyén 130%, Gannán
pedig 122% (3. ábra). A vízenergia esetében a 15 darab, 5% fölötti arányt elérő település közül Csörötnek áramigényének
327%-a származik a helyi vízerőmű által termelt energiából, míg Alsószölnökön ez az arány 191%, Magyarlakon 186%,
valamint Pornóapátiban 152%.
A biogáz erőműveknek helyet adó települések közül kilenc áramigényének biztosítja több mint 5%-át a helyi kiserőmű,
melyek közül Kökény esetében ez az arány 146%, míg Kisapostagnál 102%, de Bodrogkeresztúr is csak 1%-kal marad el a
100%-tól.
A szélenergia és a depóniagáz is megjelenik a rangsorban, ahol Bükkaranyos és Hantos energiaellátásából a szélenergia
vesz ki jelentős részt, míg a depóniagáz hatékony hasznosítását Jánossomorja képviseli (3. ábra).

4. Következtetések

Összegzésképpen elmondható, hogy a HMKE-k, valamint a 0,5 MW alatti beépített teljesítményű kiserőművek
Magyarország területén, a megújuló energiaforrások jellegéből adódóan decentralizáltan helyezkednek el, azonban az
egyes energiaforrások elhelyezkedéséből kiolvasható némi területi koncentráció is. Az energiamix tekintetében azonban a
decentralizáció az uralkodó jelleg.
Magyarország települései közül a HMKE kategóriában előállított villamos energia mennyisége a néhány száz fős lélekszámú
településeken eléri az éves villamosenergia-igények 45%-át. A 10 000-100 000 fő közötti lakosságú településeken ez az arány
meghaladja a 2%-ot, míg a 100 000 fő fölötti városokban ez az érték 2016-ben még 1% alatt marad. A lakossági, intézményi
és céges szegmensek ezen beruházási teljesítményét pusztán a megújuló energiaforrások - elsősorban napenergia - által
nyújtott megtakarítások ösztönözték.
A 0,5 MW alatti kiserőművek több megújuló energiaforrás vonatkozásában is biztosítani tudják a települési
villamosenergia-igény 100%-át, amely 12 település esetében valósul meg, egyes esetekben akár 350%-át is. Az alternatív
energiaforrások közül legnagyobb számban a napenergia, a vízenergia és a biomassza erőművek képesek nagy mennyiségű
villamos energia előállítására, azonban a szélenergia és a depóniagáz is jelentős arányban képes hozzájárulni a települési
igények kielégítéséhez.

Köszönetnyilvánítás

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
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Absztrakt
A kutatás célja a veresegyházi geotermikus távfűtési rendszer napenergiával történő kiegészítésének, az ebben rejlő lehetőségeknek a
vizsgálata. Egy összetett módszertant felhasználva megállapítást nyert a meglévő távhővezetékek köré vont 100, 200 és 300 méteres
pufferzónákba eső háztartások éves hőigénye. A következő lépésben az ezek kielégítésére alkalmas napkollektor-felületek meghatározása,
illetve a szezonális tárolást lehetővé tevő hőtárolók méretének és területigényének számítása következett. Végül az eredményül kapott
területek vizsgálata történt meg elsősorban a környezeti fenntarthatóság szempontjából. A térinformatikai elemzés rávilágított, hogy a
különböző forgatókönyvek alapján a meglévő távhőrendszer napkollektoros bővítése végrehajtható lenne, sőt, a fejlesztés akár értékes
termőterületek művelésből való kivonása nélkül, kizárólag barnamezős területek felhasználásával is megvalósítható volna.

1. Bevezetés

Számos nemzetközi példa már bebizonyította, hogy különböző típusú megújuló források egymást jól kiegészítő együttes
alkalmazása erőforrás-gazdálkodási szempontból indokolt, hiszen rentábilis és hosszú távon fenntartható alternatívát
jelent a helyi közösségek számára. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy mintaterületünkön van-e létjogosultsága
egy geotermális és napenergiát ötvöző rendszer kialakításának és használatának. Kérdés, hogy mekkora teljesítménnyel
kell rendelkeznie egy ilyen rendszernek, milyen természeti erőforrást, milyen technológiával használjunk fel, illetve – a
környezeti, műszaki és gazdasági szempontok figyelembevételével – hová helyezhetők el a kiválasztott berendezések.
Távfűtés a 21. században

A századunkban jelentkező energetikai kihívásokra az egyik legjobb válasz egy világosan látszó európai trend, a
távfűtéses rendszerek fejlesztése és bővítése. A technológia gyors terjedésének magyarázata, hogy meglepően hatékony,
kényelmes, jól szabályozható, valamint gazdaságos (Werner 2017). A jövőben a negyedik generációs távfűtőrendszerek
elterjedése várható, amiben a felületfűtés és -hűtés használatával alacsony hőmérsékletű (~50°C-os) vízzel is képes a kívánt
szobahőmérséklet elérésére (Lund et al. 2016; Schmidt et al. 2017). Az e tekintetben egyik leggyorsabban fejlődő országban,
Dániában, a távhőrendszerek közel 31 000 km hosszú vezetékhálózata kétharmadot közelítő arányban biztosítja az otthonok
és közintézmények melegét. Ráadásul a biomassza és földgáz alapú kogenerációs erőművek mellett gyors ütemű fejlődés
figyelhető meg a napkollektorok és a hőszivattyúk telepítésében is (Internet1; Sayegha 2017). Az észak-európai országban
már több mint 100 távfűtéses rendszerbe integráltak jelentős napkollektorok-kapacitásokat, és itt, Silkeborgban található a
világ legnagyobb ilyen létesítménye is (Internet2).
A veresegyházi geotermikus rendszer

Az első geotermikus próbafúrást 1987-ben végezték el a városban, amely a felső triász karsztosodott mészkőréteg
megnyitása révén pozitív eredménnyel zárult. A rendszerváltás és az anyagi források megteremtése után a 1992-93 között
épült meg a geotermikus távfűtőrendszer első üteme (Csontos 2008). A rendszer több lépésben bővült, így 2016-ra már három
termelő (összesített kitermelt vízmennyiség: ~1 350 000 m3/év) és egy visszasajtoló (összesített visszasajtolt vízmennyiség:
~1 250 000 m3/év) kútból, 19 km hosszú vezetékhálózatból és 63 darab hőközpontból állt. A beépített hőteljesítmény jelenleg
eléri a 12,1 MW-ot, ami lehetővé teszi, hogy éves szinten 115 TJ (~32 000 MWh) hőenergiát értékesítsenek (Internet3; Szőke
2016).

2. Módszertan

A vizsgálati terület kijelölése
A kutatás elsődleges mintaterületét Veresegyház közigazgatási határai jelölték ki, azonban a város magjától távol eső
külterületek miatt és a gazdasági realitásokat figyelembe véve ezt le kellett szűkíteni egy részletesen vizsgált területre. Ezen
belül - másodlagos, tényleges mintaterületként - a meglévő távhő hálózatból kiindulva, ennek egy 1000 méteres környezetét
vontuk részletes vizsgálat alá (1. ábra).
A mintaterületre eső háztartások éves hőigényének meghatározása

A város teljes lakosságának éves hőigényét egy „top-down” módszertani megközelítés alapján határoztuk meg. Amely
során a rendelkezésünkre álló statisztikai és üzemeltetési adatsorokból következtettünk a különböző energiahordozók
felhasználásának lehetséges mértékére. A kutatás során abból indultunk ki, hogy a meglévő távvezeték hálózat 100, 200
és 300 m-es környezetébe (2. ábra) eső lakossági felhasználók lehetnek egy esetleges bővítés elsődleges haszonélvezői. A
pufferzóna méretétől függően ez 1034-2508 db háztartást jelent, ami a teljes lakásállomány 17-41%-a.
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1. ábra: Veresegyház átnézeti térképe a város közigazgatási határával és a részletesen vizsgált területtel

Geotermikus energia

Kiinduló pontként a geotermikus távfűtési rendszer adatait használtuk fel. A geotermikus hálózatra csatlakozott fogyasztók
egy átlagos évben 110-115 TJ (30-32 GWh) hőmennyiséget használnak fel évente (Szita G. 2016). A termálvíz hőjéből főként
a közintézmények és a városba települt ipari fogyasztók részesülnek. Ugyanakkor a háztartások alig 6%-a részesül a város
gazdaságát fellendítő megújuló erőforrásból.
Földgáz

A legfontosabb hőenergia-forrás Veresegyház esetében is a földgáz. A KSH kimutatását felhasználva a 2010-2015 közötti
évek lakossági gázfogyasztási adataival dolgoztunk (Internet6). Ebben az időszakban a város éves átlagos lakossági földgázfelhasználása 8,82 millió m3-re tehető. Ez a magyar lakosság számára biztosított földgáz fűtőértékével számolva és a főzésre
felhasznált földgáz mennyiségével korrigálva 77,12 GWh/év hőmennyiséget jelent.
Biomassza és villamos energia

A gázfogyasztással szemben a biomasszából előállított hőmennyiségről a hiányos hivatalos statisztikai adatok miatt
csak becslésekre lehet hagyatkozni, ahogyan a kiegészítő villamos fűtés (pl. fürdőszobai hősugárzók) terén is. A 2011es népszámlálási adatok alapján, a település háztartásainak 31,5%-a használt valamilyen mértékben biomassza alapú
tüzelőanyagot. Tehát a lakosság tényleges hőigénye 15-25%-kal is magasabb lehet, mint ami csak a földgáz felhasználásból
következne.
A fentieket összefoglalva: számításaink szerint a település háztartásainak hőenergiamixét jelenleg 2%-ban a geotermikus
távfűtés, 81%-ban földgáz, és 17%-ban a biomassza és kisebb részben a villamos energia teszi ki. Ez alapján a lakosság
átlagos hőenergia-szükségletét ~95 GWh/év +/- 10%-ra becsültük. A további kalkulációkhoz tartozó háromféle hőigényt a
város teljes lakossági hőenergia-felhasználása alapján határoztuk meg, amelynek sarokpontjait az összes háztartás száma
(6123 db) és éves hőigénye képezte:
• I. forgatókönyv: 100 m-es pufferzóna: 16 GWh/év hőigény;
• II. forgatókönyv: 200 m-es pufferzóna: 27,3 GWh/év hőigény;
• III. forgatókönyv: 300 m-es pufferzóna: 39 GWh/év hőigény - ez már kis mértékben meghaladja a jelenleg üzemelő

2. ábra: A távvezeték pufferzónáiba eső lakóépületek és a meglévő fogyasztók
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geotermikus távfűtőrendszer éves hőtermelését (32 GWh).

A napkollektoros hőtermelés

A napkollektorok területigénye jelentős, ezért kulcsfontosságú a környezeti, gazdasági és műszaki szempontból egyaránt
megfelelő helyszínek felkutatása, ami csak térinformatikai támogatással képzelhető el.
Természeti szempontok

Az elemzésből a TeIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) adatbázis alapján eleve
kiestek a természetvédelmi értéket képviselő területek (így a helyi jelentőségű természetvédelmi területek is), a vizes
élőhelyek és környezetük, valamint – védettségüktől függetlenül – az összes erdő. A település területrendezési és fejlesztési
terve a városon átfutó Sződrákosi- és Mézes-patakok környéke “zöld folyósóként” jelenik meg, így efféle fejlesztésekre azt
sem célszerű számításba venni (Local Agenda 21 2016).
Társadalmi szempontok

A vizsgált településre a kevésbé sűrű beépítés jellemző. Az utcahálózat és az épületek elrendezése még a város központjában
is nagyobb zöldfelületek kialakulását tette lehetővé. Kiindulási pontként vettük számításba, hogy a beépítettséget nem
szerencsés növelni a városi rekreációs zónák kárára. Ugyanakkor a már leburkolt felületek másodhasznosítása kiemelt
fontosságú, ezért a bevásárló központok és egyéb szolgáltató intézmények közelében lévő parkolók bekerültek a potenciálisan
alkalmas területek közé.
A felsorolt szempontok alapján a napkollektorok számára alkalmas területeket a jelenlegi hasznosításuk alapján két fő
kategóriába, azon belül pedig hat alcsoportba sorolhatjuk:
Barnamezős
• Bolygatott területek (pl. felhagyott hulladéklerakó telepek);
• Parkolók;
• Ipari létesítmények tetőszerkezetei - itt korlátozó tényező lehet a könnyűszerkezetes csarnokok alacsony teherbíró
képessége.
Zöldmezős
• Degradált gyep területek;
• Elvadult bokros-cserjés területek;
• Szántóföldek, intenzíven hasznosított mezőgazdasági területek;
A családi házakat a műszakilag bonyolult és aránytalanul költséges megvalósítás miatt nem vettük figyelembe (Rämä–
Mohammadi 2017).

3. Eredmények

Hőigények és az ehhez szükséges napkollektor-mezők méretei
• A hagyományos síkkollektorokkal történő hőtermelés Veresegyházon a besugárzás átlagos jellemző mértéke alapján
~500 kWh/m2-re becsülhető éves szinten (Internet5; Internet6; Noussana et al. 2017). Ennek figyelembevételével
méretezhető a háromféle méretű napkollektor-mező, amelynek fő jellemzői a három forgatókönyvben szerepelnek (1.
táblázat).
Az eredményként kapott napkollektor felületek nem számítanak kiemelkedően nagynak, számos hasonló méretű rendszer
működik Dániában. Ugyanakkor problémaként merül fel, hogy hőtermelés és a hőigény időben nem esik egybe, így tehát a
napkollektorok rendszerbe illesztése a szezonális energiatárolás problémáját is felveti (3. ábra).
Forgatókönyvek:

Lakosok száma (db)

1. táblázat: A napkollektorok nettó és bruttó területigénye

I. 100 m-es puffer II. 200 m-es puffer
1034

1757

16

III. 300 m-es puffer

A település összes háztartása

2508

6123

27,3

39

Háztartások hőigénye (GWh/év)

31 900

54 600

77 900

72 600

124 100

177 100

Az összes háztartás %-ban

16,9

28,7

41,0

Napkollektor felület (m2)

Szükséges alapterület (m2)

95

190 000
432 000
100

2. táblázat: A forgatókönyvek alapján számított éves hőmérleg és az ehhez tartozó szezonális tárólókapacitás szükséges
térfogata és területfoglalása
Forgatókönyvek:
I. 100 m-es puffer
II. 200 m-es puffer III. 300 m-es puffer
Teljes éves hőigény (GWh)
Hőtöbblet nyáron (GWh)
Szezonális hőtároló (m3)
Bruttó területigény (m )
2

16

7,3

105 000
16 400

27,3
12,5

180 000
28 100

39

17,8

255 000
40 000

* A számítások föld alá süllyesztett, forróvizes szezonális tárolók vonatkoznak.
**Az eltérő talajviszonyok miatt a tárolók mélysége 5-15 m között változhatnak. A valóságban a bruttó terület igény +/- 25%-os különbségek is előfordulhatnak.
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3. ábra: A várható hőtermelés és a hőigény éves változása havi bontásban

A hőtárolás gyakorlata

4. ábra: Az alkalmasnak ítélt területek térbeli eloszlása alcsoportonként

A hatalmas tömegű felszín alatti forróvizes tárolókban a gyakorlati tapasztalatok alapján egy köbméterre vetítve 70 kWh
energiát lehet elraktározni szezonálisan. A hőveszteségek a legmodernebb szigetelőanyagok használatával sem kerülhetők
el, a hosszú tárolás alatt jelentkező hőveszteségek a dániai gyakorlatban 35-40% körüli értéket mutatnak (Planenergi 2013;
Xu et al. 2014). A hőtárolás lehetőségének feltárására elvégezett számításainkat a 2. táblázatban foglaltuk össze.
A dániai gyakorlatban a fenti hőveszteséget hőszivattyúk segítségével igyekeznek a környezeti hő felhasználásával
visszapótolni. A rendszer komplexitását jól jelzi, hogy a dán napkollektoros távfűtőrendszerekhez kapcsolt hőszivattyúk
csak akkor kapcsolnak be és pótolják az elveszett hőt, amikor az időjárásfüggő megújulók által termelt többlet villamos
energia miatt az áram ára kifejezetten alacsony (Galindo Fernández et al. 2016; Mangold – Deschaintre 2015). Ez a megoldás
összekapcsolja a villamosenergia-hálózatot és a távfűtési rendszereket, amelyek egymást kiegészítve megfelelő választ
képesek adni az időjárástól függően termelő szélturbinák és napelemek változó teljesítményére.
Felszínborítás interpretáció

Veresegyház 28,56 km2-es közigazgatási területéből 5,86 km2, azaz a leggazdaságosabban számításba vehető 20,5%ra történt alapos elemzés. Az eredményekből kitűnik, hogy a napkollektorok telepítéséhez, a barnamezős és zöldmezős
területek külön-külön is bőségesen biztosítanák a megfelelő területet. Ugyanakkor a zöldmezős területek hasznosítása
számos fenntarthatósági kérdést vet fel, ami abból fakad, hogy az ebbe a kategóriába eső földek több mint 70%-a értékes
termőterület, a maradék közel 30%-ot a degradált gyep és az elvadult bokros-cserjés területek teszik ki (4. ábra).
A barnamezős területek hasznosításában jelentős potenciál rejlik, még annak ellenére is, hogy kiterjedésük nem
különösen nagy. Még a legnagyobb területigényű III. forgatókönyvben (177 100 m2 alapterületű napkollektor-mező és ~40
000 m2 szezonális hőtároló) is csak a bolygatott alcsoportba sorolt területek alig több mint felének igénybe vételére volna
szükség. Ugyanakkor ezek a területek egymástól elszórtan, jellemzően nagyobb (~100 000 m2 körüli) blokkokba rendeződve
helyezkednek el. Néhány közülük a részletesen vizsgált terület határán, a meglévő távhőhálózattól viszonylag távol található.
Ez a térbeli elrendeződés kevésbé szerencsés, azonban nem zárja ki egy esetleges beruházás megvalósíthatóságát.

4. Következtetések

A térinformatikai vizsgálatok megerősítették, hogy Veresegyházon minden lehetőség adott egy kombinált távfűtőrendszer
létrehozásához. Az elemzett forgatókönyvek mindegyike megvalósítható kizárólag a város barnamezős területeinek
felhasználásával és a már meglévő infrastruktúra új funkcióval történő bővítésével.
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A FŰTÉSI ENERGIAFELHASZNÁLÁS MODELLEZÉSE EGY BORSOD-ABAÚJZEMPLÉN MEGYEI MINTATERÜLETEN
HORVÁTH GÁBOR, MUNKÁCSY BÉLA, SOHA TAMÁS, CSONTOS CSABA, HARMAT ÁDÁM,
HORVÁTH GERGELY, CSÜLLÖG GÁBOR, SZABÓ MÁRIA
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar; Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

Absztrakt
Magyarországon az összes felhasznált energia mintegy 40%-át épületekben használjuk fel, ennek kétharmada a fűtéshez és hűtéshez
köthető, amiből a háztartások 60%-ban részesednek. A városok esetében a földgáz felhasználása dominál, amely importfüggőséget
eredményez, míg a vidéki területeken a szilárd tüzelés okoz levegőminőségi és egészségügyi problémát, különösen a szálló por (PM10)
koncentrációjának megnövekedése miatt. Ennek mérséklésre a leghatékonyabb megoldás az energiafelhasználás – ezen belül a fűtés – új
alapokra helyezése, illetve ennek logikus előzményeként az energiarendszer átalakítási folyamatának megtervezése. Ez utóbbi kapcsán
végeztünk szoftveres elemzést egy OTKA-kutatás keretében, amelynek során a jelenlegi fogyasztási mintázat feltérképezésére egy Bükk
térségi mintaterület kilenc településén végeztünk kérdőíves adatgyűjtést. Az adatok feldolgozásához MS Excel-t, míg a modellezéshez a
Long-range Energy Alternative Planning (LEAP) szoftvert használtuk, amelynek segítségével két forgatókönyvet hoztunk létre 2050-es
vizsgálati horizonttal: a jelenlegi tendenciákra épülő BAU modellt, és az észszerű változásokra épülő Zöld modellt.

1. Bevezetés

A magyar háztartások primerenergia-igényének közel háromnegyedét a fűtést teszi ki (MEKH 2015). Az otthonok magas
hőigénye egyrészt a nem megfelelő tüzelőanyag használatából következik (pl. nedves tűzifa), másrészt abból a tényből,
hogy lakásállományunk 70%-a nem felel meg korunk műszaki követelményeinek (NFM 2012, Harmat-Vaszkó 2017).
Épületenergetikai beruházásokkal energiafelhasználásuk jelentősen csökkenthető volna, azonban a jelenlegi beavatkozások
általában csak 10-40%-os energiamegtakarítás érnek el, miközben akár 85-90%-os csökkenés is elérhető lehetne (NFM
2012; Kiss 2014). A problémát tovább fokozza, hogy a szerény állami szerepvállalás miatt a felújítások üteme igen lassú.
A kutatás energiamodelljei szerint érdemi és sürgős változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon és a
2015-ben született párizsi klímacélok reálisan megvalósíthatók legyenek.

2. Anyag és módszer

A vizsgálatra kijelölt mintaterület bemutatása
A tanulmányban bemutatott kutatás az OTKA kutatás tágabb bükk-térségi mintaterületéből kilenc települést foglal
magába. Öt település (Bükkábrány, Kács, Szomolya, Tard és Tibolddaróc) a Mezőkövesdi járás, míg négy (Emőd, Parasznya,
Radostyán és Varbó) a Miskolci járás közigazgatási határain belül helyezkedik el (1. ábra). A vizsgált helységek közül Emőd
rendelkezik városi jogállással, a többi községként szerepel a nyilvántartásokban. A települések együttes népessége 14 229
fő, a kilenc településen 6 000 ténylegesen lakott ingatlan található (KSH 2017).
A modellek készítéséhez felhasznált adatok és módszertan

A kilenc borsodi települést érintő adatbázis 2015 és 2017 között végzett saját lakossági kérdőíves felmérés segítségével
épült fel. A felmérés összesen 630 háztartást érintett, ami 10,5%-os mintavételi arányt jelent.

1. ábra: A települések és a helyben elérhető fűtésre használt energiahordozók forrásterületeinek elhelyezkedése a
Bükk-térségi LEADER területén belül
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2. ábra: A vizsgált települések fűtési célú energiafelhasználása forrás szerint
(az egymás szomszédságában lévő települések piros kerettel kiemelve)

Az adatok feldolgozásához MS Excel szoftvert, a számítások elvégzéséhez a Long-range Energy Alternative Planning (LEAP)
szoftvert használtuk. Ez utóbbi jól alkalmazható az energiafogyasztás, az energiatermelés és az erőforrások kiaknázásának
hosszú távú modellezésére az energiagazdaság minden szektorában (Connolly et al. 2010). A 2050-ig előretekintő modellezés
során két forgatókönyv készült:
BAU modell: a települések fűtési célú energiafelhasználásának várható alakulását mutatja be a jelenlegi tendenciák
tükrében;
Zöld modell: a 100%-ban megújuló alapú erőforrás-gazdálkodást és a kor energiahatékonysági követelményeinek
megfelelő épületállományt feltételezve az elméletileg elérhető legjobb forgatókönyvet veszi alapul.

3. Eredmények

A jelenlegi fűtési célú energiafogyasztás a vizsgált területen
A helyi adatgyűjtés alapján az energiafogyasztás forrásszerkezete első látásra egyoldalú, hiszen a felmért 630 háztartás
73%-ánál jelenik meg a fatüzelés. Ugyanakkor a családok ~50%-a nem egyfajta tüzelőanyagot használ, hanem azok
valamilyen kombinációját. Felmérésünk adatai alapján a fűtési célú energiafelhasználás éves átlaga 210-270 kWh/m2 körüli
(a 176/2008 kormány rendelet alapján akkor tekinthetünk egy családi házat korszerűnek, ha az 130 kWh/m2-nél kevesebbet
hőenergiát fogyaszt évente). Ez alapján extrapolációval határoztuk meg a települések fűtési célú energiafelhasználását, ami
a 9 településre vetítve összesen 119,5 GWh. Az egyes települések részesedését meghatározza a lakosságszám, valamint a
használt energiaforrások fajtája és mennyisége (2. ábra).
A “Business as usual” (BAU) forgatókönyv

Ebben a modellben a jelenlegi tendenciák folytatódnak, nagyobb beavatkozás nem történik a szabályozási és támogatási
rendszerbe, ugyanakkor az előrelátható események – így a várható bányabezárások – megjelennek a modellben. Figyelemre
érdemes, hogy a népesség 2050-re várhatóan ~25%-kal csökken a térségben, ami önmagában is a végső energiafelhasználás
visszaesését eredményezi, ám az háztartások energiahatékonysági beruházásainak köszönhetően további csökkenés várható.
Ugyanakkor a térségben az épületállomány korszerűsítése jelenleg csak lassú ütemben zajlik: helyi tapasztalatok szerint
500 lakásra vetítve hozzávetőlegesen 2-3 lakás felújítása történik meg éves szinten, így 2050-ig az épületállománynak csak
~20%-a esik át energiahatékonysági korszerűsítésen. A modellben felújításonként 50%-os energiaszükséglet-csökkenéssel
kalkuláltunk (ami több, mint a jelenleg átlagosnak tekinthető). A fentiek alapján a térség otthonainak energiaszükséglete a
jelenlegi érték ~90%-ára mérséklődik.
Az energiaforrás-szerkezet – a piaci árak függvényében – viszonylag gyorsan változott az elmúlt évtizedekben. A tendenciák
figyelembe vételével az átrendeződés az alábbiak szerint alakul:
a) 2050-re a földgázt felhasználó háztartások száma a jelenleginek 80%-a lesz;
b) A lignitfelhasználás - a településekhez közel eső bányák 2025 környékén esedékes bezárása okán (lejáró működési
engedélyek miatt) - várhatóan jelentős visszaesik. Modellünkben 2026-ra a jelenlegi szénfelhasználás 20%-át, 2050-ig
csak 10%-át vettük számításba, hiszen a szén és lignit a kereskedelem révén vélhetően továbbra is elérhető lesz, az ára
azonban várhatóan növekedni fog a kitermelési és szállítási költségek emelkedése, valamint a nemzetközi léptékben
bevezetett karbonadók miatt;
c) Feltételezésünk szerint a jelenleg lignittel fűtő lakások többségében fatüzelésre térnek át, mivel a fűtési rendszerben
így nem szükséges jelentős változásokat végrehajtani. Ennek köszönhetően BAU modellünkben a tűzifa részesedésének
komolyabb növekedése szerepel: míg a kiindulási évben 2/3-ot képviselt, 2050-re 3/4-re nő a részaránya. Érdekes és
lényeges, hogy ennek ellenére 2050-ig a tűzifa-felhasználás mértékében visszaesés várható, ami az energiahatékonysági
beruházásokkal és a háztartások számának csökkenésével magyarázható.
d) A BAU modell esetében a fűtési célú villamosenergia-felhasználás részarányának 10%-ra történő növekedését
prognosztizáljuk, elsősorban a napelemek és levegős hőszivattyúk (környezeti hő felhasználás) technológiai
fejlődésének és valószínűsíthető áresésének köszönhetően.
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3. ábra: Fűtési célú energiafelhasználás 2050-ben a BAU illetve a Zöld forgatókönyv szerint

Összefoglalva: a BAU-modell megvalósulása esetében is jelentős változások várhatók a térségben. 2050-re a fűtési célú
energiafelhasználás 120 GWh-ról 93 GWh-ra esik vissza (3. ábra). A népességszám várható visszaesése okozza a nagyobb
mértékű fogyasztáscsökkenést, míg az épületállomány és a fűtési rendszer korszerűsítéséből adódó megtakarítások
mindössze egyharmad arányban járulnak hozzá az energiafelhasználás csökkenéséhez.
Zöld forgatókönyv

A Zöld forgatókönyv megalkotásánál elsődleges szempont volt, hogy a felvázolt jövőkép környezeti és energiagazdálkodási
szempontból a legszerencsésebb utat mutassa be (Kemp 2010; Mathiesen et al. 2015) az elérhető legjobb technológiák (pl.
a negyedik generációs távhőrendszerek) bevezetésének segítségével (Lund et al. 2014, Lund et al. 2016). A modell olyan
szabályozási és támogatási rendszer kialakítását feltételezi, amely hatékonyabban segíti a lakások energetikai korszerűsítését,
továbbá a megújuló energiaforrások térnyerését biztosítja a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben. Lényeges, hogy az
elemzésben nem foglalkoztunk a közgazdasági vonatkozásokkal, mert ezek más és más szempontból vizsgálva (például csak
egy adott projekt vagy az egész nemzetgazdaság szintjén, illetve az externáliák miatt) teljesen eltérő eredményeket adnak.
A szoftveres elemzésünk alapján a Zöld forgatókönyv esetében a fűtésre használt energia mennyisége mintegy hatodára
esik vissza (3. ábra). Ez főleg abból adódik, hogy ebben a modellben 2050-ig a térség minden háztartásában megvalósul a
legnagyobb lehetséges megtakarítással járó hőszigetelés és nyílászárócsere, valamint fűtéskorszerűsítés (pl. vegyes tüzelésű
kazánok leváltása faelgázosító kazánnal vagy tömegkályhával). A lakásállomány alakulását a BAU modellhez hasonlóan az
eddigi trendek alapján számítottuk ki 2050-ig előretekintve.
A Zöld modell egyik fontos eleme a távfűtés megjelenése a térségben, ami egyfelől kényelmes és korszerű, másfelől
aminek segítségével a megújuló energiaforrások (döntően biomassza és környezeti hő [például geotermia]) is könnyebben
csatornázhatók a fűtési rendszerbe.
Ebben a modellben a legfőbb változások a 2020 és 2030 között történnek meg, a korábban említett bányabezárások miatt.
Ennek köszönhetően a modellben 2025-ben megjelenik a geotermális energia hasznosítása a mintaterületen, pl. Emődön
vagy Bogácson kialakított távhőszolgáltatás keretében. A távfűtés esetében 5%-os rendszerveszteséggel számoltunk,
feltételezve, hogy a kiépülő hálózat megfelel majd a kor műszaki követelményeinek.
Ugyancsak a távhő 2030-as bevezetése magyarázza a tűzifa megnövekvő arányát az egymással szomszédos Parasznya,
Radostyán és Varbó erdővel borított térségében, ahol szilárd biomassza tüzelésű kogenerációs erőmű valósulhatna meg.
Ekkor a 3 település együttes fűtési hőigénye 18 GWh lehetne. A fűtőművet optimális esetben Parasznya közelébe volna
érdemes telepíteni, ezáltal minimalizálható lenne a szállítás közben fellépő hőveszteség.
További öt település esetében a villamos energia és a tűzifa, valamint ezek kombinációjának esetleges térnyerésén
keresztül vizsgáltuk a különböző egyedi fűtési rendszerekben rejlő lehetőségeket.

4. Következtetések

A vizsgált mintaterület periférikus helyzetben van, lakossága elöregedő, az energiaszegénység szinte általánosnak
tekinthető. Paradoxonnak tűnik, de a háztartások fűtési energiafelhasználása mégis pazarló, ami az elavult lakásállománnyal,
a korszerűtlen fűtési rendszerekkel, a nem megfelelő tüzelőanyagok alkalmazásával, illetve az ezzel kapcsolatos ismeretek
hiányával magyarázható. Kutatásunk arra világít rá, hogy a jelenleg elérhető technológiai megoldásokkal a térség energetikai
önrendelkezése megvalósítható volna, azonban a megfelelő támogatási és szabályozási rendszer nélkül csak szerény
elmozdulás várható, mert ma a lakosságnak a legtöbb esetben az energiaszámlák befizetése is problémát okoz.

Köszönetnyilvánítás

A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta (OTKA 112477). A kutatási program címe: “A megújuló energiaforrások
alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken”.
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AZ ERDÉSZETI BIOMASSZA FENNTARTHATÓSÁGI KÉRDÉSEI
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN
HARMAT ÁDÁM, MUNKÁCSY BÉLA, SOHA TAMÁS, CSONTOS CSABA,
HORVÁTH GERGELY, CSÜLLÖG GÁBOR, SZABÓ MÁRIA
WWF Magyarország

Absztrakt
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2017 tavaszán új statisztikai módszertant vezetett be a háztartások biomasszafelhasználásának megbecsülésére. Ennek következtében Magyarország mindenféle erőfeszítés nélkül elérte az Európai Unió által 2020-ra
előírt megújuló energia célértéket, hiszen annak részaránya 10%-ról 14,5%-ra növekedett. A jelenség magyarázata az, hogy az új KSH
adatokra támaszkodó módszertan alapján számolt lakossági tűzifa-felhasználás két és félszerese a korábbi módszertan alapját képező
erdészeti kitermelési adatokból számítottnak. Jelen kutatás célja az országos átlagnál több tűzifát felhasználó Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei háztartások kérdőíves vizsgálata, a felmérés alapján a tűzifa-felhasználás kiszámítása, illetve a kapott eredmények összevetése
a MEKH adatokból számított országos átlaggal. Célunk továbbá a kalkulált háztartási tűzifa-felhasználás fenntarthatósági vizsgálata a
biomassza utánpótlása szempontjából, vagyis a felhasználás összevetése az erdészeti folyónövedékkel és az erdészeti tűzifa mennyiségével.

1. Bevezetés

A biomassza az egyik legjelentősebb, ugyanakkor legellentmondásosabb megújuló energiaforrás is egyben. A világ
primer energiafelhasználásának 14%-át ez adja, habár ennek kb. kétharmadát a harmadik világban jelenlévő tradicionális
biomassza-felhasználás teszi ki. Így, a hagyományos és a modern alkalmazások által termelt energia az összes megújuló
energia 73%-át adja (REN 21 2017). Dominanciája az Európai Unióban is megfigyelhető, hiszen a megújuló energiaforrások
által biztosított energia 60%-át teszi ki (Internet 1). Magyarországon még meghatározóbb a biomassza szerepe, hiszen a
megújuló alapú primer energiafelhasználás 90%-át adja (Internet 2). Ennek jelentős részét a szilárd biomassza adja ki,
amely hazánk esetében 100 PJ a 121 PJ-nyi bioenergiából.
A tűzifa jelentősége Magyarországon

Hazánkban a szilárd biomassza felhasználásának gerincét a tűzifa adja, azonban mennyisége nehezen mérhető, hiszen
a háztartásoknak nincsen adatszolgáltatási kötelezettsége. Korábban a mennyiségi becslésnek az alapját az erdészeti
statisztikán alapuló adatok jelentették, azonban 2017 márciusában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) új módszertant vezetett be, amely már a háztartási felhasználás alapján számol. Ennek hátterében egy 2014-ben
elfogadott EU-s elvárás (EC 431/2014) áll, amely pontosabb adatfelvételezést és -nyilvántartást vár el a tagállamoktól a
háztartások energiafelhasználásának vonatkozásában. Ennek az elvárásnak megfelelve a Központi Statisztikai Hivatal tízezer
háztartás lekérdezésére irányuló “Háztartási költségvetési és életkörülmény” adatfelvétele kiegészült energiafelhasználásra
1. táblázat: A megújuló energiaforrások aránya a végső energiafelhasználásból a statisztikai változás előtt és után
Forrás: Mezősi et al. 2017

1. ábra: Primer megújuló energiaforrások megoszlása Magyarországon, 2016 (%)
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vonatkozó kérdésekkel is (ez a több mint 4 millió magánháztartás 0,25%-a). Az eredmények validálása céljából a MEKH
bevonta a Magyar Mérnöki Kamarát, amely a lakásállomány épületenergetikai jellemzőire készített tipológiát, ami alá is
támasztotta az újraszámolt tűzifa mennyiséget (Mezősi et al. 2017).
Az új statisztikával 2010-től felülvizsgálatra került a megújuló energiaforrások részaránya a bruttó energiafelhasználásban.
Az érintett időszakban az új statisztika szerint a háztartási tűzifa felhasználás két és félszer akkora, mint korábban, a fűtési
időszaktól függően mennyisége kb. 75 PJ – vagyis az összes megújulónak kb. a 60%-át adja (1. ábra).
A biomassza fenntarthatósági kérdései

Lényeges szempont, hogy a biomassza csak feltételesen tekinthető megújuló energiaforrásnak, hiszen felhasználása során
egyrészt üvegházhatású gázok kerülnek a légkörbe, amelynek újbóli megkötése csak akkor lehetséges, ha gondoskodunk
a biomassza újratermeléséről. Másrészt a biomassza ellátási lánca (kitermelés – szállítás – felhasználás - újra termelés gondozás) fosszilis üzemanyagok jelentős mértékű felhasználásával jár. Mindemellett a termőföld igénye miatt konfliktusokat
gerjeszthet az egyes földhasználati módok között, közvetett-, illetve közvetlen földterülethasználat-változást idézve elő.
Az Európai Unió csak az idei évvel határozott meg fenntarthatósági kritériumokat a szilárd biomasszával szemben. A
2030-as energia- és klímacélokat tartalmazó intézkedéscsomag, a “Tiszta energia minden európainak” (népszerűbben “Téli
csomag”) az “Átdolgozott Megújuló Energia irányelven” (RED II) keresztül állított fel fenntarthatósági korlátot a szilárd
biomassza felhasználására vonatkozóan. Ennek alapján csak az a biomassza számítható be a megújuló energiaforrás
teljesítésébe, amelyik megfelel az irányelvnek. Ez többek között kimondja, hogy energetikai célú fakitermelés csak olyan
erdőben lehetséges, ahol:
• a kitermelés legális rendszerben történik;
• nem magas biodiverzitású az erdőállomány – vagy a kitermelés bizonyítottan nem veszélyezteti a természetvédelmi
célokat;
• az erdő hosszú távú biomassza-produkciója biztosított.
A felhasználási oldalon 2021-től a 20 MW-nál nagyobb erőművek esetében az ÜHG-kibocsátás 70%-os csökkentését kell
elérni a fosszilis energiahordozókhoz képest, 2026-tól pedig 80%-ost. A csak villamos energiát termelő erőművek esetében
pedig szintén csak az az erőmű termelése számítható be a megújuló energiaforrás teljesítésébe, és csak az kaphat támogatást,
amelyik fő energiahordozója a biomassza (tehát az együttégetés csak akkor lehetséges, ha több biomasszát használ fel, mint
fosszilis tüzelőanyagot), 50 MW felett pedig megfelel az elérhető legjobb technikai előírásoknak, vagy rendelkezik széndioxid-leválasztási és -tárolási technológiával (Európai Tanács 2018).
Ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumrendszer nem számol a szilárd biomassza felhasználásának egy fontos
aspektusával, az ún. szénadóssággal (carbon-debt). Ennek a fogalomnak a háttere az, hogy a szilárd biomassza döntő
része erdei biomassza, amelynek megújulási ideje több évtized, vagyis az égetéskor felszabadult összes szén-dioxidot a
megújuló erdőállomány csak évtizedek alatt képes újra megkötni. A fentieket figyelembe véve egyes számítások szerint a
teljes életciklusra vetítve bizonyos esetekben – ha egész fákat égetnek el – a fatüzeléssel nagyobb ÜHG-kibocsátás keletkezik
egységnyi megtermelt energiára, mint a széntüzelés esetében (Matthews et al. 2018). Ez súlyos aggályokat vet fel a Párizsi
Egyezmény céljait nézve, hiszen elemzések szerint a 1,5 fokos felmelegedési korlát megtartására is már csak kevesebb, mint
66% az esély (IPCC 2014).

2. Célkitűzés és módszertan

A magyar erdőtörvény (2009. évi XXXVII. törvény, illetve a módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény) összhangban van a
fent bemutatott Európai Uniós fenntarthatósági kritériumokkal, azonban a nagyerőművek fogyasztóként való belépésével és
a földgáz árváltozása miatt kialakult túlzott kereslet a tűzifa iránt nagy nyomást helyez az erdőgazdálkodókra, és kérdésként
merülhet fel, hogy meddig fokozható még, illetve fokozható-e egyáltalán a tűzifa felhasználásának mértéke. Az országos
adatokat vizsgálva a folyónövedék éves szinten kb. 13 millió bruttó m3. A hivatalos adatok szerint a fakitermelés az utóbbi
években 7-7,3 millió bruttó m3 között változott, amelyből a tűzifa mennyisége kb. nettó 3 millió m3 (ez az utóbbi 20 évben 2,5
és 3,8 millió m3 között változott) (Nemzeti Élelmiszerlánc-bizonsági Hivatal Erdészet Igazgatóság 2018). Ha ezt az értéket
összevetjük a korábban említett 75 PJ-lal, amely a MEKH szerinti éves tűzifa mennyiséggel egyenértékű, akkor a frissen
kivágott nyers keményfa energiatartalmával (keményfa esetében 7,4 GJ/m3 (Internet 4)) számolva ez 10 millió m3-t jelent,
de 20%-os nedvességtartalom esetében (ekkor az energiatartalom 9,6 GJ/m3) is 7,8 millió m3. Ez az érték tehát csaknem
háromszor annyi tűzifa-felhasználást feltételez, mint az országban az erdészetek által hivatalosan kitermelt mennyiség.
Ehhez természetesen hozzáadódhat az import, a nem erdészeti eredetű biomassza, az illegális fakitermelés és a hulladékkal
való égetés, azonban a nagy különbség miatt jobbal valószínűsíthető, hogy jelenleg túl van becsülve a tűzifa mennyisége –
amely így az ipari választékot is számba véve meghaladja az éves folyónövedéket.
Jelen kutatás célja az, hogy az országos átlagnál jóval erdősültebb és a tűzifára az átlagnál jobban támaszkodó BorsodAbaúj-Zemplén megye területén hasonlítsa össze az éves folyónövedék mennyiségét a különböző források alapján számított
felhasználás mennyiségével. Célunk az, hogy megállapítsuk azt, hogy a megye milyen szinten aknázta ki energetikai
szempontból az erdészeti erőforrásait. Így a kutatás módszertani szempontból statisztikai alapú összehasonlításra
támaszkodik, amelynek előnye annak egyszerű alkalmazása, hátránya viszont a statisztikai adatok megbízhatóságának
kérdése. Éppen ezért törekedtünk az erdészeti biomassza felhasználásának több forrás szerinti meghatározására.
A rendelkezésre álló biomassza és annak energetikai felhasználásának meghatározása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A megyében felhasznált erdészeti biomassza mennyiségére vonatkozóan többféle módszertan segítségével
következtethetünk.

159

Az első módszer esetében a folyónövedék meghatározásához az Országos Erdőállomány Adattár adataival számoltunk,
amelyből Microsoft Access adatbázis-kezelő segítségével határoztuk meg az országos szinten közel 1,2 millió darab
fafajsoros adatból a megye erdőterületeinek folyónövedékét, ami első lépésben 1258 ezer m3-nek adódik. Azonban nem
történik fakitermelés az összes erdőrészletben, hanem csak az üzemmód szerint arra kijelölt területeken, ezért a további
számításokból kizártuk az üzemmód alapján faanyagtermelést nem szolgáló erdőket, így a rendelkezésre álló folyónövedék
37 ezer m3-rel, 1 221 ezer m3-re csökkent. Sajnos a megyében gazdálkodó Északerdő Zrt. honlapján nincs információ arról,
hogy ehhez a számított adathoz képest ténylegesen mennyi az éves kitermelés. Ami ezen belül a tűzifa mennyiségét illeti – ha
az országos átlagnak megfelelő arányokkal számolunk – akkor a megyében kitermelt tűzifa mennyisége mindössze 281 ezer
m3. Természetesen a folyónövedékre vonatkozóan jelentős területi különbségek figyelhetőek meg, és általában az üzemterv
szerinti kitermelés is eltér a folyónövekmény nagyságától (2. ábra).
A második módszer a MEKH országos adataira támaszkodik. Ez esetben az országos adatból a háztartások számának
arányát felhasználva következtettünk a megyei felhasználásra. Mivel elsősorban a kisebb településeken jellemző a tűzifa
háztartási használata, ezért csak a 20 000 főnél kisebb településeket vettük figyelembe. A háztartások által felhasznált tűzifa
energiamennyisége így 6 214 TJ, ami nedvességtartalomtól függően 620-730 ezer m3.
A 2018-ban elkészült Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia ÜHG-leltára 461 997 tonnára becsüli a lakosság tűzifa
felhasználását (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018). Ez energiamennyiségben – nedvességtartalomtól függően –
3 800-7 300 TJ, köbméterre vetítve pedig 450-730 ezer m3.
A harmadik módszer saját adatfelvételezésre támaszkodik. Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke a Bükk-térségi
Leader Egyesület területén immár három éve végez kérdőíves felmérést a háztartások energiafelhasználási szokásaira
vonatkozóan. Mindeddig 18 település lakossági energiafogyasztásának felmérése történt meg, minden település esetében
legalább a lakosság 10%-ának megkérdezése révén. A kérdőívezés alapján a háztartások 65%-a használ tűzifát, átlagosan 8
erdei köbmétert (4,5 m3-t). Ha ezt kivetítjük a megyére – szintén csak a 20 ezer főnél kisebb településeket figyelembe véve
– akkor ez 528 ezer m3-t jelent.

3. Következtetések

A közelmúltban megváltoztatott számítási módszertan okán a hivatalosan számon tartott tűzifa mennyisége számottevően,
több mint két és félszeresére nőtt hazánkban, amit egyes források túlbecslésre, illetve az illegális tüzelőanyagok (lopott
fa, kommunális hulladék) számításba vételére vezettek vissza (Internet 5). Jelen kutatásunk alapján megállapítható, hogy

3. ábra: Folyónövedék Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a három módszertan szerint
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a lakosság által fűtési célra felhasznált tűzifa mennyisége – ha csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyét nézzük – valóban
meghaladta a korábban használt statisztikai módszertan szerinti felhasználást (2. ábra).
Mindhárom rendelkezésre álló módszertan alapján kijelenthetjük, hogy a felhasznált tűzifa mennyisége meghaladja a
megyére számolt kitermelt tűzifa mennyiségét, amelyhez ha hozzászámítjuk az ipari választékot is, akkor egy, a folyó éves
növedék mennyiségénél nagyobb összeget kapunk, vagyis a fakitermelés jelenlegi mértéke már veszélyezteti erdeink megújuló
képességét. A tavalyi évvel bevezetett Faanyagterméklánc-felügyelet (EUTR) alkalmazásával (pl. szigorúbb adminisztráció,
intenzívebb ellenőrzés) várhatóan csökkeni fog az illegális faanyag mennyisége a piacon. Ráadásul az “Átdolgozott Megújuló
Energia irányelv” (RED II) szerint várhatóan csak azt az erdei biomasszát lehet számításba venni a statisztikákban, amely
igazoltan fenntartható forrásból származott – vagyis vissza kell térni az erdészeti statisztikai alapon való számításra.
A fentiek következtében a hivatalosan számítható megújuló részarány visszaeshet hazánkban. Amint láthattuk, a tűzifa
megemelkedett mennyisége már így is veszélyezteti az erdők megújuló képességét, ezért ellensúlyozásként célszerű volna
a többi megújuló energiaforrás propagálása, illetve az energiahatékonyság jelentős mértékű fokozása. Annál is inkább,
mert amint láthattuk, a tűzifa karbon- és klímasemlegessége sok esetben megkérdőjelezhető, így célszerű lenne annak
visszaszorítása.

Köszönetnyilvánítás

A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta (OTKA 112477). A kutatási program címe: “A megújuló energiaforrások
alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken”.
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A FELSZÍN KÖZELI SZÉLMEZŐ ENERGETIKAI JELLEMZŐI KÁRPÁTALJÁN
HADNAGY ISTVÁN, TAR KÁROLY
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék;
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék

Absztrakt
A tanulmányban, amely egy komplex szélenergetikai vizsgálat része, 9 kárpátaljai meteorológiai mérőállomás 5 éves, napi átlagos
szélsebesség idősorát elemeztük. A Weibull-eloszlás segítségével előállítottuk a napi átlagos szélsebességek eloszlását az anemométer
magasságától különböző szintekben is, majd ugyanitt az egész időszakra vonatkozó átlagokat, amelyekre hatvány-függvényt illesztettünk.
Így összefüggés mutatható ki a Helmann-féle szélprofil törvény és a Weibull-eloszlás paraméterei között.
A szélmérés magasságában és a választott öt magassági szintben (20, 40, 60, 80 és 100 m) meghatároztuk a szélenergia felhasználás
szempontjából egyéb fontos paramétereket: a szélsebességek móduszát, variációs együtthatóját, a legnagyobb energiát hordozó
szélsebességet, az energetikailag hasznos szélsebességek időtartamát és a fajlagos szélteljesítményt.

Kulcsszavak: szélenergia, szélsebesség, fajlagos szélteljesítmény, Weibull-eloszlás, Kárpátalja

1. Bevezetés
A 2017-es év végére Ukrajnában 12 szélerőműpark működött, amelyek közül a legnagyobbak a Botievska (199,875 MW),
a Novoasovska-2 (57,5 MW) és a Prichornomorska (52,5 MW), így a telepített szélerőművek összes teljesítménye elérte az
525,6 MW-t (EWEA 2018). Ezzel az ország a 37. a világ nemzetei között a szélenergiát előállító országok ranglistáján (GWEC
2018). Ugyanígy Európai viszonylatban a 17. helyen áll (EWEA 2018). Velychko (2003), Dmytrenko – Barandych (2007),
Makarovskiy – Zinych (2014), Osadchyi et al., (2015), Moskalchuk – Pryhodko (2017) szerint a szélerőművek jó hatásfokú
elektromos energiatermeléséhez az ország területén a Fekete- és Azovi-tenger partvidékén, a Podóliai-hátság és a Donyecihátság területén, illetve a Kárpátalja területét 80%-ban lefedő Északkeleti-Kárpátok magasabban fekvő régióiban is kedvező
feltételek állnak rendelkezésre. Az itt húzódó Északkeleti-Kárpátok hegyvonulat ukrajnai részén az UWEA (2018) jelentése
szerint 2017-ben csupán két szélerőmű park üzemelt (WPP Starij Sambіr-1 (13,2 MW) és WPP Starij Sambіr-2 (20,7 MW)
kapacitással), Kárpátalja területére viszont még egyet sem telepítettek.
Ebben a tanulmányban a kárpátaljai szélmező szélenergia felhasználás szempontjából fontos paramétereit szeretnénk
meghatározni és elemezni. A kis-, közepes- és nagyteljesítményű szélerőművek különböző tengelymagasággal rendelkeznek,
ezért célszerűnek láttuk az energetikai paraméterek meghatározását ezekben a jellemző magasságokban is. Ezzel hozzájárulva
a szélenergia felhasználás jövőbeli elterjedéséhez Kárpátalján.

2. Anyag és módszer

A vizsgálatunkhoz a megfigyelő meteorológiai állomások 2011. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó napi átlagos szélsebesség adatsorait használtuk fel. Az állomások földrajzi elhelyezkedését és tengerszint feletti
magasságát az 1. ábrán mutatjuk be.
A potenciális szélenergia mérőszáma az áramló levegő kinetikus energiája, illetve az ebből származtatott fajlagos
szélteljesítmény (Pf): a szélirányra merőlegesen, egységnyi keresztmetszeten, egységnyi idő alatt átáramló energia
(Anapolskaya – Gandyn, 1978; de Renzo 1982), melynek mértékegysége W/m2 lesz:

1. ábra: Az adatbázist alkotó meteorológiai állomások földrajzi elhelyezkedése és tengerszint feletti magassága (m)
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A (2) egyenletből látszik, hogy a szélteljesítmény a szélsebesség (v) harmadik hatványával arányos (Patay 2003). A levegő
sűrűségét szélenergetikai számításoknál állandónak vesszük (ρ = 1,225 kg/m3, 15 °C-on és 760 mm légnyomás mellett).
Az energiatermelés számításához szükség van a széladatok valószínűségi sűrűségfüggvényének ismeretére, mely az
anemométer magasságában mért széladatok relatív gyakoriságával becsülhető. A napjainkban alkalmazott, főleg ipari
szélerőművek tengelymagassága, típustól függően eléri a 80-120 m magasságot. Így energetikai szempontból fontos tudnunk
ezekben a magasságokban is a szélsebességek egyes karakterisztikáit. A szélklimatológiában erre a célra gyakran a gammafüggvények családjába tartozó, kétparaméteres (k és c) Weibull-eloszlás tulajdonságai használható fel (Justus et al. 1978; Tar
2008b; Kravchyshyn et al. 2016):
ahol a k az ún. alaktényező (mértékegység nélküli szám), a c pedig az ún. skála-faktor (m/s), ezek a rendelkezésre álló
adatbázisból számíthatók. A szélmérés magasságában érvényes k és c paramétereknek többféle meghatározási módja is
ismeretes (Justus et al. 1978; Tar 2008; Costa Rocha et al. 2012; Kidmo et al. 2015). Ezek közül azt választottuk ki, amely által
kapott k és c paraméterek felhasználásával, az előzetesen elvégzett próba során, a legjobb közelítést lehetett elérni 5%-os
szignifikancia szinten.
A választott módszer a momentum-becslésre vezethető vissza (Tar 2008; Costa Rocha et al. 2012; Kravchyshyn et al.
2016). Ha ugyanis ismerjük az átlagos szélsebességet (vm) és az empírikus szórást (sn), akkor
ahol az sn/vm a variációs együttható, Γ(x) pedig a gamma-függvény.
Ha viszont ebből kiindulva ettől eltérő magasságokban akarjuk megadni az eloszlásokat, akkor az eloszlás paramétereit
a mérési szintre vonatkozó értékekből más magasságokra is kiszámolhatjuk. Ha a paraméterek értéke az anemométer za
magasságában ca és ka akkor egy z za szinten (Azad et al. 2014; Kidmo et al. 2015):

A, a skála- és az alakparaméter ismeretében az átlagos szélsebesség, a szórás, a módusz, a variációs együttható és az
átlagos teljesítmény (P) a szélmérés magasságától eltérő szintekben a gamma-függvény (Γ) felhasználásával határozható
meg.
A teljesítménybecslés Weibull-eloszlással történő közelítése az eloszlás már említett tulajdonságán alapul, azaz ha
a v szélsebesség k és c paraméterű Weibull-eloszlással jellemezhető, akkor vm szintén Weibull-eloszlású km és cm
paraméterekkel. A fajlagos szélteljesítményt a gamma-függvény (Γ) felhasználásával az alábbiak szerint definiálhatjuk
(Troen – Petersen, 1989; Bartholy – Radics 2000; Bonfils 2011; Ahmed et al. 2013; Azad et al. 2014):
ahol c és k a Weibull-eloszlás paraméterei.
A fajlagos szélteljesítmény megadható a különböző magassági szintekben előállított relatív gyakorisági eloszlások
segítségével is (de Renzo 1982; Osadchyi et al. 2015; Moskalchuk 2017):
ahol vi3 a sebesség-intervallumok (∆x=1 m/s) középpontjainak (vi) köbös értékei, a pi a hozzájuk tartozó relatív gyakoriságok,
az n pedig a sebesség-intervallumok száma.

3. Eredmények

A napi átlagos szélsebességek gyakorisági eloszlását a Weibull-eloszlással próbáltuk meg leírni. Az eloszlás illeszkedésének
megbízhatóságát a χ2-próba segítségével ellenőriztük. Huszt állomást kivéve, minden esetben 5%-os szignifikancia szinten
megfelelő illeszkedést kaptunk. Huszton a legjobban közelítő, de 0,90 elfogadási szint alatti Weibull-paramétereket
használtuk. Ezek segítségével előállítottuk az eloszlásokat, az átlagos értékeket, a szórást, a móduszt és a variációs együtthatót
a z magasságokban. A za értékeit az 1. táblázatból vettük, a választott magasságok pedig z=20, 40, 60, 80 és 100 m.
Az átlagos szélsebesség

A terület átlagos szélsebessége 2,03 m/s, de nagy térbeli változékonyságot mutat, 0,92 m/s (Huszt) és 4,68 m/s (Pláj)
között változik. A síkvidéken és a keskeny folyóvölgyekben inkább alacsony átlagos szélsebességek (1,45 m/s), míg a
környezetből kiemelkedő hegygerincek, hegycsúcsok tetején a magasabb (4,05 m/s) értékek jellemzők. Az állomások közötti
növekvő sorrend a következő: Huszt, Ökörmező, Nagyberezna, Rahó, Alsóhidegpatak, Alsóverecke, Ungvár, Pozsezsevszka és
Pláj. A 100 m-es szintben a sorrend nem változik, csak az értékek nagyobbak, 2,23 m/s (Huszt) minimummal és 7,69 m/s
(Pláj) maximummal. Ennek területi képét 100 m magasságban a 3. ábrán mutatjuk be.
Minden magassági szintben összefüggést találtunk a mérőpontok átlagos szélsebessége és tengerszint feletti magassága
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1. táblázat: A napi átlagos szélsebesség eloszlását leíró Weibull-eloszlás paraméterei és a szélmező egyes energetikai paraméterei az
anemométer za magasságában és további öt szintben, a 2011-2015-ös időszakban
(kiemelve: első három legnagyobb és legkisebb érték)
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között. A korrelációs együttható átlagos értéke 0,851 volt. A korrelációs együttható megbízhatóságát t-próbával és a
varianciaanalízis során alkalmazott F-próbával teszteltük. Mind a két próba alapján 5%-os megbízhatósági szinten állíthatjuk,
hogy a két változó között megbízható összefüggés van, az r szignifikánsan eltér 0-tól.
A szélsebességek variációs együtthatója

A szélenergia kitermelés szempontjából az egyenletes széljárás a kedvezőbb, azaz ha a szélsebességek állandóan a (magas)
átlag körül mozognak. A 2. táblázat szerint az anemométer magasságában a variációs együttható 0,40 (Huszt) és 0,98
(Rahó) között változik. Az állomások közötti növekvő sorrend: Huszt, Alsóhidegpatak, Ungvár, Pláj, Alsóverecke, Ökörmező,
Nagyberezna, Pozsezsevszka, Rahó. A sorrend itt is minden magasságban ugyanez marad. Az átlagos szélsebességek
legnagyobbak Ungváron, Pozsezsevszkán és Plájon. Ezek közül a legkevésbé változékony széljárású Ungvár és Pláj. A két
állomás különböző orográfiai környezetben található. Ha a magasabb szintek (80, 100 m) szélsebességeit vesszük figyelembe,
akkor a szélenergia felhasználás szempontjából az Ungi-sík, a hegyvidéken pedig a Borzsa-havas területén találhatunk a
legkedvezőbb feltételekre.
A szélsebességek módusza

A szélsebességek módusza a za magasságban 0,03 m/s (Rahó) és 2,97 m/s (Pláj) között változik. A módusz növekvő
sorrendje: Rahó, Nagyberezna, Ökörmező, Huszt, Pozsezsevszka, Alsóverecke, Alsóhidegpatak, Ungvár, Pláj. A magasággal
a módusz esetében sincs változás a sorrendben. A módusz értéke alapján is kedvező telephelynek bizonyul Ungvár és Pláj,
ahol a legvalószínűbb szélsebesség 100 m-en eléri a 3,55 m/s-ot, illetve a 6,40 m/s-ot. Egy szintén hegyvidéki állomás, a
Pozsezsevszka is viszonylag magas átlagos szélsebességgel (100 m-en 5,92 m/s) rendelkezik, azonban a magas variációs
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2. ábra. Az átlagos napi szélsebességek gyakorisági eloszlása az anemométer magasságában (za) és további öt szintben
a 2011-2015. időszakban

együttható (100 m-en 0,71) és az alacsony módusz (100 m-en 2,83 m/s) miatt a szélturbinák folyamatos, kiegyenlített
működése nem lehetséges. Itt valószínű, hogy a területen található mérőpontok többségéhez képest nagyobb átlagos
szélsebességet a gyakori szélcsendes időszak mellett jelentkező rövid ideig tartó erős szelek (v≥10 m/s) okozzák.
A szélsebességek gyakorisági eloszlása

A teljes időszakra vonatkozó, Δx=1 m/s szélsebesség osztályokba osztott adatsorból szerkesztett hisztogramok, a helyi
széljárás sajátosságai szerint állomásonként különböző képet mutatnak. Az eddigi megállapításainkra alapozva csupán
Ungvár és Pláj mérőpont hisztogramját mutatjuk be, az anemométer magasságában (za) és a választott további öt szintben
(2. ábra).
A modern szélturbinák esetében az indítósebességet igen gyakran a 3 m/s jelenti. Az ezt meghaladó szélsebességek
kumulált gyakoriságát ismerve megtudjuk, hogy a berendezés az adott időszak (év, hónap stb.) hányad részében fog
elméletileg üzemelni és ezzel áramot termelni. A 3 m/s és az azt meghaladó szélsebességek kumulált gyakorisága (vátl≥3
m/s) a za szintben 0 nap/év (Huszt) és 245 nap/év (Pláj) között változik, 100 m-en pedig 52 nap/év és 329 nap/év között. Ez
azt jelenti, hogy pl. Pláj mérőpontban egy ilyen indítósebességű, 100 m tengelymagasságú szélturbina az év mintegy 90,0%ban üzemelhet. Ezt követi Pozsezsevszka (72,0%-al) és Ungvár (68,6%-al). A két utóbbi között 100 m-en alig 3,5% különbség
adódig, viszont a Pozsezsevszkán jelentkező erősebb szelek miatt a vátl≥5 m/s szélsebességek összes gyakoriságában
(mintegy 20%-os különbség) és ezzel a szélteljesítényben is jelentős különbségek mutatkoznak. A többi 6 állomáson a vátl≥3
m/s kumulált gyakorisága a za magasságában nem haladja meg 15%-ot (55 nap/év), 100 m-en pedig átlagosan 39,4% (144
nap/év). A vátl≥3 m/s kumulált gyakorisága alapján a za és minden további z szintben az állomások növekvő sorendje: Huszt,
Alsóhidegpatak, Ökörmező, Nagyberezna, Rahó, Alsóverecke, Ungvár, Pozsezsevszak és Pláj.
A legnagyobb energiát hordozó szélsebesség (vmaxE) tekintetében a vártnak megfelelően minden magassági szintben
Huszton kaptuk a legalacsonyabb értékeket (za magasságban 8,58 m/s, 100 m-en 11,99 m/s) és Pozsezsevszkán a
legmagasabbakat (za magasságban 1,26 m/s, 100 m-en 2,89 m/s). Az összes állomás közül a Pozsezsevszkán jelentkeznek a
legerősebb szelek és egyeben a legnagyobb energiát hordozó szelek, de ezek időbeli eloszlása nem egyenletes. A Pláj állomáson
kaptuk a második legmagasabb értékeket (za magasságban 8,48 m/s, 100 m-en 11,92 m/s) a legnagyobb energiát hordozó
szélsebességre, amihez viszonylag alacsony variációs együttható is párosul, ez a szélenergia felhasználás szempontjából egy
kedvező adottság.
A fajlagos szélteljesítmény

Kárpátalján a fajlagos szélteljesítmény (Pf) a za szinteken 0,7 W/m2 (Huszt) és 149,8 W/m2 (Pláj) között, míg 100 m-en 9,2
W/m2 (Huszt) és 506,5 W/m2 (Pláj) között változik, ami igen nagy különbségnek mondható. A jellemző átlagos mennyiségek
még 100 m-en is csupán 20-50 W/m2 körül vannak, melyek így átlagértékben viszonylag nagyon alacsonyak. Az állomások
közül ki kell emelnünk Ungvárt (100 m-en 74,7 W/m2), Pozsezsevszkát (368,6 W/m2) és Plájt (506,5 W/m2), ahol ebben

3. ábra: A domborzat áramlásmódosító hatása figyelembe vétele nélkül 100 m-es felszín feletti magasságban rendelkezésre álló átlagos
szélsebesség (a) és szélteljesítmény-mező (b) Kárpátalján a 2011-2015-ös időszakban
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a magasságban, kárpátaljai viszonylatban a legkedvezőbbek az energiahasznosítás feltételei. A 3. ábrán a 100 m-es felszín
feletti magasságban rendelkezésre álló szélteljesítmény-mezőt ábrázoltuk. A térképen jól láthatók a rendkívül nagy területi
különbségek, amelyek a domborzati viszonyokból adódhatnak.
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A BIOGÁZ TERMELÉS GLOBÁLIS HELYZETE
SZABÓ GYÖRGY, SALÁNKI ANNABELLA, FAZEKAS ISTVÁN, KOZMA GÁBOR,
TEPERICS KÁROLY, SZILÁGYINÉ CZIMRE KLÁRA
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Absztrakt
Tanulmányunkban a biogáz termelés globális helyzetét mutatjuk be a rendelkezésünkre álló legfrissebb statisztikák, adatbázisok
alapján. A világ energiatermelésében ma még egyértelműen a fosszilis energiahordozók dominálnak (81%), a megújulók részesedése
mindössze 14,1%-os volt 2014-ben. A megújuló energiaforrásokon belül a biomassza hasznosítása a legelterjedtebb, de ez főként
a tűzifa elégetését jelenti, s jóval kisebb arányban találkozunk a korszerűbb, hatékonyabb felhasználási formákkal, mint például a
biodízel, a bioetanol, vagy a biogáz hasznosításával. Bár a biogázból megtermelt energia mindössze 2%-át adja a biomasszából előállított
energiának, ez a legdinamikusabban fejlődő ágazat, évi 10%-os növekedési ütemmel. Globális szinten 2000-ben 0,28 EJ volt a biogázból
előállított elsődleges energia mennyisége, 2014-ben ez az érték az ötszörösére, 1,27 EJ-ra növekedett. A biogáz termelés alapanyagai igen
változatosak lehetnek, sok országban a mezőgazdasági eredetű hulladékokból, melléktermékekből állítják elő a legtöbb biogázt, de egyes
országokban a hulladéklerakókban keletkező depóniagáz, míg más országokban a szennyvíziszapokból felszabaduló, ún. szennyvíziszap
gáz a legfontosabb biogáz forrás. A biogázt elsősorban villamos energia előállítására használják, a megtermelt hőenergia hasznosítása
alárendelt szerepet játszik. A biogáz termelés súlypontja Európában van, ahol kiemelkedik Németország, Olaszország és az Egyesült
Királyság. A kontinensek sorában Ázsia áll a 2. helyen, ahol Kína a legnagyobb termelő. Észak Amerika rendelkezik még számottevő
termeléssel, a többi kontinensen egyelőre még nem terjedt el ez az energiatermelési forma.

Kulcsszavak: globális klímaváltozás, energiatermelés, megújuló energiaforrások, biomassza, biogáz

1. Bevezetés
Egyes becslések szerint 2035-ig a Föld népessége eléri a 8,8 milliárd főt, amely közel 1,5 milliárd emberrel több, mint
manapság. A népességnövekedés többek között az energiaigény növekedésével is jár, amely a következő 20 évben akár 30%kal is növekedhet. Az egyre növekvő energiaigény elsősorban az elektromos energiát érinti, melynek részaránya a jelenlegi
42%-ról várhatóan 55%-ra fog nőni (Dinya, 2018). Az előrejelzések szerint 2050-re a teljes energiaigény kb. 30%-át fogják
tudni megújuló energiaforrásokból fedezni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a teljes energiaigény kb. 70%-át továbbra is
fosszilis energiahordozókból fogják biztosítani (Dinya, 2018).
Miután a globális klímaváltozás elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok elégetése során a légkörbe kerülő üvegházhatású
gázok (ÜHG) légköri koncentrációjának növekedésre vezethető vissza, nagyon fontos, hogy a megújuló energiaforrások
hasznosítása egyre inkább előtérbe kerüljön. Az utóbbi években nagyon komoly erőfeszítések történtek az ÜHG-kibocsátás
visszaszorítása érdekében, melyek közül kiemelkedik a 2015-ös Párizsi Megállapodás (Faragó, 2016), mely jelenleg a
klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb dokumentumnak tekinthető. 2016. novemberében lépett hatályba, s 2017.
júliusáig már 175 ország írta alá. Ez a megállapodás a Kiotói Jegyzőkönyvvel ellentétben egyetemes jellegű, ami azt jelenti, hogy
minden ország számára kötelezettségeket ír elő a 2020 utáni időszakra, a kibocsátás-szabályozással, az alkalmazkodással és
a végrehajtással kapcsolatban (Faragó, 2016).
A kibocsátás csökkentés legkézenfekvőbb módja, a megújuló energiaforrások részarányának növelése. Tanulmányunkban
a megújuló energiaforrások közül a biomassza felhasználására koncentrálunk, ezen belül pedig elsősorban a biogáz termelés
globális vonatkozásait kívánjuk bemutatni. Részletezzük, hogy melyek a biogáz termeléshez felhasznált legelterjedtebb
alapanyagok, bemutatjuk, hogyan alakul a megtermelt hő- és villamos energia mennyisége az egyes kontinenseken, s kitérünk
a legjelentősebb biogáz termelő országokra is.

1. ábra: A világ elsődleges energiatermelésének megoszlása 2014ben (%). (Forrás: saját szerkesztés a WBA, 2017 adatai alapján)

2. ábra: A világ bruttó végső energiafogyasztásának alakulása a
megújuló energiaforrásokon belül 2014-ben (%).(Forrás: saját
szerkesztés a WBA, 2017 adatai alapján)
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1. táblázat: A világ elsődleges energiatermelésének alakulása 2000-2014 között (EJ). (Forrás: WBA, 2017)
2000
2005
2010
2014

Összesen

szén

kőolaj

földgáz

nukleáris energia

megújuló energia

542

153

173

115

30,1

71,2

420
483
573

97

125
164

153
168
179

86,7
98,8
121

28,3
30,2
27,7

55

60,9
80,8

3. ábra: A megújuló energiaforrásokból származó összes elsődleges energiatermelés az egyes kontinenseken 2014-ben (EJ) (Forrás: saját
szerkesztés a WBA, 2017 adatai alapján)

2. A megújuló energiaforrások szerepe a világ energiagazdaságában

A világ energiatermelése évről évre dinamikusan növekszik. Míg 2000-ben az összes megtermelt energia 420 EJ (exajoule)
volt, addig 2014-ben ez 573 EJ-ra növekedett (1. táblázat). Jól látható a fosszilis energiahordozók dominanciája, 2014-ben a
szén, a kőolaj és a földgáz együttes részaránya 81%-volt (1. ábra), miközben a megújuló energiaforrások aránya alig haladta
meg a 14%-ot (WBA, 2017). A megújuló energiaforrásokból előállított energiamennyiség 2000 és 2014 között évente
átlagosan 3,35%-al növekedett, ugyanakkor nem ez, hanem a szén volt a legdinamikusabban növekvő energiaforrás ebben
az időszakban.
A megújuló energiaforrásokon belül a biomassza dominanciája figyelhető meg. A bruttó végső energiafogyasztás több
mint háromnegyede származik a biomasszából, messze megelőzve a többi megújuló energiaforrást (2. ábra). Az egyes
kontinenseket tekintve egyedül Ausztrália és Óceánia esetében nem a biomassza a meghatározó megújuló energiaforrás, itt
a napenergiáé a vezető szerep. Kiemelkedik Afrika, ahol a megújulókon belül kiemelkedően magas, 96,2%-os a biomassza
aránya az elsődleges energiatermelésben (3. ábra), ami itt elsősorban a tűzifa felhasználását jelenti. Több afrikai ország
esetében is 90% fölött van a megújuló energiaforrások felhasználási aránya, ami akár pozitívumként is értékelhető, azonban
ezekben az országokban arról van szó, hogy elsősorban a tűzifát használják energiatermelésre. Az áramellátással nem
rendelkező népesség aránya az egész kontinensre vonatkoztatva 2016-ban 48% volt, de a közép-afrikai régióban a lakosság
75%-a él olyan háztartásokban, ahová nincs bevezetve az áram, így itt általában a tűzifa az egyetlen energiaforrás (Energy
Access Outlook 2017).
A World Energy Council 2016-os jelentése szerint a világ energiaellátásának 10%-a származik a biomasszából, melynek
energetikai hasznosítása nagyon változatos lehet. A tűzifa pl. közvetlenül elégethető, de készíthető belőle faszén, biobrikett,
vagy biopellet is, amelyeket ugyancsak fűtésre, melegítésre lehet használni. Ezek mellett előállíthatók belőle folyékony
halmazállapotú bioüzemanyagok is, mint például a biodízel, vagy a bioetanol, de speciális fermentorok segítségével biogázt
is nyerhetünk belőle, amelyből hőt és villamos-energiát állíthatunk elő. 2016-ban globális szinten, a biomassza energetikai
hasznosításán belül a tűzifa felhasználása volt a meghatározó (68%), de egyre inkább növekszik a többi hasznosítási mód
aránya is. A biogáz részesedése 2014-ban mindössze 2% volt, de több országban is dinamikusan növekszik a felhasználási
aránya (WBA, 2017).

3. A biogáz termelés alapanyagai

Több olyan tényező is van, amely a biogáz hasznosítását egyre indokoltabbá teszi, mind gazdasági, mint környezetvédelmi
szempontból. Az egyre intenzívebb gazdasági növekedés magával hozta a hulladékok és a különféle technológiai folyamatok
során keletkező melléktermékek mennyiségének növekedését. Rendkívül fontos, hogy ezeket szakszerűen, a környezetet a
lehető legkisebb mértékben terhelve ártalmatlanítsuk. Különös figyelmet érdemelnek a biológiai eredetű, szerves hulladékok,
melléktermékek, melyek elsősorban az alábbi forrásokból származhatnak:
• az élelmiszergyártás hulladékai,
• a szennyvíztisztítás melléktermékei,
• a növénytermesztés más célra nem használható melléktermékei,
• az állattartás melléktermékei és hulladékai.
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4. ábra: A biogáz üzemek típusai (Forrás: saját szerkesztés, az IEA 2016-os adatai alapján)

A fent említett hulladékok, melléktermékek különféle technológiák alkalmazásával felhasználhatók biogáz előállítására,
melynek során egyrészt megtörténik a keletkezett hulladékok ártalmatlanítása, másrészt a keletkezett biogáz elégetésével
villamos- és hőenergia is termelhető (Marosvölgyi, 2018).
A biogáz szinte bármilyen növényi vagy állati eredetű alapanyagból előállítható, azonban a leggyakrabban a következő
forrásokból származik:
• mezőgazdasági hulladékok és az energianövények fermentálásából származó gáz
• szennyvíziszap gáz
• depóniagáz
Brazíliában és az Európai Unió országainak többségében, pl. Ausztriában, Dániában, Franciaországban és Hollandiában
a mezőgazdasági hulladékok adják a biogáz termelés alapanyagát, de pl. Nagy-Britanniában és Finnországban a
hulladéklerakókban keletkező depóniagázból származik a biogáz termelés csaknem fele (4. ábra) (IEA, 2016). Bár a
szennyvíziszapból előállított biogáz általában alárendelt szerepet játszik, mivel a szennyvíziszapokat trágyázásra is kiválóan
lehet használni, néhány országban, pl. Svájcban, a Koreai Köztársaságban, Svédországban (4. ábra), Lengyelországban és
Bulgáriában, ez képezi a biogáz termelés legfontosabb alapanyagát (IEA, 2016, EurObserv’ER, 2017).
Az Amerikai Egyesült Államokban működő, mintegy 2100 biogáz termelő üzem 60%-a ugyancsak a szennyvíztelepeken
keletkező szennyvíziszap gázt hasznosítja, 30%-a pedig depóniagázzal működik. A trágyák, mezőgazdasági hulladékok 2014ben még alárendelt szerepet játszottak az USA biogáz termelésében, de a fő fejlesztési iránynak ezt jelölték meg, középtávon
11000 új üzem felépítését tervezik (Bogdán, 2015). Az ázsiai kontinens vezető biogáz termelő országában, Kínában más a
helyzet, ott elsősorban az egyes háztartásokban keletkező szerves hulladékot használják fel biogáz előállítására, mégpedig
kis teljesítményű, egyszerű felépítésű, családi biogáz termelő berendezéssel. A keletkező biogázt elsősorban a háztartások
fűtésére és főzésre használják (Bogdán, 2015).

4. A biogáz- és a biogázból előállított villamos- és hőenergia-termelés alakulása

Míg globális szinten 2000-ben mindössze 0,28 EJ volt a biogázból előállított elsődleges energia mennyisége, addig ez
2014-ben már csaknem ötszörösére, 1,27 EJ-ra növekedett. A biogázt elsősorban Európában és Ázsiában hasznosítják
energiatermelésre, Amerikában jelenleg kevésbé népszerű, Ausztráliában és Afrikában pedig elhanyagolhatóan kicsi a
biogáz energetikai hasznosítása (5. ábra).
A 6. ábra normál m3-ben (Nm3) mutatja be, az egyes kontinenseken megtermelt biogáz mennyiségét. Látható, hogy
2000-ben még Észak- és Dél-Amerika állította elő a legtöbb biogázt, de 2005-ben Európa átvette a vezető szerepet és előnyét
tovább tudta fokozni 2014-ig. Európa mellett Ázsia jelentősége is nőtt, 2005 óta Európa után biztosan őrzi második helyét a
kontinensek sorában.

5. ábra: A biogázból származó elsődleges energiatermelés
alakulása az egyes kontinenseken 2014-ben (%)
(Forrás: saját szerkesztés a WBA, 2017 adatai alapján)

6. ábra: A világ biogáz termelésének alakulása 2000-2014 között
(milliárd Nm3)
(Forrás: saját szerkesztés a WBA, 2017 adatai alapján)

170
2. táblázat: A világ első öt biogáz termelő országa 2014-ben
(Forrás: WBA, 2017)
Ország

Kína
USA

Biogáz termelés (milliárd Nm3)

Thaiföld

15,0
8,48
1,30

India

0,81

Kanada

0,79

Az első 5 ország összesen:

26,4

EU 28
Világ

28,9

58,7

7. ábra: A biogázból előállított villamos energia mennyisége
kontinensenként 2014-ben (TWh)
(Forrás: saját szerkesztés a WBA, 2017 adatai alapján)

A 6. ábrán látható, hogy a világ biogáz termelése 2014-ben már csaknem elérte a 60 milliárd Nm3-es értéket (WBA,
2017). A 2. táblázatban látható, hogy melyek a vezető országok a biogáz termelés tekintetében. Az EU 28 országát a 2.
táblázat egységesen kezeli, s megállapítja, hogy az 58,7 milliárd Nm3-es mennyiségnek csaknem a felét (49,2%) itt állítják
elő. Az EU-n belül Németország a legnagyobb biogáz termelő, mellette még Olaszország és az Egyesült Királyság termelése
kiemelkedő. Ez a három ország adja az EU teljes biogáz termelésének 76%-át (EurObserv’ER, 2017). Az EU-n kívüli térséget
tekintve kiemelkedik Kína, a világ teljes biogáz termelésének csaknem 25%-ával, s mellette még az USA, Thaiföld, India és
Kanada került fel a legnagyobb biogáz termelő országokat bemutató listára (2. táblázat).
A biomasszából 2014-ben globálisan 493 TWh villamos energiát állítottak elő, melynek döntő részét (313 TWh) a szilád
biomassza elégetéséből nyerték, a biogázból nyert villamos energia 80,1 TWh volt, ami a teljes megtermelt mennyiség 16%a (WBA, 2017). A biogázból történő villamos energia termelésében Európa vezet (59,3 TWh), ahol Németország messze
kiemelkedik a mezőnyből, hiszen egymaga 33,1 TWh villamos energiát állít elő, utána következik Olaszország (8,2 TWh)
majd az Egyesült Királyság (7,2 TWh) (EurObserv’ER, 2017). Európa mellett még az amerikai kontinensen számottevő a
termelés (15,4 TWh), melynek 88%-a az USA-hoz kötődik, a többi kontinensen egyelőre nem terjedtek el a biogáz erőművek
(7. ábra).
A biomasszából globális szinten előállított hőenergia mennyisége 2014-ben 46 EJ volt, aminek a döntő része a tűzifa
elégetéséből származott, s mindössze 0,52 EJ hőenergiát (1,1%) termeltek a biogázból. A biogázból termelt energiának
általában csak kis része hasznosul hőenergiaként. Ezt jól szemlélteti a 3. táblázat, melyben néhány kiválasztott ország
esetében feltüntettük a biogázból megtermelt villamos- és hőenergia mennyiségét.
Bár a 2. táblázatban szereplő országok közül – amelyek esetében volt adat a hőenergia termelésről – mindegyikben nagyobb
volt a megtermelt bruttó villamos energia mennyisége, mint a bruttó hőenergia, az arányokban jelentős különbségeket
figyelhetünk meg. Törökországban pl. a biogázból előállított összes energián belül, viszonylag magas volt a bruttó hőenergia
aránya (33%) és Olaszországban is csaknem elérte a 25%-ot, s a Koreai Köztársaságban is 20% fölött volt, miközben
Kanadában és az USA-ban 2% alatt maradt.
A biomassza energetikai felhasználását tekintve a biogáz termelés mutatja a legintenzívebb, éves szinten átlagosan 10%
fölötti növekedést (WBA, 2017). A jövőben várhatóan egyre nagyobb arányban használnak fel szerves hulladékokat a biogáz
előállítására. Óriási potenciál van a biogáz földgázminőségűre történő tisztításában is. A technológia már ma is lehetővé
3. táblázat: A biogázból származó bruttó villamos energia és hőenergia termelés néhány kiválasztott országában, tonna
olajegyenértékben (toe) (Forrás: saját szerkesztés a World Energy Council adatai alapján, 2016)
Országok

Bruttó villamosenergia-termelés biogázból
2013-2014 (toe)

Ausztrália

93 896

Magyarország

22 958

Brazília
Kanada

39 295
75 753

Bruttó hőenergia-termelés biogázból
2013-2014 (toe)
na.
na.

932

2 174

Franciaország

129 493

16 815

Olaszország

640 413

201 037

Törökország

72 571

35 803

India

Írország
Mexikó

Koreai Köztársaság
Nagy-Britannia

Amerikai Egyesült Államok

79 794
16 080
13 844
52 365

509 975

1 099 829

na.
na.
na.

13 137
na.

20 780
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teszi a 99,5%-os metántartalom elérését, amellyel a felhasználási lehetőségek tovább bővülnek (Bogdán, 2015). A biogáz
jelentősége tehát folyamatosan növekszik, a jövőben várhatóan egyre nagyobb részesedése lesz a megújuló energiaforrásokon
belül.

5. Összefoglalás

A globális klímaváltozás elleni küzdelem egyik fontos térszíne, a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése.
2014-ben a világ energiatermelésének mindössze 14,1%-a származott megújuló energiaforrásokból, ami messze elmarad a
lehetőségektől, így óriási a fejlesztési potenciál ezen a területen. A megújulók között a biomassza dominanciája figyelhető,
melyen belül 2016-ban globális szinten, a tűzifa felhasználása volt a meghatározó (68%), a biogáz részesedése 2014-ban
mindössze 2% volt, de több országban is dinamikusan növekszik a felhasználási aránya. A biogázt a legtöbb országban
a mezőgazdasági hulladékok fermentálásából állítják elő, de gyakori a hulladéklerakókban képződő ún. depóniagáz és a
szennyvíztelepeken keletkező szennyvíziszap gáz hasznosítása is. A megtermelt biogázból elsősorban villamos energiát
állítanak elő a keletkező hőenergia hasznosítása általában alárendelt szerepet játszik. A biogáz termelés elsősorban az
Európai Unió területére koncentrálódik, ahol Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság adja a termelés döntő
részét. Az unión kívül pedig Kína az Amerikai Egyesült Államok, Thaiföld, India és Kanada tartozik a legnagyobb biogáz
termelő országok közé. Miután a biomassza energetikai hasznosításán belül a biogáz hasznosítása mutatta a legintenzívebb
növekedési ütemet a jövőben várhatóan egyre nagyobb részesedése lesz a megújuló energiaforrásokon belül.
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KLÍMASTRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON
KISS EMŐKE, FAZEKAS ISTVÁN, SZABÓ GYÖRGY, KOZMA GÁBOR,
TEPERICS KÁROLY, SZLÁGYINÉ CZIMRE KLÁRA
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Absztrakt
Az ezredfordulót követő évek hazai tudományos kutatási eredményei, az európai uniós integráció, majd a Kiotói Jegyzőkönyv hatályba
lépése következtében élesedő nemzetközi kötelezettségeink együttesen indokolttá tették, hogy hazánkban stratégiai tervezés kezdődjön a
klímaváltozás elleni küzdelem területén. Az ENSZ és az EU legfontosabb célkitűzései alapvetően meghatározzák a magyarországi tervezési,
beavatkozási feladatokat. A stratégiák készítése országos, megyei és települési szinten folyik. A első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a
2008-2025 időszakra, a felülvizsgált változat (NÉS-2) a 2017-2030 időszakra készült el, 2050-ig tartó kitekintéssel. Parlamenti vitájára és
elfogadására a 2018. évi őszi ülésszak alatt került sor.
A megyei klímastratégiák KEHOP támogatással 2017-2018 között készültek el, a települési stratégiák kidolgozása pedig még kezdeti
stádiumban van. A megyei klímastratégiák dokumentumelemzése során megállapítottuk, hogy azok az országos célokkal összhangban,
egységes módszertan alapján készültek, az adott megyére vonatkozó, specifikus célokat tartalmaznak, attól függően, hogy az
éghajlatváltozásnak milyen jellegű hatása érvényesül legerőteljesebben, illetve, hogy az adott megyére milyen gazdasági, társadalmi,
természeti adottságok jellemzőek.

Kulcsszavak: klímaváltozás, tervezési szintek, mitigáció, adaptáció

1. Bevezetés
Az éghajlatváltozás az egyik legfőbb kihívás ma az emberiség számára (Howard-Grenville et al., 2014). A klímaváltozás
elleni küzdelem globális szintű feladatait nemzetközi szervezetek koordinálják, a kötelezettségeket pedig nemzetközi
jogszabályok rögzítik. Az 1988-ban létrehozott ENSZ Éghajlatváltozással foglalkozó Kormányközi Testület (IPCC)
modellezési és hatáselemzési vizsgálatok alapján készített és rendszeresen közzétett jelentései képezik 1990 óta a globális
szintű klímapolitika tudományos hátterét, a nemzetközi kötelezettségekben megfogalmazott célkitűzések megalapozását.
Az 1994-ben hatályba lépő ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény és annak 2005-ben érvénybe lépő Kiotói Jegyzőkönyve
voltak az első jogilag kötelező érvényű nemzetközi megállapodások, amelyek a légkörbe jutó üvegházhatást kiváltó gázok
csökkentésére irányultak. Az utóbbi a kibocsátás csökkentésének mértékét az 1990-es bázisévhez képest a 2008-2012es időszakra átlagosan 5,2 %-ban jelölte meg. A nemzetközi vállalások betartása és az azt szolgáló mechanizmusok (ÜHG
kereskedelmi rendszer) az aláíró országok részéről egyre inkább szükségessé tették a nemzeti szintű (döntően mitigációs)
stratégiák kialakítását. A globális klímapolitika legújabb mérföldköve a 2015. december 12-én elfogadott Párizsi Megállapodás.
Ez egy jogilag kötelező érvényű, nemzetközileg összehangolt keret a klímaváltozás megfékezésére, amelynek célja a globális
átlaghőmérséklet növekedését +2 °C alatt tartani az iparosodás előtti szinthez képest. A Megállapodás ezúttal nem tartalmaz
konkrét, számszerűsített kibocsátás csökkentési kötelezettséget az országok számára, ám a végrehajtása szükségessé teszi
az aláírók részéről az üvegházhatású gázok kibocsátásának további erőteljes csökkentését, valamint az éghajlat kedvezőtlen
hatásaihoz való alkalmazkodás növelését (Streck et al., 2016; Faragó, 2016a., Agreement, P., 2015). Következésképpen a
nemzeti mitigációs stratégiák újragondolása mellett újabb stratégiai tervezési szintek bevonása is szükségessé válik, továbbá
egyre nagyobb szerepet kap a tervezésben az adaptáció. Mivel a mitigáció és az adaptáció sikerességéhez elengedhetetlen
a különböző tervezési szintek együttműködése, kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy a hazai tervezési szinteken elkészült
dokumentumok mennyire illeszkednek egymáshoz és a nemzetközi célkitűzésekhez, illetve hogy az elkészült stratégiák
mennyire összpontosítanak a klímaváltozás miatt helyben várható problémákra. Vizsgálatunk során kitekintést tettünk az
EU más országainak nemzeti szintű klímastratégiáira is.

2. Anyag és módszer

A kutatás során a nemzetközi helyzet áttekintéséhez a Grantham Research Institut on Climate Change and Environment
adatbázisában található dokumentumokat elemeztük, a hazai állapot bemutatásához pedig a Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia áttekintése mellett, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztályának
adatbázisát, illetve az általuk működtetett NATéR dokumentumtárat használtuk. Mindezek mellett elvégeztük a 2018.
tavaszára valamennyi megyei önkormányzat számára elkészült megyei klímastratégiák tartalomelemzését is.

3. Eredmények

Világszerte több mint 1500 klímaváltozással közvetlenül összefüggő állami szintű jogszabály és politikai dokumentum
létezik. Ezek több mint 90%-a a Kiotói Jegyzőkönyv hatályba lépését követő 10 évben - 2005-2015 között - született, 106
pedig a Párizsi Megállapodás óta került bevezetésre. Ezeken túl, több ezer települési, megyei, tartományi és egyéb közvetett
állami szintű kezdeményezés létezik a világban, melyek a klímaváltozás elleni küzdelemre összpontosítanak.
Jellemzően az állami szintű klímastratégiáknak három pillére van: az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
(mitigáció), a már elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodás (adaptáció), valamint az előző kettő eléréséhez
szükséges tudás, tudatosság, életmód kialakítását szolgáló szemléletformálás. A komplex klímastratégiákban mindhárom
terület egymást kiegészítő módon megjelenik. Gyakori azonban, hogy a mitigációs és adaptációs stratégiák különböző
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1. ábra: Különböző tematikájú klímastratégiák számának (halmozott) alakulása az Európai Unióban

dokumentumokban szerepelnek és különböző időpontokban készültek, sőt néhány országban egyik vagy másik hiányzik.
Ez arra utal, hogy az egyes országokban különbözőek a stratégiai prioritások, eltérően tekint a politika a mitigációban és
adaptációban rejlő lehetőségekre és veszélyekre.
2018-ban az Európai Unió 28 tagállama közül három ország (Ciprus, Lettország és Luxemburg) nem rendelkezett semmiféle
klímastratégiával. Ciprus esetében ez idáig egy releváns törvény született a megújuló energiaforrások használatának
előmozdítására és ösztönzésére, Lettország pedig 2010-ben alkotott egy 20 évre szóló Fenntartható Fejlődési Stratégiát,
amely tartalmazza az energiahatékonyságot és megújuló energiaforrásokat előmozdító intézkedéseket, az erdők CO2 elnyelő
funkciójának védelmét és a közlekedési ágazat kibocsátásának csökkentését. Luxemburg esetében szintén nincs állami
klímastratégia, de számos nemzeti jogszabály (földgáz és árampiacra vonatkozó törvények) figyelembe vesz mitigációs
szempontokat, továbbá klímaadót vezettek be az üzemanyagokra, akciótervet készítettek az ÜHG csökkentésre, valamint
együttműködési megállapodást (úgynevezett klímapaktumot) kötöttek a helyi önkormányzatokkal.
Az Európai Unió országaiban a mitigációs stratégiák általában időben megelőzték az adaptációs stratégiákat. Ennek az
az oka, hogy a globális szintű klímapolitikában a mitigáció kapott nagyobb hangsúlyt, így a nemzetközi kötelezettségek
teljesítése is inkább ezen a téren sarkallta nagyobb sebességre a nemzeti stratégia- és jogalkotást. Az első mitigációs
stratégiát Belgium alkotta meg 2002-ben, majd ezt Görögországé és Csehországé követte. 2006-ra már öt ország rendelkezett
mitigációs stratégiával, mire abban az évben elkészítette Spanyolország az EU első nemzeti adaptációs stratégiáját, melyet
egy évvel később a hollandoké követett (1. ábra).
Miután 2007-ben Spanyolország mitigációs stratégiát is készített, így az első EU tagállam volt, amely mindkét stratégiával
rendelkezett. Magyarország ebben az értelemben másodiknak tekinthető a sorban, ugyanakkor a 2008-ban elfogadott
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia komplex módon egyszerre terjedt ki a két beavatkozási terület együttes alkalmazására.
Az azonban tény, hogy az ágazatonként megfogalmazott mitigációs és adaptációs célkitűzések közül az előbbiek jóval
hangsúlyosabbak voltak a dokumentumban.
Napjainkig 18 EU tagállam készített mitigációs és adaptációs (illetve komplex) stratégiát, négy állam (Bulgária, Csehország,
Horvátország, Portugália) csak mitigációs, három állam (Észtország, Lengyelország, Szlovákia) pedig csak adaptációs
nemzeti stratégiát. Néhány ország az elmúlt időszakban megújította a stratégiáját: Görögország új mitigációs, Hollandia és
Írország pedig új adaptációs stratégiát dolgozott ki, ahogyan Magyarország a 2008-2025 időszakra kidolgozott Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáját 2017-ben felülvizsgálta (a Kormány ezt 2017. májusban fogadta el) majd 2018. októberében
nyújtotta be az újat az Országgyűlésnek. A NÉS II. a 2017-2030 időszakra készült el, 2050-ig tartó kitekintéssel [1].
Az ENSZ és az EU legfontosabb célkitűzései alapvetően meghatározták a magyarországi stratégia tartalmát, amely három
fő irányt jelölt ki:
• Mitigáció: az éghajlatváltozást kiváltó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, és növekedésük megelőzése.
• Adaptáció: az éghajlatváltozás negatív hatásaihoz való alkalmazkodóképesség javítása.
• Szemléletformálás: a társadalom klímatudatosságának erősítése.
A nemzeti klímastratégia célkitűzései meghatározták a megyei szintű tervezés kereteit. A megyei klímastratégiák a
Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával 2017-2018 között készültek el. A megyei klímastratégiák
egységes útmutató alapján jöttek létre. A módszertant a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási
Központ Főosztálya készítette el a Klímabarát Települések Szövetsége megbízásából (Taksz, 2017; Taksz, 2018).
Az egységes módszertani útmutató alapján a megyei klímastratégiák általános tartalma leképezve a nemzeti stratégia
szerkezetét:
1. Általános társadalmi, gazdasági, természeti helyzetkép; az éghajlati várható változások a megyében;
2. Mitigációs helyzetértékelés;
3. Alkalmazkodási helyzetértékelés (adaptáció);
4. Szemléletformálási helyzetértékelés;
5. Éghajlati szempontú SWOT analízis, steakholder elemzés;
6. A stratégiák kapcsolódó pontjai az országos és megyei stratégiai dokumentumokhoz;
7. A megyei klímavédelmi jövőképe; általános és megyespecifikus célok (mitigációs, adaptációs, szemléletformálási
célkitűzések);
8. Beavatkozási területek, intézkedések (mitigációs, adaptációs, szemléletformálási);
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2. ábra: A megyei klímastratégiák prioritásai

9. A végrehajtás stratégiai eszközei (management, finanszírozás);
10. Monitoring, értékelés, felülvizsgálat.

Néhány megye esetében az átfogó helyzetkép bemutatása nem külön fejezetben, a dokumentum elején található, hanem
más fejezetbe integrálva.
Már az első nemzeti stratégia megállapította, hogy Magyarország fokozottan érzékeny a felmelegedésre, az előjelzett
változások a természetes ökoszisztémákat, az erdőállományokat, a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást és az emberi
egészséget egyaránt érintik [2]. Ebből következően a megyei stratégiák (hivatkozva az EU Adaptációs Stratégiájára, az
IPCC Ötödik Helyzetértékelő Jelentésére, a VAHAVA kutatásra, a NÉS-2-re, a NATéR-re, továbbá több hazai tudományos
publikációra) az alábbi 10 problémakört tekintették az éghajlatváltozás szempontjából leginkább relevánsnak:
1. Árvíz általi veszélyeztetettség;
2. Belvíz általi veszélyeztetettség;
3. Villámárvíz általi veszélyeztetettség;
4. Aszály veszélyeztetettség;
5. Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége;
6. Természeti értékek veszélyeztetettsége;
7. Erdők veszélyeztetettség;
8. Turizmus veszélyeztetettsége;
9. Hőhullámok egészségügyi veszélyeztetettsége;
10. Építmények viharok általi veszélyeztetettsége.

A problémakörök az egyes megyékben eltérő mértékben jelentkeznek. A hőhullámok és az épületek veszélyeztetettsége
szempontjából valamennyi megye hasonló (azaz országosan általános) érintettségű. A hőhullámok egészségügyi
veszélyeztetettsége szempontjából az ország teljes népessége érintett, de különösen a csecsemők, a kisgyermekek, a 65
évnél idősebbek, a fogyatékkal élők, illetve a krónikus szív- és érrendszeri betegségben szenvedők a legveszélyeztetettebbek.
Többlethalálozás esetében az egész ország a magas veszélyeztetettségi kategóriába esik, tekintve, hogy a halálozások száma
várhatóan mindenhol növekedni fog. Hasonló a helyzet az építmények veszélyeztetettségével, ahol valamennyi hasonló

3. ábra: A megyei klímastratégiák által leggyakrabban kiemelt problémák
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módon érintett a viharkárok szempontjából.
A megyei klímastratégiák átlagosan négy problémakört jelöltek meg kiemelkedő jelentőségűnek az 1-8. pontban felsorolt
problémák közül. A Nyugat-Dunántúl megyéi (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron) érezték magukat a legkevesebb probléma által
érintettnek, míg a Közép-magyarországi régió és az Észak-Magyarországi régió megyéi átlagosan a nyolcból 5 problémát is
kiemelkedően súlyosnak éreztek (2. ábra).
A megyei stratégiák a természeti értékek veszélyeztetettségét emelték ki leggyakrabban (3. ábra). Csupán Jász-NagykunSzolnok, Békés, Csongrád és Győr-Moson-Sopron megye klímastratégiáiban nem kapott a probléma kiemelt prioritást.
Az aszályt az Észak-Alföldi és a Dél-Alföldi régió valamennyi megyéjében súlyos problémaként értékelték. A megyei
stratégiák kisebb hányadában tekintették kiemelt problémának az ivóvízbázisok, árvizek általi és az erdők veszélyeztetettséget.
Megvizsgálva a megyei klímastratégiák mitigációs célkitűzéseit, megállapítottuk, hogy azok a megyékre jellemző, sajátos
gazdasági szektorok ÜHG kibocsátásának ágazati megoszlását és tendenciáját tükrözik. A mitigációs célkitűzések valamennyi
esetben a megyékre vonatkozó legnagyobb kibocsátó ágazatokra irányulnak. Az ÜHG elnyelő kapacitások fejlesztését pedig
az erdőterületek növelésével kívánják elérni. Azok a megyék, ahol az erdőterületek aránya magas, előnyösebb helyzetben
vannak.
Az adaptációban azok a megyék vannak kedvezőbb helyzetben, ahol magasabb az átlagos jövedelem, nagyobb a
foglalkoztatottság és magasabb az iskolázottság. Az alacsony foglalkoztatottsági, jövedelmi és képzettségi szint pedig
gyengíti az alkalmazkodóképességet. Az idősek fokozottan ki vannak téve a változó környezeti hatásoknak, főleg a kisebb
településeken, ahol nincs megfelelően kiépítve az egészségügyi infrastruktúra. Az elemzésünk során úgy láttuk, hogy az ilyen
megyékben prioritást kaptak az alacsonyabb költségű, főként a klímatudatosság erősítését szolgáló intézkedések.

4. Következtetések

A megyei klímastratégiák elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a mitigációs, az adaptációs és a
szemléletformálási célkitűzések és beavatkozási intézkedések is teljes mértékben a megyék természeti, társadalmi, gazdasági
adottságainak megfelelően kerültek kidolgozásra. Az éghajlatváltozás hatására bekövetkező legkomolyabb problémák
kezelése a megyei éghajlati alkalmazkodási tevékenység fókuszában állnak. A megyei klímastratégiák teljes egészében a
megyék természeti, társadalmi és gazdasági adottságaihoz illeszkedően kerültek kidolgozásra. A helyzetelemzésben feltárt
megyei erőforrásokat, adottságokat és gyengeségeket is figyelembe vevő célrendszer készült el.
A megyék természeti adottságai jól tükrözik a stratégiákban megjelenő, kiemelkedő jelentőségű megyespecifikus
problémaköröket. Az alföldi területeken, valamint a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a vízhiány (aszály) és
víztöbblet (árvíz, belvíz) okozta problémákra, a hegységi és dombsági területeken a villámárvíz és az erózió fenyegető
hatására kell felkészülni. A bőséges vízhálózattal vagy nagyobb folyóval érintett területeken szintén árvízzel kell számolni,
a sérülékeny karsztos területeken és a jó minőségű felszín alatti vízkészlettel rendelkező megyékben az ivóvízbázisok
fenyegetettsége a legfőbb kihívás. Az országos vagy nemzetközi jelentőségű védett területekkel rendelkező megyékben a
természeti értékek veszélyeztetettségére fókuszálnak. A fafajok között lényeges különbségek adódnak a klímaérzékenység
tekintetében. Az erdőket azokban a megyékben sorolták a sérülékenyek közé, ahol arányuk az országos átlag fölött van. A
turisztikai desztinációval rendelkező megyékben kiemelten kezelik a turisztikai attrakciók veszélyeztetettségét.
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AZ ENERGIATUDATOSSÁG TÉMÁJÁNAK MEGJELENÉSE
A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN
ÜTŐNÉ VISI JUDIT
Eszterházy Károly Egyetem – Oktatási Hivatal

Absztrakt
A energiaforrásokkal való ésszerű gazdálkodás, az energiatudatos fogyasztóvá válás alapvető jelentőségű az emberiség jövője szempontjából.
Ennek felismertetésében meghatározó szerepe van az oktatásnak ezen belül is kiemelt szerep hárulhat a földrajzoktatásra. A tanulmány
azt vizsgálja, hogy milyen mértékben van jelenen ez az elem a köznevelést lezáró, összegző jellegű földrajz érettségi követelményében
illetve milyen mértékben kérik számon ezt magán az írásbeli érettségi vizsgán.

Kulcsszavak: környezeti szemlélet, megújuló energiaforrás, részletes vizsgakövetelmény, érettségi feladatsor

1. Bevezetés
Korunk globális kihívásainak, problémáinak sorában kiemelkedő jelentőségű a Föld energiakészletének rohamos és egyre
nagyobb mértékű felhasználása, a készletek gyors ütemű csökkenése.
Az ismeretek bővülésével, a technikai fejlődéssel és az ezt kísérő mind nagyobb mértékű népességszám-növekedéssel
együtt rohamosan nőtt az igény a környezet erőforrásainak hasznosítása iránt (MENDÖL, 1999). A gazdasági fejlődés együtt
járt az életszínvonal emelkedésével, amelyet a fogyasztás kiszélesedése és gyors növekedése kísért, ennek hátterében pedig
az energiaigény rohamos növekedése húzódott meg. Ez az energia-probléma úgy jelenik meg bolygónkon, hogy egyszerre
lehetünk tanúi az energiapazarlásnak és az energiaínségnek, a mind korszerűbb, energiatakarékos technológiák fejlett
világbeli térhódításának és az energiafaló, környezetszennyező technológiák és eszközök fejlődő világbeli elterjedésének.
Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a növekvő energiaigény és -fogyasztás komoly környezeti terheléssel és egyre nagyobb
mértékű szén-dioxid kibocsátással jár. Felmerül a kérdés, hogy az energiaigény növekedése együtt jár-e a fenntarthatóság
és a környezet állapota szempontjából kedvezőbb megújuló energiaforrások iránti igény növekedésével, vagy továbbra is a
hagyományos energiaforrásoké marad a vezető szerep. Mindennapi megszokott életünk ma már valóban elképzelhetetlen
elektromos áram vagy akár üzemanyag nélkül. Fontos kérdés azonban, meddig elégíthető ki az emberiség rohamosan
növekvő energiaigénye? Milyen gazdasági-környezeti hatásai vannak a hagyományos energiahordozók mind nagyobb
arányú kitermelésének, a készletek várható kimerülésének? Nem véletlen, hogy egyre nagyobb szerepet kap a jóval kisebb
környezeti kockázattal járó és bőségesen rendelkezésre álló megújuló energiaforrások hasznosítása, illetve az erre irányuló
kutatás-fejlesztés.
Magyarországon viszonylag korán, az 1970-es évek végétől jelentek meg a környezeti kérdésekkel fogalakozó iskolai
oktatási programok. (Kárász, 2012) A környezeti nevelés szempontjából mérföldkövet jelentett az 1995-ben elfogadott
Nemzeti Alaptanterv. Itt fogalmazódott meg először közös nevelési-fejlesztési követelményként a környezeti nevelés. A
Földünk-környezetünk műveltségterületben illetve az azt megjelenítő földrajzoktatásban a szabályozó dokumentumok
szintjén már a nagyon korán hangsúlyos szerepet kapott a környezettudatosság kialakítása. (Kovács–Kiss–Ütőné 2013,
Ütőné, 2014).
Fontosnak tartottuk, hogy nem csak a tanterveket, hanem a köznevelést lezáró érettségit is megvizsgáljuk abból
a szempontból, hogy megjelennek-e benne az környezeti neveléssel illetve az ennek nagyon fontos területét jelentő
energiatudatossággal kapcsolatos ismeretek és attitűdök. Az NKFIH, K-116595 kutatási programjának támogatásával
megvalósuló kutatás az energiatudatosság, a fenntartható energiafogyasztás kérdését állította a középpontba, ezzel
összhangban a földrajz érettségi vizsga elemzése is erre a témakörre fókuszált.

2. Az energiatudatosság mint téma megjelenése a földrajz érettségi részletes
vizsgakövetelményében

Az érettségit szabályozó részletes vizsgakövetelményeket kulcsszavas elemzés módszerével vizsgáltuk. A kulcsszavak
az alábbiak voltak: megújuló energia, energiatakarékosság, fűtés, erőmű, tudatos energiafelhasználás, energiafogyasztás,
energiahatékonyság, energiaválság.
A kulcsszavak meghatározásában a 2016 tavaszán lezajlott, általános iskolások körében végzett vizsgálat adataira illetve
eredményeire támaszkodtunk (Revákné és mts., 2016). Ezen kívül az összehasonlíthatóság érdekében figyelembe vettük
a korábbi dokumentumelemzések során alkalmazott kulcsfogalmakat is. A két kulcsfogalom-sor alapján összeállított
fogalomlistát használtuk és ezek előfordulását vizsgáltuk a vizsgadokumentumban. A kulcsfogalmak előfordulásvizsgálatának eredményét az 1. táblázat foglalja össze.
Az elemzés alapján megállapítható, hogy összesen 34 helyen találunk a vizsga tartalmát szabályozó dokumentumban
valamilyen, az energiatudatossághoz kapcsolódó kulcsfogalmat. Ezek közül 19 középszinten, 15 emelt szinten fordult elő.
Ha figyelembe vesszük azt, hogy az emelt szint magában foglalja a középszintű elvárásokat is, akkor feltételezhető, hogy az
emelt szinten vizsgázók több szempontból és nagyobb arányban találkozhatnak a vizsgán környezeti tartalmú feladatokkal.
Olyan fogalommal, amelyik csak emelt szinten jelent volna meg, nem találkoztunk, ugyanakkor volt egy fogalom, amelyik
explicit módon egyik szintem sem fordult elő.
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1. táblázat: A kulcsfogalmak előfordulása a földrajz érettségi részletes vizsgakövetelményében
Kulcsfogalom

Témakörök száma

Előfordulás

Jellemző

K

E

I

A

Megújuló energia

4

6

5

11

6

5

Erőmű

1

1

-

1

1

Energiatakarékosság
Fűtés

Tudatos energiafelhasználás
Energiafogyasztás

Energiahatékonyság
Energiaválság
Összesen

0
1
7
2
2
2

-

1
6
1
1
3

19

-

3
2
2
3

15

Ö
0
1
9
3
3
6

34

K: középszint, E: emelt szint, Ö: összesen, I: ismeret, A: alkalmazás

1
2
1
1
3

15

7
2
2
3

19

Az előfordulások közül 15 esetében ismeret jellegű elvárás fogalmazódott meg (felismerés, megnevezés, felsorolás,
jellemzés stb.), 19 esetben az ismeretek alkalmazása volt a követelmény a fogalmakkal kapcsolatban. Örvendetes, hogy
a követelmények szintjén többségben van az alkalmazás jellegű elvárás. Az elemzés azt is megállapította, hogy nincs
szignifikáns különbség a két vizsgaszint között annak arányában, hogy a kulcsfogalmakhoz ismeret vagy alkalmazás jellegű
követelmények kapcsolódnak-e.
A kiválasztott kulcsfogalmak közül egyetlen olyan volt (energiatakarékosság), amelyik nem fordult elő a
vizsgakövetelményben. A legtöbbször előforduló fogalom a megújuló energia volt, amely 11 helyen jelent meg. A legtöbb
témakörben (kőzetburok, levegőburok, vízburok, településföldrajz, Magyarország, Kelet-Európa, globális környezeti
problémák) viszont az attitűd jellegű vonásokat is hordozó tudatos energiafelhasználás fordult elő. Érdekes, hogy a
vízburokhoz kapcsolódóan három altémában is megjelent. Ugyancsak ez a kulcsfogalom volt az, amelyik esetében az
alkalmazást elváró követelmény-megfogalmazás volt a meghatározó.
A gyakrabban említett fogalmak közé tartozott még az energiaválság is. Ez két témakörhöz (Kelet-Európa és a globális
környezeti problémák) kapcsolódott, de az utóbbin belül több altémában is előfordult (pl. környezetszennyezés, demográfiai
folyamatok, fogyasztás-fenntarthatóság, környezet- és természetvédelem).

3. A környezeti tartalmak és az energiatudatosság megjelenése az írásbeli feladatsorokban

A részletes vizsgakövetelmények elemzése után azt vizsgáltuk meg, hogy magukban az írásbeli érettségi feladatokban
találunk-e és ha igen, milyen arányban az energia környezeti szempontú megközelítéséhez kapcsolódó feladatokat. Ennek
során elemeztük a 2012 tavaszi vizsgaidőszaktól kezdődően a 2018 május-júniusi vizsgaidőszakig az emelt és középszintű
feladatsorokat, összesen 11 emelt és 11 közép feladatsort az energia és a környezeti problémák mint témák megjelenése
szempontjából.
Az elemzés során minden feladatsorból kigyűjtöttük a környezeti tartalmakra valamint az energiafelhasználásra, az
energiagazdaságra vonatkozó feladatokat, részfeladatokat (kérdéseket). Összesítettük az ezekkel megszerezhető pontszámot
és kiszámítottuk, hogy ez hány százaléka volt a maximális pontszámnak. A feladatokat tartalmi és feladattipológiai
szempontból is vizsgáltuk. Az egyes feladatsorokban elérhető pontszámok jellemzőit az 1. és a 2. ábra mutatja be.
Energia címszó alatt foglaltuk össze az energiahordozók területi előfordulására, kitermelésére vonatkozó kérdéseket.
Ezek minden esetben hagyományos, fosszilis energiaforrásokra (kőszén, kőolaj, földgáz) vonatkoztak. Középszinten ilyen
feladatokkal a legtöbb pontot 2015 májusában, emelt szinten pedig 2014 októberében szerezhették meg a vizsgázók.

1. ábra: Az egyes feladatsorokban megszerezhető pontszámok a
középszintű érettségi
(t: tavaszi, ő: őszi vizsgaidőszak)

2. ábra: Az egyes feladatsorokban megszerezhető pontszámok az
emelt szintű érettségi
(t: tavaszi, ő: őszi vizsgaidőszak)
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2. táblázat: Az egyes témacsoportokban megszerezhető átlagpontszámok

Vizsgaidőszak
Összesen

Átlagosan megszerezhető pontszám

A megszerezhető össz-pontszám százalékában (%)

Középszint

E

ME

K

24

10

57

2,2
2,2

0,9
0,9

5,2
5,2

Ö

91

8,3
8,3

Emelt szint

E

ME

K

56

7

157

5,1
2,5

0,6
0,3

E: energiagazdaság, ME: megújuló energia, K: környezeti problémák, Ö: összesen

14,3
7,2

Ö

220

20,0
10

Középszinten négy, emelt szinten pedig három feladatsorban nem voltak ilyen kérdések.
Környezet címszó alatt foglaltuk össze azokat a feladatokat, amelyek valamilyen természeti vagy társadalmi-gazdasági
eredetű környezeti kérdéssel, problémával foglalkoztak. Ide soroltuk a megújuló energiával foglalkozókat is. A megvizsgált
22 feladatsor közül mindössze egy esetben nem volt ilyen feladat – középszinten, 2013 őszén. Az elemzés alapján
megállapítható az is, hogy a megszerezhető pontszámokban jelentős különbségek voltak az egyes feladatsorok között
mindkét vizsgaszinten. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban alig találtunk feladatokat. A megújulók mindkét
szinten csupán 2-2 alkalommal jelentek meg a feladatsorokban. Ezek közül a legnagyobb pontértékű – 7 pontos – feladat
középszinten 2014 májusában a magyarországi alternatív energiaforrásokra kérdezett rá. Ezenkívül a Kisalföld szélenergiagazdagsága és Ausztria vízenergiája volt még a téma, de mindössze csak egy-egy pont erejéig. Emelt szinten Ausztria és
Észak-Európa vízenergia-hasznosítása valamint Izland geotermikus energiája került megemlítésre. Érdekes azonban, hogy
a feladatokban az energiaforrások környezetbarát volta, megújuló jellege alig került megemlítésre, elsősorban mint az adott
országra jellemző természeti erőforrás szerepeltek a feladatokban. Különösen igaz ez az emelt szintű feladatokra.
Ha a megszerezhető pontszámokra vetünk egy pillantást (2. táblázat) megállapítható, hogy középszinten a maximális 100
pontból átlagosan 2,2 illetve 0,9 és 5,2 pontot szerezhettek a vizsgált témákban a jelöltek. Emelt szintem – ahol az elérthető
maximális pontszám 200 – 5,1, 0,6 illetve 14,3 pontot. Arányait tekintve, ha nem is jelentős mértékben ugyan, de emelt szinten
volt magasabb a három témakörrel együttesen elérhető pontszámok százalékos aránya (8,3 illetve 10%). Középszinten volt
nagyobb ugyanakkor az eltérés az egyes feladatlapok között a vizsgált témakörökkel megszerezhető pontszánokban – ez
középszinten 4,66-szeres, emelt szinten pedig 3,6-szeres.
A tartalmi elemzés alapján megállapítható, hogy a feladatsorokban az energia mint tartalmi elem nagyon kevés pontértékkel
volt jelen a vizsgált időszakban, ez még inkább igaz a megújuló energiaforrások megjelenésére. Kiemelendő is, hogy az emelt
szintű feladat nem annyira a vízenergia-előállítás megújuló voltára, hanem sokkal inkább annak esetlegesen kedvezőtlen
környezeti hatásaira hívta fel a figyelmet. A középszintű feladatban viszont már megjelent az energiatermeléshez kapcsolódó
szemléletváltás szükségessége. Kedvező ugyanakkor, hogy ezek a feladatok nem az ismeretek reprodukálást, hanem
azok alkalmazását várták el a vizsgázóktól, és gondolkodásra ösztönöztek. Ugyanez igaz általánosságban is a környezeti
vonatkozású feladatokra.

4. Összegzés

Az energiahasznosítás, az energiaforrások biztosítása korunk meghatározó jelentőségű kérdése. Ez a felismerés azonban
csak lassan is tükröződik az iskolai tananyagokban illetve lassú a változás a szemlélet- és attitűdformálás terén. A megújuló
energiaforrások valamint az arra épülő energia-előállítás, az energiatudatosság hangsúlyosabb megjelenítésére a földrajz
érettségi vizsgán is nagyobb figyelmet kell fordítani. Ezt a vizsgakövetelményben megfogalmazottak egyébként lehetővé is
teszik.
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A SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉT KÖVETŐ
TALAJVÍZMINŐSÉG VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE
MESTER TAMÁS, BALLA DÁNIEL, SZABÓ GYÖRGY
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Abstract
A magyarországi települések szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése folyamatosan zajlik, a másodlagos közműolló 2016-ban 15% alá
csökkent. A beruházások jelentős hatást gyakorolnak a települési környezetre, elsősorban a felszín alatti vízkészletekre. Tanulmányunkban
azt vizsgáljuk, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését követően milyen változások mutathatók ki a talajvíz minőségében. A vizsgált
településen 2014-ben készült el a csatornahálózat, 2017-ben a háztartások rákötöttségi aránya meghaladta a 90%-ot. 2013 és 2017
nyarán 40 talajvíz kútból gyűjtöttünk be vízmintákat. A vízminőségben bekövetkező változásokat a Backman (1998) által kidolgozott
szennyezettségi index használatával értékeltük. A szennyezettségi index számítása során a következő paramétereket vettük figyelembe:
pH, EC, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, KOIps, Na+. A talajvíz szennyezettségi fokát (Cd) 4 kategóriába soroltuk: Cd>3 igen erősen szennyezett,
3>Cd>2 erősen szennyezett, 2>Cd>1 közepesen szennyezett, 1>Cd alacsony mértékben szennyezett. Az eredmények a talajvíz erős
elszennyeződését mutatják. 2013-ban a vizsgált kutak 67,5%-ban a vízminőség az igen erősen, vagy erősen szennyezett kategóriába
került. Csupán a vízminták 15%-ban volt alacsony a szennyezettség foka. A csatornahálózat kiépítése után 3 évvel jelentős változások
figyelhetők meg. Az igen erősen vagy erősen szennyezett kutak aránya 50%-ra csökkent, ezzel párhozamosan több mint kétszeresére nőtt
a közepesen szennyezett kutak száma. Az alacsony szennyezettségű kutak száma is növekedett ugyan, de az arányuk még 2017-ben sem
érte el a 20%-ot. Az eredmények alapján arra következtetünk, hogy a tisztulási folyamat elkezdődött. A talajvíz tisztulását lassítja, hogy még
mindig vannak háztartások, amelyek nem csatlakoztak a szennyvízcsatorna hálózathoz, valamint az olyan pontszerű szennyezőforrások
mint a latrinák és trágyadombok továbbra is megtalálhatók a település több pontján. E szennyezőforrások felszámolása érdekébe további
környezetvédelmi intézkedések szükségesek.

Kulcsszavak: talajvíz, szennyezettségi index, szennyvíz, vízminőség

1. Bevezetés
A vízminőségi állapot számos fizikai, kémiai és biológiai paraméterrel írható le (Reisenhofer 1998). A nagy mennyiségű
adat jelentősen megnehezíti az értékelést és az összehasonlítást. A probléma megoldása érdekében Horton (1965) javasolta
az első vízminőség indexet. A különféle szennyezettségi indexek legfontosabb előnye a kémiai, fizikai és biológiai paraméterek
egyetlen számmá történő összevonása, amely a vízminőségre vonatkozó információkat közérthetővé teszi a nyilvánosság
és a politikai döntéshozók számára is (Bouslah et al. 2017). Így a vízminőség indexek alkalmazása bevett gyakorlattá vált
a felszíni és felszín alatti vizek állapotának leírása során (Liou et al. 2004, Bora – Goswamic 2017, Bouslah et al. 2017). A
következő évtizedekben számos index módszert fejlesztettek ki, a monitoring adatok egyetlen vízminőségi mutatóba való
aggregálásához (Brown et al. 1970, Backman et al. 1998, Reisenhofer et al. 1998, Pesce – Wunderlin 2000).
A magyarországi települések szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése folyamatosan zajlik, melynek következtében
a másodlagos közműolló 2016-ra 15% alá csökkent (KSH, 2017). A beruházások jelentős hatást gyakorolnak a települési
környezetre, elsősorban a felszín alatti vízkészletekre. Tanulmányunkban a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének a
talajvízminőségre gyakorolt hatásait kívánjuk értékelni egy esettanulmány alapján a Backman-féle szennyezettségi indexet
felhasználva. A vizsgált településen, Bárándon 2013-ban kezdődtek a kivitelezési munkák, a csatornahálózat pedig 2014-ben
készült el. 2017-re a háztartások több mint 90%-a rácsatlakozott a hálózatra, ugyanakkor még mindig több olyan háztartás
van, amely nem tett eleget a törvényi rendelkezésnek.

2. Anyag és módszer

A mintaterület bemutatása
A vizsgált település Báránd az Alföld keleti részén a Nagy-Sárréten a Sebes-Körös hordalékkúpjának Ny-i lábánál
helyezkedik el (1. ábra), lakosságszáma 2643 fő (KSH 2017).
Becsléseink szerint az elmúlt évtizedekben a vizsgált település 1200 háztartásában éves szinten átlagosan 120.000 m3
elhasznált vízből keletkező szennyvíz 30-40%-a szivároghatott a talajba. Ez a jelentős szennyezőanyag kibocsátás pedig
a település talajvízkészletének erőteljes elszennyeződéséhez vezetett (Mester et al. 2017). Ennek következtében az ásott
talajvíz kutakat ivásra már egyáltalán nem használják, azonban gyakori az állatállomány talajvízzel történő itatása, valamint
az öntözővízként történő felhasználás.
Vízmintavétel és laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgálatba 40 ásott kutat vontunk be (1. ábra). A kutakból 2013 és 2017 nyarán végzett mintavétel során a talajvízkutak
felső 1 méteres vízrétegét mintáztuk meg. A minták pH és EC értékei WTW 315i mérőműszerrel, a begyűjött vízminták NH4+,
NO2-, NO3-, PO43- tartalmát MSZ ISO 7150-1:1992, MSZ 448-18:2009 és az MSZ 1484-13:2009 alapján spektrofotométerrel
határoztuk meg. A KOIps értékét Kálium-permanganáttal a Na+ értékét PerkinElmer 3110 AAS műszerrel mértük. Az
eredmények értékelését és ábrázolását, SPSS 22 és az ArcMap 10.4.1 szoftverek segítségével végeztük el.
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A szennyezettségi index kiszámítása
A szennyezettségi index kiszámolása során 8 fontos paramétert vettünk figyelembe (pH, EC, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, KOIps,
Na+). A számításokat a következő egyenlet alapján végeztük el. (Backman et al. 1998):

Cfi=szennyezettségi faktor i-edik komponensre; CAi=i-edik komponens analitikai értéke; CNi =i-edik komponens szennyezettségi
határértéke.
A szennyezettségi index értékeket 4 kategóriába soroltuk, mely alapján amennyiben a Cd<1 a szennyezettség foka
alacsony. Amennyiben a Cd = 1-2 közepes szennyezettség; Cd = 2-3 erős szennyezettség; Cd >3 igen erős szennyezettség
jellemzi az adott vízmintát.

3. Eredmények

A vizsgált paraméterek 2013-as és 2017-es átlagértékeit a 2. táblázat mutatja. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítését
követően a Na+ és a KOIps kivételével minden vizsgált paraméter esetében csökkenést mutattunk ki (1. táblázat). A PO43koncentráció 1,22 (± 1,09) átlagértéke a szennyezettségi határérték alá csökkent 0,39±0,39. A szervetlen nitrogénformák
közül az NH4+ és az NO3- esetében a koncentrációk átlaga továbbra is a vonatkozó határértékek felett mozog (0,53± 0,55;
142,65± 159,3).
A talajvízkutak szennyezettségi fokát (Cd) a 2. táblázat mutatja. 2013-ban a vizsgált kutak 67,5%-ban a vízminőség az
igen erősen, vagy erősen szennyezett kategóriába került. Csupán a vízminták 15%-ban volt alacsony a szennyezettség foka.
A 2013-as évre vonatkozó szennyezettségi indexek átlagértéke 5,94 volt, legmagasabb szennyezettségi érték pedig a 35.
kútban 17,7 volt, amely a már igen erősen szennyezettségre vonatkozó 3-as határértéket is több mint ötszörösen meghaladja
(2. ábra).
A csatornahálózat kiépítése után 3 évvel jelentős változások figyelhetők meg. Az igen erősen vagy erősen szennyezett
kutak aránya 50%-ra csökkent, ezzel párhozamosan több mint kétszeresére nőtt a közepesen szennyezett kutak száma. Az
alacsony szennyezettségű kutak száma is növekedett ugyan, de az arányuk még 2017-ben sem érte el a 20%-ot (2. táblázat).
A szennyezettségi indexek átlagértéke pedig 5,94-ről 4,75-re csökkent (2. ábra).
A vizsgálatba vont talajvízkutak szennyezettségi fokát és térbeli elhelyezkedését a 3. ábra mutatja. A csatornázás előtti
Vizsgált paraméterek
pH
EC
NH mg/l
+
4

NO mg/l
2

NO mg/l
3

PO43- mg/l
KOI mg/l
Na mg/l
+

Cd

2013

2017

8,25 ± 0,46 (7,23 - 9,42)

7,51 ± 0,3 (7,02 - 8,3)

0,31 ± 0,33 (0,017 - 1,284)

0,2 ± 0,4 (0,006 - 1,863)

3032,65 ± 1701,25 (340 - 7670)
0,69 ± 0,37 (0,225 - 1,885)

187,83 ± 164,38 (2,36 - 564,82)
1,22 ± 1,09 (0,07 - 4,065)
6,85 ± 3,94 (2,4 - 18,2)

237,91 ± 141,72 (8,9 - 653,2)

2845,78 ± 1785,77 (876 - 9290)
0,53 ± 0,55 (0,078 - 3,423)

142,65 ± 159,3 (4,46 - 616,64)
0,39 ± 0,39 (0,029 - 1,54)
7,65 ± 3,23 (2,9 - 17,68)

377,94 ± 389,62 (75,8 - 2254,2)

2. táblázat: A talajvízkutak szennyezettségi foka (Cd)
Szennyezettség foka

<1

alacsony szennyezettség

>3

igen erősen szennyezett

1-2
2-3

1. táblázat. A vizsgált paraméterek átlagértékei

Összesen:

közepesen szennyezett
erősen szennyezett

2013

2017

6

7

7

13

40

40

10
17

9

11

2. ábra: A szennyezettségi index alakulása 2013-ban és
2017-ben
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3. ábra: A szennyezettségi index alakulása 2013-ban és 2017-ben

2013-as állapotot megvizsgálva megállapítható, hogy a település északi része kevésbé szennyezett. Az alacsony vagy közepes
szennyezettségű kutak több mint 60%-a itt található. A település déli és keleti része mutat igen erős szennyezettséget. Ez
többek között azzal magyarázható, hogy a dél felé áramló talajvízhez egyre több háztartás szennyvize keveredett, így a
szennyezés foka a déli területen egyre nagyobb mértékű.
A csatornázást követő harmadik évben az látszik, hogy a település belső területein a szennyezettség foka lecsökken,
megszűnik az egyértelmű észak-déli különbség. Mindemellett azonban a talajvízkutak továbbra is szennyezettnek tekinthetők.

4. Következtetések

Tanulmányunkban a szennyvízcsatornahálózat kiépítését követő talajvízminőség változásokat vizsgáltuk a Backman
(1998) által kidolgozott szennyezettségi index felhasználásával. Vizsgálataink jól mutatják, hogy a szennyvízcsatorna
hálózattal nem rendelkező települések talajvizének minősége az évtizedeken át tartó szennyezés következtében igen erősen
leromlik. 3 évvel a csatornahálózat kiépítését követően egyértelműen megállapítottuk, hogy a tisztulási folyamat elindult,
az igen erősen vagy erősen szennyezett kutak aránya 50%-ra csökkent, ezzel párhozamosan több mint kétszeresére nőtt a
közepesen szennyezett kutak száma. A tisztulási folyamat lassú ütemét tükrözi az a tény, hogy az alacsony szennyezettségű
kutak száma 2017-ben sem érte el a 20%-ot. A talajvíz tisztulását lassítja, hogy még mindig vannak háztartások, amelyek
nem csatlakoztak a szennyvízcsatorna hálózathoz, valamint az olyan pontszerű szennyezőforrások, mint a latrinák és
trágyadombok továbbra is megtalálhatók a település több pontján. E szennyezőforrások felszámolása érdekébe további
környezetvédelmi intézkedések szükségesek.
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TARTÓS SZENNYVÍZISZAP KIHELYEZÉS HATÁSA A TALAJ SZÉNFORGALMÁRA
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BARTA KÁROLY, FARSANG ANDREA
Szegedi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Absztrakt
Az intenzív mezőgazdasági művelés a talaj szerves szén raktárainak csökkenésével járhat együtt. A szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználása a talajok szerves anyag és tápanyag utánpótlásának egyik eszköze lehet, azonban a környezeti hatásai még nem teljeskörűen
ismertek. Több hazai és nemzetközi kutatás vizsgálta a kihelyezett iszapok környezeti kockázatait (pl. nehézfém dúsulás, mobilizálható
elemtartalom, patogén mikroorganizmusok, élelmiszerbiztonság szempontjából kiemelt jelentőségű mikroba-csoportok). A jelen
tanulmány a szén-forgalomban bekövetkező változásokat elemzi és azon kérdésekre keresi a választ, hogy hogyan befolyásolja a talaj
C-forgalmát a tartós szennyvíziszap kihelyezés, valamint milyen vizsgálati módszerek állnak rendelkezésre a C-forgalom mérésére.
Továbbá egy újkígyósi mintaterületen indult mérési kampány kezdeti lépéseit és tervezett módszereit mutatja be.

1. Bevezetés

Az egyre növekvő mennyiségű üvegházgáz a légkörben (különösen a szenet is tartalmazó szén-dioxid és metán) főként az
emberi tevékenységek következménye, és a klímaváltozásban is jelentős szerepet játszik. Az antropogén szén kibocsátását
az óceánok, a vegetáció és a talaj, mint a szén-dioxid nyelői egyensúlyozzák. A talajok a légkörhöz képest háromszor annyi
szenet (2400 és 800 Gt, Jobbágy and Jackson 2000) tárolnak szerves anyagok formájában. A talajok, mint forrás és nyelő
is megjelennek a szén-körforgásban, melynek mértékét a talajtulajdonságok, a klíma és a tájhasználat is befolyásolják. A
lebomlás sebessége szerint három koncepcionális szén-raktár van a talajban (von Lützowet et al 2008). A leginstabilabbnak
tekinthető raktár forgalma napoktól évekig mérhető, míg a szervesanyag bomlási termékeiből álló köztes raktárt néhány évtől
évtizedes időintervallum jellemzi. Ezen két raktár alapját a növényi, állati, bakteriális és gomba maradványok szolgáltatják. A
stabil szervesanyag készletet évtizedektől évszázadokig terjedő időskála jellemzi, és itt már a szerves anyag aggregátumokban
vagy az ásványok felületén adszorbeálva található. A szén-raktárak változását abiotikus és biotikus mechanizmusok vezérlik.
A nemzetközi „4/1000 kezdeményezés” (Természetkímélő mezőgazdasági eljárásokkal a klímaváltozás ellen) a köztes és
stabil szénraktár méretének növelésére törekszik, hogy maximalizálható legyen a további szénraktárak fenntarthatósága,
azaz maximalizálható legyen a talajban lévő C tartózkodási ideje (Dignac et al. 2017). A tájhasználat-változás és az intenzív
mezőgazdasági művelés a talaj szerves szén raktárainak csökkenésével járhat együtt. A szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználása a talajok szerves anyag és tápanyag utánpótlásának egyik eszköze lehet, azonban a környezeti hatásai még
nem teljeskörűen ismertek.

2. szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezésének környezeti hatása

A települési szennyvíziszapok közvetlenül és kezelés után is felhasználhatók a szervesanyag- és tápanyag visszapótlásra,
melynek feltételeit hazánkban az 50/2001. (IV.3.) Kormányrendelet, valamint a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szabályozza.
Az iszap elhelyezésére és hasznosítására számos lehetőség ismert (pl. felületi öntözőtelepek, faültetvények, árokrendszer,
talajba injektálás, érlelt iszap komposztálás utáni felhasználás), azonban éppen a kedvező beltartalom miatt is világtendencia,
hogy ennek a viszonylag nagy mennyiségű anyag fogadására elsősorban a mezőgazdaság a legalkalmasabb (Füleki 2011). A
szennyvíziszapok és szennyvíziszap komposztok a hasznosításuk során fontos makro- és mikrotápelemeket szolgáltatnak a
növények számára, ezen túl növelhetik a talajok szerves anyag tartalmát, adszorpciós kapacitását, javíthatják annak fizikai
tulajdonságait, valamint kedvezően módosíthatják a talajok vízgazdálkodását is. A mezőgazdasági szektorban az iszap
felhasználása nagymértékben eltér az EU-s tagállamokban. Néhány EU-15 országban (pl. Dánia, Franciaország, Írország,
Spanyolország, Egyesült Királyság) a keletkező települési szennyvíziszap több, mint a felét a mezőgazdaságban hasznosítják,
de például az EU27 tagállamai közül egyáltalán nincsen mezőgazdasági felhasználás Románia, Hollandia, Görögország,
Szlovénia és Szlovákia esetében (Lamastra et al. 2018).
A szennyvíziszap minősége településenként változhat, köszönhetően a helyi adottságoknak és az alkalmazott tisztítási
technológiának, melyek alapvetően befolyásolják a későbbi felhasználási módot. Míg a szennyvíziszap felhasználása a
benne található tápanyagok, nyomelemek, ásványi és szerves anyagok miatt a talaj és a mezőgazdasági termelés számára
hasznos, a szennyezőanyag tartalom (pl. nehézfémek, szerves vegyületek) és a patogének miatt akár jelentős egészségügyi
kockázattal is járhat. A kommunális szennyvíziszapban detektált leggyakoribb szerves vegyületek közé tartoznak, például a
poliaromás szénhidrogének (PAH), a poliklórozott bifenilek (PCB), poliklórozott dibenzo-dioxinok és -furánok (PCDD/F). Az
iszap biológiai stabilizálása történhet aerob, valamint anaerob körülmények között különböző hőmérsékleten (komposztkészítés, iszaprothasztás).
A szennyvíziszapok szárazanyagának jelentős része, közel 3o-6o%-a szerves anyag. A szennyvíziszap és az istállótrágya
szerves anyagának a talajra gyakorolt tartós hatása nem különbözik lényegesen. A biológiailag kezelt iszapok szárazanyagra
vetített nitrogén tartalma 2-3%, míg foszfortartalma 1-2% körül alakul, amely megfelel az érett szerves trágya makrotápelem
mennyiségeinek (Tamás, Blaskó 2008). Magyarországi talajvizsgálatok is igazolták (Ravasz 1981, Ferencz és Zvada
1984, Vermes 2005), hogy a szennyvíziszap hatására a talaj szerves anyag tartalma jelentősen nő. A talajba vitt szerves
anyagok növelik a víztartó képességet, mely hozzájárul a vízhiány idején tapasztalt növényzeti károk mérsékléséhez és az
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erózió mértékének csökkenéséhez is. A szennyvíziszapokban lévő tápanyagok formáját és felvehetőségét nagymértékben
meghatározza az alkalmazott kezelés típusa is. A kijuttatott nitrogén és foszfor tartalom az iszapelhelyezés lényeges
tényezői, melyek mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy azok ne indukáljanak eutrofizációs folyamatokat, illetve
környezetszennyezést.
A szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosításának legfontosabb korlátozó tényezői azok nehézfémtartalma (Vermes
1997, Kocsis 2011). A települési szennyvíz összetételének köszönhetően elkerülhetetlen, hogy az iszapba nehézfém
kerüljön, s a talajra való kihelyezés után eljusson a táplálékláncba. A nehézfémekkel nem, vagy csak igen kis mértékben
szennyezett iszapokkal végzett kísérletekben káros nehézfém felhalmozódást a talajban nem tudtak kimutatni (Tamás
és Filep 1995; Simon et al. 2000; Kádár és Morvai 2008), azonban nagyobb nehézfém-tartalmú iszapterhelés hatására a
talaj felső művelt rétegében csaknem minden nehézfém esetében feldúsulás volt tapasztalható. A talajokban viszonylag jól
megkötődhet a Fe, Pb, Hg, Al, Ti, Cr(III), Ag, Au, Sn, Si, As és Zr, melyek kevésbé jutnak a növényi hajtásba, ill. a talajvizekbe.
A növényben felhalmozódhat azonban a Zn, Cd és Mn (savanyú közegben), ill. a B, Se és Mo (meszes közegben, meszes
talajon). A hazai vizsgálatok szerint a szennyvíziszapokban elsősorban a Zn, Cr, Mn, Pb fordul elő, mint szennyező forrás,
de az iszap-elhelyezési előírásokat betartva hosszabb ideig tartó iszapelhelyezés sem eredményez káros méretű nehézfémfelhalmozódást a talajokban (Tamás és Filep 1995).
A szennyvizek és szennyvíziszapok kolloidális méretű szerves komponenseket tartalmaznak, melyek a talajba kerülve
megnövelik a talajrendszer aktív felületét, ahol a mikrobiális folyamatok végbemennek, és a tápanyagforrásokban gazdag
környezet optimális feltételeket biztosít a mikroorganizmusok szaporodásához (Kádár 2013). A szennyvíziszapok
szakszerű mezőgazdasági alkalmazása esetén tehát pozitív hatást gyakorolhatnak a talajbiológiai életre, amely lényeges
termékenységének fokozásában (Uri et al. (2005). Azonban nagy tömegben kerülhetnek a talajba különböző állati és
humánpatogén fajok is a szennyvíziszappal, melyeket (mivel a talajban nincsenek meg létezésük alapfeltételei) a talajmikrobák
kiszorítanak; fennmaradásuk időtartama az ökológiai feltételektől és a mikrobák fiziológiai és biokémiai sajátosságaitól függ.
A szennyvíziszap kihelyezés továbbá javíthatja a talaj fizikai tulajdonságait is (porozitás, szerkezet, tehát a légjárhatóság).
A fizikai talajtulajdonságok meghatározzák a talajban végbemenő kémiai és biológiai folyamatokat (adszorpció, oxidáció és
redukció, anyagtranszport, biológiai aktivitás, elemforgalom) és ezen keresztül a talaj szennyezéssel szembeni viselkedését
is (Kádár 2013). A megfelelő talajfizikai szerkezet, valamint a lebontási folyamatok eredményeképpen a szennyvíziszap
kihelyezést követően növekvő talajlégzés tapasztalható (bár a szerves szén mineralizációja csökkenhet, ha az iszap nagy
mennyiségű nehézfémet tartalmaz) (Szili-Kovács 1980).

3. A talajlégzés vizsgálati módszerei

A talajlégzés, vagyis a szén-dioxid talajból légkörbe áramlása a földi anyagforgalom egyik legfontosabb komponense,
és elsősorban a talajban zajló mikrobiális lebontó folyamatok, a növényi gyökerek respirációjának, valamint a talaj
makro- és mezofauna széndioxid kibocsátásának a következménye. A talajlégzés intenzitásának meghatározása többek
között nagyléptékű szénforgalmi vizsgálatok bemeneti adatait képezhetik, hozzájárulhatnak szénmérlegek készítéséhez,
szükségesek a globális klímaváltozás-modellek kialakításához, és az ezzel kapcsolatos predikciók megtételéhez is (Lelleiné
Kovács 2011). A mért talajlégzés-adatok elemzése segítségével jobban értelmezhetővé válik a talajlégzés környezeti
változókra adott válasza, a nagyobb időbeli felbontású méréseket pedig (a napi változékonyság megfigyelése mellett) a
hatótényezőkre adott esetenkénti gyors válaszok is indokolják.
A talajok CO2 kibocsátásának mérésére többféle terepi és laboratóriumi módszer is alkalmazható. A terepi módszerek
alkalmazásánál az időjárás és a talaj nedvességtartalma, valamint a hőmérséklet befolyásolhatja a mérési eredményeket,
míg a laborban kontrolált körülmények között történik a vizsgálat (habár itt a bolygatott minták esetében szintén más gáz
kicserélődés is tapasztalható a terepi viszonyokhoz képest). A mérési módszerek közül a legelterjedtebbek a terepen és a
laborban is használatos gázcseremérő kamrák. A terepen vagy labortóriumban alkalmazott közvetlen szén-dioxid mérési
módszerek: gázelektródos mérési technika (oxigénelektróddal), alkáli abszorpciós technika statikus kamra csatlakoztatásával,
gázkromatográfia statikus kamrával, infravörös gázanalizátor (IRGA) statikus vagy dinamikus zárt rendszerű kamrával,
infravörös gázanalizátor (IRGA) nyílt rendszerű kamrával. A direkt mérési módszerek mellett rendelkezésre állnak továbbá
távérzékelési és modellezési módszerek is (pl. eddy-kovarianciás technika, termális távérzékelés) (Lelleiné Kovács 2011).
Továbbá biológiai megközelítésben a talajban lakó baktériumflóra alapján, talajfizikai megközelítésben pedig a talajszerkezet
fizikai paramétereiből is becsülhető a talajlégzés mértéke.

4. Talajlégzés vizsgálatok az Újkígyósi mintaterületen

2018 folyamán kezdtük el vizsgálni Újkígyós határában egy tartós szennyvíziszap komposzt kihelyezéssel érintett
mintaterületen a talaj toxikuselem-, tápanyag- és baktériumösszetétel-tartalmát, valamint a kihelyezéshez köthető változások
azonosítását. A főbb talajtani paraméterek vizsgálata a nehézfémeknél a cink, réz és kadmium esetében mutatott magasabb
értékeket, de összehasonlítva a kezelés előtti állapotokhoz, a nehézfém-terhelés számottevő növekedése nem azonosítható
(Pálffy et al. 2018). A bakteriológiai vizsgálatok a baktériumszám és kis mértékben az enzimaktivitás növekedését mutatták
(Kézér 2018).
A kutatás folytatásaként egy EGM-5 hordozható, nagy pontosságú szén-dioxid mérő műszer kerül beszerzésre, mellyel a
szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezésének hatását vizsgáljuk a talaj CO2 forgalmára. A műszer a talaj nedvességtartalmát
és a talajlevegő oxigéntartalmának mérését lehetővé tevő, illetve PAR (Photosynthetically Active Radiation) mérésére alkalmas
szenzorral is rendelkezik, valamint egy műanyag kamra teszi lehetővé a talajból kibocsátott (illetve az alacsony vegetáció által
kibocsátott) szén-dioxid pontos és gyors mérését. Az eszközzel a talaj nedvességtartalma és a talajhőmérséklet is mérhető.
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A méréseket különböző talajtípuson, kezelt és kezeletlen területeken is tervezzük kivitelezni, valamint a vizsgálatokat
mikroklíma mérésekkel egészítjük ki, mely adatok egy szénmegkötés-modell bemeneti paramétereit képezhetik.
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ISMÉTLŐDŐ NEMZETKÖZI VÁNDORLÁSOK ÉS A TÖBBSZÖRÖS SZELEKCIÓ
ILLÉS SÁNDOR
Aktív Társadalom Alapítvány

Absztrakt
A dolgozat tárgya a humán cirkulációtól elválaszthatatlan multiplicitás egy szelete, a többszörös szelekció. Ezt a Magyarországra
visszatérő nemzetközi vándorok körében vizsgáltuk meg és vetettük össze más nemzetközi eredményekkel. Megállapítottuk, hogy az
egyén életútjában, az ismétlődő nemzetközi vándorrá válás esélye sokkal kisebb, mint a cirkuláció folytatódásának.

1. Bevezetés

A növekvő mértékű vándorlás és annak főleg nemzetközi formái a közérdeklődés homlokterébe kerültek Magyarországon
is a rendszerváltozást követően. Történt ez a nemzetközi léptékben zajló térbeli mobilitási folyamatok nem várt kialakulása,
gyors tömegessé válása, majd váratlan megszűnése, a mozgó sokaság szokatlan összetétele, a hatások és következmények
szisztematikus feltárásának a hiánya miatt (Dövényi 2013). Miközben a nemzetközi vándorlás csak egy formája a nemzetközi
méretekben zajló területi mobilitási folyamatoknak, a vándorlás szinonimája a migráció és még inkább annak aktora az
országhatárokat átszelő migráns, az összes mozgó személy gyűjtő megnevezésévé vált. A pontosan definiált fogalom
misztikus, zavaros, néha már szorongást kiváltó jelentéstartalmakkal lett felruházva a köznyelvben, a média közvetítette
információkba és sajnos a tudomány világában is. Igaz a térbeli mobilitási folyamatok nem függetlenek egymástól, azonban a
nemzetközi vándorlás csak egy szelet a tortának. Ha már ez az egy szelet is problémákat okozhat, akkor tovább bonyolítja a
helyzetet, ha a nemzetközi vándorlás megismétlődik az egyén életútja során. A migrációs folyamatok összekapcsolódásáról,
rendszerré szerveződéséről azonban kevés ismeretünk van (Kocsis et al. 2016).

2. Anyag és módszer

A dolgozatban azokat a Magyarországra visszatérő nemzetközi vándorokat vizsgáljuk meg, akik nem magyar állampolgárok
vagy kettős állampolgárok, és akik minden egyes itt tartózkodásuk során legalább egy évet töltöttek el. Ők azok, akik az
Egyesült Nemzetek Szervezetének ajánlása alapján huzamosan tartózkodó nemzetközi bevándorlóknak tekinthetők (longterm international immigrant).
Módszerünk a kritikai szakirodalom- és dokumentum elemzés. Az emberi cirkuláció egyik fő jellegzetességének a
többszörös szelekciónak az értelmezési kísérleteit, majd a recens kutatási eredményeket tárgyaljuk ezzel a módszertannal.

3. Eredmények

A modern egyén életútjában az egyszeri áttelepedés helyett egyre inkább kettő vagy annál több áramlás kapcsolódik
össze. A legegyszerűbb vándorlási rendszer minimum kételemű. Hétköznapi példaként a visszavándorlások hozhatók, amibe
szükségszerűen beleértendő a visszavándorlást megelőző odavándorlás is. Ha a visszavándorlás nem csak egy alkalommal
történik meg, hanem többször is, és az ismétlődő folyamat még időbeli renddel is bír, akkor, mint fentebb láthattuk,
szezonális vándorlásokról beszélhetünk. Gazdasági motivációk esetén ebben a perspektívában a távolsági ingázások és az
ideiglenes vándorlások fogalmaihoz jutunk el (Kovács et al. 2015). A kikapcsolódást célzó élményszerző mozgások esetén
pedig a turizmushoz (Berényi et al. 2003). Ez idáig két helyre (indulás-érkezés) korlátoztuk a vizsgálódásunkat. Elméletileg
feltehető és a valóságban már létezik az a térbeli mintázat is, hogy három vagy annál több földrajzi helyet kötnek össze az
egyén összekapcsolódó, időben rendszeres vagy rendszertelen mozgásai, a településtől kezdődően, az országokon keresztül
a szupranacionális integrációkig.
Demográfiai összetételük, származási országok szerinti megoszlásuk és magyarországi letelepedési helyük nagyfokú
koncentráltsága utal arra, hogy többszörösen szelektált alnépességnek tekinthetők a cirkuláló migránsok. E helyen
Magyarország, mint fogadó ország perspektívájából tekintve, első Magyarországra vándorlásukkal, legtágabb értelemben
csak az immobilak táborából váltak ki. Hatalmas lépést tettek meg, mert nem országon belül ingáztak és szezonális vagy
állandó jelleggel vándoroltak, hanem Magyarországra vándoroltak. Legszűkebb értelemben viszont azok táborából váltak
ki, akik potenciálisan Magyarországra készülök voltak az eredetországban. Másodszori Magyarországra vándorlásuk már
legtágabb értelemben a Magyarországot kivándorlóként elhagyó külföldi állampolgárok csoportjából szakította ki őket és
emelte be a cirkulálók közé. Legszűkebb értelemben azonban csak a Magyarországot kivándorlóként elhagyó azon külföldi
állampolgárok sokaságából szakította ki őket, akik első Magyarországra vándorlásuk után, potenciális vándorlóként újra
oda készülnek és emelte be őket a cirkulálók közé. Belátható, hogy a bevándorlási sorszámok növekedésével egyre kisebb
és kisebb, saját magukhoz egyre jobban hasonlító – egyre inkább önhasonlóvá váló – szubpopulációk tagjaivá váltak a
sorozatosan vándorlók.
A vándorlások és a vándorlók vizsgálata során a kutatók és az elemzők akarva-akaratlanul belebotlanak, illetve elegánsabban
fogalmazva szembesülnek a szelektivitás (szelekció) mechanizmusával. Például a vándorlók demográfiai összetételében az
életkor és a családi állapot szerinti kiválogatódás meglehetősen erősen jelentkezik. Bárminemű tömeges áramlás esetén
a fogadó területek koncentráltsága sokkal erősebb, mint a kibocsátóké. Ez utóbbi a területi szelektivitás példája. Egyéb
dimenziókban is működik a szelekció mechanizmusa, gondoljunk csak a migráció és az egészség összefüggésére. Azonban
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témánk tárgyalása és rögzített megfigyelésmódunk szerint, ezek taglalásába e helyütt nem kezdünk bele. Sokkal fontosabb
annak belátása, hogy a szelekciós mechanizmusok nem csak az első vándorlás, hanem a rákövetkező vándorlások esetén is
működnek. Működnek, de nagy valószínűséggel nem ugyanolyan módon, hiszen, ha a vándorló kevésbé, de a kontextus annál
inkább változhat. Többszörös vándorlás esetén többszörös szelekció, a formális logika diktálja ezt.
A korábbi bevándorló státusuk miatt a cirkulálóknak megelőző személyes tapasztalataik vannak az országról, hiszen
korábban hosszabb ideig (egy évnél tovább) éltek itt. A cirkulálók tehát azok, akiket már nem először regisztrált az
idegenrendészeti hatóság bevándorlóként. Így, többszörösen szelektált alnépességnek tekinthetők a cirkuláló migránsok.
Első Magyarországra vándorlásukkal még lehet, hogy csak a potenciálisan Magyarországra készülő, ténylegesen immobilak
táborából váltak ki az eredet országukban. Másodszori Magyarországra vándorlásuk már az eredet országból első alkalommal
kivándorlók csoportjából szakította ki őket és emelte be, Magyarország nézőpontjából, a cirkulálók közé. A bevándorlási
sorszámok növekedésével egyre kisebb és kisebb, saját magukhoz egyre jobban hasonlító – egyre inkább önhasonlóvá váló
– szubpopulációk tagjaivá váltak. Ezen kiválogatódási-kiválasztási mechanizmusok okozhatták a fiatal aktív életkorúak, a
nőtlenek és hajadonok kiemelkedő arányait, Románia, mint származási ország és Budapest, mint kiemelt fogadóterület, a
bevándorlók egészét jóval meghaladó részesedésükkel (Kincses 2015).
Mivel sorszámok szerint tárgyalható a Magyarországot célba vevő többszörösen visszatérő nemzetközi vándorlás, ezért
a szelekciós erők működését is kvantifikálni lehet a statisztikai mennyiségek, a demográfiai jellegű nemek, kor és a családi
állapot esetében, valamint földrajzi dimenzióként a magyarországi lakóhely megyéje szerint.
A nyersadattermelés- és feldolgozás következtében előálló adatbázisunk vándorlási sorszámok szerint is tartalmazta a
Magyarországot választó nemzetközi vándorokat. Kvantifikálni tudtuk azt az előzetesen feltételezett összefüggést, miszerint
a sorszámok növekedésével egyre kisebb abszolút számokhoz jutunk. Nem egyszerűen csak igazolni tudtuk, hanem a
linearitását is ki tudtuk mutatni ennek a logikus feltételezésnek. 2006-2012 között a 169.841 főből 144.573 először, 15.685
másodszor, 5.478 harmadszor 4.105 negyedszer vagy többedszer tartózkodott Magyarországon bevándorlóként. Az abszolút
számok, a megoszlási arányszámok világában mért linearitás összeomolhat a valószínűségek birodalmában. Ha az átmenetvalószínűségekre vagyunk kíváncsiak, akkor messze a legkisebb valószínűsége a Magyarországra vándorlásnak van, hiszen
a milliárdos nagyságrendű forráspopuláció maga a magyar állampolgárokkal csökkentett földi népesség. A Magyarországra
bevándorló külföldi állampolgárok közül, mint eredetnépességnek tekintettek, 0,851 volt a valószínűsége az első sorszámú
bevándorlóvá válásnak és 0,149 az általában vett cirkulálóvá válásnak. Itt még nincs különbség a megoszlási arányszám
és a valószínűség között. Csak a cirkulálókra koncentrálva, a fenti adatsorból ki tudunk még számolni az első sorszámú
cirkulálóvá (második sorszámú bevándorlás) válás valószínűségét és a második és magasabb sorszámú (harmadik és
magasabb sorszámú bevándorlás) cirkulálóvá válás esélyét. Az első sorszámú cirkulálóvá válás esélye 0,108. A második
és magasabb sorszámú cirkulálóvá válás valószínűsége több mint a háromszorosa a megelőző értéknek, pontosa 0,349. A
két utóbbi értéket interpretálhatjuk úgy, hogy a cirkulálóvá válásnak alig harmadnyi esélye van, mint a cirkulációs karrier
folytatódásának. Ugyanez fordítva, a cirkulációs karrier kezdet utáni folytatódásának több mint háromszoros esélye van a
megvalósulásra, mint magának a vándorból cirkulálóvá válásnak. Ellentétben tehát a megoszlási arányszámokkal a cirkuláció
valószínűsége a sorszámok növekedésével nőtt.
A fenti értékeket és összefüggéseket összehasonlíthatjuk más kutatásokból származó, illetve az ottani alapadatokból
kiszámítható valószínűségekkel. A finn és svéd regiszterek 1988-2005 közötti évekre vonatkozó összekapcsolásából
származnak az alábbi 25-55 éves finn állampolgárokra vonatkozó, a két ország között zajló nemzetközi vándorlási és
cirkulációs adatok. A mindkét regiszterben azonosított finn alapnépesség 231 775 fő volt. Ebből 12 364 fő vándorolt ki első
alkalommal Svédországba. Közülük 6 976 fő tért vissza Finnországba. Újra kivándorolt 1 057 finn másodszori kivándorlóként,
akik a mi fogalmaink szerint cirkulálók lettek, igaz nem befelé, hanem a kifelé irányuló perspektívából. Zárásképpen 490 fő
másodszor is visszatért Finnországba (ami a második sorszámú cirkuláció előfeltétele csupán ez esetben). 1954. év óta
szabad a munkaerőáramlás az Északi (Nordic) országok munkaerőpiacai között, ami a korábbi fejlettségi különbségek miatt
Finnország felől Svédország felé mutatott. Bizonyos vándorlási rendszerszerűség ki is alakulhatott az eltelt több, mint fél
évszázad következtében. A fentebbi számsorból két valószínűséget számíthatunk ki és vethetünk óvatosan egybe a magyar
adatokkal. Az első mutató a nemzetközi vándorrá válás valószínűsége, ami finn-svéd relációban 0,053 volt és azt jelentette,
hogy első sorszámú kivándorlóvá válás esélyeit jellemezte. Ez a valószínűség sokkal nagyobb, mint ha mi például csak a
magyar-román relációt számolnánk ki a bevándorlásainknál. Tiszta, majdnem közvetlenül összehasonlítható mutató a finn
második kivándorlás valószínűsége 0,152, ami az első sorszámú cirkulációt is jelenti egyben. A komplementer magyar érték
nagyon közel van. Mint fentebb bemutattuk a cirkulálóvá válás valószínűsége 0,108 volt a Magyarországra bevándorlók
körében. Sajnos Rosa Weber és Jan Saarela (2017) nem számították (vagy nem tették közzé) az esetleges harmadik
sorszámmal kivándorlókat, így az ő kutatásaik alapján rejtve maradt a Magyarországon mért jelentős esélynövekedés az
egyes és kettes sorszámú cirkuláció között.
Az UNECE (2016) a nemzetközi migrációs statisztikai és nemzetközi cirkuláris migrációs statisztikai harmonizációra
törekvése közepette olyan olasz adatösszeállítás keletkezett, mely kielégítette a mi minimális ’sorszámok szerinti tárgyalása
a migrációnak’ kívánalmunkat. Hivatalos regiszterek alapján összekapcsolták azokat a természetes személyeket, akik 2005 és
2014 között Olaszországot nemzetközi vándorlási célzattal (nem az ENSZ egy éves, hanem az EU három hónapos tartózkodási
kritériummal dolgoztak) vagy elhagyták vagy beérkeztek, tekintet nélkül állampolgárságukra. A magyar kutatási adatok
perspektívája ’inward’ volt, a finn cirkulálóké ’outward’. Az olaszok jóindulatúan fogalmazva összevonták a két perspektívát
vagy akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy perspektívátlanítottak. Kritikai attitűddel azt is mondhatjuk, hogy összemosták a
perspektívákat és a kezdeteket (az első és második sorszámú nemzetközi vándorlásokra nem közöltek adatokat, valamint
immigrációval kezdődő és emigrációval kezdődő paritás szerinti sorokra kellett volna bontani a vegyes megközelítést),
ami miatt további tisztításra váró elegy keletkezett (UNECE 2016 26). Az adatösszeállítás azonban még ebben a formában
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is rendkívül hasznos számunkra hiszen összehasonlítási alapul szolgál. A nemzetközi cirkulálóvá válás valószínűsége
Olaszországban 0,119 volt, ami igen közel van a Magyarországon számítotthoz (0,108). Az olasz adatösszeállításból ki tudtuk
számolni a további cirkulációk összevont valószínűségét, ami 0,234 volt (az ekvivalens magyar érték 0,349).

4. Konklúzió

Magyarországon az első sorszámú cirkulálóvá válás esélye 0,108. A második és magasabb sorszámú cirkulálóvá válás
valószínűsége több mint a háromszorosa a megelőző értéknek, pontosa 0,349. A két utóbbi értéket interpretálhatjuk
úgy, hogy a cirkulálóvá válásnak alig harmadnyi esélye van, mint a cirkulációs karrier folytatódásának. Ugyanez fordítva,
a cirkulációs karrier kezdet utáni folytatódásának több mint háromszoros esélye van a megvalósulásra, mint magának a
vándorból cirkulálóvá válásnak. A többszörös szelekció a többszörös vándorlásokhoz tartozó elválaszthatatlan jellegzetesség.
Mind a cirkuláció folyamatának, mind a cirkulálók kiválogatódásának, kiválasztásának mechanizmusa, továbbá befolyással
bír a cirkuláció következményeire. A nemzetközi összehasonlítás megerősítette a magyar adatok alapján levonható a
következtetés. A nemzetközi cirkuláris vándorrá válás esélye sokkal kisebb, mint a további, magasabb sorszámú, cirkulációk
bekövetkezése. Másképpen fogalmazva, cirkuláló státusúvá válva sokkal nagyobb a valószínűsége folytatni ezt a praxist, mint
megelőzően egyszerű vándorból cirkulálóvá válni.
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Abstract
The spatial analysis of refugee migration as part of researches on the geography of migration is about the gain importance worldwide as
this kind of human mobility is characterized by more different origin and destination countries than regulated immigration. Moreover,
the dynamics and routes of forced migration are significantly different than of economic migration and could change rapidly as well.
The paper aims to add to these researches by revealing the most important spatial characteristics of refugee migration to the European
Union. In term of this, the article examines among others the available statistical data of the UNHCR and the International Organization for
Migration on forced migration related events in connection with the visible tendencies. It focuses on how the main sending countries of
refugees for Sweden, Spain, and Italy among nowadays main destination countries within the EU have changed over time, by also focusing
on the spatial differences between these highly affected member states. The purpose of this study is to provide information for valuing the
humanitarian crisis of 2015 refugee migration in the light of previous asylum events, especially from a geographical perspective.

Kulcsszavak: nemzetközi migráció, menekültek, kényszermigráció, Európai Unió, migrációföldrajz

1. Bevezetés
A modernkori európai bevándorlásról leginkább az 1960-as évek végétől beszélhetünk, amikor is a második világháború
után helyreállt gazdaságoknak a további növekedéshez, fejlődéshez külföldi munkaerőre volt szükségük. Később a 1990es évektől előbb a délszláv, majd a közel-keleti, afganisztáni és szomáliai válságok következményeképpen egyre inkább a
menekültek tették ki a bevándorlók jelentős részét. Fontos azonban megemlíteni, hogy a modernkori gazdasági bevándorlás
az európai migráció (történelmi távlatokban) újszerű, volumenét tekintve jelentős, de egyáltalán nem kizárólagos formáját
jelenti. Korábban ugyanis szintén egyes államok hódításaihoz vagy bukásához, tehát alapvetően harci eseményekhez
köthetőek a jelentősebb népvándorlások.
Az Európai Unióban 2017-ben mintegy 37 milliónyian éltek olyanok, akik a gazdasági és politikai térségen kívül születtek
(third country nationals). A legtöbben Törökország, Marokkó, Kína, India és Ukrajna területéről érkeztek, de a földrajzi és
kulturális közelség, a történelmi okok, gazdasági és diplomáciai kapcsolatok sokszínűsége miatt a származási országok
tekintetében igen nagy eltérések mutatkoznak tagállamonként (Eurostat 2018). A menekültek száma ezzel szemben csupán
2,6 millió fő volt az azonos évben, ami a világszerte élő menekültek alig több, mint 10%-a. Ezzel az amerikai kontinens után
Európa a legkevésbé érintett földrész ebben a tekintetben, és a súlyosbodó venezuelai válság inkább háttérbe szoríthatja a
térségünket globális szerepét (UNHCR 2018).
A tanulmány a menekültek származási országait illető területi különbségeket és azok változásait kívánja feltárni az újabb
célországok (Svédország, Spanyolország, Olaszország) vonatkozásában úgy, hogy az 1980-as évek óta eltelt időszakban
a különböző migrációs hullámok szerepét elemzi az egyes tagállamokban kialakult diaszpórák tekintetében. Külön kitér
az ezen tagállamokban élő, a legtöbb menekültet küldő országok állampolgárságával rendelkezők földrajzi jellemzőire. A
tanulmány célja, hogy árnyalja és a statisztikák tükrében értékelje a 2015-ös menekültválságnak az európai migrációs hatását
és szerepét ezen három ország tekintetében. A terjedelmi korlátokból és részint a közben előrehaladott európai integrációs
folyamatokból adódóan az európai menekülthullámok nem kerülnek elemzésre, ahogy a hosszabb múltra visszatekintő és
nagyszámú menekültet fogadó Németország hasonló szempontú vizsgálata is a további kutatásokban kerül sor.

2. Kutatási módszerek

A tanulmány alapját képező statisztikai adatok másodlagos elemzésének forrása az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága
(UNHCR) által közzétett, 1980-2017 közötti időszakra vonatkozó szarmazási és küldő országonként (country of origin,
country of asylum) rendelkezésre álló adatok a menekültstátusszal rendelkező személyekről. Az ezáltal azonosítható
tendenciák okait (pl. háborús események, politkai események) és ezek migrációs hatásait a menekültüggyel kapcsolatos
nemzetközi szakirodalom elemzésével tárja fel a tanulmány. Végül a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és egyes kiemelten
érintett EU-s tagországok (Svédország, Olaszország, Spanyolország) nemzeti statisztikai hivatalai, valamint az Eurostat által
közzétett 2017-es becslések, illetve – ahol ez nem érhető el – ott a 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával a főbb
menekülteket küldő országok diaszpóráinak földrajzi vizsgálatára került sor.

3. Eredmények

A következőkben rövid áttekintésre kerülnek a fentebb említett három tagállam Svédország, Olaszország és Spanyolország
vonatkozásában a lényegesebb migrációs hullámok és az ezáltal kialakult közel-keleti és afrikai menekült diaszpórák.
Olaszország a későn indult gazdasági fellendülése miatt csupán az 1970-es évek közepétől kezdett először kisebb számban
bevándorlókat fogadni, emiatt az évtized végéig csupán elenyésző számú vietnámi és chilei politikai menekült érkezett az
országba. Ezt követően viszont a dekolonikáció, az olajválság és az északi országok szigorúbb bevándorláspolitkája miatt
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spontán bevándorlási hullámok indultak el Olaszországba főként egyes afrikai (Tunézia, Szenegál, Marokkó) és ázsiai (Fülöpszigetek), majd az 1990-es évektől a Szovjetunió felbomlását követően a kelet-európai országok felől (G. Bettin – E. Cela 2014;
A. Scotto 2017). A menekültek nagyszámú bevándorlása csak a 2000-es évek közepétől indult meg, azóta viszont a 2005ben még csupán 21 ezer menekült száma 2017-ben már meghaladta a 350 ezret. Mindez egyébként a mintegy 5 milliónyi
olaszországi bevándorlónak mindössze 7%-a, ez pedig illeszkedik a globális átlaghoz (8%). Azóta leginkább a fekete-afrikai
(Nigéria, Mali, Gambia, Eritrea, Szomália stb.), valamint kisebb részben ázsiai (Afganisztán, Pakisztán) bevándorlók jutottak
menekültstátuszhoz Olaszországban (UNHCR 2018; IOM Migration Data Portal). Ahogy látható tehát, a menekültek és egyéb
módon bevándoroltak etnikai összetétele is igen vegyes Olaszországban, ami a kevésbé szabályozott migrációra, a stratégia
hiányára utal. A napjainkban szigorodó olasz bevándorláspolitika miatt előreláthatólag csökkenni fog a menedékkérők
száma. A kérelemért folyamodók nagyobb arányban a főbb belépési pontoknak számító Lampedusa és Szicília szigetein kívül
elsősorban Lombardiában (Milánó és környéke) élnek, itt találhatóak a legjelentősebb afrikai kolóniák. A nagyszámú illegális
bevándorló miatt azonban nehezen meghatározható az egyes közösségekhez tartozók száma (UNHCR 2018).
Spanyolország az eleinte nem megfelelő gazdasági helyzetének és az intenzív kivándorlási hullámoknak köszönhetően
csak igen későn, az 1990 évekre vált célországgá. A legálisan érkező latin-amerikai és marokkói bevándorlókat a 2000es évek közepétől egyre több, később menekültstátuszért folyamodó fekete-afrikai illegális bevándorló követte. Ők először
a Kanári-szigetekre vezető nyugat-afrikai, később döntő többségében az afrikai spanyol exklávékon, Ceután és Melillán
keresztül vezető nyugat-meditterán útvonalon érkeztek az országba. Napjainkra már a spanyol szárazföldre vezető tengeri
útvonal is népszerűvé vált az újonnan érkezők körében (Szilágyi I. 2017). Összességében a legtöbben (országonként kb.
35-55 ezren) Szenegálból, Nigériából és Maliból jöttek az utóbbi évtized során ilyen módon, sokan közülük (elsősorban a
fegyveres konfliktusok által nem érintett nyugat-afrikai országok állampolgárai) azóta is menekültstátusz nélkül illegálisan
tartózkodnak Spanyolország területén. Többségük Katalóniában (Barcelona és környékén) és Andalúziában (elsősorban
Roquetas de Mar, El Ejido, Almería és Algeciras városaiban) él (UNHCR 2018; Portal de Inmigración). Érdekes aspektusa
azonban a Spanyolországba való bevádorlásnak, hogy az utóbbi évben (2017) Venezuelából, az egyébként legálisan
munkavállalási céllal érkező, de valójában az ország kilátástalan gazdasági helyzete elől menekülők száma nőtt arányaiban
a leginkább a bevándorlók között. Egyre többen közülük egyenesen menekültstátuszhoz is folyamodnak (2017-ben már
venezuelaiak adták be a legtöbb kérelmet), ami így a korábban érkezett szíriaiakkal együtt már valamelyest árnyalja az eddig
főként afrikai menedékkérők migrációját jelentő célország globális migrációs szerepét (O. L. Sanmartín 2018; UNHCR 2018).
Svédország esetében először az 1980-as évek elejétől indult meg a politikai és háborús menekültek tömeges bevándorlása.
Köztük voltak elsőként jelentős számban a Chiléből, a Pinochet-féle rezsim elnyomása (1973-1990) elől menekülők, ahol
egyébként Argentína és az Egyesült Államok ma is a világ harmadik legnépesebb chilei diaszpórája él. Őket követték az
irak-iráni véres háború (1980-1988), valamint a libanoni polgárháború (1975-1990) elől menekülők, de a törökországi PKK
konfliktus (1978-) és Szíriában a Hafez el-Aszad ellenes hamai felkelések (1976-1982) is tömegeket késztettek a skandináv
országba való bevándorlásra. Az 1990-es évektől egyrészt a délszláv menekültek érkeztek nagyobb számban, másrészt pedig
a Kelet-Afrikából, főként az 1991 után a napjainkig zajló polgárháborúba süllyedő Szomáliából és az 1993-ban függetlenné
váló, diktatúrába és számos konfliktusba sodródó Eritreából is sokan keltek útra Svédország felé. A 2000-es évektől előbb
az iraki, később az afganisztáni, legújabban pedig a 2010-es évektől a szíriai polgárháború miatt érkeztek 100 ezres
nagyságrendben a befogadó menekültpolitikát képviselő skandináv államba. A 2006-os évet követően már megközelítőleg
100-160 ezer bevándorló érkezett évente a 2000 óta 8,9 millióról 10,2 millió fős népességűre növekedett Svédországba
(Sweden.se 2018).
Az országban élő legnagyobb bevándorló közösségek többsége mára már nagyrészt a nemrég érkezett menekültek teszik
ki, amivel Svédország az EU-n belül a menekültválság által leginkább érintett állammá vált. A szíriai és iraki 170, illetve 140
ezres közösségeken kívül az iráni, szomáliai és az afgán menekültek diaszpórája is 45-75 ezres lélekszámával igen jelentős.
Jelenleg a legtöbb menekült Stockholm és agglomerációja (különösen Södertalje és Botkyrka), Malmö és Göteborg lakosa.
Ezekben a városokban a külfüldön születettek aránya 25% (Göteborg) és 58% (Botkyrka) közötti, de a második generációs
bevándorlókkal, illetve a már állampolgársággal rendelkezőkkel együtt ez az arány még magasabb (Statistics Sweden 2018).
Södertalje egyébként a többi hasonló karakterű várostól annyiban mindenképpen eltér, hogy itt él a világ egyik legnagyobb
szíriai asszír keleti keresztény diaszpórája, míg a muzulmán lakosság aránya elenyésző (Euronews 2018).
Egyéb EU-s országban is előfordul, hogy a legnagyobb bevándorolt közösségek között találunk többségében
menekültstátusszal rendelkező vagy olyan munkavállalási, tanulási vagy családegyesítési céllal érkezett, de közvetetten
szintén valamely háborús cselekmény elől elmenekült diaszpórát. Ilyen az Egyesült Királyságban élő több százezer nigériai
és szomáliai, valamint többek között a mintegy 50-60 ezer fősre tehető Hollandiában élő szír közösség is. Érdekesség, hogy
bár abszolút számát tekintve nem jelentős, azonban mégis a 2015-ös menekültválság során érkezett szíriai menekültek
alkotják az Bulgáriában az oroszok, míg Dániában a lengyelek után a második legnépesebb bevándorló diaszpórákat (Eurostat
2018). Azonban elmondható, hogy mára már a 2015-ös menekültválságot megelőzően érkezett menekültek jelentős része
állampolgársághoz jutott, illetve manapság is az EU-s tagállamok többségében a legnagyobb bevándorló közösségeket a
többnyire a volt gyarmatokról érkezett vendégmunkások és egyéb külföldi munkavállalók és családjaik alkotják (IOM
Migration Data Portal).

4. Következtetések

Amint a fenti országok esetében látható, a migráció összvolumenét, tehát a valamennyi bevándorló számát tekintve
nem, a menekülteket és az utóbbi évek bevándorlási statisztikáit vizsgálva viszont igen jelentősnek mondható a 2015-ös
menekültválság. Mindhárom vizsgált országban, de különösen Olaszországban és Spanyolországban az utóbbi tíz évben
érkezettek alkotják a menekült közösségek döntő többségét. Svédország esetében mind a befogadó bevándorláspolitika,
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mind pedig a már korábban elmenekültek meglévő diaszpórái hozzájárultak ahhoz, hogy napjainkra lakosságarányosan
globális szinten is magasnak tekinthető az országban élő menekültek száma. Mivel ők a világ bármely részén a munkavállalói
vízummal érkezett bevándorlókhoz képest is hátrányból indulnak a társadalmi integráció terén, ezen nehézségek kezelésére
a fejlett országokban is fel kell készülnie mind a szociális inftrastruktúrának mind pedig a szabályozásnak. Ezt elmúlasztva
az ennek következtében elmélyülő társadalmi ellentétek csak még inkább hátráltatni fogják a menekültek beilleszkedését,
miközben további tízezrek jutnak ilyen státuszhoz évente.
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Abstract
The migration of health care professionals is one of the most discussed topics within the scientific literature on international migration.
The results of researches often depend on the level of analysis and the focus of the approaches. Thus, it is important to gain information
on the various theories of migration – this makes possible to reveal their potentials and constraints. To this end, we conducted content
analysis on the international literature focusing on the migration of health care professionals. According to our results, micro, meso and
macro level approaches can be defined. There are differences between them regarding the factors taken into account and the social and
spatial level of analysis.

Kulcsszavak: orvosmigráció, brain drain, migráció, elmélet

1. Bevezetés
Világszerte széles érdeklődés kíséri a magasan képzett szakemberek migrációját, így az egészségügyi dolgozók vándorlása
is sokszor tárgyalt témája a közbeszédnek, illetve a tudományos diskurzusoknak. Az elmúlt évtizedekben számos elmélet
és modell született a migrációt kiváltó és befolyásoló tényezőkről általában és speciálisan az egészségügyi szakemberek
vándorlásáról. Az egyes elméletek megalkotói újabb és újabb nézőpontokkal gazdagították az említett mobilitási
folyamatok vizsgálatát és az azokról kialakult tudáskészletet, mindazonáltal időről-időre érdemes elvégezni a magyarázatok
felülvizsgálatát, hogy azok aktualitását, magyarázó erejét feltárjuk. Mindezek alapján tanulmányunk célja, hogy áttekintse
az egészségügyi szakemberek vándorlásával kapcsolatos szakirodalmat, csoportosítva a megközelítéseket, értelmezéseket.
E cél érdekében tartalomelemzés alá vontuk a témában született tudományos publikációkat.

2. Anyag és módszer

Kutatásunkban a 2000 után megjelent és az egészségügyi dolgozók vándorlásáról szóló nemzetközi szakfolyóiratközleményeket vizsgálunk az alkalmazott elméleti háttér és megközelítés szempontjából. Az elemzés alapját a nemzetközi
folyóirat-indexelő adatbázisokban (pl. Scopus, Web of Science) végzett kulcsszavas keresés adta, amely során összegyűjtöttük
a témában született írásokat. Ezt követőn a cikkek irodalomjegyzéke alapján bővítettük a tanulmányok körét, bevonva
azokat az írásokat, amelyekre hivatkoztak az első lépésben összegyűjtött írások. Ezt követően kvalitatív tartalomelemzés
alá vontuk a tanulmányokat, hogy választ kapjunk kutatási kérdéseinkre; milyen elméletek születtek eddig a munkavállalási
célú vándormozgalom létrejöttéről és fennmaradásáról? Milyen földrajz-centrikus, vagyis a teret és egyéb földrajzi
alapkategóriákat előtérbe helyező, magyarázatok léteznek a migrációhoz kapcsolódóan?

3. Eredmények

Elemzésünk alapján az egészségügyi dolgozók migrációját magyarázó elméletek csoportosíthatók az elemzés szintje
alapján, így megkülönböztethetünk mikro-, mezo- és makroszintű elméleteket (Hagen-Zanker 2008).
A mikroszintű elméletek alapján a migráció fő oka az egyén elvárásai, szándékai (pl. jobb megélhetés biztosítása). Ide
tartozik többek közt Lee (1966) elmélete a vonzó és taszító tényezőkről: a potenciális küldő és fogadó területek pozitív és
negatív tulajdonságai befolyásolják a potenciális vándorlókat a vándorlási vagy maradási döntés meghozásában. Emellett
vannak „köztes” (pl. szakpolitikák) és egyéni befolyásoló tényezők (pl. hogyan érzékeli az illető az egyes külső tényezőket) is.
Szintén ebbe a csoportba tartozik a migráció neoklasszikus mikroszintű elmélete, amely a migrációt egy egyéni befektetésnek
tekinti a humán tőkébe, az emberi produktivitás fejlesztésébe. Az egyének racionális döntéseket hoznak, mérlegelve az
esetleges vándorlás várható hasznát és költségeit.
A szintén a mikroszintre fókuszáló behaviorista modellre is számos példát találhatunk a szakirodalomban, így például
Wolpert (1965) kutatásait. Ezek szerint a migráció az egyén tudatos döntésének eredménye, de ez a döntés nem tisztán
racionális, mint a mikroszintű neoklasszikus elmélet szerint. Az egyén ismeretei a világról (pl. a tervezett vándorlási
célterületről) szubjektívek és korlátozottak, saját cselekvési terét és motivációit pedig egyéni jellemzői (pl. életkor) és a
környezet is befolyásolja (pl. társadalmi normák). A társadalmi rendszerek elmélete szerint a migránsok a hatalmi viszonyok
és státuszbeli különbségek globális rendszerében mozognak. Magasabb társadalmi státuszra törekedve elvándorolnak egy
másik országba, de ha a célország jobb besorolású a globális presztízs-ranglétrán, mint ahonnan érkeznek, akkor ott az ő
társadalmi státuszuk sem lesz magas.
A mezoszintű elméletekben a kollektívák, társadalmi kapcsolatok szerepe az igazán lényeges (pl. társadalmi tőke,
rokoni kapcsolatok). Jellemző irányzat ezek között a Bourdieu-féle társadalmi tőke elméletét hasznosító megközelítések:
a kapcsolatok megléte, a társadalmi tőke segíti a vándorlókat. Az ide kapcsolódó intézményi elméletekben a migránsok
hálózatai az intézményesülés révén önmagukat fenntartó képződményekké válnak. A hálózat elmélet alapján a pionír-
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időszak után az újabb bevándorlóknak már kevesebb nehézséggel kell szembenézniük, mivel az első bevándorlóktól nagyos
sok információhoz juthatnak.
A kumulatív okság elmélet szerint a múltban lezajlott migráció megváltoztatta a körülményeket, amelyek között a
jelenben megszületnek a migrációs döntések, a jelenben zajló migráció pedig a jövőbeli potenciális migránsok döntéseit
fogja befolyásolni. Eközben a migráció egyre inkább a társadalom életének részévé válik, és egyre többen válnak közvetetten
vagy közvetlenül érintetté benne.
Ide tartozik az új gazdaságtani megközelítés is, amely feltételezi, hogy a migrációs döntéseket a háztartás-tagok
közösen hozzák meg, az egész család vagy háztartás érdekében, és ha nem is mindannyian vándorolnak el, azok, akik végül
elvándorolnak, a többiek érdekében és a többiek által is támogatva teszik ezt.
A makroszintű megközelítések a nagyobb léptékű összefüggésekre fókuszálnak, például a gazdasági fejlettségre, az
országok és nagyrégiók közötti jövedelmi különbségekre. Így a neoklasszikus makro-szintű elmélet szerint a migrációt a
munkaerőkereslet és –kínálat területi különbségei váltják ki (akár város-vidék, akár nemzetközi viszonylatban), és tökéletes
piacokat feltételezve a vándorlás elméletileg addig tart, míg létre nem jön az egyensúly ebben a viszonylatban.
A migráció mint rendszer megközelítésre jelent példát Mabogunje (1970) elmélete, amely főként a vidék-város migrációs
folyamatot magyarázza. Az egyénekre mindkét oldalról különféle tényezők hatnak a döntéshozás során. A vidék-alrendszer
az elvándorlást szabályozza (pl. társadalmi normák, családi kapcsolatok), a város-alrendszer pedig az odavándorlást (pl.
munkaerő-közvetítők és egyéb szereplőkön keresztül). A visszajelzések eljutnak a potenciális migránsokhoz, és a különböző
„háttér-tényezők” is hatással vannak a folyamatra (pl. kormányzati politikák, gazdasági helyzet).
A kettős (duális) munkaerőpiac elmélet alapján a munkaerőpiacot kettősség jellemzi: egy jól képzett réteget foglalkoztató,
nagy fizetéseket kínáló elsődleges szegmensből, és egy jobbára kevésbé képzett munkavállalókat alacsonyabb bérekért
alkalmazó másodlagos szegmensből áll. A bérek növekedésével a másodlagos szegmensben is drágábbá válik a foglalkoztatás,
miközben az adott ország állampolgárai egyre kevésbé hajlandók ebben a szegmensben munkát vállalni, annak alacsonyabb
presztízse miatt. Emiatt megjelenik a kereslet a bevándorló munkaerő iránt.
A Wallersteinig visszavezethető világrendszer-elmélet a világgazdaság strukturális sajátosságaira, a kapitalizmus
terjeszkedésére és a korábbi gyarmati politikákra vezeti vissza a migrációt. A különböző erőforrások (pl. munkaerő) a
perifériákról a centrumtérségek felé áramlanak. Végezetül a makroszinten értelmezi a migrációt a migrációs átmenet elmélet
is. Zelinsky (1971) modellje szerint a migráció egy általános fejlődési-modernizációs folyamat velejárója. A vándorlás
mértéke és térbeli mintázatai tehát összefüggésben állnak a gazdasági fejlődés szakaszaival (pl. ipari fejlődés) és demográfiai
mutatókkal (pl. születési és halálozási ráták változásai).
A magyarázatok fókusza alapján megkülönböztethetjük a migráció megindulását, illetve annak fennmaradását magyarázó
elméleteket – így a fentebb bemutatott elméletek elhelyezhetők e kategóriákon belül is. Az első csoportra jelent példát
Lee (1966) elmélete a vonzó és taszító tényezőkről. De hasonló a megközelítése a migráció neoklasszikus mikroszintű
elméletének, amelyre példát jelent Antwi és Phillips (2011) elemzése, amelyben azt vizsgálják, hogy a kormányzati
szektorban végrehajtott béremelésnek van-e érzékelhető hatása az egészségügyi szakembereknek az adott országban (jelen
esetben Ghána) való megtartására.
A társadalmi rendszerek elméletét használták Blythe és munkatársai (2009), akik azokat a siker- és kudarc-tényezőket
vizsgálják, amelyek megalapozzák vagy éppen megnehezítik, hogy egy külföldön képzett ápoló a vándorlási célországában
ismét az egészségügyi pályán helyezkedjen el. A neoklasszikus makro-szintű elmélet megközelítését példázza Carvalho és
munkatársai kutatása (2012), amiben a gazdasági fejlettség és a szemész szakorvosok térbeli eloszlását vizsgálták Brazíliában
– és arra jutottak, hogy a két mutató összefügg. A kettős munkaerőpiac elméletét is számos kutató alkalmazta vizsgálatai
során. Közülük ehelyütt Adhikari (2010) elemzését emelnénk ki, amely többek közt az etikai és morális vonatkozásokra hívja
fel figyelmet a migrációval kapcsolatosan. Végezetül a migrációs átmenet elmélete is a migráció megindulására fókuszál. Erre
példa Brown és Braun (2008) vizsgálata, amiben azt vizsgálták, hogy a három globális folyamat – idősödés, globalizáció és a
nők migrációja – milyen hatással van az ápolók keresletére és kínálatára az Egyesült Államokban.
A migrációs folyamat fennmaradását magyarázza többek közt a társadalmi tőke elmélete. E magyarázatok szerint a
társadalmi tőke elérhetősége és nagysága összefügg a migrációs hajlandósággal – mint azt Garip (2008) Thaiföldön végzett
elemzése is igazolja. Az intézményi elmélet keretein belül igen gyakran az a fő kérdés, hogy milyen intézmények és hogyan
tartják fenn az egészségügyi dolgozók migrációját. Így például Brush – Sochalski (2007) a fülöp-szigeteki „ápoló-export”
történelmi és politikai hátterét vizsgálják, valamint, hogy az egyes szereplőknek, érdekcsoportoknak milyen hatása van erre.
A hálózatelméletet képviselő kutatások szerint a migráció akkor is fennmarad, ha a korábban azt kiváltó jövedelembéli
vagy életszínvonalbéli különbségek eltűnnek, mivel a meglévő személyes kapcsolatok fenntartják azt (Faist 2000). A
kumulatív okság elméletében (Fussel – Massey 2004) fontos szerepe van a hálózatoknak, amelyek hozzájárulnak a migráció
fennmaradásához, erősödéshez – azaz kapcsolódik a társadalmi tőkét középpontba helyező vizsgálatokhoz. E modellt
alkalmazták például a mexikói kivándorlás vizsgálatára is.
A migráció mint rendszer megközelítést alkalmazva Awofeso (2009) azokat a tényezőket vizsgálta meg, amelyek
megnehezítik a munkaerő toborzását és megtartását ezekben a vidéki térségekben. A tanulmány szerint nem a kivándorlás az
elsődleges oka a problémáknak, hanem az alulfinanszírozottság, a szakpolitika átgondolatlansága, a vidéki életkörülmények,
a nem megfelelő egészségügyi képzés, a felszerelés elégtelensége és a vidéki szakemberek kiégése, motivációvesztése.
A világrendszerek elmélete kiterjedt magyarázatrendszer, ami természetesen nem csupán a migrációval kapcsolatos
kérdésekre vonatkozik, azonban számos kutató úgy véli, hogy a centrum-periféria viszonyok a meghatározók az egészségügyi
migrációban. Ezt példázza Aiken et al. kutatása (2004) is. A vizsgálat szerint a fejlett országok azon törekvése, hogy
ápolókat toborozzanak, jelentős problémákat okozhat a fejlődő országok egészségügyi rendszereiben és a globális egészségi
helyzetben is.
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4. Konklúzió
Tanulmányunkban áttekintettük a munkavállalási célú vándorlás lehetséges magyarázatainak sokféleségét, valamint
a földrajzi szempontok jelentőségét az egészségügyi brain drain vizsgálatában. Eredményeink alapján kijelenthető, hogy
nem született olyan átfogó elmélet, amely maradéktalanul magyarázná az egészségügyi dolgozók vándorlását. A különböző
elméletek eltérnek az elemzés szintjében, vagy abban, hogy hogyan azonosítják a migrációt kiváltó okokat, illetve ezen
belül a lehetséges okok milyen széles körét veszik figyelembe. Így a jövőben mindenképp érdemes további elemzéseket,
csoportosításokat készíteni a magyarázattípusokról, hogy tisztában legyünk azok értelmezési kereteivel, korlátaival.
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Abstract
The migration of health care professionals has widespread effects on Hungarian health care services. Thus, this process is a highly debated
one in public and professional discourses. Our study analyses the media representation of medical brain drain: the presentation of
processes and the actors involved. Furthermore, we also analyse the role of space and place in media narratives. According to our results,
the state is the most often presented and the most powerful actor in relation to the outmigration of health care professionals. Thus, the
role of localities is limited in these discourses; they only serve as the locations of events. In the media discourses on the effects of medical
migration, places are often mentioned only as general, abstract places, such as peripheries, or rural areas. In the framing of migration the
so-called traditional approach seems to be the most often used; thus, medical migration is interpreted as a loss of human resources and
training costs, which endangers heath care provision.

Kulcsszavak: egészségügyi szakemberek, betöltetlen álláshelyek, tartalomelemzés, mediatizáció

1. Bevezetés
Az orvosok és más egészségügyi dolgozók (egészségügyi szakemberek) nemzetközi vándorlása nem teljesen új jelenség;
a Globális Dél és Észak közötti migráció e formája már évtizedek óta ismert, és számos vizsgálatban elemezték a kutatók.
Ugyanakkor az Európai Unió többszöri bővítése és a nyugat-európai országok munkaerőpiacának fokozatos megnyitása
következtében az „egészségügyi agyelszívás” (medical brain drain) a posztszocialista országokat is egyre nagyobb mértékben
érinti. Az egészségügyi szakemberek migrációja így hazánkban is élénk szakmai és közéleti vitákat váltott ki az elmúlt évben. A
folyamatokhoz kapcsolódóan több tanulmány is elemezte a kivándorlási tendenciákat, vagy az ellátásban felmerülő esetleges
problémákat, fennakadásokat (pl. Eke et al. 2009; Girasek et al. 2013; Hegedűs – Lados 2015; Boros – Pál 2016). Ugyanakkor
kisebb figyelem irányult a jelenségek médiareprezentációjára, valamint arra, hogy a közvéleményben hogyan jelenik meg az
egészségügyi dolgozók migrációja. E kérdések jelentőségét többek közt az adja, hogy a közéleti viták tematizálásában fontos
szerepe van annak, hogy hogyan, milyen mélységben, milyen témákhoz kapcsolódóan vagy milyen értelmezési keretben
jelennek meg az egészségügyi szakemberek elvándorlásával kapcsolatos diskurzusok a médiában. Mindez ugyanis nemcsak
a közvéleményre van hatással, hanem a szakpolitikai válaszokra is.
A fentiek alapján a tanulmány célja, hogy a tartalomelemzés módszere segítségével bemutassa, miként jelenik meg a
médiában az egészségügyi szakemberek elvándorlása, fókuszba helyezve a földrajz-specifikus témákat.

2. Elméleti háttér és kontextus

A médiában megjelenő nézőpontok, narratívák jelentőségét az adja, hogy ezek ráirányítják a figyelmet bizonyos
kérdésekre, valamint nagymértékben hozzájárulnak az egyes jelenségek értelmezési kereteinek kijelöléshez, ami befolyásolja
a közvéleményt (pl. az egyes szereplőkhöz, jelenségekhez való viszonyulásokat, a migráció mértéknek nagyságát, vagy a
sztereotípiák kialakítását és megerősítését), valamint a beavatkozások lehetséges céljait, eszközeit, lehetőségeit és korlátait
(Happer – Philo 2013; Nelson 2014; Blinder – Jeannet 2018). Az elektronikus és nyomtatott sajtóban, televízióban, rádióban
megjelenő hírek és értelmezések hozzájárulnak a közös információs bázis kiépítéséhez, és formálják a potenciális migránsok
cselekedeteit (Dzięglewski 2015). Emellett a média legitimál is bizonyos intézkedéseket, narratívákat, melyek így előkészítik,
támogatják, vagy éppen gátolják a politikai intézkedéseket (Cheregi 2015; Patrascu 2016). Azaz nem csupán arról van szó,
hogy a média beszámol a valóságról, hanem formálja is azt – így a médiadiskurzusok vizsgálata nem a világ leírásának
elemzéséről szól, hanem azon folyamatok megismeréséről, amelyek hozzájárulnak a körülöttük lévő világ alakításához
(Bauder – Gilbert 2009).
A migrációval kapcsolatosan elsősorban a bevándorlás, a menekültek médiareprezentációját vizsgálják leginkább –
például a bűnbakképzés, a veszélyeztetettség érzésének kialakítása (Reny – Manzano 2016) vagy a másként való megjelölés
(othering) (Haynes et al. 2006) szempontjából. Ugyanakkor a kivándorlás, médiareprezentációjának kérdése egy viszonylag
kevésbé kutatott téma – azaz az eddigi munkákat elsősorban a fogadó országokban zajló vizsgálatok dominálták.
A kivándorlással kapcsolatos megközelítések többféle csoportosítása is lehetséges. Tanulmányunkban egy olyat felosztást
használunk, amely azt helyezi a fókuszba, hogy hol és miként jelentkeznek a vándorlás előnyei, valamint hátrányai. Az
úgynevezett internacionalista modell a globális jólét növekedésével kapcsolja össze az egészségi migrációt, és kölcsönös
előnyöket vizionál a kibocsátóknál és a befogadóknál. A hagyományos (tradicionális, nacionalista) modellek a kibocsátó
országok képzési és jóléti veszteségeit hangsúlyozzák, kiemelve a befogadók erőfölényét, a migrációs folyamatok
igazságtalanságait. A társadalmilag hasznos agyelszívás fogalmát használó kutatók szintén kölcsönös előnyöket vélnek
felfedezni a migrációs lehetőségek képzettségre, motivációkra gyakorolt hatása miatt. A társadalmi kapcsolatok modellje
a migránsok hálózatait helyezi a középpontba; ezek piaci csatornaként működnek a küldő és a fogadó ország között, így
lehetőséget teremtenek új növekedési impulzusok kiaknázására (Boros – Pál 2016). Tanulmányunkban arra a kérdésre
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keressük a választ, hogy a fenti megközelítés-típusok közül melyek jelennek meg a hazai médiadiskurzusban.
A migráció okaival kapcsolatos vizsgálatok azt hangsúlyozzák, hogy a kivándorlással kapcsolatos döntések komplexek,
és számos makro-, mezo- és mikroszintű tényező játszik benne szerepet a politikai folyamatoktól az egészségügyi ágazat
szabályozásáig, finanszírozásig, vagy éppen az egyén identitásáig és preferenciáig (Boros – Pál 2016; Lados – Hegedűs 2016;
Siskáné Szilasi – Halász szerk. 2018).
Az egészségügyi szakemberek kivándorlását illetően számos felmérés, elemzés készült az elmúlt években, amelyek
rámutatnak, hogy évente átlagosan annyian tervezik a kivándorlást, ahányan végeznek az orvosegyetemeken. A külföldi
munkavégzéshez szükséges hatósági bizonyítványok alapján 2011 óta a három legfontosabb célország Németország,
Egyesült Királyság és Svédország volt. A célországok kiválasztását befolyásolja az Egyesült Királyság tervezett kilépése az
Európai Unióból, hiszen a Brexit érinti a szabad munkaerőáramlást is – bár ezzel kapcsolatban az ellátás színvonalának
biztosítása miatt lehetséges, hogy különleges szabályozásokat alakít ki a brit kormány. Az elvándorlás következtében tartós
orvoshiány alakult ki Magyarországon, ami elsősorban a periferikus, kisebb lakosságszámú településeket érinti, de nem
kizárólagosan: egyes megyeszékhelyeken, vagy fővárosi kórházakban is megfigyelhető a jelenség.

3. Anyag és módszer

A tanulmány elkészítéséhez kvalitatív tartalomelemzés alá vontuk azokat a médiában 2004 óta megjelent beszámolókat,
elemzéseket, interjúkat és más anyagokat, amelyek az egészségügyi szakemberek migrációjához kapcsolódnak (az
adatgyűjtés jelenleg is zajlik, így a későbbiekben hosszú távon is összevethetők lesznek a vonatkozó médiadiskurzusok
témái, szereplői, értelmezési keretei). Ennek első lépéseként meghatároztuk a kulcsszavakat, amelyek alapján az anyagot
gyűjtöttük az elemzéshez. Ezt követően a kulcsszavak használatával összegyűjtöttük azokat az interneten elérhető anyagokat,
amelyek a témával foglalkoznak, így közel 1000 elektronikus médiatartalmat katalogizáltunk és archiváltunk. A kvalitatív
tartalomelemzés során elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a média hogyan értelmezi az egészségügyi szakemberek
vándorlását, milyen magyarázatokat és lehetséges beavatkozási javaslatokat ad a migrációra és a hozzá kapcsolódó
problémákra? A médiatartalmakban hogyan jelenik meg a földrajzi tér és hely szerepe, továbbá a média mely aktorokat
nevezi meg a folyamat fő befolyásolóiként?

4. Eredmények

A tartalomelemzés alapján megállapítható, hogy az orvosmigráció gyakori téma a médiában, azonban a térbeliség alig
jelenik meg a különböző beszámolókban, értékelésekben vagy interjúkban. A vizsgált időszakban számos esetben foglalkoztak
a kérdéskörrel, különösen akkor, ha valamilyen esemény (pl. egy tragikus, megelőzhetőnek tűnő haláleset) ráirányította a
közvélemény figyelmét az orvoshiányra, ellátási nehézségekre.
A földrajzi helyek kétféleképpen manifesztálódnak; egyrészt lehetőségként (a célországok esetében), illetve problémaként
(a kibocsátó régiók esetében). A hely, a lokalitás leginkább absztrakcióként jelenik meg, például rurális tér, vagy periféria azaz konkrét helyek problémáival alig foglalkoznak a cikkek. A küldő területeket tekintve a nemzeti lépték hangsúlyozása a
leggyakoribb – azaz a beszámolók, értékelések sokszor térbelileg nem differenciálják a folyamatokat. Egyedi földrajzi nevek
alig jelennek meg – legalábbis a küldő oldalon. Kivételt képeznek a kivándorlás célországai, azonban sajátos módon ezek
nem mindig egyeznek meg a migrációs statisztikák alapján legnépszerűbbnek számító országokkal. Az egyes célországok
(pl. Németország, a skandináv országok vagy az Egyesült Királyság) a jólét szimbólumaiként jelennek meg – mindez arra
is következtetni enged, hogy az elvándorlás fő okának a magasabb béreket látják, láttatják az elemzett sajtóanyagok. Az
orvosmigráció kapcsolódik az elmaradottság diskurzusaihoz is annak révén, hogy a bérszínvonalbeli és életszínvonalbeli
különbségeket hangsúlyozzák, és ezeket összekapcsolják a globális gazdasági és hatalmi viszonyokkal. Az Európai Unió,
mint a szabályozást kialakító és fenntartó szervezet jelenik meg a diskurzusokban – ugyanakkor általában nem negatív
összefüggésben, azaz például „felelősként”, hanem többé-kevésbé semleges szereplőként.
Elvétve tapasztaltunk olyan beszámolókat, amelyek a migrációhoz kapcsolódó lehetőségeket mutatják be, ugyanakkor
ezek általában komoly politikai vitákat váltottak ki, és a kritikusok gyakran hangsúlyozták, hogy az orvosmigrációhoz
kapcsolódó lehetőségek hangsúlyozása politikailag motivált, és igyekszik elfedni a problémák súlyosságát.
A médiabeszámolókban gyakran megjelenő földrajzi probléma, hogy a kivándorlás miatt a periférikus térségek
ellátása romlik. A média anyagai nem egy esetben az ellátás összeomlását vizionálják, például katasztrófa-forgatókönyv
jellegű előrejelzéseket fogalmaznak meg. Ezekkel kapcsolatban csak azokat a régiókat említik, amelyek az elmaradottság
szimbólumai, és kevésszer említenek konkrét településeket. Azonban ezeknek a helyeknek nincs aktív szerepe: lényegében
az események „tartályaiként” szolgálnak, ahol ugyan végbe mennek az események, de nem képesek a történéseket,
folyamatokat befolyásolni. Ehhez kapcsolódóan jellemző, hogy a legfontosabb szereplőknek egyrészt magát a migrációs
döntést meghozó egyént, valamint az államot tekintik. Alárendelt helyzetben megjelennek maguk az egészségügyi
intézmények is, de a tartalomelemzés eredményei arra utalnak, hogy ezek viszonylag kis mozgástérrel és befolyással
rendelkeznek – a legjellemzőbb, hogy egyszerűen foglalkoztatóként, szolgáltatásnyújtóként jelennek meg. Így a megoldási
javaslatok tekintetében is az állam szerepe a meghatározó.
A média gyakran hivatkozik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (és jogelődjei) adataira, amelyekkel a migráció
kiterjedtségét és a jövőbeli helyzet súlyosságát igyekeznek alátámasztani. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a
Központ adatai nem a tényleges migrációra vonatkoznak, hanem azt mutatják, hányan és hova kérték a képzettségük
elismerését – természetesen mindez összefügg a későbbi migrációval, hiszen a képzettség elismerése előfeltétele a későbbi
munkavállalásnak.
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5. Konklúzió
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a fentebb bemutatottak közül a hagyományos megközelítés jelenik meg a
leggyakrabban az egészégüggyel kapcsolatos migrációs diskurzusokban; az elvándorlást mint veszélyforrást ábrázolják,
kiemelve a hátrányosan érintett földrajzi régiókat, szakterületeket.
A földrajzi helyek többféleképpen is felbukkannak a média diskurzusaiban; lehetőségként és a problémák helyszíneként
is. Ugyanakkor szinte teljesen hiányzik az a felfogás, amely a lokalitások aktív szerepét hangsúlyozná, és bemutatná a
szerepüket a migrációról szóló komplex döntések meghozatalában.
Ahogy az fentebb látható, a folyamatokra hatással bíró aktorok közül elsősorban az állam szerepe a hangsúlyos –
ugyanakkor elhanyagolható a lokális szerelők vélt fontossága. A különböző felfogások közül a leginkább a tradicionális
megközelítés dominál, ami a kibocsátó területek veszteségét, az ellátás ebből adódó nehézségeit, valamint a folyamatok
térbeli igazságtalanságát hangsúlyozzák.
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Abstract
The aim of our three years course research project is to analyse regional disparities in access to health care from health inequalities point
of view with applying quantitative and qualitative methods. The research is based on studying statistical data and health care conditions
using one of cardiovascular diseases called acute myocardial infarction.
This paper highlights the most important experiences of a case study achieving in Békés county and its health services. Our task was to
making semi-structured interviews with health care professionals and patients to discover determinative local factors in access to health
care. It is worth mentioning among primary results that the weaknesses of integrated care, the lack of patient education and the problems
of organizing health care can lead to marked inequalities.

Kulcsszavak: egészségegyenlőtlenség, hozzáférés, területi különbségek, kvalitatív módszerek, Békés megye

1. Bevezetés
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés meghatározó szereppel bír minden ország egészségügyi ellátórendszerében
(The Global Health 50/50 Report 2018). Az ellátáshoz való hozzáférés alapvetően összetett, többdimenziós fogalom,
koncepcionális értelmezése akár az egyes szerzők szerint is változhat. Az egészségügyben a hozzáférés az egészségügyi
szolgáltatásokhoz, a szolgáltatókhoz és/vagy az intézményekhez való hozzáférés lehetőségeit jelenti, azaz ha az igénybevevők
(egyének, kisközösségek) szükségleteiknek (betegségek) megfelelő (jó minőségű, elfogadható) és mindenki számára elérhető
(meglévő, megfizethető) igénybevételt tudnak megvalósítani (Whitehead 1992). Igen gyakran a hozzáférés meghatározása
a szükségletekből fakadó igénybevételre fókuszál, vagyis az egészségügyi szolgáltatások „rendelkezésre állását” a kereslet
és a kínálat között fennálló aktuális mechanizmusok esélyeire/esélytelenségeire építi (pl. Goddard-Smith 2001). Számos
kutatás a különböző egészségügyi erőforrások meglétét vagy hiányát éppen az ellátáshoz való hozzáférés lehetőségeiként
vagy akadályaiként definiálja, ezzel konceptualizálva az esélyegyenlőség érvényesülését (pl. Braveman 2003). Mindezek
nyomán az elmúlt években egyre több vizsgálat felhívta a figyelmet a hozzáférés mellett az elérhetőség, a megfizethetőség,
az elfogadhatóság, a megfelelőség és a minőség, mint összetevők szerepére is az egészségegyenlőtlenségek alakulásában (pl.
Gulliford et al. 2002, Samuels 2005; WHO 1994). Tágabb értelemben a strukturalista megközelítés az egészség társadalmi
meghatározottsága okán hangsúlyozza az egyének (betegek) társadalmi-gazdasági (pl. életkörülmények), valamint szociokulturális (pl. egészségmagatartás) helyzetének érvényesülését a hozzáférés esélyeiben. A hozzáférés fogalmát komplex
módon az esélyegyenlőséget befolyásoló adottságok két csoportján, illetve azok között kialakult interakciók sorozatán
keresztül határozza meg: egyrészt az egyének, a háztartások, a társadalmi-gazdasági környezet jellemzői, másrészt az
egészségügyi ellátórendszer, az egészségügyi szervezetek/intézmények és a szolgáltatók jellemzői, és ezek kapcsolata
alapján (pl. Andersen 1995; Levesque et al. 2013).

2. Anyag és módszer

Hároméves kutatási projektünk célja feltárni az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jellemzőit és területi
különbségeit a hazai egészségegyenlőtlenségek tükrében (https://egeszsegugyihozzaferhetoseg.wordpress.com/).
Mindezek vizsgálata a Magyarországon népbetegségnek számító ún. akut miokardiális infarktus (akut szívizominfarktus,
AMI) ellátási körülményeinek, illetve megbetegedési és halálozási viszonyainak vizsgálatán keresztül történt meg. Ez a
keringési rendszeri megbetegedés fontos információhordozó az ellátáshoz való hozzáférés esélyeiről: a rövidtávú túlélési
esélyeket a prehospitális idő rövidsége, a gyors diagnózis és a hatékony korszerű beavatkozások elérhetőségei határozzák
meg, míg a hosszú távú életesélyek nagymértékben függnek az orvosi utasítások szakmai tartalmától és azok betartásától,
a rehabilitációtól, továbbá a beteg életmódjától, szociális körülményeitől. Az ellátás hatékonysága és eredményessége tehát
összefügg az időben elvégzett beavatkozásokkal, terápiákkal, amelyek szakmai irányelvekre támaszkodnak (Belicza et al.
2016).
Kutatásunk első szakaszában a kvantitatív vizsgálatok során az AMI megbetegedések és halálozások statisztikai elemzése
valósult meg. Ennek egyik feladata volt annak a mintaterületnek a kiválasztása, amely több szempontból is alkalmas
a tervezett helyi esettanulmány megvalósítására. A kutatás második szakaszában, amelynek ismertetése a tanulmány fő
feladata, elsődleges célunk volt kvalitatív vizsgálati módszerekkel elemezni az ellátáshoz való hozzáférés helyi lehetőségeit és
akadályait. A Békés megyei terepmunka során különböző egészségügyi intézményekben kétlépcsős, félig strukturált interjúk
készültek 2018. március-június között az infarktusellátásban releváns egészségügyi szakdolgozókkal, pl. kardiológusokkal,
nővérekkel, dietetikusokkal, gyógytornászokkal stb. (24 fő), és infarktuson átesett betegekkel (29 fő). A személyes interjúk
lehetőséget adtak információkat gyűjteni az ellátáshoz való hozzáférést, valamint az életmódot befolyásoló intézményi és
egyéni tényezőkről.
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3. Eredmények
Statisztikai elemzéseink bizonyították, hogy a szívizominfarktus halálozás nagymértékben csökkent hazánkban a 2000es évek közepe óta, feltehetően a korszerű kardiológiai beavatkozás (szívkatéteres tágítás) széleskörű elterjedésének. Mégis
még mindig magas a megbetegedések száma és aránya európai összehasonlításban, valamint az elmúlt években növekedtek
a területi egyenlőtlenségek az országon belül (Uzzoli et al. 2017).
Békés megyében 2013 óta számottevően csökkent az infarktus halálozás a gyulai szívkatéteres centrum átadásával, mégis
országos viszonylatban magas a megbetegedések aránya, illetve az elmúlt években növekedett az infarktust követő egyéves
halálozás mértéke is. Békés megye az egészségfolyamatok alapján országosan kedvezőtlen helyzete a megyén belüli jelentős
területi különbségekkel párosul, ami az infarktus-halálozás területi megoszlására is igaz. Mind a nők, mind a férfiak esetében
leghátrányosabb helyzetű a megye déli része (Tóth et al. 2018).
Az egészségügyi szereplőkkel (szakdolgozókkal, betegekkel) készült félig strukturált interjúk felhívták a figyelmet Békés
megye infarktusellátásában az elmúlt években bekövetkező kedvező változásokra, de a jelenleg létező részbeni működési
ellentmondásokra is. Az infarktus kórházi kezelését megelőző prehospitális ellátási szakaszban kiemelkedő a megyei
mentőellátás színvonala mind a szakmai, mind a betegvélemények alapján. Egyrészt kisebb mentőállomások működnek,
ezáltal jobb a területi lefedettség, másrészt a hatékony kommunikáció alakult ki a mentőegységek és a kórházi sürgősségi
ellátás között a transztelefonikus EKG segítségével, harmadrészt az optimális területi ellátás megvalósítása érdekében
a megye egyes részeiből nem Gyulára, hanem a közelebbi debreceni vagy szegedi szívkatéteres központba szállítják a
betegeket. A prehospitális ellátási szakasz legfőbb problémái hiányos egészségismeretekből és a rosszabb elérhetőségi
viszonyokból ered: egyrészről a betegek hosszú ideig hezitálnak a segítségkéréssel, ezzel csökken az eredményes beavatkozás
időablaka (120 perc); másfelől a határmenti, periférikus területeken a rosszabb útviszonyok lassítják a mentőszállítások
menetidejét. Az infarktusellátás kórházi szakaszában Békés megye nagy előrelépése, hogy 2013-ban létrehozták Gyulán
a Pándy Kálmán Kórházban a szívkatéteres központot, javítva a korszerű ellátáshoz való hozzáférést, összehangolva az
infarktusellátás lehetőségeit az orosházi és békéscsabai kórházzal, valamint a kórházon belül kialakítva az egymásra épülő
csapatmunka szakmai feltételeit (sürgősségi ellátás, invazív és rehabilitációs kardiológiai ellátás között). A gyors és korszerű
szívkatéteres beavatkozás helyben való megteremtése jelentősen növelte a túlélési esélyeket, rövidítette a felépülés idejét,
és jobb életminőség feltételeket eredményezett a betegek későbbi életszakaszaiban, azonban a hozzáférés javítása egyúttal
az egyéni felelősségérzet gyengülésével járt. Vannak betegek, akiknél nem vagy csak kismértékben alakul ki betegségtudat,
amely pedig akadályozza az orvosi utasítások szigorú betartását, és az eredményes beteg-együttműködést (compliance).
Sok beteg társadalmi-gazdasági (jövedelemszint) és/vagy szocio-kulturális (egészségmagatartás) helyzetéből fakadóan
nem képes a tartós életmódváltásra, amely pedig hosszú távon a sikeres gyógyulás és az újabb infarktus elkerülésének
követelménye. Ugyan a rehabilitációs eljárás protokollja több változáson ment keresztül az elmúlt években (pl. újszerű
életmódtanácsok bevezetése), mégis kevesen jutnak el ilyen kezelésre: sokan az újbóli munkába állás miatt utasítják el, a
gyulai rehabilitációs osztálytól távol élők kevésbé tudják vállalni a hosszabb utazásokat, míg mások számára pedig nem kerül
felajánlásra a rehabilitáció. Ez utóbbi elsősorban ebben az ellátási szakaszban jelentkező munkaerőhiányra vezethető vissza.
A betegség fenntartó szakaszában elsődleges szerepe van a háziorvosi ellátásnak, amit viszont kapacitáshiányok miatt nem
tud kiegészíteni a hazai egészségfejlesztés intézményrendszere.

4. Következtetések

A Békés megyei esettanulmány kvalitatív úton szerzett tapasztalatai alkalmasak olyan javaslatok megfogalmazására,
amelyek a helyi ellátórendszer számára hasznosíthatóak, és segítenek az ellátásszervezésben. Tanulmányunk célkitűzésének
megfelelően elsősorban azokat a következtetéseket hangsúlyozzuk, amelyek egyrészt a térbeliség szerepét magyarázzák a
hozzáférésben és az egészségegyenlőtlenségekben, másrészt információhordozók a területi különbségekről.
Már középtávon szükséges az integrált ellátás lehetőségeinek megteremtése és fejlesztése, amely vertikálisan az egyes
ellátási szintek közti progresszivitás erősítéséhez, horizontálisan pedig a megye egyes részeiben található egészségügyi
intézmények közti eredményesebb együttműködéshez is hozzájárulhat. A megelőzés és a felvilágosítás előtérbe helyezése
növeli az egészségismeretek szintjét: az időben való orvoshoz fordulás és a prehospitális idő csökkentése esélyt jelenthet
a túlélésre, főleg a kórházaktól távoli, periférikus, nehezen elérhető országrészekben. A hosszú távú túlélési esélyek
javításában elsődleges a rehabilitációs ellátás sikeressége, amelynek alapvető célja a tartós életmódváltás támogatása: ebben
a jelenleginél jóval nagyobb szerepet kell vállalnia a városoktól távol lévő kistelepülések háziorvosi ellátásának. A háziorvosi
praxisközösség, részben csoportpraxis modelljének széleskörű megteremtése lehetővé teheti a háziorvosok, szakorvosok
munkájának összehangolását, amelyet hatékonyan egészíthet ki az ún. non-doktori hálózat (pl. dietetikusok, gyógytornászok,
pszichológusok stb.) szakmai közössége. Ráadásul ez elősegítheti több település egészségügyi alapellátásának integrálását
a humánerőforrás hatékonyabb hasznosításával és a szolgáltatások optimális szervezésével. A rehabilitációs protokoll
javulása és átalakulása az elmúlt években támogatta az eredményes gyógyulást, de még mindig alacsony a beteg közeli,
egyénre szabott gyakorlatias tanácsok hatásfoka. Ez elsősorban a város-vidék viszonylatban meghatározó, hisz eltérőek a
helyi adottságok és társadalmi normák a városokban és a falvakban az egészséges életmóddal kapcsolatban.

Köszönetnyilvánítás

A tanulmány a K 119574 számú projekt támogatásával készült, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában
valósul meg.

209
5. Irodalomjegyzék
Andersen, R. M. (1995): Revisiting the behavioral model and access to medical care: does It matter? Journal of Health and Social Behavior, 36(1),
pp.1–10.
Belicza É. – Lám J.– Kósa I. (2016): Az acut myocardialis infarctus főbb hazai ellátási jellemzői 2005–2009 között az EuroHOPE kutatás eredményei
alapján Orvosi Hetilap, 157(41), pp. 1626–1634.
Braveman, P. A. (2003): Monitoring Equity in Health and Healthcare: A Conceptual Framework. Journal of Health, Population and Nutrition, 21(3),
pp. 181–192.
Goddard, M. – Smith, P. (2001): Equity of access to health care services: theory and evidence from the UK. Social Science and Medicine, 53(9), pp.
1149–1162.
Gulliford, M. – Figueroa-Munoz, J. – Morgan, M. – Hughes, D.–Gibson, B. – Beech, R. – Hudson, M. (2002): What does ‘access to health care’ mean?
Journal of Health Services Research and Policy, 7(3), pp. 186–188.
Levesque, J-F. – Harris, M. F. – Russell, G. (2013): Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and
populations. International Journal for Equity in Health, 12(18). pp. 1–9.
Samuels, G. (2005): Availability, Accessibility and Affordability. The Challenge of Diseases of Poverty. http://www.who.int/intellectualproperty/
events/OpenForum GillSamuels.pdf?ua=1 Letöltés időpontja: 2018. február.
The Global Health 50/50 Report 2018. University College, London. https://globalhealth5050.org/report/ Letöltés időpontja: 2018. július.
Tóth G. – Bán A. – Vitrai J. – Uzzoli A. (2018): Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepe az egészségegyenlőtlenségekben – A
szívizominfarktus-megbetegedések és -halálozások területi különbségei. Területi Statisztika, 58(4), pp. 346–379.
Uzzoli A. – Vitrai J. – Tóth G. (2017): Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata az akut miokardiális
infarktus okozta halálozás adatainak felhasználásával. Egészségfejlesztés, 58(3), pp. 7-17.
Whitehead, M. (1992): The concepts and principles of equity and health. International Journal of Health Service, 22(3), pp. 429–445.
WHO (1994): Report of the WHO Working Group on Quality Assurance. WHO, Geneva.

Internetes forrás

Internet1 – https://egeszsegugyihozzaferhetoseg.wordpress.com/

211

A FOGLALKOZTATHATÓSÁG JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁG
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Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

1. Bevezetés
A 2008-as világgazdasági válság hatására az álláskeresők aktív korú népességhez viszonyított aránya 2010-ben tetőzött,
amelyet követően mérséklődés figyelhető meg. A munkanélküliségi ráta 2018 első negyedévére 3,9%-ra csökkent, ezzel
párhuzamosan egyre több területen jelent meg a munkaerőhiány veszélye, a még szabad munkaerő integrációjának
nehézsége, amelyet fokoz, a még rendelkezésre álló munkaerő és a betöltetlen álláshelyek területileg rendkívül egyenlőtlen
eloszlása. Míg a betöltetlen álláshelyek jelentős része a közép-magyarországi régióban, illetve a nyugati, északnyugati
országrészben koncentrálódik, a hátrányos helyzetű térségekben az országos átlagot jelentősen meghaladja az álláskeresők
aránya (KSH, 2016).
A foglalkoztathatóság növelésének kihívására számos hazai és nemzetközi dokumentum reflektál. Az Európa 2020-ban
integráltan megjelenő Foglalkoztatási Stratégia prioritása: a munkaerőpiac mennyiségi és minőségi paramétereinek javítása
(Europe 2020 Strategy, 2010). Az Európai Bizottság közös foglalkoztatási jelentése is alátámasztja, hogy a strukturális
problémák mellett a munkavállalói készségek hiánya komoly akadálya a gazdasági növekedésnek (Joint Employment Report,
2014).
A fenti célok a hazai szakpolitikai stratégia jövőképében és céljaiban is megjelennek. A munkaerő-kínálat fejlesztése,
a munkaerő aktivizálása és foglalkoztathatóságának javítása a foglalkoztatáspolitika egyik legfőbb feladata. Az ország
hosszú távú stratégiai elképzeléseit összefoglaló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) több ponton
is rámutat a foglalkoztathatóság növelésének kérdésére, a hosszú távú fejlődést megalapozó társadalomstratégiai területek
között említve azt. A társadalmi-gazdasági kényszernek tekinthető gazdasági aktivitás és foglalkoztatási szint növelésének
legfontosabb módja a legnagyobb, ma még kihasználatlan, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű és gazdaságilag
inaktív csoportok foglalkoztathatóságának javítása (Szakpolitikai Stratégia 2014–2020, 2013).
A foglalkoztathatóság javítását célzó intézkedések hatékonyságát segítheti a problémakör területi és csoportspecifikus
kérdéseinek vizsgálata, a jelenség indexálása, a jellegadó településtípusok azonosítása. A jelen vizsgálat célja, hogy egy,
a szakirodalmi tapasztalatokra alapozva kidolgozott elméleti modell (Alpek B. L. – Tésits R. 2017) segítségével feltárja a
magyarországi foglalkoztathatósági térszerkezet főbb elemeit, települési sajátosságait.

2. Kutatási előzmények

A foglalkoztathatóság mérése kapcsán a szakirodalomban használt dimenziók áttekintése fontos, hiszen egy olyan rendkívül
széles körben értelmezett fogalomról van szó, amelynek különböző megközelítéseiben egymástól lényegi elemeiben eltérő
meghatározásokkal találkozhatunk. A szerzők egy része hangsúlyozottan kiemeli a fogalom definiálatlanságát (BorbélyPecze, 2010; Harvey, 2001; Polónyi, 2010, Dérényi, 2010; Fodorné, 2012). Fontos ez a kérdés a térbeliség vonatkozásában
is, hiszen a foglalkoztathatóság problematikája térben, időben és az egyes csoportok esetében differenciáltan jelenhet meg
(McQuaid és Lindsay, 2005; Kun, 2008), nem csak individuális tényezőktől, hanem strukturális, konjunkturális folyamatoktól
is függ (Peck és Theodore, 2000).
A foglalkoztathatóság fogalmához kapcsolódó tanulmányok jelentős része a jelenséget az egyén szoft tényezőkkel azonosított
tulajdonságai felől közelíti (Kun, 2008; Kiss, 2014; Derényi, 2010; York, 2006; McQuaid és Lindsay 2005; Blades, Fauth és
Gibb, 2012). Yorke és Knight (2006) alapján a foglalkoztathatóság elsősorban az oktatási rendszerből a munkaerőpiacra
lépő munkavállaló önbizalmával, öntudatával, önismeretével, szakértelmével, képességeivel, és a stratégiai gondolkodás
minőségével hozható kapcsolatba (USEM-modell). A Dacre Pool és Sewell (2007) által kidolgozott koncepció (CareerEDGE
modell) szerint az egyén foglalkoztathatósága az általa felhalmozott tapasztalattól, tudástól, kulcskompetenciáktól, illetve
érzelmi intelligenciától függ. Fugate, Kinicki és Ashforth (2004) modellje a személyes rugalmasságból, a karrier-identitásból,
valamint a szociális és humán tőke kölcsönhatásából vezeti le a foglalkoztathatóságot. Elsősorban egyénekre értelmezhető
tényezőkkel közelíti a kérdést a Nemzetközi Bologna Csoport (BFUG, 2009) definíciója, amely alapján a fogalom olyan
képességek jelenlétét takarja, amelyek lehetővé teszik az egyén számára az elhelyezkedés, és/vagy az önfoglalkoztatóvá
válás mellett a foglalkoztatás sikeres fenntartását, illetve a munkaerőpiacon történő mozgást.
A foglalkoztathatóság területi alapú méréséhez a fentiek mellett szükséges a fogalom tágabb kontextusú megközelítése,
többek között a környezeti hatótényezőkkel összefüggésben. Fontos ez azért is, mivel a képzettség csak akkor járul hozzá az
elhelyezkedéshez, amennyiben az a munkaerőpiaci elvárásokkal összhangban jelenik meg (Fodorné, 2012). A munkaerőpiaci
környezet jellege tehát jelentős faktor a foglalkoztathatóság szintje szempontjából (Thijssen, 2000; Thijssen et al., 2008;
Forrier és Sels, 2003; McQuaid és Lindsay, 2005; Kiss, 2014), ide értve úgy a vállalaton belüli, mint a vállalaton kívüli külső
munkaerőpiacot (Forrier és Sels, 2003). A legtágabb értelmezésben a fogalom definiálható, mint a munkaerőpiacon való
elhelyezkedés valószínűsége (Kiss, 2014), illetve az álláshely megszerzésének, illetve megtartásának képessége (Kun, 2008;
Hillage és Pollard, 1998; Harvey, 2001). Nemeskéri (2014) a foglalkoztathatóságot elsősorban a munkaadók elvárásai és az
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álláskeresők (munkára jelentkezők) adottságai közötti illeszkedésben határozza meg. Több szerző hangsúlyozza a környezet
szerepét, ezzel hívva fel a figyelmet arra, hogy a foglalkoztathatóság jelentős mértékben kontextusfüggő fogalom (Thijssen,
2000; McQuaid és Lindsay, 2005; McQuaid, 2006). A külső és kontextuális faktorok foglalkoztathatóságra gyakorolt hatása
fontos tényezőként jelenik meg Forrier és Sels (2003) „foglalkoztathatóság-folyamat” modelljében (employability process
model) is. A fogalomhoz kapcsolódóan a társadalmi-gazdasági környezet elemeinek fontosságát McQuaid és Lindsay (2005)
is hangsúlyozza. Hillage és Pollard (1998) szintén kiemelik a környezeti faktorok jelentőségét.
A foglalkoztathatóság elemeinek összefoglalását adja Kun (2008), a faktorok között azonosítva az alapszükségletek
megfelelő kielégítésének lehetőségét, a lakhatást, a ruházkodást, a munkavégzéshez szükséges iratok meglétét, az ellátásra
szoruló hozzátartozó gondozásának megoldottságát, a munkahelyre való eljutás lehetőségét, az egészségi állapotot, a tudást,
képességeket és készségeket, a jogi ismereteket és egyéb pszichés faktorokat. Thijssen (2000) továbbmegy a kérdésben,
a foglalkoztathatóság hármas értelmezése során a legtágabb megközelítésben valamennyi olyan tényezőt a jelenséghez
kapcsolhatónak vél, amely befolyásolja az egyén munkaerőpaci pozícióját. Továbbá a foglalkoztathatóság mérésének
szempontja a foglalkoztatáspolitika, foglakoztatási stratégiák és szociálpolitika szerepének figyelembevétele. A kérdést
számos szakirodalmi forrás érinti (Schmidt és Gazier, 2002; Jacobsson, 2004; Lefresne, 1999), McQuaid és Lindsay (2005)
modelljében a foglalkoztatáspolitika az externális faktorok között kap helyet.
A fenti áttekintésből kitűnik, hogy a foglalkoztathatóság fogalma számos indikátor segítségével közelíthető, amelyeket
egy, a jelenséget vizsgáló komplex mutató kidolgozásakor szükséges mérlegelés tárgyává tenni.

3. Célkitűzések

A jelen vizsgálat központi célja a foglalkoztathatóság komponenseit azonosító korábbi modell (Alpek B. L. – Tésits R.
2017) segítségével az egyes a jelenséget befolyásoló hatótényezők indexálása, majd klaszteranalízis segítségével a
foglalkoztathatóság szempontjából eltérő településtípusok azonosítása. A vizsgálat Magyarország egészére terjed ki,
dimenziója a települések köre. A későbbiekben bemutatásra kerülő elméleti keret ismerteti azokat a dimenziókat, amelyek
a foglalkoztathatóság fogalmával a jelen munka célrendszerével összefüggésben megjelennek. A vizsgálat a fentiekkel
összefüggésben elvégzi, az egyes településcsoportok lokalizálását, azok jellegadó tulajdonságainak feltárását.
Kutatási módszerek
A jelen elemzés a foglalkoztathatóság fogalmát elsődlegesen a területi foglalkoztathatóság felől közelíti, amelyen egy
térszegmens népességének – vagy a népesség egy csoportjának – munkaerőpiaci lehetőségeit érti. Ennek három központi
eleme a gazdasági környezet (ezen keresztül a munkaerő-kereslet), a munkaerő-kínálat/társadalmi viszonyok, illetve a két
tényező közötti kapcsolat minősége (1. ábra). A foglalkoztathatóság szűkebb értelemben az egyén munkaerőipaci integrációs
képességét, tágabb értelemben a tartós és a munkavállaló számára kielégítő karrierpályák felépítésének képességét jelenti.
A foglalkoztathatóságnak a jelen modell alapján történő indexálása egy adott területegység esetében két oldal, illetve a
közöttük fennálló kapcsolat konkrét mutatókkal történő mérésén alapul (Alpek B. L. – Tésits R. 2017).
A jelen vizsgálat a fenti modell kereteit felhasználva a foglalkoztathatóság mérése során az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Adóés Vámhivatal, valamint a GeoX Kft. adataira támaszkodik.
A foglalkoztathatóság minőségi jegyeinek területi egységekre történő számszerűsítése a szakirodalmi ajánlásokat is
figyelembe véve (Pénzes J. 2014; Lukovics M. 2008) az alábbi lépéseken keresztül történt. A mérési modellhez kapcsolódóan
– a szakirodalmi előzmények tapasztalatait figyelembe véve – azonosításra kerültek azok a mutatók, amelyek elvben
lehetőséget biztosítanak a foglalkoztathatóság szintjének számszerűsítésére. Az így kialakított indikátortábla 509 szóba
jöhető változót tartalmazott. Az induló adattáblába csak azok a változók kerültek, amelyek a települések legalább 85%án rendelkezésre álltak. A megmaradt változók egy része aggregálásra került. Felhasználásra került továbbá a korábban
kidolgozott, az esélyhátrányok halmozódásának általános mértékét mérő multiplikációs mutató (Alpek B. L. – Tésits R. 2018):
A települések intézményellátottságának mérése az intézményellátottsági mutató segítségével, az alábbi módon történt:

1. ábra: A foglalkoztathatóság területi alapon történő mérésének modellje
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ahol
xi – 1, amennyiben az intézmény rendelkezésre áll az adott településen, 0, amennyiben nem áll rendelkezésre
n – A vizsgált intézmények száma
A mutatóba az alábbi, az álláskeresők foglalkoztathatósága szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró intézmények
kerültek: munkaügyi központ, okmányiroda, bankfiók, postahivatal (fiókposta, postamesterség, ügynökség, kirendeltség),
általános iskola, bölcsőde, családi napközi, óvoda, házi gyermekorvosi szolgálat, családsegítő szolgálatok.
Az egymásból számítható változópárokból csak az maradt a táblában, amely a szakirodalmi tapasztalatok alapján a
foglalkoztathatóság jelenségét hangsúlyosabb aspektus mentén méri.
A következő lépésben valamennyi változó viszonyszámmá alakítására került sor, a megfelelő bázisra vetítést egy előzetes
besorolás követte, amelynek eredményeként valamennyi indikátor kapcsolódott a foglalkoztathatóság konceptualizálása
során keletkezett kategóriák valamelyikéhez. Az előzetes szűrések és összevonások során az eredeti 502 változót 99-re
sikerült csökkenteni.
A különböző dimenziók mentén mért értékek standardizálása az alábbiak szerint normalizálással történt:
ahol
Zi – a normalizált változó;
Xi – a vizsgált adatsor;
XMIN – a vizsgált adatsor minimumértéke;
XMAX – a vizsgált adatsor maximumértéke.
A következő lépés az így kialakított 0 és 1 közé eső értékek „irányba állítása” volt. Ennek eredményeként valamennyi
változó esetében a magasabb mutatószámok kedvezőbb, az alacsonyabbak kedvezőtlenebb foglalkoztathatósági szintet
jelöltek.
A standardizált és irányba állított változókészlet szűrése főkomponens-elemzés segítségével, varimax rotáció alkalmazásával
történt. Valamennyi indikátorcsoport változói esetében elvárás volt, hogy azok megfelelőek legyenek a faktorelemzésre,
valamint a végleges változókészlet indikátorcsoportonként a lehető legnagyobb KMO-értéket érje el. A számításokhoz
felhasznált mutatószámok legalább 0,25 feletti kommunalitással rendelkeztek, faktorsúlyuk meghaladta, vagy – a magas
mintaelemszámra tekintettel megközelítette – a 0,5-öt. Végezetül kiszűrésre kerültek a nagyon magas korrelációt mutató
(0,9 feletti) és alacsony szórású (így kevésbé differenciáló) változók. Ennek megfelelően kialakult a mérés alapját képező, az
egyes változókat az indikátorosztályokhoz egyértelműen hozzárendelő változótábla, amely végül 49 elemet tartalmazott. A
foglalkoztathatóság hatótényezőinek számszerűsítése az azokhoz rendelt mutatószámok átlagolásával történt.
A foglalkoztathatóság, alindexek alapján történő vizsgálata lehetőséget biztosít a magyar településstruktúra elemeinek
típusokba sorolására. A típusalkotás hierarchikus klaszteranalízis segítségével Ward-eljárás és négyzetes euklideszi távolság
alkalmazásával történt. A klaszterszám meghatározása/ellenőrzése során a csoportok megfelelő elemszámának vizsgálata
mellett a Calinski–Harabasz- (pszeudo–F) és a Duda–Hart-index értékei is figyelembevételre kerültek.
A vizsgálat során MS Excel 2016, IBM SPSS Statistics 23.0, R 3.4.3, Appache Open Office 4.1.4, illetve QGIS 2.18.14 szoftverek
kerültek felhasználásra. Egyes ábrák Adobe Illustrator CC-vel készültek.

4. Eredmények

A foglalkoztathatóság egyes komponensei alapján a magyar településhálózat négy jellegadó csoportba rendeződik (2.
ábra).
A legjobb mutatókkal, szinte valamennyi indikátorcsoportban a települések mintegy 12%-át tömörítő „erős centrumok”
rendelkeznek, a csoport karaktere határozott. Előnye különösen kiemelkedő a mobilitási és a képzettségi viszonyok terén,
amely, tekintettel arra, hogy ezen települések (ideértve Budapestet és térségét is) mind az autópályák elérhetősége, mind a
szélessávú internet hozzáférhetősége dimenziójában különösen erős pozícióban vannak, érthető eredmény. A képzettségi
viszonyok ilyen irányú alakulásában fontos szerepet játszik ezen területek népességvonzó képessége is, valamint a gazdasági
környezet, foglalkoztatást ösztönző hatásai (versenyképes vállalkozások, változatos munkaerőpiac). Ez a gazdasági
indikátorok értékeinek országos átlaghoz viszonyított pozitív irányú eltéréséből is határozottan látszik. Ugyanakkor, a terület
versenyelőnyében fontos szerepet játszik, hogy a többi indikátorcsoportban (a lakásviszonyokban, jövedelmi helyzetében,
a kereslet és a kínálat kapcsolatában, dinamikus működésében, egészségi állapotában és a lakosság családi viszonyaiban) is
az ország egészére jellemző átlagos mutató értékénél jóval magasabb részértékeket találunk. Ráadásul ez a terület egyedül
a korösszetétel vonatkozásában került a második helyre, ennek hátterében elsősorban a nyugdíjasok magasabb aránya és
az öregedési index mértéke áll. Ez a foglalkoztathatósági szintet némiképpen csökkenti tekintettel arra, hogy az idős korúak
foglalkoztathatósága – pl. az idős korú álláskeresőkre jellemző munkaerőpiaci esélyhátrányok okán – rendszerint elmarad a
fiatalabb generációkéitól. Az erős centrumokhoz tartozó települések esetében összességében elmondható, hogy azokban az
egyéni és a környezeti feltételek többsége elősegítik az egyébként vitális népesség hatékony foglalkoztatását.
Szintén határozott karakterrel rendelkezik a „foglalkoztatási szempontból fiatalos, de hátrányos helyzetű” települések köre,
amely csoport egyetlen indikátorosztályon, a korösszetételen túl valamennyi tényező kapcsán elmarad az országos átlagtól.
A legerőteljesebb kontraszt éppen az elsődleges területi differenciáló faktor, a képzettség területén tapasztalható, amelyet
azonban szorosan követ a gazdasági környezet és az ahhoz kapcsolódó kereslet-kínálat dinamizmusát leíró mutatócsoport.
A kihívást növeli, hogy ezen – a foglalkoztathatóságot igen jelentősen megnehezítő – körülmények mögé felzárkóznak sorban
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2. ábra: Településtípusok foglalkoztathatósági viszonyaik alapján

a jövedelem, a lakásviszonyok és intézményi ellátottság, a családi állapot, a hálózatokba integráltság és az egészségi állapot
dimenziói is. Ez előrevetíti, hogy az egyénnek ezen térség sajátos problémarendszeréből fakadóan foglalkoztathatósága
növelésére önerőből korlátozott lehetőségei vannak. A három legrosszabb értékkel rendelkező indikátorcsoport jellege
felhívja a figyelmet a foglalkoztatáspolitika, pl. a közfoglalkoztatás és a telephelymobilitás szerepére ebben a térségben,
mivel ezek – a képzés szükségességén túl – hozzájárulhatnak a gazdasági környezet és a kereslet-kínálat foglalkoztathatóságnövelő hatásainak elősegítéséhez. A terület jelentős részben a komplex programmal fejlesztendő járásokra terjed ki, a
csoport településeinek mintegy közel 44%-a található itt, míg összességében a magyarországi települések közel 19%-át
reprezentálja ezt a típus.
Jelentős arányt – mintegy 27%-ot – képvisel az erős centrumokhoz jellegében nagyon hasonló „fejlett perem”, amely
mintázatában közelít az előbbi csoporthoz (országos átlag feletti gazdasági, hálózatosodási, képzettségi, jövedelmi, családi,
egészségi, lakókörnyezeti és intézményellátottsági, valamint illeszkedési háttér), ugyanakkor abszolút értékeiben jellemzően
lemaradást mutat attól. A legnagyobb szakadék az erős centrumhoz képest a térbeli mobilitási és hálózatosodási faktorban
mutatkozik meg (az erős centrumok értékének 25%-val), amelyet szorosan követ a képzettség (31%). A kapcsolódó területek
foglalkoztathatósági potenciáljának hasznosításában tehát ezen fenti két tényező fejlesztése meghatározó szerepet játszhat.
A „fejlett perem”, valamint a „foglalkoztatási szempontból fiatalos, de hátrányos helyzetű” települések közé ékelődő zónát
alkot a települések 41%-át csoportosító „idősebb átmeneti övezet”, amely térséget elsősorban a korösszetétel dimenzióját
leíró indikátorosztály országos átlagtól való jelentős lemaradása jellemez. Az övezet egyediségét növeli, hogy valamennyi
településcsoport közül itt található egyedül lényeges eltérés ebben az indikátor csoportban, amely biológiai okokból együtt
jár a kedvezőtlenebb egészségi állapottal. Az ebbe a körbe tartozó települések csoportszinten a legtöbb további dimenzióban
országos átlag körüli értékekkel rendelkeznek. Számottevőbb lemaradás a hálózatosodás terén tapasztalható, amely
elsősorban annak köszönhető, hogy az ide tartozó települések részben az autópályák, valamint az elsődleges főutak által
közre zárt „belső” zónákban helyezkednek el. Itt különösen hangsúlyos lehet az idősek foglalkoztathatóságának és a terület
elérhetőségének növelése.

5. Következtetések

A jelen vizsgálat célja a hazai népesség területi foglalkoztathatósági viszonyai alapján különböző településtípusok, a
területi differenciák és az azok kialakulásában kulcsszerepet játszó hatótényezők azonosítása.
Az elemzés rámutatott, hogy az országos térszerkezet foglalkoztathatósági szempontból négy, egymástól jelentősen eltérő
településtípusból épül fel. A legjobb mutatókkal, szinte valamennyi indikátorcsoportban az „erős centrumok” rendelkeznek,
amelyhez szorosan kapcsolódnak a „fejlett perem” települései. A háttér mutatók mintázatát tekintve ez utóbbi csoport ugyan
közel áll az „erős centrumokhoz”, ugyanakkor abszolút értékeiben jellemzően lemaradást mutat attól (a legnagyobb szakadék
a térbeli mobilitási és hálózatosodási faktorban jelenik meg). A másik végletet a „foglalkoztatási szempontból „fiatalos, de
hátrányos helyzetű” települések köre adja. A legerőteljesebb lemaradás esetükben a képzettség területén tapasztalható,
amelyet azonban szorosan követ a gazdasági környezet és a kereslet-kínálat dinamizmusát leíró mutatócsoport. Végezetül
sajátos térszerkezeti elemet képvisel az „idősebb átmeneti övezet”, amelyet elsősorban a korösszetétel dimenzióját leíró
indikátorosztály országos átlagtól való elmaradása jellemez, kölcsönhatásban a kedvezőtlenebb egészségi állapottal.
A vizsgálat eredményei rámutattak, hogy a foglalkoztathatósági térszerkezet több egyedi vonással és településtípussal
rendelkezik. A foglalkoztathatósági szempontból leghátrányosabb helyzetű térségekben a legtöbb tényező terén lemaradás
tapasztalható. A folyamatos értékteremtő és a primer munkaerőpiac felé orientáló foglalkoztatás elősegítése mellett így
ezen területeken különösen fontos szerepe lehet az egyéni igényeket és sajátos problémarendszereket is figyelembe vevő,
mentorálással kiegészített képzéseknek, a képzettségi problémák oldásának. Ez adott esteben olyan társadalmi környezetet
teremthet, amely hosszabb távon tovább növelheti a helyi népesség alkalmazkodóképességét. A fentiekkel összefüggésben
a vizsgálat eredményei hozzájárulnak a foglalkoztathatóság növelése lehetőségeinek pontosabb megismeréséhez, területi
összefüggéseinek feltárásához.
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„AMIRŐL NEM BESZÉLÜNK” – EMLÉKEZETPOLITIKA ÉS ETNIKAI
TÖRÉSVONALAK VUKOVÁRON
BALIZS DÁNIEL
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Urbanisztika Tanszék

„A háború előtt” – így kezdődik Vukováron nagyon sok mondat, megállapítás vagy visszaemlékezés. A jelenleg hivatalosan
27 ezer – a helyiek véleménye szerint 20-21 ezer – fős kelet-horvátországi város 1991 előtt a jugoszláv „Testvériség
– Egység” jelszavaival fémjelzett hivatalos ideológia iskolapéldája volt, a délszláv állam soknemzetiségű és -kultúrájú
jellegének megtestesülése. A nemzetiségek békés együttélésével jellemezhető, akkor még csaknem 45 ezer fő által lakott
település fontos dunai kikötőként, illetve ipari centrumként funkcionált, mai lakosai nosztalgiával tekintenek vissza azokra
az évtizedekre, amikor Vukovár Jugoszlávia – Belgrád és Zágráb után – „harmadik leggazdagabb városa” volt. Jelenleg
periférikus helyzetéből adódó nehézségekkel, illetve a múlt sok szempontból máig feldolgozatlan terhével küszködő,
rohamosan csökkenő népességszámú település. A két legnagyobb lélekszámú nemzetiség, a horvátok és a szerbek viszonya
Jugoszlávia felbomlása óta igen ellentmondásos, még az utóbbi években bekövetkezett lassú javulás dacára is.
A tanulmány célja e kapcsolatrendszer bizonyos elemeinek feltárása, sajátosságainak bemutatása. A kutatás során
feltérképezett számos téma (szegregáció, szeparált oktatás, etnocentrizmus, a kényszermigráció hatásai, nemzetiségi
interakciók, emlékezetpolitika stb.) közül jelen munkában csupán az utolsóra fókuszálok; a helyi emlékezetpolitika
vizsgálatának keretében kísérlek választ kapni a következő kérdésekre:
milyen mértékben határozzák meg a vukovári horvátok és szerbek viszonyát illetve identitását a múlt eseményei?
vannak-e a témának különösen érzékeny, máig feldolgozatlan elemei, melyek napjainkban is időről-időre felszínre
törnek (események, közösségi alkalmak vagy konfliktusok kapcsán)?
mindezek tükrében mennyire tekinthető Vukovár „megosztott városnak”?

1. Történeti és demográfiai háttér

A magyar határtól alig 60 km-re elhelyezkedő Vukovár 1918 végén lett a formálódó Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része,
előtte évszázadokon át a Magyar Királyság városai közé tartozott. A középkorban még döntő részben magyar népességű
szlavóniai megyeközpont a 16. század első felében török kézre került, melynek hatására népessége hamar kicserélődött,
az elmenekülő magyar lakosság helyére főként balkáni eredetű csoportok költöztek. Az alapvetően magyar jellegű vidéken
csupán néhány – sajátos elhelyezkedésű, nehezen megközelíthető – községben (Haraszti, Kórógy, Rétfalu, Szentlászló)
maradt fenn a korábbi népesség kontinuitása, ugyanakkor Kelet-Szlavónia többi része Vukovárral együtt horvát illetve szerb
többségű területté vált. A város a középkorban is létező, ugyanakkor a 18. században a korábbinál jóval nagyobb területen
kialakított Szerém vármegye székhelye lett, ezzel párhuzamosan a helyi német származású fölbirtokos – az Eltz család –
német népességet telepített be. E periódusban – az 1700-as évek második felében – épültek a városközpontnak máig sajátos
karaktert adó barokk épületek is. A helyi horvát, szerb és német lakosság mellé elsősorban a 19. század második felétől
magyar lakosság is települt, főként a Dráván túlról, így Vukovár már a századforduló idején is soknemzetiségű városnak
számított. 1910-ben 10,4 ezer fő lakta, mellyel Horvát-Szlavónországon belül (aminek közjogilag része volt) jelentős
centrumnak számított.
1918 után a jelentős részben a közigazgatásban illetve a közlekedésben dolgozó – így megélhetésüket az új állami keretek
között elveszítő - magyarok száma lecsökkent, a délszlávoké növekedett. A város 1941-1944 között a Független Horvát Állam
(NDH) része lett, e periódusban a szerbeket több atrocitás érte. Egy, a horvát katonai alakulatok által partizánok ellen indított
akció során 455 (384 szerb, 71 horvát) személyt végeztek ki; a Szerémség számos településéről – tehát nemcsak Vukovárról
– elhurcolt áldozatokat a vukovári vasútállomáson gyűjtötték össze.
1945-től a jugoszláv államban a horvátországi szerbek „domináns nemzetnek” érezték magukat, ugyanakkor a
multietnikus Vukovárban a horvátok, szerbek, ruszinok, magyarok, sőt bosnyákok valóban békés együttélése valósult meg,
ahol a nemzetiségi kérdés – természetesen az akkor uralkodó ideológia vezérelvének is megfelelve – legfeljebb marginális
szerepet játszott. A lakosság viszonylag magas életszínvonalát elsősorban a fénykorában 20 ezer (jelenleg 700) főt
foglalkoztató „Borovo” cipőgyár működése biztosította. Az etnikai keveredés a családok szintjén is nagy számban volt tetten
érhető (vegyes házasságok), nem véletlen, hogy a magukat „jugoszlávnak” vallók aránya – a délszláv állam más, etnikailag
diverz vidékeihez, pl. a Vajdasághoz hasonlóan – 1961-1981 között meredeken emelkedett. Az utolsó jugoszláv népszámlálás
(1991) idején Vukováron 44,7 ezer fő élt, melynek 47,2%-a horvát, 32,3%-a szerb, 3,2%-a ruszin/ukrán, 1,6%-a magyar és
15,1%-a jugoszláv volt (1. táblázat).
1990 után Jugoszlávia tagköztársaságai egymás után nyilvánították ki függetlenségüket, a népszavazással legitimált
horvát elszakadást a szábor 1991 júniusában hagyta jóvá. A Jugoszláv Néphadsereg Belgrád támogatásával, illetve – főként
a horvátországi szerb kisebbségi soraiból szerveződő – paramilitáris egységek beavatkozása mellett 1991 augusztusában
megtámadta a horvát államot, ennek keretében ostrom alá vette Vukovárt. A csaknem három hónapig tartó összecsapás során
a város épületeinek 80%-a semmisült meg, az erőszakos eseményeknek több ezer katonai és polgári személy esett áldozatul.
Köztük voltak azok a horvát katonák is, akiket már a város elestét (1991. november 18.) követően egy, a városközponttól öt
kilométerre található sertéstelep területén végeztek ki. A horvát katonai temetőben közel ezer azonosított katona nyugszik,
a mai napig több tucatnyi eltűntet tartanak nyilván. Az ostrom előtt, illetve annak befejeztével több tízezer horvát menekült
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1. táblázat: Vukovár nemzetiségi adatai a 18. század első felétől napjainkig
(forrás: Busic 2007, Bogisic 2015, Jagodar 2017, Vukovár önkormányzata, 2011. évi horvát népszámlálás)

jugoszláv

magyar

német

ruszin/
ukrán

Év

összesen

horvát

szerb

egyéb

1737

408

224

135

49

1857

7 070

2 601

1 737

2 732

1910

10 359

4 125

1 592

954

3 502

186

1921

10 242

5 048

1 702

571

2 670

251

1948

17 223

10 943

4 390

913

54

923

1961

23 740

13 552

7 249

334

923

1 682

1971

30 222

14 694

9 132

3 021

835

2 540

1981

33 649

12 760

8 177

9 816

576

2 320

1991

44 639

21 065

14 425

6 754

694

94

1 428

179

2001

30 126

17 300

9 942

361

85

800

1 638

2011

26 468

15 158

9 210

327

58

657

1 058

kelt útra Vukovárról, mivel a bevonuló szerb csapatok etnikailag „tisztán szerbbé” kívánták alakítani a települést. 1998ig a város a Krajnai Szerb Köztársaság része volt, ezt követően – békés úton – került vissza Horvátországhoz. A részben
Zágrábban, részben a horvát tengerparti városokban, illetve Nyugat-Európában élő vukovári menekültek jelentős hányada
sosem tért vissza, a város lakosságszáma 2001-ben alig haladta meg a 30 ezer főt, 2011-re 27 ezer alá csökkent. Noha a
horvát kormányzat nagy súlyt helyezett az újjáépítésre, illetve a helyi gazdaság élénkítésére (Vukovár jelenleg is különleges
financiális kedvezményeket élvez), az országon belüli periférikus fekvés és a munkahelyek hiánya a fiatal generációkat
elvándorlásra ösztönzi.

2. Módszertan

A Vukováron töltött egy hónapos kutatómunka során készített 19 interjút a helyben történő résztvevő megfigyelés és
a több mint 2000 fényképet magában foglaló fotódokumentáció egészíti ki. Ennek keretében a város jelentős hányadát
bejártam, személyesen látogattam el az összes, témám szempontjából lényeges helyszínre: emlékművek és –helyek, szakrális
épületek, városi park, polgári és katonai temetők, oktatási intézmények, helyi és megyei önkormányzat, kulturális egyesületek
székhelyei stb. Részt vettem Vukovár egyik kulturális egyesületének rendezvényein illetve mindennapjaiban, továbbá
törekedtem arra, hogy minél több, a várost illetve annak belső életét jól ismerő személlyel vegyem fel a kapcsolatot. Az
interjúk esetében – némi kísérletezést követően – a strukturálatlan forma mellett döntöttem: a téma felvázolását követően az
interjúalanyra bíztam annak kifejtését (átlagosan csupán 4-5 kérdés hangzott el), elősegítve, hogy minél könnyebben kapjak
információkat az illető benyomásairól illetve élményeiről. Ugyanezt indokolta a téma kifejezetten érzékeny jellege is, mivel
a háborús eseményekben az alanyok nagy része személyesen is érintett volt. Az interjúk közül kettő nem Vukováron, hanem
Eszéken készült. Utóbbiaknál a horvátországi magyarság helyzete mellett betekintést nyertem abba is, hogy a vukovári
eseményeket és az ott élő nemzetiségek jelenlegi viszonyát hogyan látják „kívülről”.

3. Elméleti háttér

Olyan munkák, melyek a délszláv háború(k) történetét és hadászati eseményeit – ezek részeként Vukovár ostromát –
részletezik, nagy számban születtek mind az érintett országok, mind nyugat-európai, sőt észak-amerikai viszonylatban (Rogic
1993, Carmichael 2002). Ha korábbra tekintünk, Vukovár 1991 előtti történelme és demográfiai illetve nemzetiségi mintázata
kapcsán fontos adalékokkal szolgál többek között Damjanovic 2007; Zebec 2008; Bogosic 2015; Busic 2017 és Jagodar
2017. Sajnos a szerb megszállás rövid, ám a város életében meghatározó fontosságú időszakáról (1991. november–1998.
január) rendkívül kevés információ áll rendelkezésünkre, noha e periódus közvetetten a mai napig hatással van Vukovár
életére (a helyben maradt népesség élete, túlélési stratégiák, a városban uralkodó körülmények stb.), hiszen a visszatérő
horvát népesség gyanakvása főként abból fakad, hogy „nem tudják pontosan”, hogy szerb szomszédjuk, ismerősük vállalt-e
bármilyen szerepet Vukovár megszállásában (Corkalo et al. 2004). A település jelenlegi viszonyainak számos eleme könnyen
visszavezethető a 90-es években történtekre (szeparált oktatás, menekültek és visszatérés stb.), e témák feldolgozottságát
szintén magas szintűnek tekinthetjük (Corkalo Biruski, Ajdukovic 2007, 2008; Kosic, Byrne 2009, Reidy et al. 2015).
Jelen tanulmány kapcsán az emlékezetpolitikához kapcsolódó fogalmak definiálása a legfontosabb. A téma részletes
kifejtésére annak rendkívül sokrétű jellege okán itt nem vállalkozom, csupán a Vukovár sajátos helyzetéhez illeszkedő
elemeire térek ki. A város az utóbbi évek során fokozatosan vált nemzeti zarándokhellyé, amelyben központi vagy városi
kezdeményezésre egyre több emlékművet és –helyet emeltek. A város szövetébe mind több ponton beágyazódó helyek
sokasága révén mára Vukovár memorial landscape-nek (Wasserman 1998; Dwyer, Alderman 2008) vagy patriotic
landscape-nek (Daniels 1993) tekinthető, ahol az emlékezés terei az urbánus táj meghatározó elemeivé váltak, nagy számuk
(és gyakran jelentékeny méretük) és a rajtuk szereplő információk révén a laikusok számára is hamar egyértelművé teszik
Vukovár jelenlegi szerepét. E két fogalom Vukovár esetében szorosan összefonódik, a szuverenitás, a szabadság és a horvát

219

1. ábra: A vukovári emlékművek nemzetiségi kötődés szerint (saját szerkesztés)

nemzet újjászületésének szimbólumává téve (Sullivan 1998; Baillie 2012), új funkcióval ellátva a várost, és nem mellékesen
közvetett módon kizárva e közegből a település szerb közösségét. E helyszínek kizárólag a horvát fél igazságát tükrözik,
heroizálva a vukovári horvátokat, és a külvilág előtt egybemosva a helyi szerb lakosságot az agresszorokkal.
Nem célom Vukovár összes emlékművének felsorolása és hátterének bemutatása. Tekinthetünk rájuk úgy, mint a „hős
horvát város” egy-egy szimbólumára, melyek a veszteségek okozta fájdalomra és a diadal kölcsönözte büszkeségre egyaránt
emlékeztetnek, és amelyek hatást gyakorolnak napjaink megbékélési folyamatára.

4. A múlt és a mai horvát-szerb viszony
Fellobogózott város

Vukovár ma is épp annyira a horvát hősiesség szimbóluma, mintha csak tegnap fejeződött volna be a függetlenségért
történő küzdelem. Sőt, időközben a város lényegében nemzeti zarándokhellyé vált, ahová szervezett utak keretében
(utazási irodák segítségével, illetve – kötelező jelleggel – az iskolai oktatás részeként) és egyéni elhatározásból egyaránt
horvátok ezrei látogatnak el (1. és 2. ábra). A város saját maga is erősíti ezt a profilt, ezt észrevehetjük az önkormányzat
által szervezett ünnepségeken, a helyi marketingen vagy éppen az üzletek kínálatán egyaránt. Más oldalról a vukováriak
megtanultak együtt élni az emlékművek sokaságával, és – amellett, hogy némileg igénylik is azok jelenlétét – a novemberi
megemlékezésektől eltekintve alig látogatják őket. A „fellobogózott város” kifejezés sokkal inkább utal arra a szerepre, amit
Vukovár ma Horvátország történelmén belül betölt, ez így van akkor is, ha a szóban forgó horvát zászlók jelentős hányada
vukovári magánházak falán lobog (több százat lehet látni a városban). Vukovár még ma is hordoz magán sebeket, ugyanakkor
együtt tud élni saját múltjával.
Erőltetett optimizmus

Ezen együttélés, vagy megbékélés talán legfontosabb záloga egyfajta ellentmondásos mentális állapot, amely lényegében
minden interjúalany szavaiból – kiéből jobban, kiéből kevésbé – kiérezhető volt. Sokan látják fontosnak a továbblépést,
ugyanakkor ezt ma nem tudják másképp elképzelni, minthogy a baráti, szomszédi, munkahelyi stb. színtéren elkerülik a
témát, ez különösen igaz különböző nemzetiségű emberek interakciója esetén.

2. ábra: A vukovári emlékművek típusai (saját szerkesztés)
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„Beszéljünk erről akkor, ha felálltunk innen és kimentünk a Duna-partra.” (fiatal férfi, az interjú egy zsúfolt kávézóban
történt)
Egyetlen kérdésre sem mondott nemet egy interjúalany sem, sőt érezhetően jól esett beszélniük. Valószínűleg éppen
azért, mert a hétköznapi élethelyzetekben nem tehetik meg.
„Apám megjárta a mitrovicai koncentrációs tábort, aztán néhány évvel később meghalt.” (fiatal nő, aki az ostrom előtt az
édesanyjával elmenekült)
„Anyám az ostrom alatt halt meg, apámat kivégezték. Azóta gyógyszerfüggő vagyok.” (fiatal férfi, a helyi kórház dolgozója)
A fentiekhez hasonló kijelentések a háborús periódusból származó sok-sok információ fényében nem voltak meglepőek.
Vukováron lényegében minden lakos – közvetve vagy közvetlenül – érintett a konfliktusban. A szerbek egy része a védők
oldalán harcolt, őket hazaárulóként kezelték a város eleste után. Döntő hányaduk nem vett részt erőszakos cselekményekben,
viszont kihasználta annak lehetőségét, hogy a más nemzetiségűekkel ellentétben lakóhelyén maradhatott. Egy viszonylag
szűk réteg viszont a helyi horvátok (és más, nem szerb nemzetiségűek) ellen fordult, kiszolgálta a megszállókat és a mai
napig csak kényszerűségből fogadja el az önálló horvát állam létét.
A helyiek nagy része egymás között nem beszél erről. Úgy gondolják, valószínűleg joggal, hogy a téma nem csupán sebeket
tépne fel és a veszteségekkel szembesítené a róla beszélőket, hanem kiújítaná a konfliktust a szerbek és nem szerbek
között (Vukovár többi közössége, így a magyarok is, a horvátok sorsában osztozott). Vukovár jövője kapcsán érzékelhető
optimizmusuk a város fejlődése, illetve a nemzetiségek közötti szakadékok elhalványulása kapcsán figyelemre méltó és
kétségkívül előremutató. E pozitív gondolkodás mögül azonban gyorsan előtörnek a véleménynyilvánítás azon elemei,
melyek arra utalnak: az utóbbi években tapasztalt javulás nem a múlt feldolgozásából és nem valódi megbékélésből fakad,
hanem a téma tabuvá nyilvánításából.
Érzékeny témák

Noha a fent említett tabu ereje jelentős, van pár olyan téma, melyek érzékenysége vagy aktualitása oly nagy, hogy az
adott közösség elviselni sem hajlandó a saját igazságától eltérő álláspontot. Ahogy már korábban említettem, horvátok és
szerbek között már az 1991. évi események megítélésében is hatalmas a különbség, de az erről való vitatkozást elkerülik. A
továbbiakban két olyan kérdés következik, melyek esetében véleményüket egyáltalán nem rejtik véka alá, hanem bármikor
– olykor igen vehemensen – érvényre juttatják.
Cirill feliratok

A horvát parlament által 2002 decemberében elfogadott kisebbségi törvény alapján azon településeken, ahol egy kisebbség
aránya a 33%-ot meghaladja, az önkormányzat köteles gondoskodni a hivatalos feliratok (közterületek nevei, önkormányzati
információk stb.) több nyelven történő szerepeltetéséről. A 2011. évi népszámlálás szerint a szerbek aránya Vukováron
34,8%. A városi vezetés a cenzus eredményeit tudomásul véve 2013-tól érvényt próbált szerezni a törvénynek, kiváltva
a helyi horvát lakosság haragját. A feliratokat kihelyezésüket követően a horvátok azonnal leverték, felvonulással, illetve
petícióval nyomatékosították a követelést: Vukováron ne érvényesüljön a törvény. A városi vezetés (soraiban jó néhány szerb
képviselővel) két évnyi próbálkozás után meghátrált, majd a szábor is elfogadta: a törvényt országszerte betartatják, kivéve
Vukovárt. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem csak itt, hanem több környékbeli, szerbek által (is) lakott településen sincsenek
kitéve a szerb nyelvű feliratok (pl. a Vukovárhoz közeli Trpinja-n vagy Borovo-ban sem).
„Annyi mindent elvettek tőlem. (…) A cirill betűk az erőszakra, a háborúra emlékeztetnek engem és arra, hogy az a
nemzetiség felelős ezért. (fiatal vukovári nő)
„Úgy gondolom, érdemes várni egy 10 évet a cirill feliratokkal, aztán újra meg lehet próbálni.” (fiatal vukovári férfi)
„Buszozás” Szerbiából

A vukovári szerbség számára városi jelenlétük és súlyuk presztízskérdés. Az utóbbi évtizedekben nemcsak horvátok,
hanem a szerbek száma is számottevően csökkent, jelentős részben az elvándorlás révén. Sok szerb fiatal az újvidéki vagy a
belgrádi egyetemekre jár, majd tanulmányai befejeztével nem tér vissza Vukovárra. Ezenkívül sokan úgy ítélték meg, hogy az
(újra)épülő horvát államiság keretei között nemzetiségük miatt kevésbé tudnak érvényesülni vagy éppen Vukovár hátrányos
gazdasági pozíciói késztették őket távozásra. A helyi szerbek aránya, valamit részvételük a városvezetésben viszont továbbra
is fontos maradt, demonstrálva a szerbség erejét, biztosítva beleszólását a döntéshozatali folyamatokba. Ennek szinten
tartása egy gyorsan fogyó közösségen belül nem lenne lehetséges, ezért az elköltöző szerbek többnyire fenntartják vukovári
ingatlanjaikat. Utóbbi nem meglepő, hiszen a városban több száz eladó ház, lakás és telek található, a kereslet viszont
rendkívül alacsony. Ugyanakkor sokat elárul a szerb közösség stratégiájáról, hogy Vukovárra jelentik be magukat állandó
lakosként, miközben életvitelszerűen szerbiai településeken élnek és nem is szándékoznak „hazaköltözni”.
Ennek egyik fő oka a horvátországi népszámlálásokon, illetve a parlamenti és a helyi önkormányzati választásokon
történő részvétel biztosítása. Vukovári állami és önkormányzati alkalmazottak elmondása szerint „ők sem tudják, honnan
jönnek és hogyan sikerül megszervezni” a szerbek tömeges megjelenését a kritikus pillanatokban. A hivatalosan Vukovárra
bejelentett szerbiai illetőségű személyek ilyenkor buszokkal érkeznek, szavaznak vagy kitöltik a népszámlálási íveket, majd
visszautaznak Szerbiába. A vukovári hatóságok tehetetlenek, noha időnként megkísérlik a bejelentett lakcímek ellenőrzését.
Alapos vizsgálat esetén ugyanakkor az is nyilvánvalóvá válna, hogy rengeteg horvát személy és család sem él ténylegesen a
városban.
„Nem él Vukováron 35% szerb, de amikor népszámlálás van, akkor hirtelen buszokkal megjelennek, és a választásoknál
is így van. És akkor a horvátok azt csinálják, hogy ellenőrzik a címeket, hogy tényleg valaki ott lakik-e. Mert be van jelentve,
és közben Szerbiában lakik. És persze, hogy választáskor a sajátjaira szavaz. Úgyhogy ezeket próbálták meg most kiszűrni,
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mentek házról-házra.” (középkorú férfi, Eszék)
A helyi szerb közösség az ilyen jellegű – törvényes, ám mégis valótlan állapotot eredményező – békés erődemonstrációt
rendkívül fontosnak tartja. A jelenség következményei pedig jól érzékelhetőek a szerbek arányának 2001-2011 közötti
kismértékű (1,8 százalékpontos) emelkedésében, amivel már sikerült meghaladni a kisebbségi jogok biztosításához
szükséges 33%-ot. E ponton pedig nem nehéz felismerni, hogyan függ mindez össze a cirill feliratok problémakörével.
Vukovár, a (már nem annyira) megosztott város

„Úgy gondolom, mások megosztottabbnak látnak minket, mint mi magunkat.” (fiatal vukovári nő)
Az emlékezés terei és az azokhoz kapcsolódó turizmus, illetve a megemlékezések máig meghatározóak Vukovár életében,
hatásuk ugyanakkor – horvátok és szerbek viszonylatában – nem feltétlenül megosztó, hiszen az urbánus táj, a „memorial
landscape” megszokott elemeivé váltak. Különlegességük és fontos szerepük lényegében mindenki által elismert, de
jelenlétük nem szít ellentétet. Idesoroltam az emlékműveket (pontszerű, belső tér nélküli felépítmények), az emlékhelyeket
(belső térrel rendelkező látogatócentrumok) és a temetőket (2. ábra). Nemzetiség tekintetében értelemszerűen a horvát
jelleg dominál, nemcsak az ostrom fontosabb eseményeinek és helyszíneinek állítottak emléket, hanem egy-egy nevesebb
katona elestének is (pl. egy belga önkéntesnek a város egyik fő útvonala mellett, de nem feledkezhetünk meg a fiatal francia
önkéntesről, Jean-Michel Nicollier-ről elnevezett belvárosi hídról sem). Az emlékezés szerb jellegű terei közé az ortodox és a
szerb katonai temetőt, valamint két korábban emelt, a fasizmus áldozatainak névsorát tartalmazó emlékművel sorolhatjuk.
Utóbbiaknál a horvátok is koszorúznak, mint ahogy a szerbek közül is ellátogatnak páran a horvát hősi emlékhelyekhez. Az
emlékművek tekintetében egyértelmű aszimmetriát tapasztalunk, a szerbek számára a megemlékezések lényegében saját
temetőikre korlátozódnak (1. ábra).
Az optimizmus, illetve a város a helyiek által dicsért – és e sorok írója által is jól érzékelt – derűje és sajátos atmoszférája
kellemes, élhető hellyé teszik Vukovárt. Ez a miliő akkor is megosztottság ellen hat, ha tudjuk, a helyiek privát és kollektív
tudatába, identitásába mélyen beágyazódott a háború emléke, illetve a horvátok és a szerbek szembenállása. Noha az elfojtás
bármilyen formája komoly veszélyeket hordoz, az előretekintés iránti őszinte igény így is napról-napra megkönnyíti a két
közösség interakcióját.
Vukovár megszokott élete november közepén bolydul fel, amikor a helyi horvátok (valamint számos vendég) akár két
héten át megemlékezések, felvonulások sorával elevenítik fel az 1991. évi eseményeket. A város ostroma november 18-án
fejeződött be, a következő napokat a támadók bosszúvágyuk kiélésével töltötték, ekkor történt az ovcara-i mészárlás is (200
áldozat). A város életére a megemlékezések keltette érzelmek rányomják a bélyegüket, rendkívül érzékeny időszakot okozva
ilyenkor novemberben, amelynek során viszont évek óta nem történt semmilyen atrocitás. Igaz, ehhez talán az is szükséges,
hogy a helyi szerbek ilyenkor otthon maradnak, vagy elutaznak a városból.
A novemberi megemlékezések és a fentiekben említett „érzékeny témák” véleményem szerint a törésvonalak fennmaradása
irányába hatnak. A cirill feliratok hiánya a szerbekben azt az érzést erősítheti, miszerint ők „törvényen kívüliek”, a horvát
állam lojalitást vár tőlük, cserébe a saját maga által elfogadott törvényeket sem tartatja be. A szerbek a népszámlálások és
a választások időpontjában történő pillanatnyi jelenlét (és az eseményekre szervezett formában való „ráhordását”) pedig
a horvátok tekintik igazságtalannak és fenyegetőnek. A megosztottsággal kapcsolatban a helyiek többnyire egyetértenek
abban, hogy korábban ugyan mélyebb volt, ám jelenleg is a város életének több elemében érhető tetten.

5. Konklúzió

A múlt, a háborús események máig fontosak a vukovári horvátok és szerbek viszonyában, viszont korántsem annyira, mint
évekkel, évtizedekkel korábban. A jelenlegi nyugalom letéteményese közösségi szinten egyes témák tabuként történő kezelése
(agyonhallgatása), a személyes színtereken pedig a szerb és horvát magánszemélyek – barátok, kollégák, szomszédok stb. közötti jó viszony. Utóbbi korántsem általános annyira, mint az előbbi, vannak olyan vegyes etnikumú utcák a városban, ahol
a különböző nemzetiségű lakosok máig nem állnak szóba egymással.
A háború, minden eseményével és az újrakezdés nehézségeivel együtt, felejtésre ítélt téma. Ugyanakkor léteznek olyan
kérdések, amelyek aktualitásuk miatt nem számítanak tabunak (a cirill feliratok, illetve a szerbek szavazási szokásai),
noha összefüggnek az 1990-es években tapasztaltakkal. Ezek továbbra is a két etnikai csoport közötti szakadékot mélyítik,
hátráltatva a megbékélés folyamatát.
Vukovár: megosztott város. Nincsenek ugyan látványos etnikai konfliktusok vagy villongások, viszont továbbra is
tapasztalhatóak bizonyos ellentétek. Nem érezhető kölcsönös gyanakvás és harag, ám főként azért, mert a vukováriak nem
beszélnek a múltról. Ez az állapot feltehetően addig marad így, amíg a múlttal történő szembenézés – mind szerb, mind
horvát viszonylatban – teljesen meg nem valósul.
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A GÖRÖG KATOLIKUS NÉPESSÉG TÉRBELISÉGE MAGYARORSZÁGON
1910-2011 KÖZÖTT
BAJMÓCY PÉTER
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

A hazai népesség vallási összetételének változása az országos adatok tükrében ismert, ugyanakkor az egyes vallások
területiségét, annak változásait bemutató munkák jórészt hiányoznak a hazai szakirodalomból. E tanulmányban az egyik
tradicionális hazai vallás, a görög katolikus területi képében bekövetkezett változásokat mutatjuk be a 20. század folyamán.
A történelmi egyházak közül a görög katolikus az egyetlen, amelynek 1910-2011 között növekedett a híveinek a száma, igaz
alig 5%-kal. A görög katolikus népességnek jól körülhatárolható regionális elhelyezkedése volt Magyarországon, a hívek
döntő többsége az ország északkeleti három megyéjében élt. Mindhárom érintett megye jelentős népességet bocsátott ki a
20. század folyamán, így a görög katolikus népesség változása az országos migrációs folyamatokkal is párhuzamba állítható.
Miközben új közösségek jöttek létre a legtöbb megyeszékhelyeken és a fő elterjedési terület közeli városokban, addig számos
aprófalvas közösség morzsolódott fel.

A vallásföldrajz az etnikai földrajzzal ellentétben eléggé elhanyagolt részterülete a társadalomföldrajzi kutatásoknak
Magyarországon. A népesség vallási összetételének változása az országos adatok tükrében ismert, ugyanakkor az egyes
vallások területiségét, annak változásait bemutató munkák és az egyes kisebb térségek vallásföldrajzi átalakulását elemző
művek is jórészt hiányoznak (Bajmócy 2004, Hunyadi 2002, Kocsis 1999, Pete 2006, Tatai 1997). A kutatásokat nehézzé
teszi, hogy 1949-1990 között nem rendelkezünk népszámlálási adatokkal a népesség vallási összetételét illetően, illetve,
hogy a 2011-es népszámlálásnál a népesség 27%-a nem adott választ a felekezeti hovatartozást firtató kérdésre, így az ő
vallási hovatartozásuk nem állapítható meg.
A 20. század folyamán számos tényező befolyásolta Magyarország népessége vallási összetételének változásait. A
század első felében a népességszám növekedésével az egyes egyházak híveinek száma is növekedett, s csak minimális
arányeltoltódást láthatunk a katolikus egyházak irányába. A második világháború alaposan átrendezte a vallási képet, a
vesztesek az izraelita és az evangélikus egyházak voltak. A kommunista berendezkedés minden vallási közösséget nehéz
helyzetbe hozott, fokozatosan emelkedett a nem vallásosok, illetve a vallási közösséghez nem tartozók száma. 1990 után
újra szabadon gyakorlolhatók a vallások, ugyanakkor az elvallástalanodás növekszik, a népszámlálásban jelzett számértékek
inkább az egyházakhoz formálisan tartozók számát jelentik, semmint a tényleges gyakorló vallásos népességet. Az elmúlt hat
évtized folyamatai nem egyformán érintették az egyes közösségeket, a református, evangélikus, ortodox és izraelita egyház
híveinek visszaesése nagyobb volt, ugyanakkor a görög katolikusoké és számos kisegyházé növekedett. A 20. század második
felének települési folyamatai is átrajzolták a vallási képet, a városok vallási összetétele az urbanizáció következtében
vegyesebb lett, ugyanez igaz a nagyvárosi agglomerációkra is, ugyanakkor a falvak népességének csökkenése egyes kis
vallási közösségek eltűnéséhez is vezetett.
A görög katolikus egyház a keleti rítusú katolikus egyházak egy formája, vagyis olyan egyházaké, amelyek valamely
keleti rítusú egyházból kiválva unióra léptek a katolikus egyházzal és elfogadták a római pápa fennhatóságát. A keleti
katolikusság korántsem egységes, legalább másfél tucatnyi különböző közösség tartozik ide, melyek eredete igencsak eltérő.
Vannak közöttök olyanok, melyek valamely ortodox egyházból váltak ki, de vannak monofizita és nesztoriánus eredetűek
is. Összesen mintegy 17 millió hívő tartozik körükbe napjainkban, legnagyobb számban India, Ukrajna, Libanon, Brazília és
Argentína területén élnek, de jelentős az USA, Kanada, Ausztrália, Szíria, Románia, Magyarország és Szlovákia is [2]. Görög
katolikusoknak a bizánci ortodox egyházból kivált katolikusokat tartjuk, de szervezetileg ma ők sem egységesek, több unióval
jöttek létre és több különböző egyházhoz tartoznak. Kelet- és Délkelet-Európában és a diaszpórában a híveiknek száma
5,6 millió. A legtöbben Ukrajnában élnek (3,5 millió), ezt Románia (500 ezer), Magyarország (260 ezer), Szlovákia (205
ezer), Argentína (170 ezer), az USA (130 ezer), de számottevő (40-80 ezer fő) és Kanadában, Brazíliában, Németországban,
Lengyelországban és Olaszországban is [2]. Etnikailag az ukránok, románok, magyarok és szlovákok mellett kis számban
albánokat, szerbeket (horvátokat), bolgárokat és görögöket is találunk közöttük.
A hazai görög katolikus egyházak a 17. század folyamán jöttek létre, amikor először a szerbek, majd a ruszinok, végül a
románok léptek unióra a római katolikus egyházzal. Ennek következtében a hazai ruszinok gyakorlatilag teljes egésze és a
románok mintegy 40%-a vált görög katolikussá, a szerbek esetében a hatás minimális volt (2%). A későbbi századok során a
görög katolikus népesség egy része keveredett és nyelvileg asszimilálódott a magyarok és a szlovákok közé, így a 20. század
elejére jelentős magyar és szlovák nyelvű görög katolikus népességről is beszélhetünk, melyek szervezeti keretei az 1910-es
években (hajdúdorogi Egyházmegye), illetve Trianon után jöttek létre.
A történelmi Magyarország területén 1910 ben 2 millió 9 ezer görög katolikus élt, hozzájuk csatlakozott még Horvát- és
Szlavónországok 17 ezer főnyi népessége. A teljes népesség 10%-át adták, de arányuk a mai Ukrajnához tartozó területeken
64%, Romániánál 23, Szlovákiánál 7, Magyarországon 2, Szerbiában pedig 1%. A hívek 56%-a román, 23%-a ruszin, 15%-a
magyar, 4%-a szlovák anyanyelvű volt, a többi cigány, horvát és szerb. Trianon után Magyarországon mindössze 164 ezer
főnyi görög katolikus népesség maradt, 95%-uk magyar anyanyelvű volt, mintegy 6000 fő román, 1-1 ezer pedig ruszin és
szlovák. A ruszinok esetében a valós értékek valamivel magasabbak lehettek, hiszen 1920-ra nőtt a létszámuk, a cigányok
esetében pedig a nemzetiségi adatok jelentősen eltérnek az anyanyelviektől. Ugyanakkor a magyar anyanyelvű görög
katolikus népességből mintegy 85 ezer Románia, 40 ezer a mai Ukrajna és 20 ezer fő Szlovákia területéhez került, azaz alig
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1. táblázat: A görög katolikus népesség területi adatai Magyarországon 1910-2011
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Forrás: [3], [4] alapján saját számítás
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felük maradt Magyarországnál. A környező országok közül 1945 után Csehszlovákiában, a Szovjetunióban és Romániában
is megszűntették a görög katolikus egyházat, s bár 1990 után újra szabadon működhet, de egykori híveinek jelentős része
megmaradt ortodoxnak. Magyarországon és Jugoszláviában folyamatosan működtek, ott a többi egyházhoz hasonlóan
alakult a sorsuk.
Magyarországon a történelmi egyházak közül a görög katolikus az egyetlen, amelynek 1910-2011 között növekedett a
híveinek a száma, igaz alig 5%-kal. 2011-ben a népszámlálás szerint 179.176 fő tartozott a híveik sorába, igaz korábban
ennél jóval magasabb számokat mutattak a népszámlálások. Az 1910-es 164 ezer fő 1930-ra 201, 1941-re 234, 1949-re pedig
248 ezer fő re nőtt, 2001-ben pedig 269 ezer fő sorolta magát a görög katolikus valláshoz tartozónak. Az elvallástalanodás
felerősödésével, valamint a vallásukról nem nyilatkozók nagy száma miatt, a többi valláshoz hasonlóan az elmúlt évtizedben
jelentősen csökkent a számuk. Az egyházhoz tartozók száma 260 ezer fő körül mozoghat napjainkban [2], ugyanakkor a
rendszeres templomba járók ennek töredékét adják.
A vallás területi jellegzetességeinek változásai messze túlnyúlnak a vallásföldrajzi kérdéseken, hiszen a jelentősebb
egyházak közül ez az egyetlen, amelynek jól körülhatárolható regionális elhelyezkedése volt Magyarországon, a hívek döntő
többsége az ország északkeleti három megyéjében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) élt (1.
táblázat).
A három északkeleti megye adta 1910-ben a görög katolikus népesség 88%-át, ezen kívül csak Budapest rendelkezett
számottevő népességgel (11 ezer fő), ezt 1000 fő feletti hívővel Csongrád és Békés, 500 felettivel pedig Pest, KomáromEsztergom, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok követte. Mindhárom érintett északkeleti megye jelentős népességet bocsátott ki
a 20. század folyamán, így a görög katolikus népesség változása az országos migrációs folyamatokkal is párhuzamba állítható.
Miközben 1910-2011 között a teljes görög katolikus népesség 8%-kal nőtt (aránya összességében csökkent), addig a fő
településterületet jelentő északkeleti térségben 4%-os fogyás figyelhető meg (elsősorban Borsod megye miatt), ugyanakkor
Közép-Magyarországon kétszeresére, az egyéb térségekben pedig 3-szorosára nőtt a görög katolikusok száma. Csongrád és
Békés megye, ahol néhány közösségben éltek görög katolikusok 1910-ben mintegy egyharmados veszteséget szenvedett el.
Így ma már csak a görög katolikusok 79%-a északkeleten, miközben hetedük Budapesten és Pest megyében.
Települései szinten még látványosabban kirajzolódnak a területi folyamatok. 1910-ben 259 településen élt legalább
100 fős görög katolikus közösség Magyarországon, ebből mindössze 18 volt nem a három északkeleti megyében. Összesen
49 olyan település volt, ahol 50%-ot meghaladta a görög katolikusok aránya, 27 Borsodban, 17 Szabolcsban, 5 Hajdúban.
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2. táblázat: Görög katolikus közösségek, egyházközségek és templomok Magyarországon 1910-ben és 2011-ben

100 fő feletti közösségek
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1990 után alapított
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Forrás: [1], [3], [4]
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Az ország többi területén a legmagasabb arányt Makó és Mezőhegyes érte el 4-4%-kal. Érdekes, hogy miközben Makó
az egyetlen kiegyezés előtti ma is önálló olyan görög katolikus egyházközség Magyarországon, amely nem az északkeleti
megyék valamelyikében van, addig a mezőhegyesi közösség ma már filiaként sem létezik. A legnagyobb görög katolikus
közösségek 1910-ben Budapest és Hajdúdorog (9-9 ezer fő), illetve Nyíregyháza, Újfehértó, Nyíradony, Nyírábrány, Debrecen,
Hajdúböszörmény, Miskolc és Sátoraljaújhely (2-4 ezer fő) voltak.

Napjainkra csökkent az északkeleti országrész szerepe, megnőtt Közép-Magyarországé és az egyéb területeké, azonban
a koncentráció még mindig jelentős. A vallás Borsod-Abaúj-Zemplén megyei aprófalvas elterjedési területén az urbanizáció
aprófalvakra gyakorolt hatásai is jól leírhatók a görög katolikus népesség változásával, számos kisebb közösség tűnt el vagy
került 100 fő alá (2. táblázat). Ugyanakkor új görög katolikus közösségek jöttek létra a legtöbb megyeszékhelyen (Szolnok,
Eger, Pécs, Győr, Székesfehérvár), illetve a fő elterjedési terület közeli városokban (Encs, Kazincbarcika, Tiszaújváros,
Vásárosnamény, Berettyóújfalu), valamint a budapesti agglomeráció nagyobb településein (Halásztelek, Szigetszentmiklós,
Szigethalom, Érd, Budaörs) is. Napjainkban csak 13 településen érik el a teljes népesség 50%-át a görög katolikusok ahol
legalább 100 fős közösségük is van, ebből 6 Borsod, 4 Szabolcs, 3 pedig Hajdú megyében található. A 100 fő feletti görög
katolikus közösségek száma részben a település-összevonások miatt is 251-re csökkent, de ebből már 45 van a három
északkeleti megyék kívül, legnagyobb számban Pest megyében.
Jól jelzi ezt a folyamatot az egyházközségek térbeli terjedése is. 1867 előtt a három északkeleti megyén kívül csak a
makói létezett, sőt ezt 1945-ig is csak két budapesti és egy szegedi követte, miközben folyamatos lassú növekedés figyelhető
meg az északkeleti térségben is, 1990 után 38 új görög katolikus egyházközség jött létre, ebből 25 északkeleten, 6 KözépMagyarországon, 7 pedig máshol, ez utóbbi a Pest megyei és a máshol lévő egyházközségek zömét jelenti. Az új északkeleti
egyházközségek a nagyvárosokban (Nyíregyháza: 6, Debrecen: 3, Miskolc: 1), agglomerációs településeken (Arnót,
Emőd), korábban görög katolikus lakossággal alig rendelkező kisvárosokban (Hajdúszoboszló, Vásárosnamény, Záhony,
Tiszaújváros) jöttek létre. Etnikai vonatkozása van a hodászi és a kántorjánosi cigány egyházközségnek, ahol a már meglévő
egyházközségek mellé a nagy számú cigány hívőnek hoztak létre új egyházközségeket az elmúlt években. Ugyanakkor
számos aprófalvas közösség morzsolódott el a 20. század folyamán, a legnagyobb az abodi 417 főről csökkent 100 fő alá, de
Irota, Alsógagy, Viszló, Hernádvécse, Pere, Tarcal, Erdőhorváti, Alsóregmec, Dombrád, Tiszadob és Mezőhegyes is említhető
a nagyobbak közül. Több közösség megszűnése csak statisztikai, településegyesítés következménye, ilyenek a Budapesthez
csatolt újpesti, erzsébetfalvi rákospalotai közösségek, de hasonló a helyzet Görömböllyel, Végardóval, Rudabányácskával,
Orossal vagy a legnagyobb román görög katolikus közösséggel, Nagylétával is. A legnagyobb új közösségek között szintén
szerepelnek összevont települések (Létavértes, Gávavencsellő, Tiszavasvári), közigazgatásilag önállóvá válók (Nyírtelek,
Fülöp, Kálmánháza), de tényleges új közösségek is (Kazincbarcika, Ózd, Encs, Tiszaújváros, Érd, Szigetszentmiklós, Dunakeszi,
Szolnok, Pécs, Győr, Kázsmárk). Napjainkban a legnagyobb görög katolikus népességet Budapest koncentrálja (16 ezer fő),
ezt Nyíregyháza (13 ezer), Debrecen (11 ezer), Miskolc és Hajdúdorog (6-6 ezer) követi, de jelentős még Újfehértó (4 ezer),
Nyíradony (3 ezer), valamint Balkány, Kisvárda, Mátészalka, Nyíracsád, Nyírbátor és Sátoraljaújhely (2-2 ezer) is. A görög
katolikusok zöme magyar nemzetiségű, mindössze 5%-nyi cigány, 2%-nyi ruszin és ukrán és 0,5%-nyi román.
A többségi görög katolikus települések számát tekintve 1910-ben 73 ilyen település volt Magyarországon, 5 HajdúBiharban, a többi fele-fele arányban Borsodban és Szabolcsban. Ezek közül 40 ma is görög katolikus többségű, 13 már
nem önálló közigazgatásilag, így a többség nem állapítható meg, 20 esetben pedig ma már egy másik vallás hívei vannak
a legtöbben. A visszaesés néhány esetben igen jelentős, így Alsógagyon 73%-ról 5%-ra, Sajópálfalán 85%-ról 29%-ra esett
vissza a görög katolikus vallásúak aránya. 2011-ben 53 görög katolikus többségű település van az országban, ebből 40 1910-
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ben is az volt, 5 település újonnan keletkezett és görög katolikus többségű (Baktakék, Bátorliget, Fülöp, Ömböly, Tiborszállás),
8 esetben pedig a görög katolikus vallás vált a legnagyobb felekezetté egy másik vallás rovására. Abodon, Kislétán, Leveleken
és Nyírmártonfalván 1910-ben is csak alig voltak kevesebben a görög katolikusok, mint a legnagyobb vallás, Balkányban és
Hodászon már nagyobb volt a különbség, a borsodi Kiscsécsen ugyanakkor a hívek 2/-3-a római katolikus volt, ma 80%-a
görög katolikus, a zempléni 21 lakosú Simán pedig 1910-ben 1% volt görög katolikus, ma 40%-kal az a legnagyobb vallás.
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ÉVSZÁZADOK KÖZIGAZGATÁS FÖLDRAJZI VÁLTOZÁSAI
SEGESVÁRON ÉS TÉRSÉGÉBEN
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Miskolci Egyetem, Földrajz-Geoinformatika Intézet, Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék

Abstract
Segesvárszék, including 17 settlements, had been founded as a result of the Saxon people’s settling in 12th-14th centuries and apart from
two short-term conversion during Habsburg-times, it endured until 1876. After founding the standard county system, the territory of
Segesvárszék belonged to Nagy-Küküllő county with Segesvár county seat and it subsisted until 1950 with minor changes.
Between 1950-1968 it belonged to Szeben region with Nagyszeben center, then within the Brassó-centric region it was a rayon with
Segesvár centre. From 1968 to nowdays most of the settlements of the historical Segesvárszék can be found in Maros county with
Marosvásárhely center. After the liquidation of the centuries-old ’seat’-system, the counties-districts-settlements system represented
the basis for the spatial organization of the administration until the middle of the 20th century. The social, economic needs of the age,
the changes made in the context of political-ideological expectations had affected the settlement system of the region, the population
processes and the economic life.

Kulcsszavak: Segesvár, szász, közigazgatás térbeli változásai

1. Bevezetés
Napjainkban számos forrásmunka áll rendelkezésünkre Erdély és ezen belül a Szászföld (Királyföld) településeinek
egyes időmetszetekben alkalmazott, vagy több évszázadot átfogó térfelosztásáról (Lenk 1839; Martinovici – Istrati 1921;
Wagner 1977; Oroveanu 1986; Szabó 2003). A rendszerváltás előtti évektől kezdődően jelenhettek meg a szék, vármegye,
vidék, későbbi megye, tartomány-rajon „szintű” kartográfiai összegzések és Erdélyt vagy annak egyes történelmi területeit
tanulmányozó közigazgatás történeti, közigazgatás földrajzi munkák (Köpeczi 1993; Cziprián – Kozma 2003; Kocsis
2007; Bottoni 2008; Szilágyi 2009; Gyenizse – Lovász – Tóth 2011; Bereznay 2011; Novák 2011). A romániai közigazgatási
átszervezési tervezettel újabb térszerveződési lehetőségeket bemutató tanulmányok jelentek meg (Ghinea – Moraru 2010;
Elekes 2011; Bucur 2012; Nacu 2012; Kocsis 2013; Bajtalan 2013; Szilágyi 2013). Évszázadok magyar közigazgatás földrajzi
sajátosságait összegezte Hajdú Zoltán (2005). Tér- és időbeli folyamatok megértését, társtudományok munkáját segíti az
erdélyi történelmi területek településszintű kartográfiai szintézise (Elekes 2006-2012; Egyed 2016; Elekes 2016).

2. Közigazgatás földrajzi változások Segesvárszék területén
Földrajzi adottságok

A történeti Segesvárszék területe a Nagy-Küküllő mentén, a Küküllők-dombságán helyezkedik el. A Nagy-Küküllő völgye
Újszékely és Fehéregyháza között a határt jelölte, a Fehéregyháza és Erzsébetváros közötti szakasza e területegység
részét képezte. A Hortobágy dombságának északi részéhez tartozó, a Nagy-Küküllő völgye felé, 800 méterről 350 m tszf.-i
magasságig lealacsonyodó segesvárszéki kistájak az Erkedi-dombság, a Héjjasfalvi-dombság és a Medgyesi-dombság keleti
része (Hajdú-Moharos 2000). Felszínének túlnyomó részét tölgyesek alatt képződött barna erdőtalajok borítják, éghajlati
jellemzői 7-8°C évi középhőmérséklet, 600-800 mm évi csapadékmennyiség. Mezgazdasági szempontból Erdély előnyösebb
adottságú területei közé tartozik.
Területe nem rendelkezett jelentős ásványi nyersanyagokkal, a szászok megtelepedése után a növénytermesztés,
állattenyésztés, kisebbrészt az erdőgazdálkodás, később a céhek és a kereskedelem biztosították a lakosság megélhetését.
A történeti térszerveződés és a közigazgatás térbeli változásai

A szásznak nevezett német nyelvű népcsoport első telepesei II. Géza (1141-1162) idején érkeztek Erdélybe. A határvédelmi
feladatokat is ellátó közösség rövid idő alatt Erdély egyik meghatározó „nemzetévé” vált. A Nagyszeben központú, Segesvárt
és térségét is magába foglaló dél-erdélyi Szászföldön, a Brassó központú Barcaságban és az északkelet-erdélyi Beszterce
vidékén megtelepedett szászok önkormányzatisága magába foglalta a székekbe, vidékekbe szervezett közigazgatási rendszer
kialakítását (Köpeczi 1993, Bereznay 2011, Egyed 2016).
A 12.-14. századi telepítések eredményeként kialakított, 1 várost (a 14. századtól szabad királyi város) és 16 falut magába
foglaló Segesvárszék (1.ábra) első változtatási kísérletére II. József idején került sor. 1784-1790 között a várost és a szék
nyugati részét Küküllő megyéhez, keleti falvait Fogarashoz sorolták. Újabb rövid idejű átalakítás követte az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc leverését. 1850-1854 között a Nagyszeben központú katonai kerület része, 1854-1860 között
továbbra is a „megkisebbített” Nagyszebeni kerület része. A széki közigazgatás utolsó időszaka 1860-1876 közötti másfél
évtized (Lenk 1839; Wagner 1977; Bereznay 2011, Elekes 2016).
Az 1876-ban létrehozott Nagy-Küküllő megye magába foglalta Segesvárszék teljes területét, a megye északi határa a
korábbi szék határával azonos. Segesvár rendezett tanácsú város a korábbi szék területénél ötször nagyobb kiterjedésű
megye székhelye. Kisebb változtatásokkal ez a közigazgatási térszerveződés maradt fenn 1950-ig (Martinovici – Istrati 1921,
Bereznay 2011, Nacu 2012).
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1. ábra: Segesvárszék (Szerkesztette: Elekes Tibor)

2. ábra: Maros megye déli része (Szerkesztette: Elekes Tibor)

Nagy-Küküllő megye területénél kisebb kiterjedésű Segesvár központú rajon működött az 1950-1968 közötti tartomány
rendszerben a Nagyszeben, majd a Brassó központú tartományon belül (Bereznay 2011).
1968-tól a történeti Segesvárszék településeinek túlnyomó részét a Marosvásárhely központú Maros megyében találjuk.
Segesvár elveszíti megyeszékhely szerepét, a történeti szék déli és nyugati részét Szeben, illetve Brassó megyéhez sorolják
(Bereznay 2011; Novák 2011) (2.ábra).
Az 1876-tól napjaikig terjedő időszak változásai erőteljesen átalakították a városok gazdaságát, társadalmát, népességük
szerkezetét. Segesvár és tágabb környezetében levő hasonló méretű városokban a legnagyobb mértékű változások az
1950-es évektől kezdődtek, majd az 1968-as megyésítést követő két évtizedben fölerősödtek. Az iparosítás, a betelepítések
az új megyeszékhelyek lakosságát egy évtized alatt megduplázták (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda), a Segesvár méretű
kisebb városokban a népességnövekedés általában 30-60% volt (3.ábra). Ekkor kezdődött el a korábbi évszázadokra nem
jellemző erőteljes gazdasági-, társadalmi-, etnikai, felekezeti szerkezetátalakulás is. Az 1990 utáni népességfogyás általában
hasonlóan érinti a térségbeli városokat. A hét évszázadon át Erdélyben élő szász közösségek 1970-es években elkezdődött
lassú felszámolódása /kivándorlása/ az 1990-92 közötti időszakban tetőzött.
Az 1876-tól napjaikig terjedő időszak változásai erőteljesen átalakították a városok gazdaságát, társadalmát, népességük
szerkezetét. Segesvár és tágabb környezetében levő hasonló méretű városokban a legnagyobb mértékű változások az
1950-es évektől kezdődtek, majd az 1968-as megyésítést követő két évtizedben fölerősödtek. Az iparosítás, a betelepítések
az új megyeszékhelyek lakosságát egy évtized alatt megduplázták (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda), a Segesvár méretű
kisebb városokban a népességnövekedés általában 30-60% volt (3.ábra). Ekkor kezdődött el a korábbi évszázadokra nem
jellemző erőteljes gazdasági-, társadalmi-, etnikai, felekezeti szerkezetátalakulás is. Az 1990 utáni népességfogyás általában
hasonlóan érinti a térségbeli városokat. A hét évszázadon át Erdélyben élő szász közösségek 1970-es években elkezdődött
lassú felszámolódása /kivándorlása/ az 1990-92 közötti időszakban tetőzött.

3. Eredmények

Segesvárszék térségében is a történeti Szászföldre jellemző „területi mozaikosság” érvényesült. A szék területe a NagyKüküllő Újszékely és Fehéregyháza közötti szakaszától eltekintve nem igazodott tájhatárokhoz.
Nem rendelkezett jelentős ásványi nyersanyagokkal, bányákkal, évszázadokon át a primer szektor, a helyi céhek termékeit
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3. ábra: Néhány erdélyi város népességszámának alakulása 1850-2011 között (Varga 2007, Recensământul… 2011 alapján)

is forgalmazó kereskedelem a legjelentősebb gazdasági tevékenységek.
Segesvárszék a Habsburg-időkben eszközölt két rövid idejű átalakítástól eltekintve, fennmaradt 1876-ig.
Az egységes megyerendszer kialakítása után Segesvárszék területe a Segesvár központú Nagy-Küküllő megyébe tagozódott
és kisebb változtatásokkal fennmaradt 1950-ig.
Segesvár központú rajon működött az 1950-1968 közötti tartomány-rajon rendszerben a Nagyszeben, majd a Brassó
központú tartományon belül.
1968-tól a történeti Segesvárszék településeinek túlnyomó részét a Marosvásárhely központú Maros megyében találjuk.
A több évszázados „szék-rendszer” 1876-os megszűnése után a legnagyobb mértékű és leggyakoribb térátszervezésekre
a 20. század első felében, az 1968-ig terjedő időszakban került sor. A kor társadalmi, gazdasági igényei, valamint politikaiideológiai elvárásai függvényében végrehajtott átalakítások hatással voltak a térség településhálózatára, népesedési
folyamataira, gazdasági életére. A közigazgatás térbeli átszervezéseinek társadalomra, népesedési folyamatokra kifejtett
hatása Segesváron és a térségbeli hasonló városokban az 1968 utáni két évtizedben, a nagy gazdasági-társadalmi változások
idején volt a legerőteljesebb.
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Abstract
We analysed the main elements of landscape policy of France, Germany, Poland and Hungary. Germany and France, both have a strong
landscape policy but of different character. We compare these systems with the landscape policy tools of Eastern-Central European
countries.
Our research questions were: What are the main tools and institutional system of landscape policy? What are the means of public
participation? How the European Landscape Convention influenced the landscape policy?

1. Bevezetés

Az európai országok területi tervezésével több kutatás is foglalkozott, azonban különösen az Európai Tájegyezmény
bevezetése óta a tájvédelmi, tájtervezési gyakorlat is egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, bár ezekben a kutatásokban
a nyugat-európai országok túlreprezentáltak. Jelen kutatásunkban a magyar és a lengyel tájpolitikára fókuszálunk és
összehasonlítjuk Németország és Franciaország tájvédelmi gyakorlatával. A téma komplexitása miatt alapvetően néhány
kérdésre koncentráltunk a kutatásban:
• Hogyan, milyen módon integrálták a tájpolitikát a területi tervezés rendszerébe?
• Melyek a tájpolitika legfontosabb eszközei?
• Kik a fő szereplők? Mi az állam feladata, milyen módjai lehetségesek a közösségi részvételnek?
• Az Európai Tájegyezmény milyen módon hatott az érintett országok tájpolitikájára?

2. Anyag és módszer

Kutatásunk során számtalan nemzetközi kutatást, adatbázis és a vizsgált országok honlapjait, országos stratégiáit, nemzeti
jelentéseit (az Európai Tájegyezmény bevezetéséhez kapcsolódó jelentések) tanulmányoztuk, továbbá támaszkodtunk az
Interreg programból társfinanszírozott Vital Landscape projekt eredményére (Syntesis report, Filepné Kovács et al., 2013).
Az egyedi közigazgatási rendszereknek, köszönhetően eltérő a vizsgált országok területi tervezési rendszere. Németország
klasszikus föderatív ország, míg Lengyelországot és Franciaországot egyes irodalmak decentralizált unitáris vagy erős helyi
és regionális szinttel rendelkező unitáris országként kategorizálják. Magyarország klasszikus unitári országnak tekinthető,
ahol korlátozott a regionális szint önállósága, míg Németországban a szövetségi állam a kerettörvények megalkotása után
még viszonylag jelentős önállóságot biztosít a szövetségi tartományoknak a részletszabályok kialakítására (Tosics 2010).
Franciaországban a decentralizációs folyamatoknak köszönhetően a régiók jelentős felhatalmazással bírnak a területi
tervezés és a tájvédelem területén. Franciaországban a rendkívül fragmentált önkormányzati rendszernek köszönhetően
hosszú hagyományai vannak a településközi együttműködéseknek (Korom 2014).
Lengyelországban a régiók (voivodeship) feladatai kiterjednek a kulturális értékek védelme, a vidékfejlesztés, a
területrendezés, vízgazdálkodás, közutak fenntartása és a közösségi közlekedés területére. Magyarországon 2010 óta
jelentős centralizációs folyamatok zajlottak a megyék feladatai szűkültek, mára főleg a területfejlesztés és vidékfejlesztés
területén maradtak.

3. Eredmények

Melyek a tájtervezés és tájvédelem legfontosabb eszközei?
Minden vizsgált országban a természetvédelem jelentős hagyományokra tekint vissza továbbá számos gazdasági szektor
van jelentős hatással a tájra így a kimondottan tájpolitikai eszközöket tekintettük át.
Németországban a természet és tájvédelem alappillérét képezik a területi tervekhez integráltan kapcsolódó tájtervek,
amelyekben nagyon erős kompenzációs és hatásmérséklési szemlélet érvényesül.
A francia ‘trame verte et bleue’ (Zöld és Kék Hálózat), amelyet a 2010-es Grenelle II (Környezetvédelmi tv.) hozott létre,
fontos eszköz a területi tervezésben az ökológiai hálózat folytonosságának fenntartásában és védelmében (Mazza et al. 2011,
Sala 2014). Franciaországban az 1993-as Tájtörvény vezetett be több a tájtervezés területén kiemelkedő eszközt: Tájterv, Táj
Atlasz (atles du paysage) és a Tájkarta (chartes paysagères), amelyek alkalmazásának később a 2009-es Grenelle I (2009)
and II (2010) továbbá az Európai Tájegyezmény adott jelentős impulzusokat (Mazza et al., 2011, Sala 2014, Ministere des
Affaires Étrangeres 2006).
Lengyelországban tájvédelmi programokat elsősorban nagyléptékű táji szempontból értékes, védett területekhez
kapcsolódóan lehet kidolgozni (Chmielewski 2012). A táji szintű védelem jóval gyengébb és sajnos gyakran kevésbé hatékony,
mint egyes elemek védelme (biodiverzitás, geológiai értékek) (Kistowski 2010). A legújabb tájvédelmi eszköz a táji audit és a
tájvédelmi célú várostervezési elvek. A táji audit célja a térségben előforduló tájtípusok meghatározása és értékelése továbbá
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Eszközök
Integráció a
területi tervezésbe
Közép szint
kompetenciái

Tervezési egységek

Tájkarakter elemzés

Németország

Tájtervek hierarchikus
rendszere
Erős integráció

Tervezési és pénzügyi
önállóság (Lander)
Közigazgatási egységekhez kötött tervezés
ált.
Tájtervezés, tájértékelés minden területi
szinten

1. táblázat: Táj a területi tervezésben
Franciaország

Lengyelország

Erős integráció

Védett területek a területi Természet- és tájvédelmi
tervekben, ajánlások a
területek területrendezési tervek
helyi tervekben
övezetrendszere

Több tervtípus,
kezdeményezés

Kisebb tervezési és
pénzügyi önállóság

Természet- és tájvédelmi
területek

Gyengébb kompetenciák
“voivodeship”-s
Táji audit kidolgozása

Közigazgatási és Település-közi együttmű- Közigazgatási egységekködések területére
hez kötött tervezés ált.
vonatkozó tervezés
Tájkarakter atlasz
Regionális szint

Táji audit (új eszköz)
Regionális szint

Magyarország

Természet- és tájvédelmi
területek területrendezési tervek
övezetrendszere

Rendkívül korlátozott tervezési
kompetenciák megyei szinten,
nincsenek pénzügyi eszközök
Közigazgatási egységekhez
kötött tervezés ált. és a kiemelt
térségek
Nincs országos szintű
(folyamatban), megyei
területrendezési tervekhez
kapcsolódóan tájjelleg meghat.

az értékelés alapján a kiemelt jelentőségű tájak azonosítása és ajánlások megfogalmazása a tájvédelmi célú várostervezési
elvek keretében (Klimczak 2014, Karpus 2016)).
Kik a tájpolitika fő szereplői? Mi az állam feladata, milyen módjai lehetségesek a közösségi részvételnek?

Mindegyik vizsgált országban az állami szervezetek a legfontosabb szereplők valamint a területi és helyi önkormányzatok.
A felülről vezérelt szemlélet nagyon erős a tájvédelem területén, viszont Németországban, Franciaországban és kisebb
mértékben Lengyelországban az állam bizonyos feladatokat átadott a regionális szintre a területi kormányzati struktúrának
megfelelően. Franciországban az állam számtalan lehetőséget ajánl fel a térségi és helyi szereplőknek, a helyi erők
aktivizálására a tájvédelem és -fejlesztés érdekében.
Lengyelországban a tájvédelmi feladatok több szereplő között oszlanak meg: a vajda (vajdasági államigazgatás
vezetője), a marsall (vajdasági területi önkormányzat vezetője) (tájvédelmi körzet, tájképvédelmi területek) és a települési
önkormányzatok (tájvédelmi és természetvédelmi elemek, komplexumok) között, ami rontja a tájpolitika hatékonyságát.
Továbbá hiányos a védelem hatékonyságának a kontrollja. jelentős és fontos szerepük van a Regionális Környezetvédelmi
Igazgatóságoknak (Kistowski 2012).
2009-ben a tájvédelmi körzetek kezelése a vajdától a marsallhoz került, ahol nem mindig áll rendelkezésre a szükséges
szaktudás, és főleg a tájvédelmi körzetek turisztikai fejlesztését ösztönzik, ami további terhelést jelent a természeti területek
számára (Kistowski, Kowalczyk 2011). A vizsgált országok közül főleg Magyarországon és Lengyelországon korlátozott a
helyi kezdeményezések szerepe és kevésbé hatékony a közösségi részvétel a tervkészítés folyamatában.
Tájvédelmi szempontok integrációja a területi tervezésbe

Franciaországban az elmúlt évtizedekben több törvény is született a tájvédelmi érdekek jobb érvényesítésére, tervezési
integrációjára a. Ki kell emelni a 2010-es Grenelle II (Környezetvédelmi törvényt), amely agglomerációs térségek tervezésének
harmonizációját, a zöld és kék hálózat tervezésének bevezetését a várostervezését szolgálta (Ministere des Affaires
Étrangeres 2006). Németországban a tájterveken keresztül markánsan megjelennek a természet- és tájvédelmi kompenzáció,
az ökoszisztémák összekapcsolása és természetben történő rekreációs lehetőségének biztosítása. Magyarországon a
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről tartalmazza a hazai táj védelmét szolgáló zónarendszert.
Lengyelországban a 3 szintű tervezést a Területrendezési és Területfejlesztési Törvény szabályozza (DZ.U.2016.778) amely
szerint a fenntartható fejlődés fontos szempontja a környezeti- és tájvédelmi szempontok érvényesítése. A legnagyobb
problémát az jelenti, hogy a településeknek mindössze 30%-a készített településrendezési tervet, emiatt az építmények
elhelyezésében általában a hosszú távú érdekek helyett a rövidtávú érdekek dominálnak.
Az Európai Tájegyezmény milyen módon hatott az érintett országok tájpolitikájára?

Németország kivételével minden ország aláírta, ratifikálta az egyezményt, bár az egyik legerősebb tájvédelmi politikával
a németek rendelkeznek. A legfontosabb eredmény mára, hogy minden országban, a tájkarakterezés, térképezés terén
elindultak kezdeményezések.

4. Konklúzió

Németországban és Franciaországban a legerősebb a tájvédelmi és –fejlesztési eszközök a területi tervezési rendszerbe való
integráltsága, bár egészen más módon. Mindegyik gyakorlatnak vannak előnyei hátrányai. A német hierarchikus rendszert
is számos kritika éri: egyedi esetekben korlátozott a hatékonysága, a városok terjeszkedését nem tudta megakadályozni
stb. (Sala 2015; EC, 2013). Franciaországban a korábbi központosítási törekvések után jelentős decentralizációs folyamatok
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indultak el, az állam ellenőrzési jogának fenntartása mellett hatásköröket és pénzügyi eszközöket delegált minden területi
szintnek. A területi tervezés rendszere a fragmentált önkormányzati rendszer és a számtalan településközi együttműködés
miatt túlzottan bonyolult, komplex rendszert eredményez és hatékonysági problémákat okoz. A francia tájpolitika a sajátos
eszközöknek, az ösztönző, helyieket mobilizáló állami szerepvállalásnak köszönhetően kiemelkedő példának tekinthető.
Lengyelországban a regionális hatáskörök nem megfelelő szétválasztása, pontos megfogalmazása rontja a tájpolitika
hatékonyságát. Magyarországon a markánsan centralizált tervezési rendszer kevésbé hatékonyan tudja az egyedi
sajátosságokat érvényesíteni. Mind Lengyelországban mind Magyarországon szükség lenne a táji szempontok markánsabb
integrációjára a területi tervezésbe.
A kelet-közép európai országok legjelentősebb hátránya a közösségi részvétel biztosításában, a helyi szereplők
mozgósításában és a tervkészítésnek egy konszenzuskereső megközelítésében érhető tetten.
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TERMÉSZETFÖLDRAJZI KISTÁJAK HATÁRÁNAK ÉS NEVÉNEK MÓDOSÍTÁSI
LEHETŐSÉGEI KOMPLEX TÁJÖKOLÓGIAI SZEMLÉLET SEGÍTSÉGÉVEL
DÉLKELET-MAGYARORSZÁGON
DEÁK JÓZSEF ÁRON
Szegedi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Abstract
This paper tries to suggest modification for the borders and names of the microchors of Southeastern Hungary on the base of complex
connection of the features of different landscape ecological sub-systems by comparing landscape patterns of geological, soil, vegetion,
topographical maps (including maps of the first and second military surveys) as well as air-shots and satelite images. The classification
happened with the separation of sand, loess and alluvial landscapes. Further separation in these main types is possible in case of sand
landscapes according to the proportion and dominance of blow-out dunes, sand sheets, blowout depressions, in case of floodplains on the
base of dominant rivers or stagnant waters and the ratio of loess-lag-surfaces, while in case of loess landscapes the geomorphology and
the ratio of salt soils and vegetation are determining factors.

Kulcsszavak: kistáj, tájhatár, tájtípusok, vegetációmintázat

1. Bevezetés
A hazai kistájosztályzás geomorfológiai szempontú, de a felszíni üledékeket is figyelembe vevő tájosztályozásán
alapszik (lásd Pécsi-Somogyi 1967; Marosi - Somogyi 1990). Hajdú-Moharos - Hevesi (1997) Kárpát-medence szintű
kistájosztályzásában a térkép méretaránya miatt csak kisebb módosításokra volt lehetőség. A DT-Map alapján a DunaTisza-közére (Molnár Zs. 2003), a MÉTA alapján Csongrád megyére (Deák 2011) és országos szinten (középtáji léptékű
vegetációtájak) (Molnár Cs. et al. 2008) is születtek javaslatok a tájnevek, tájhatárok módosítására a vegetációmintázat
figyelembe vételével.

2. Anyag és módszer

A mintaterület Magyarország délkeleti részén található (Duna menti síkság, Duna-Tisza közi síkvidék, Bácskai-síkvidék,
Alsó-Tisza-vidék, Körös-Maros köze, Berettó-Körös-vidék középtájak Magyarországra eső része), amit helytelen Dél-Alföldnek
nevezni, mert az a Nagyalföld középső részére esik. A hazai földtudomány és botanika adatbázisai eltérő részletességgel
fedik le az országot, így felhasználhatóságuk a kistájak lehatárolására különböző mértékű. Ezek sokszor jóval az első, ma is
használt kistájlehatárolás után születtek (Pécsi - Somogyi 1967). A tájhatárok módosítása e tanulmányban az 1:100000-es
felszíni üledékektani térkép (MÁFI 2005), az agrotopográfiai térkép genetikai talajtérképe (AGROTOPO 2002), a MÉM NAK
genetikai talajtérkép fedvénye (Kocsis et al. 2015), az 1:25000-es topográfiai térképek (MH 1992), az első (Jankó - Oross
2004, 2005) és a második katonai felmérések (Jankó et al. 2005) térképei, a SPOT-4 műholdfotók (CNES 1998), a MÉTAtérképezés (Molnár et al. 2007), a vegetációtáj-térkép (Molnár Cs. 2008), Zólyomi (1967) potenciális vegetációtérképe és
a szerző által készített aktuális vegetációtérképek alapján történt. A jelenkori felszínborítás, tájhasználat homogenizálja
a szomszédos tájakat, így a terepi vizsgálatok, egyéb földrajzi adatbázisok és a régi katonai térképek használata fontos. A
komplex tájökológiai elemzés alapján elkészült eredménytérkép eredendően 1:25.000-es méretarányú, EOV-ba illesztett.

3. Eredmények

A fenti adatbázisok területenként változó súlyozása (az adatbázis megbízhatóságától és a valósághoz való viszonyától
függően, terepi tapasztalat alapján), tájökológiai szemléletű (azonos mintázatú, működésű tájrészletek lehatárolása)
egybevetése alapján a kistájak definiálhatók, azok határai meghatározhatók. E kistájlehatárolás alapja a homok- és lösztájak,
újholocén árterek elkülönítése. A homoktájak a garmadabuckák, lepelhomok-hátak, szélbarázdák aránya, az árterek a
domináns folyók, egykori állóvizek és lösz-maradványfelszínek aránya, míg a lösztájak morfológiájuk és a szikesek aránya
alapján tagolhatók tovább. Az új tájlehatárolás szinte sehol sem fedi a korábbi tájlehatárolást. A tájhatárok a természetföldrajzi
folyamatok (pl. folyóvíz és szél felszínformáló munkája) hullámtermészete miatt sohasem egyenesek. Az egyenes határok
bizonytalanságot, a táj nem kellő ismeretét jelezik.
Az összehasonlító vizsgálat alapján a középtájak döntően megtartásra kerültek, de azok kistájai és kistájcsoportjai, s
határai jelentősen módosultak (1. ábra). A Duna menti síkság (inkább Nagyalföldi Duna-ártér) középtájon belül az újholocén
allúvium, s annak kistájai - azaz a Szentendrei- és a Csepeli-ártér (nagyobb folyami szigetek (a szigetmagvakon nyílt
homokpusztagyepekkel borított buckákkal) és a körülöttük lévő öntésterületek), s a kettő közti Budapesti-ártér valamint
délebbre a Dunújváros-Paksi-ártér (keskeny árterek szigetképződéssel), és a Gemenc-Mohácsi-ártér (szigetképződés,
széles morotvákkal, mellékágakkal tagolt ártér) – geomorfológiai alapon különítendők el. A Pesti-hordalékkúpsíkság (vagy
Pesti-sík) patakvölgyekkel tagolt változatos üledéktani, élőhelyi felépítésű teraszos ártéri síkság. A Solti-sík a Mezőföld
egykori keleti permének leerodált, lefűződött Duna-medrekkel tagolt, padkás ősszikesekkel is borított magas ártéri löszmaradványfelszíneinek komplexe, amitől a Kalocsai-Sárköz széles alacsony ártere a sok lefűződött láposódó meder (lásd
Őrjeg, Vörös-mocsár) és a kisebb kiterjedésben, de jelenlévő maradványfelszínek, s a ritkább szikesek alapján különül
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el. A Kecel-Érsekcsanádi-löszpart a Mezőföld Duna-Tisza-közén ragadt része a lösznövényzet menedékhelyéül szolgáló
löszvölgyekkel.
A Bácskai-síkvidékhez a Felső-Bácskai-löszhát lösszel fedett homokbuckákkal bíró, kevés szikest, elszórt löszbe vágódó
völgyeket tartalmazó löszháta, a Vajdaság felöl benyúló Közép-Bácskai-löszhát löszvölgyekkel tagolt löszplatója és a
szikesedő Ős-Duna medreket tartalmazó Dél-Bácskai-terasz tartozik. Szigetként ékelődik e középtájba a Vajdaságba is
átnyúló Bácsszőlősi- (Mélykút-Tavankúti-) homokhát, ami a Duna-Tisza közi Homokhátság kistájcsoport exklávéja üledéktani,
geomorfológiai, talajtani és növényzeti szempontból is.
A Duna-Tisza közi síkvidék középtáj két kistájcsoportra különül el a felszíni üledékek (s az ez által meghatározott
geomorfológia, talajok és növényzet) alapján: a Duna-Tisza közi Homokhátságra és a Kelet-Duna-Tisza-löszhátakra (Deák
2011). Előbbin belül elkülöníthetők a legmagasabb térszínű, beszivárgási zónáknak számító, nyílt homoki növényzettel
(nyílt homokpusztagyepek, homoki nyarasok, nyílt homoki tölgyesek) borított garmadabuckákkal, a sziki/lápi vegetációval
és az ezekre jellemző talajokkal (réti talajok, lápos réti talajok, szolonyeces réti talaj, szoloncsák-szolonyec) borított
szélbarázdák kis arányával jellemezhető kistájak: a Kiskunsági-homokhát (a korábbi Bugaci-homokhát is ennek része), az
Illancs (nagyméretű buckák, s a lápi és sziki vegetációt tartalmazó szélbarázdák (csak a kistáj peremén jellemzőek) szinte
teljes hiánya jellemzik), s az attól délnyugatra lévő Baja-Dávodi-homokhát (homoki sztyepprétek borította lepelhomok-hátak
és észak-déli irányú főleg mocsárrétek uralta szélbarázdákkal), a Pilis-Alpári-homokhát (a Duna-Tisza közi Homokhátság
északkeleti hordalékkúp-nyúlványa a lápi és szikes élőhelyeket, az azokra jellemző talajokat tartalmazó szélbarázdák kissé
nagyobb arányával), és az ettől a Tiszaalpárnál a Tisza ártérig kifut a Kiskunsági löszös hát miatt elkülönülő a Bokrosihomokhát. Önálló kistájként különítendő el a keskenyebb, de jelentős észak-déli kiterjedéssel bíró Turján-vidék a Kiskunságihomokhátság nyugati peremén, amelyre humuszos homoktalajokkal, homoki sztyepprétekkel borított maradékgerincek,
lepelhomok-hátak, köztük talajvízfeláramlást indikáló lápi élőhelyekkel (szikesek szinte hiányoznak) borított mélyedések
(nemcsak szélbarázdák, hanem homokkal félig betemetett ősmedrek is) jellemzőek, s a nyílt homoki növényzet borította
buckák ritkák (nagyobb foltban csak a Kunadacs-Soltszentimrei-homokhát kistájrészletnél jellemzőek). A Dorozsma-Majsaihomokhát a Kiskunsági-homokhátságtól délkeletre hullámos vonal mentén válik el, amire az üde sziki/lápi növényzettel,
az azokra jellemző talajokkal borított szélbarázdák és a homoki sztyepprétekkel, humuszos homoktalajokkal borított
maradékgerincek, lepelhomok-hátak jellemzők. A nyílt homoki növényzettel borított garmadabuckák ritkák, bár e kistáj
déli részébe szigetszerűen, kistájrészletként ékelő Zsana-Ásotthalmi-homokhátat ezek uralják. A Duna-Tisza köze keleti
peremébe 3 egymástól homoki kistájakkal elválasztott lösszel fedett kistáj (Gerje-Perje-sík, Kiskunsági löszös hát, Szegedisík) ékelődik, amelyek löszhátainak csernozjomai, löszsztyepprétei, a hátak ősmedrek felöli peremén lévő ürmöspusztákkal
borított réti szolonyecek élesen elkülönülnek a szomszédos kistájaktól. A legszikesebb élőhelyek (vakszikek, mézpázsitos
szikfokok) inkább praematricumi típusúak, míg a kevésbé szikes élőhelyek (szikes rétek, ürmöspuszták) crisicumi típusúak,
de az átmenet nyugat-keleti irányba folyamatos.
Az Alsó-Tisza-vidék középtájon belül a Dél-Tisza-völgyre a Tiszaföldvár-Szegedi-ártér kistájnév javasolt - mert két közeli
hordalékkúp még nem völgy -, amely a Tisza Duna-Tisza közi síkvidék illetve Tiszazug és Körös-Maros köze közé ékelődő
alacsony ártere. Az ártérperemeken olykor másodlagos szikesek is megjelennek, a lösz-maradványfelszínek aránya elenyésző.
A Maros-toroktól délre a Tisza allúviuma a Szeged-Titeli-ártér része. A Marosszög kistáj északi része (Tisza-Maros szöge jó
része) a Tiszaföldvár-Szegedi-ártérhez, a Maros alacsony ártere az Alsó-Maros-ártérhez, míg a torkolattól délkeletre lévő
löszmaradvány-felszínek a Bánság-sarokhoz tartoznak. Az Aranka egykori ágai által szabdalt, részben lösszel fedett magas
ártere, az Aranka-sík Kiszombor külterületén nyúlik be Magyarországra. Az utóbbi három kistáj Maros-vidék néven önálló
középtájként különítendő el.
A Körös-Maros köze középtáj lösszel fedett hordalékkúpjának nyugati letörése a Csongrádi-sík (Hódmezővásárhelyi-sík),
ami a réti csernozjomok dominanciája, a sűrűbb, szikeseket is tartalmazó ősmederhálózat, a löszháti padkás ősszikesek
jelenléte miatt különül el. Gyula és Szabadkígyós közt és Dombegyháznál az Aradi-sík hasonló adottságú tája található,
homokpásztákkal, parti dűnékkel, amelyek a Csongrádi-sík erei mentén is jellemzők. A Békési-hát és a Békési-sík nehezen
különíthető el, mert mindkettőre jellemző a löszös üledékek, a mészlepedékes csernozjomok nagyobb gyakorisága, a szikesek
szinte teljes hiánya (ritkán őszirózsás rétsztyeppek mélyben sós réti csernozjomú ősmedrek közelében), az ősmedrek kis
sűrűsége. A Békési-hát kissé kiemeltebb kevés ősmederrel, míg a Békési-sík a Körös-Maros köze északkeleti szárnyletörése a
Körösök ősmedreivel (Mike 1991). Előbbi beszivárgási, utóbbi kiáramlási terület a talajvizek szempontjából. A Körös-Maros
köze legmagasabb része a Mezőhegyesi-hát löszplatója, ahol az ősmedrek hiánya, az alföldi mészlepedékes csernozjomok, a
mély talajvízszint és a száraz lösznövényzet dominanciája jellemző.
A Berettyó-Körös-vidék kistájai és annak határai az első katonai felmérés alapján revideálandók, ami alapján a Kis- és
Nagy-Sárrét mély árterének határa pontosítható. E mély ártereket ősmedrekkel tagolt lösz-maradványfelszínek uralta
tájak (lásd kocsordos-őszirózsás rétsztyeppekben gazdagabb Dévaványai-sík; a Kis-Sárrét és a Körösmenti-sík közé VésztőSarkadkeresztúri-sík; a ma már kilúgozódó padkás szikeseket tartalmazó Bihari-sík) és lösszel fedett, szikesedő ősmedreket,
a Körösök (lásd Biharugra-Nagyszalontai-sík) vagy a Berettyó (Betettyó-Kálló köze) mellékvizeinek lefűződött, szikesedő
holtmedreit tartalmazó hordalékkúpok határolják mikroárterekkel, igen jelentős arányban másodlagos, kocsordosőszirózsás szikesekkel. A keskeny, alacsony ártéri allúviumok a Sárrétek peremén a Alsó-Sebes-Körös-ártér, a Berettyó-ártér
és az Érmellék. A Körösszög padkás löszháti ősszikeseket is tartalmazó lösz-maradványfelszínek uralta, alacsony ártéri
térszínű, ártéri vagy másodlagos szikes élőhelyekkel, talajokkal borított ómedrekkel tagolt ős-tiszai eredetű hordalékkúp
(Mike 1991). A Hármas-Körös-ártér a meanderező Hármas-Körös viszonylag széles (Dögös-Kákafoki-öblözetet másodlagos
szikeseit, vésztározóját is magában foglaló) árterére természetes módon vagy a folyamszabályzást követően levágott
meanderekkel, holtágakkal. A Körös menti sík a Kettős-Körös, a Fekete- és a Fehér-Körösök folyamszabályzás előtti alacsony
ártere. Az Érmelléki löszös hát csernozjom talajú, löszsztyepprétekkel bíró löszvölgyekkel szabdalt löszplató.
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1. ábra: Délkelet-Magyarország középtájai, kistájai és kistájcsoportjai és a szövegben említett kistájrészletek

4. Következtetések

A fenti komplex módszertan alapján a kistájak határai, nevei nemcsak Magyarországon belül, de a Kárpát-medence szinten
is meghatározhatók.
I. Nagyalföldi Duna-ártér (I/1.Szentendrei-ártér, I/2. Budapesti-ártér, I/3. Pesti-sík (Pesti teraszos sík, Pestihordalékkúpsíkság), I/4. Csepeli-ártér, I/5. Dunaújváros-Paksi-ártér, I/6.Gemenc-Mohácsi-ártér, I/7. Mohácsi teraszos sík,
I/8. Solti-sík, I/9. Kalocsai-Sárköz, I/10. Kecel-Érsekcsanádi-löszpart); II. Bácskai-síkvidék (II/1. Felső-Bácskai-löszhát, II/2.
Közép-Bácskai-löszhát, II/3. Dél-Bácskai-terasz); III. Duna-Tisza közi síkvidék (III/1. Duna-Tisza-közi Homokhátság: III/1.1.
Pilis-Alpári-homokhát, III/1.2. Kiskunsági-homokhát, III/1.3. Túrján-vidék, III/1.3.1. Kunadacs-Soltszentimrei-homokhát
(kistájrészlet), III/1.4. Dorozsma-Majsai-homokhát, III/1.4.1. Zsana-Ásotthalmi-homokhát (kistájrészlet), III/1.5. Illancs,
III/1.6. Baja-Dávodi-homokhát, III/1.7. Bácsszőlősi- (Mélykút-Tavankúti-) homokhát, III/1.8. Bokrosi-homokhát; III/2.
Kelet-Duna-Tisza-közi löszhátak: III/2.1. Gerje-Perje-sík, III/2.2. Kiskunsági löszös hát, III/2.3. Szegedi-sík); IV. Alsó-Tiszavidék (IV/1. Tiszaföldvár-Szegedi-ártér, IV/2. Szeged-Titeli-ártér); V. Maros-vidék (V/1. Alsó-Maros-ártér, V/2. Bánság-sarok,
V/3. Aranka-sík); VI. Körös-Maros köze (VI/1. Csongrádi-sík (Hódmezővásárhelyi-sík), VI/2. Békési-sík, VI/3. Békési-hát,
VI/4. Mezőhegyesi-hát, VI/5. Aradi-sík); VII. Berettyó-Körös-vidék (VII/1. Körösszög, VII/2. Hármas-Körös-ártér, VII/3.
Körös menti sík, VII/4. Vésztő-Sarkadkeresztúri-sík, VII/5. Kis-Sárrét, VII/6. Biharugra-Nagyszalontai-sík, VII/7. Alsó-SebesKörös-ártér, VII/8. Dévaványai-sík, VII/9. Bihari-sík, VII/10. Nagy-Sárrét, VII/11. Berettyó-ártér, VII/12. Berettyó-Kálló köze,
VII/13. Érmellék, VII/14. Érmelléki löszös hát)
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ANTROPOGÉN BOLYGATOTTSÁG A BÜKK-VIDÉKEN
SÜTŐ LÁSZLÓ, BALOGH SZABOLCS, RÓZSA PÉTER
Eszterházy Károly Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Abstract
Studying the anthropogenic disturbance of a protected area is an actual task that could help the operation of nature protection functions.
Conditions in the Bükk Region were preferable for human settlement. Nowadays, however, the nature protection aims of the national park
prevail.
Our reserach plan sets the target of studying the constraints and extent of anthropogenic effects in both space and time. The Human
Influence Index is selected to detect the above. The index modified by us was calculated on the basis of the digitized material of 5 mappings
using geoinformatic methods. Results were plotted on disturbance maps.
Results reveal the increasing grade of anthropogenic effects along the major routes of movement in the Bükk Region. Spatial spreading,
however, shows a specific fluctuation corresponding to the utilisation of resources and potential energies.

Kulcsszavak: antropogén bolygatottság, Bükk-vidék, Emberi Hatásindex

1. Bevezetés
A Bükk-vidék hazánk legnagyobb átlagmagasságú karszthegysége. Változatos fejlődéstörténete miatt erőforrásokban
gazdag, ugyanakkor szerkezetmorfológiai okokból a hegység belseje nehezen megközelíthető. Azonban a nyersanyagbőség
már igen korai tájátalakítással járhatott, de egészen a 19. század kezdetéig a hagyományos gazdálkodás volt az uralkodó
(Baráz 2014). Mindez a Bükk egészét táji szinten csak lassan, és egymástól elszigetelt foltokon kezdte megváltoztatni. A
hegység adta nyersanyagok előbb kisipari, majd nehézipari feldolgozása egyre gyorsuló ütemben alakították át a tájat.
Napjainkban jelentős részen a Bükki Nemzeti Park szabályrendszere az irányadó, miközben a peremeken változatos
hatáserősségű emberi beavatkozások zajlanak.
Az antropogén táji hatások vizsgálata több szempontból is aktuális. A különböző emberi tevékenységek következményeként
a táj szerkezete is átalakul, ami befolyásolja a további területhasználatot. Éppen ezért fontos kérdésnek tartjuk, egyrészt
azt, hogyan becsülhető az antropogén hatások erőssége és területi kiterjedése. Másrészt azt, hogy egy nemzeti parki szintű
védettség mögött milyen szintű emberi beavatkozások nyomai őrződtek meg.

2. Anyag és módszer

Kutatási célunk megoldásához olyan adatbázist és eszközöket kerestünk, amelyek módot adnak az emberi bolygatás
dokumentálására és minél egzaktabb elemzésére.
Az adatbázis kiépítéséhez a Bükk-vidék középtájról az elmúlt 250 év térképei közül a három katonai felvételezés (1.
1766–1785, 2.1806–1869, 3. 1872–1884), az 1941-es térképezés, a CLC 2012. évi felvételét, valamint a Google légifelvételek
alapján pontosított 2016. évi CLC térképeket választottuk. Az adatok kinyeréséhez a térképek felszínborítását, emberi
eredetű vonalas tereptárgyait (pl. úthálózat), valamint pontszerű elemeit (pl. bányabejáratok) az ArcGis 10.4. szoftverben
digitalizáltuk.
A felszínborítás részletességének a térképezések eltérő méretarányából eredő problémáját a felszínborítási foltok
generalizálásával oldottuk meg, felhasználva Nagy (2004) és Mari et al. (2001) következtetéseit. Az egységes jelkulcsrendszert
a témakörben elkészített tanulmányok alapján alakítottuk ki (Nagy 2004; Sütő, Balogh et. al. 2017).
Az antropogén tevékenységek nyomán megváltozott felszínalaktani, és felszínborítási foltok értékeléséhez az egyes
paraméterek tartalmát kellett meghatározni, majd hatáserősségét számszerűsíteni. A tanulmányban az úgynevezett Emberi
Hatásindexet (Human Influence Index) választottuk módszertani alapként. Ezek alapján az ember és környezetének
kapcsolatát négy mutatóval reprezentálták (WCS & CIESIN 2005), amelyet céljainknak megfelelően módosítottunk:
• A CLC felszínborítás által mutatott antropogén érintettség. Ennek kifejezésére a tájökológiában használt súlyozott hemeróbia értékelését választottuk (Csorba, Szabó 2009).
• A lakott területek fényszennyezésének mértéke: a mutató alkalmazásához a 2017. évi NASA fényszennyezési modell
értékeit vettük alapul (Internet 1).
• A vonalas transzportogén felszínformák és környezetterhelésük térbeli kiterjedése. A Transzportogén Hatástávolsági
alindexet a már publikált módon számoltuk (Balogh, Sütő, 2018), a szennyezési hatástávolság szakirodalmi átlagértékei és a vonalas infrastruktúra sűrűsége alapján.
• Népsűrűség: A történeti statisztikai adattárak, valamint a KSH adatbázis alapján számított települési értékeket adtuk
meg (Internet 2., 3., 4). Ehhez a attribútum táblázatba a belterületekhez az adott időszak településeinek aktuális népességét rendeltük hozzá %-os értékkel. A népesség bázisát a 2016-os népességi állapothoz rögzítettük. Külterületeken 1
értékkel számoltunk.
Az Antropogén Befolyásoltsági Indexet e négy mutató értékeinek összesítésével képeztük, amelynek térbeli mintázatát
geoinformatikai térképen ábrázoltuk. Az egyes értékeket 5x5 m pixelmérettel készültek. Az időbeli változások értelmezéséhez
minden térképpel rendelkező időpontra kiszámoltuk az ABI mutatót. Azonban a fényszennyezést csak az aktuális ABI index
esetén tudtunk számolni, így az összehasonlító értékelés során nem vettük figyelembe.
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1. ábra: A Bükk-vidék történeti felszínborítása az elmúlt 250 év
térképei alapján (forrás: saját szerkesztés)

3. Eredmények

2. ábra: A Bükk-vidék Antropogén Befolyásoltsági Indexének
időbeli változása (forrás: saját szerkesztés)

A jellegadó felszínborítási foltokból megállapítható, a táji mátrixot adó erdő arányának folyamatos dominanciája, amely
a 19. század végén érte el minimumát (1. ábra). A természetvédelem sikerességét mutatja, hogy az elmúlt 250 év során
napjainkban a legnagyobb az abszolút aránya. A földhasznosítás hatásai miatt a másik természetközeli folttípus, a vizes
élőhelyek aránya alig tizedére zsugorodott.
A legerőteljesebb beavatkozás hordozó mesterséges foltok (települések, ipar- és bányaterületek) aránya a középtáj 7%-át
éri el. A fentebb jelzett szerkezetmorfológiai adottságok miatt, a települések – a tájat kettéosztó Garadna-völgy kisméretű
szórványaitól, Ómassától, valamint Répáshutától eltekintve – a peremterületekről nyúlnak be a völgyek mentén a hegység
belseje felé. Területük érdemi változása a nehézipar megjelenéséhez köthető, amely az ipar által felduzzasztott munkaerő
lakhatása miatt háromszorosára nőtt, s a népesség csökkenése ellenére, beépített területét napjainkban is tartja.
A Bükkben fellelhető építőköveket az itt élők évszázadok óta hasznosítják. A mészkőbányákat a 20. században modernizálták,
a kitermelés nagyipari mérete még nagyobb tájsebek kialakulásához vezetett (Bélkő, Berva, Nagykőmázsa). Esetükben a
felszínborítás mérete nem fejezi ki eléggé a beavatkozás erősségét, itt inkább a kb. 24,6 millió m3 kőzet (Baráz et al. 2003;
Albert 2014; Gajdos 2014), a rajta kialakult forma, a karszthidrológiai rendszer és a növényegyüttes megsemmisülése mutatja
az átalakulás mértékét. A Bükk-vidék másik fő bányászati formája a mélyművelésű szénkitermeléshez kötődik. Az egyes
bányaterületeken a bicskabányáktól, a modernizált aknákig 250 éven át különböző hatáserősséggel számolhatunk (Sütő
2013). Bár a maradandó nyomok csak kis felszínborítást mutatnak, de a hozzájuk kapcsolódó montanogén szemiantropogén
formák aránya egy-egy bányavidéken elérheti a 70 %-ot is, az egykori bányásztelepek napjainkra részben már állandó
településrészként funkcionálnak, mint például Lyukóbánya, Pereces stb. (Sütő 2008, 2013).
A élelmiszertermelés jelentőségének csökkenését a szántók 10%-os arányvesztése jelzi, amelynek helyét, a települések
terjeszkedése, a különböző minőségű cserjés gyepterületek, s a már említett erdő vette át legnagyobb mértékben.

4. Következtetések

Az Antropogén Befolyásoltsági Index a tájhasználattal szoros kapcsolatban áll (2. ábra). Kezdetben az úthálózati
csomópontoknál alakultak ki gócpontok az Egri- és a Miskolci-Bükkalja kistájakon, s az onnan felnyúló Déli-Bükkben
jellemzőek. A másodlagos gócok a folyóvölgyekhez köthető közlekedési pályák mentét követik a Sajó előterében, az Eger, a
Garadna vagy például a Hór-völgyben. A 19. század végi lassúbb növekedési ütem a szőlőkultúra térvesztésének (filoxéra)
is köszönhető. Ez visszavetette a közlekedési pályák szerepét is, amelyek kisebb intenzitású vonalas objektumként jelennek
meg, miközben a művelt területek egy része újra félig természetes állapotba került. A nehézipar és bányászat okozta
antropogén bolygatottság a 20. század közepén érvényesül legerőteljesebben úgy is, hogy a csúcsidőszakot jelentő 1970-

3. ábra: A legkisebb hatáserősséget mutató időszak (1858) és
napjaink ABI térképe (forrás: saját szerkesztés)

4. ábra: A Bükk-vidék felszínborítási foltváltozása 250 év alatt
(forrás: saját szerkesztés)
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es évek adatbázisa még nem került feldolgozásra. Napjaink visszarendeződési folyamatai már a természetvédelemnek
köszönhetőek. Bár nagyobb az intenzív antropogén hatás alatt álló foltterület, de ez inkább a közepes hatást mutató település
és infrastruktúra elemek fejlődésének területi növekedéséből adódik.
Az emberi tevékenységek átalakulását jól jelzi a különböző időpontok térképeinek átmetszéséből készült foltváltozási
mutató. A töredékfoltok szűrése után fennmaradt területek változási értékei jól mutatják a Bükk-vidék zártságát, hiszen
a terület több mint felén az elmúlt 250 év alatt egyszer vagy egyszer sem következett be a felszínborítás megváltozása.
Ugyanakkor a peremterületek intenzív használatát jelzi a kedvező helyzeti energiájú csomópontokon és környékén a terület
10%-át érintő négyszeres tájátalakulás.
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A HAGYOMÁNYOS SZŐLŐTERMESZTÉS TERMÉNYDIVERZIFIKÁCIÓJÁNAK
TÁJÖKOLÓGIAI VONATKOZÁSAI
LÓCZY DÉNES, DEZSŐ JÓZSEF
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék

Absztrakt
A monokultúrás növénytermesztés ellentéteként a terménydiverzifikáció a természeteshez közelítő, nagyobb biodiverzitást fenntartó
tájszerkezetet tesz lehetővé. A magyar mezőgazdaság átszervezése (1960-as évek) előtti, hagyományos (karós), kisparcellás szőlőtermesztés
áttekintése bizonyítja, hogy ez a földhasználat is sokféle növény együttes termesztését jelentette. A szőlőtáblák peremén álló gyümölcsfák,
bogyós gyümölcsök, ill. a tőkesorok között vetett lágyszárú növények sokféle hasznot hajtottak tájökológiai és gazdasági szempontból
egyaránt. Az egyes szőlőparcellák mintázata erősen meghatározta a táj szerkezetét. Megvizsgáltuk hazánk néhány történelmi borvidékén
(Balatonfelvidék, Tokaj, Mátraalja, Villány), milyen gyümölcsfák voltak jellemzők a szőlőkben. Az alkalmazott módszer archív térképek,
leírások és a máig megmaradt hagyományos művelésű szőlőskertek távérzékeléses anyagain alapul. Az Észak-Magyarországon különösen
elterjedt dió jelentőségét fokozottan tanulmányoztuk. A diófák parcellákon belüli elhelyezkedéséből számos módon hajtott hasznot, elég
csupán a mikroklimatikus, allelopatikus, talajvédelmi hatásokra gondolni. Jelenleg a szőlőtermesztésben is a monokultúra uralkodik, a
másodlagos növények kiszorultak belőle. A hagyományos szőlőskertek változatosságának visszaállítása számos olyan előnnyel járna,
amely a hazai borvidékeken is emelhetné az ökoszisztéma-szolgáltatások színvonalát.

Kulcsszavak: borvidékek, szőlő, dió, gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök, tájszerkezet

1. Bevezetés
Az emberi társadalom jól-létének természeti alapja az ökoszisztéma-szolgáltatások mennyisége és minősége (Dashgupta,
P. 2004). Az ENSz Millenniumi Értékelése (MEA 2005) feltárta, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások színvonala világszerte
romlik, és ezért leginkább – különösen a biodiverzitás csökkenéséért – az egyre belterjesebb mezőgazdálkodás, a kedvezőtlen
irányban változó tájhasználat és a környezet elszennyeződése a felelős (Balázs B. et al. 2017). Az emberiség aránytalanul
túlhangsúlyozza az ellátó szolgáltatásokat (így az élelmiszertermelést is) a szabályozó szolgáltatások (pl. a talaj- és
árvízvédelem, a levegő és a vizek tisztántartása, szénmegkötés az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében) rovására.
A monokultúrás nagyüzemi mezőgazdasággal szemben a környezeti kívánalmak (pl. Borsos B. 2018), de a fenntartható
gazdálkodás közgazdasági követelményei szintúgy többféle termény együttes előállítását (a terménydiverzifikációt) helyezik
előtérbe (Bashev, H. 2012). Ez azt jelenti, hogy a fás kultúrákkal egyidőben más növényeket is termesszenek, pl. köztes
műveléssel, azaz egy vagy több terménynek ugyanazon a földterületen, ugyanabban az időben történő termesztésével. A
köztes vetemények néhány példája: hüvelyesek, zöldségfélék, aromás növények, olajos magvak a fa- vagy tőkesorok között.
Ezeket a megoldásokat agrárerdészetnek (agroforestry) is nevezik (Lauri, P.É. et al. 2016).
Milyen előnyei vannak a diverzifikált termesztésnek? Az Európai Unió Horizont 2020 Programja keretében 2017-ben
indított Diverfarming projekt (http://www.diverfarming.eu/index.php/en/) célja különböző diverzifikált termesztési
rendszerek kifejlesztése és kipróbálása, ill. annak feltárása, hogyan képesek a diverzifikált termesztési rendszerek kis
ráfordítás mellett fokozni az ökoszisztéma szolgáltatásokat (talajtermékenység, a talaj és a vizek szennyezésének elkerülése,
az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése, a szénmegkötés, a vízellátottság, az erózió elleni védekezés, a
felszín feletti és alatti biodiverzitás, valamint a növényi betegségek megelőzése). A termesztési rendszer átalakításának,
diverzifikálásának nyilvánvalóan nem csupán a mezőgazdasági táblák vagy az egyes ültetvények szintjén lenne hatása,
hanem a táj szerkezetét is kedvezően módosítaná. Sok tekintetben létező helyi hagyományok visszaállítását, felélesztését
jelentené (Antrop, M. 2005), mint a mediterrán vegyesgazdálkodásét (coltura promiscua) (Agnoletti, M. et al. 2011) vagy a
magyar történelmi borvidékek szőlőskertjeinek tradicionális művelését (Nyizsalovszki R. – Lóczy D. 2008).
Magyarországon a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFT 2013) foglalja össze a környezetvédelem jövőbeli
feladatait. Ez a dokumentum ugyan a biodiverzitást megőrzendő nemzeti örökségként jelöli meg, de csupán az erdők
esetében tér ki a táji sokféleség fenntartására, a monokultúra visszaszorítására. Ennek ellenére érdemes tanulmányozni a
hagyományos környezetkímélő mező- és kertgazdálkodás tapasztalatait, mert ezekre a jövőben is lehet építeni.

2. Módszer

Valószínűsíthető, hogy az eltérő természeti adottságok miatt Magyarország különböző borvidékein más és más növények
eltérő mintázatban kaptak helyet a szőlősorok környezetében. Ezért több történelmi borvidékén (Balatonfelvidék, Tokaj,
Mátraalja, Villány) is megvizsgáltuk, milyen gyümölcsfák, bogyós növények és lágyszárúak voltak jellemzők a szőlőkben.
Feldolgoztuk az erről szóló forrásmunkákat. Mivel a kordonos művelés már mindenütt kiszorította a hagyományos karós
szőlőtermesztést, archív (1960 előtti) térképek és szöveges források feldolgozásával lehetett rekonstruálni az utóbbi
térszerkezetét. Teljes körű felmérés egyik borvidékre sem készült, a térképezett területek „találompróba” jellegűek,
reprezentativitásuk mérsékelt, statisztikai kiértékelésre nem alkalmasak.
Kiegészítésként felhasználtuk a GoogleEarth-ben elérhető friss űrfelvételeket is, hiszen a borvidékeken ma is vannak
olyan – főleg kevésbé értékes, tagolt domborzatú, kicsi és nehezen növelhető kiterjedésű – parcellák, ahol a kordonos
művelés ellenére vagy éppen a szőlőparlagokon a gyümölcsfák, bogyós cserjék máig fennmaradtak. Nehézséget jelentett
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ugyanakkor a fafajok pontos azonosítása, hiszen ezt a felvételek felbontása nem teszi lehetővé. (Bizonyos közelítéssel
azonban a lombkorona fajtája segít ebben: a természetes gömbkoronát mutató fák beazonosított példányok alapján diónak
vagy gesztenyének, a sudaras ágcsoportos koronájúak almaféléknek vagy csonthéjasoknak tekinthetők.)
Gyümölcsfák a hazai szőlőkben

A nemzetközi szakirodalomban (Lauri, P.É. et al. 2016) szereplő példák mellett a Kárpát-medence szinte mindegyik
borvidékéről is ismert olyan forrásmunka, amely a szőlőültetvények diverzifikációját említi, méghozzá pozitív értelemben,
annak előnyeit kiemelve.
A legismertebb hazai példa a soproni borvidékről származik: A „poncicherek” (német anyanyelvű Bohnenzüchter, azaz
babtermesztő gazdák) a szőlőtőkék között felfuttatva babot is termeltek. Nemcsak a helykihasználás miatt ültették, hanem
a bab mint nitrogénmegkötő növény jó hatással volt a talaj tápanyagkészletére. A hüvelyes melléktermény szinte „beépült”
a kékfrankos terroirjába (Németh, E. et al. 2014). Nem is szólva arról, hogy a termése fontos fehérjeforrásként szolgált.
(Egyébként egy, a Gyöngyös környéki szőlőket taglaló forrás – Montedegói Albert F. szerk. 1868 – is megemlíti, hogy a
szőlősorok között ott is babot termesztettek.)
Terménydiverzifikációval ma is kísérleteznek a szőlőkben. Az Etyek-Budai borvidéken ismert költőnk kordonos
szőlőjében hét tőkesor között háromban köztes növényként is szőlőt telepített, de hagyományos, karós formában (Prágai T.
2013). Természetesen így nagyobb sorközt kellett hagynia, 1,2-1,4 métert, hogy a köztes sor ne árnyékoljon. A többi sorban
vetésforgót alkalmazott: 1. borsó, 2. bab, 3. gyökérzöldség (pasztinák, petrezselyem, sárgarépa, vörös- és lilahagyma), 4.
bab és kukorica. Hasonlóan a múltbeli hagyományos műveléshez, a mezsgyéken tökfélék teremnek, őszig jó talajtakarást
biztosítva.
A Kiskunsági borvidéken, pl. Kiskőrösön jelentős a fagyveszély, a májusi fagyok főleg a fiatal szőlőkben nagy kárt tehetnek.
A szőlősgazdák gyümölcsfák köztes telepítésével védekeztek a fagy ellen (Berényi I. 2000). A csonthéjas gyümölcsfák
gyökerei nem zavarják a talaj művelését, viszont stabilizálják a talajfelszín hőmérsékletét, nedvességtartalmát, mérsékelik
a széleróziót.
A gyümölcsfák a Szekszárdi borvidéken nagyon hamar, már a 13. században megjelentek (Töttős G. 2006). Amint egy
1267. évi apátsági irat írja, elsősorban az ültetvényekhez vezető utakat szegélyezték, de a mezsgyéken is előfordultak.
A filoxéravész utáni rekonstrukció során Szekszárd környékén is sok gyümölcsfát ültettek a szőlőkbe. A szőlőbirtokokat
jelenleg is gyakran sárgabarack, cseresznye, meggy, alma, körte és diófákkal együtt kínálják eladásra.
A Mátrai borvidéken is a szőlőskertek alsó részébe gyümölcsfákat, leginkább cseresznyét, meggyet, diót és körtét ültettek.
A Balaton-felvidéki borvidéken a filoxéravész utáni rekonstrukció egyik legkedveltebb gyümölcsfája a mandula volt, mivel
ökológiai igényei hasonlóak a szőlőéhez. Az újabb szőlőtelepítésekkor pedig meghagyták, ill. felújították az értékes termést
adó mandulafákat.
Egy, a vajdasági szőlőket bemutató diákköri dolgozat (Molnár K. 2012) így idéz egy helyi forrást: „A domboldalon szőlő, a
lankásabb részen gyümölcsös volt. A gyümölcsfák árnyékára ügyeltek, mert különben nem érik be a szőlő. É-D irányban volt
a telek. Volt olyan telek, ahol a fák árnyékoltak, ott É-ra tették a fákat vagy Ny-ra.”
A Dél-Alföldön, a csongrádi határban Ludrovai Tóth István 6 hold erdőt vásárolt gróf Károlyi Sándortól. Rigolírozás
után szőlővel telepítette be, de a tőkék közé 400 kajszibarack-, valamint 200 alma-, körte-, cseresznye-, meggy- ill. diófát is
ültetett (Ludrovai Tóth I. 1905). Pontos leírásából kiszámítható, hogy a kb. 0,35 ha-on álló 600 fa legalább a felét elfoglalta
a parcellának. A fák törzsei közötti átlagos távolság pedig nem haladta meg a 10 métert. Gyümölcsfái a szőlővel kétszintes
művelési rendszert alkottak (Für L. 1983), amit a vidék kiváló fény- és hőellátottsága tett lehetővé. A vegyes telepítés
gazdaságos is volt, hiszen jó termés esetén ilyen művelés mellett a haszon szinte megkétszereződött, gyengébb években
egyes gyümölcsök termése kárpótolt a szőlőben elszenvedett veszteségért. Tájökológiai szempontból a talajnedvesség
megőrzése és a szélsebesség mérséklése jelentett előnyt.

1. ábra: Parlagosodó szőlőterület mintázata gyümölcsfákkal és cserjékkel (gyöngyösi Sár-hegy nyugati lejtője). 1, Diófa; 2, Nagy
lombkoronájú gyümölcsfa; 3, Kisebb gyümölcs- és lombosfa; 4, Cserje; 5, Gazdasági épület; 6, Szőlőtőkesorok (kordonos és karós,
gondozott és felhagyott); 7, Fő dűlőút; 8, Mellék dűlőút
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Sajnos, éppen legnevesebb borvidékeink (Tokaj-Hegyalja, Eger, Villány) legismertebb dűlőiben a legnehezebb megtalálni
az egykori vegyes gyümölcsös-szőlőskertek nyomát, mivel ezekben a területhiány miatt gyakran teljes mértékben nagyüzemi
kordonos művelést vezettek be.
A hagyományos művelésű szőlők mozaikos területhasználatukkal értékes tájökológiai örökséget, változatos élőhelyeket
képviseltek (Gyarmati K. 2005). A részben művelt, részben felhagyott szőlőparcellák közé kaszálórétek, extenzív gyümölcsösök,
szegélycserjések, hagyásfák, erdőmozaikok ékelődtek. Ilyen táj maradt fenn mindmáig a gyöngyösi Sár-hegyen.
Terménydiverzifikáció a gyöngyösi Sár-hegy nyugati oldalán

Bél Mátyásban 1730-1735-ben „derűs benyomást keltettek” a Gyöngyöstől keletre emelkedő Sár-hegy (500 m)
szőlőskeretjei (idézi Pozder, M. 1985). A hegy legmagasabb részén 186 ha-t természetvédelmi területnek nyilvánítottak,
de tájképi szempontból ugyanilyen értékesek a nyugati lejtő szőlői és gyümölcsösei. Részletes elemzés céljára egy 5 ha-os,
15%-os átlagos lejtésű, a vízmosásokhoz igazodóan szabálytalan alakú parcellákból álló területet választottunk ki (1. ábra).
A Landsat-7 műhold 2014. október 18-i felvétele alapján feltérképeztük a nagyrészt parlagon heverő szőlőket a bennük
fellelhető gyümölcsfákkal, amelyek közül legjobban a diót (Juglans regia) lehetett azonosítani. A táj mintázatára nézve a
következő megállapítások tehetők:
• A dűlőutakat kísérő gyümölcsfasorok (főleg cseresznye, meggy), bogyós gyümölcsökat adó cserjék (pl. piros ribizli)
helyenként szinte hiánytalanul fennmaradtak. A fák védik a vékony Andosol talajt, árnyékot vetnek a dűlőutakra, amelyeken fel lehet mászni a szőlőkbe.
• A gazdasági épületeket gyakran veszik körül gyümölcsfák.
• A nagyobb lombozatú gyümölcsfák leginkább a táblák északi vagy keleti oldalát szegélyezik, hogy ne árnyékolják a
szőlősorokat.
• Kivételesen a sorokat megszakítva is előfordulnak nagyobb fák. Ezek részben diófák, amelyeknek ugyan allelopatikus
tulajdonságuk van, tehát nagyon kevés növényféle terem meg alattuk, mégis szívesen ültették őket a szőlőkbe, mikroklimatikus hatásuk, értékes termésük, a talajképző kőzetet (andezit) aprózó gyökérzetük miatt.
A jelenlegi helyzetben, amikor gyorsan terjed a dió újkeletű kártevője, a nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa)
és fenyegeti a szőlőkben megmaradt diófákat is, talán kár lenne kivágni a megmaradt szórvány diófákat. Hiszen megfigyelték,
hogy a Diachasmimorpha juglandis nevű parazita darázs lárvái a dióburoklegyek lárváin élnek (Henneman et al. 2002),
ennek a darázsnak a szaporodásához pedig cserjék szükségesek, pl. a bogyós gyümölcsök a szőlősorok mentén! Adott tehát
a biológiai védekezés lehetősége, amelynek egyik eleme a táj diverzitása.

3. Következtetések: tanulságok a jövőre

Valóban akkor szép-e a szőlőhegy, ha végtelen tőkesorok monokultúrájából áll, ameddig a szem ellát (Prágai T. 2013)?
Nem feltétlenül. A gyümölcsfák és a tőkesorok közé vetett konyhakerti növények (pl. a bab és a borsó) vátozatosabbá
tehetik a kordonos szőlőket is, emelhetik a szabályozó ökoszisztéma-szolgáltatások színvonalát. Mivel a szőlő gyökérzónája
nagyrészt fél méter alatt van, vízellátottságát nem rontják a zöldségfélék, amelyek viszont aszályos időben megőrzik a feltalaj
nedvességtartalmát.
A nagyüzemi művelésre alkalmatlan, tagolt domborzatú felszíneken tájökológiai szempontból akkor is célszerű a
kisparcellás gazdálkodás megtartása, ill. helyreállítása, ha ezek nem képesek biztosítani egy-egy család megélhetését. Ha
nem is biogazdálkodásban, de gondosan kezelt „hobby-kertek” a jövőben biztosan felértékelődnek majd, hszen kis területük
miatt nem kívánnak túlzott élőmunka-ráfordítást, viszont a természetközeli, egészséges életmód lehetőségét nyújtják.
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KULTURÁLIS ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI
TÉRKÉPEZÉSE A VÁCI JÁRÁSBAN
VALÁNSZKI ISTVÁN, JOMBACH SÁNDOR, FILEPNÉ KOVÁCS KRISZTINA
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Abstract
Several researches and international conventions highlight the importance of public participation in the process of strategy building
(Primdahl et al. 2013). In the frames of our research we applied ppGIS method a special, mostly new tool in Hungary. We applied the ppGIS
method in micro-region of Vác. 5 cultural ecosystem services were defined: aesthetic value; recreational and therapeutic value; spiritual;
cultural and historic value; educational value. The survey was carried out between 2017 and 2018 collecting 184 maps. Our results reflect
the importance of certain landscape elements considering ecosystem services and show which elements are of less importance for the
locals. Especially the spiritual and historic values are concentrated in the built-up areas. Similar spatial distribution can be identified
between recreational, aesthetic furthermore the spiritual and historic values.

Kulcsszavak: kulturális ökoszisztéma szolgáltatások, ppGIS, Váci járás

1. Bevezetés
Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem irányul a fenntartható a tájgazdálkodás, valamint az ökoszisztéma szolgáltatások
témáira. A városkörnyéki, rohamosan átalakuló térségekben nagy veszély fenyegeti az ökoszisztéma szolgáltatásokat
(fokozódó beépítés, helyi identitás eltűnése). Mindezek miatt rendkívül fontos ezen szolgáltatások azonosítása és értékelése
annak érdekében, hogy a területfejlesztés, a természet- és tájvédelem, valamint a fenntartható tájgazdálkodás a lehető
leghatékonyabb legyen. Különösen igaz ez a kulturális ökoszisztéma szolgáltatásokra, mivel akárcsak a vidéki térségekben,
úgy a városkörnyéki területeken is ezek képezik, képezhetik a helyi identitás, a helyi közösségek, és számos esetben a helyi
gazdaság (például a turizmus által) alapját. A kulturális ökoszisztéma szolgáltatástípuson belül korábbi kutatások további
alcsoportokat határoztak meg (Alessa et al. 2008) úgy, mint: esztétikai érték, oktatási érték, rekreációs érték, spirituális
érték, történelmi érték, terápiás érték, kulturális örökség érték.
Az eddigi kutatások eredményei alapján megállapítható, hogy a kulturális ökoszisztéma szolgáltatások azonosítása,
értékelése alapvetően kétféle módon történhet. Az egyik lehetőség a szakértői, tudományos értékelés, a másik lehetőség
a helyi közösségek bevonása az értékelésbe. További kutatók (Fagerholm et al. 2012) is az utóbbi módszer jelentőségét
hangsúlyozzák, mivel a helyi emberek az igazi szakértői saját környezetüknek, ők a „bennfentesek”, akik számára a táj élő
tapasztalatot jelent tárgyi és nem tárgyi értékekkel, elemekkel együtt. A közösségi értékelésre, a helyiek bevonására számos
lehetőség létezik, melyek közül munkánk során egy speciális módszert alkalmaztunk. Ez az úgynevezett pGIS, vagy ppGIS
(Public Participation GIS) módszer, mely a közösségi térképezést kombinálja a térinformatikai módszerekkel (Tulloch et al.
2008; Brown – Pullar 2012).
A kutatásunk során következő kérdésekre kerestük a választ:
• A térképezett szolgáltatások milyen területi koncentrációt, eloszlást mutatnak? Ezek milyen okokra vezethetők vissza?
• Mely ökoszisztéma szolgáltatások mutatnak hasonló, és melyek különböző területi eloszlást?
• A kül- és belterületek tekintetében látható-e valamilyen területi elkülönülés a jelölt pontok esetében?

2. Anyag és módszer

Az előzetes kutatási eredmények, valamint a mintaterület sajátosságai és a kutatás során megfogalmazott célok
alapján határoztuk meg a közösségi részvételen alapuló értékelés pontos módszerét. Papír alapú térképet használtunk,
alaptérképként Google Earth légi felvételt alkalmaztunk. Alapvetően pontok segítségével kértük az ábrázolást az alakzatok
helyett, mivel ezek sokkal egyszerűbbek és hatásosabbak. Minden szempont esetében három markert használhattak. Az
öt térképezendő kulturális ökoszisztéma szolgáltatást a könnyebb érthetőség végett hétköznapibb megfogalmazásban
alkalmaztuk. A térképezést 2017 szeptembere és 2018 áprilisa között, egyetemi hallgatók bevonásával készítettük. Az
összesen 184 térképet QGIS program segítségével digitalizáltuk.
Mintaterületként a Váci járást választottuk. A járás 18 településből áll, területe 362 km2, népessége 67 781 fő. A mintaterület
egyes részei között jelentős különbségek vannak: Vác városa kiemelkedik, a Budapesthez és Dunához közelebbi nyugati és
déli részek gazdaságilag fejlettek, míg a keleti, északi részeken kisebb falvak, valamint jelentősebb arányú természet közeli
területek találhatók.

3. Eredmények

Az eredményeinket a térképezett 5 kulturális ökoszisztéma szolgáltatás szerint ismertetjük. Az esztétikai érték esetében az
eredményeink azt mutatják, hogy a helyiek számára a természetes és a mesterséges tájelemek egyaránt jelentősek lehetnek.
Igazolható továbbá, hogy az előbbi csoportból a legnagyobb esztétikai értéket a változatos domborzat, a természetszerű
tájrészletek, valamint a felszíni vizek, illetve ezek partjai jelentik. A mesterségek tájelemek estében megállapítható, hogy
a helyiek számára egy-egy környezetéből markánsan kiemelkedő elem sokkal nagyobb esztétikai értékkel bír, mint egy
kulturális szempontból hasonlóan jelentős, de környezetébe jobban beleolvadó elem. Ugyanez mondható el akkor is, ha

248

1. ábra: Rekreációs értékeket ábrázoló jelölések

2. ábra: Történelmi értékeket ábrázoló jelölések

magas esztétikai minőséget képviselő elemek egy helyen koncentrálódnak. Kutatásaink igazolták, hogy ilyen helyszíneket
a helyi közösségek jellemzően felülértékelnek. Az eredménytérképeken a kül- és belterületek határai nem különülnek el,
továbbá a jelölt pontok koncentrációja nem kiemelkedő.
A rekreációs érték esetében az eredménytérképek a legváltozatosabb elemek és helyszínek jelentőségét mutatják. Ez
azt jelenti, hogy rekreációs szempontból a helyiek számára egy természetes felszíni víz ugyanannyira fontos lehet, mint
egy kimondottan rekreációs céllal létesített építmény. Megállapítható továbbá, hogy a helyi lakosság számára a beépített
területek körüli természetközeli térségeknek nagy jelentősége van rekreációs szempontból. Ezt igazolja, hogy a bel- és
külterületek határvonalai elmosódnak több település esetében (1. ábra).
A spirituális szolgáltatásokhoz kapcsolódó eredményekből látható, hogy a helyiek kizárólag vallási értékeket, helyszíneket
tartottak fontosnak, melyből a keresztény hagyományokra következtethetünk. Ezen szolgáltatástípus esetében jelentős
koncentrációt láthatunk, vagyis az előbbi két típushoz képest sokkal észrevehetőbb, hogy mely objektumok a legfontosabbak
spirituális szempontból a helyiek számára. Fontos eredmény továbbá, hogy a kisebb szakrális objektumok egyáltalán nem
kerültek jelölésre, tehát a helyiek számára nem, vagy csak minimális spirituális értékkel rendelkeznek. Ezt támasztja alá,
hogy a jelölt pontok kizárólag a beépített terültekre koncentrálódnak.
A történelmi értékek esetében a helyiek csak mesterséges tájelemeket tartottak jelentősnek, ennek megfelelően a belés külterületek elkülönülése látható. Az eredményeink a spirituális szolgáltatásokhoz hasonló koncentrációt mutatnak,
ugyanakkor a térség központja kevésbé emelkedik ki, mely alapján megállapítható, hogy a helyi lakosság fontosnak tartja
a saját településén, esetleg a szomszédos településeken a helyi történelmi értékeket, illetve ezek megőrzését, ismertségük
növelését (2. ábra).
A felmérés tapasztalatai alapján az oktatási érték a legkörülményesebben térképezhető, a helyiek által legnehezebben
értelmezhető kulturális ökoszisztéma szolgáltatástípus. A belterületeken lévő értékek dominálnak, melyek elsősorban a
kisebb múzeumokat, a tájházakat, illetve Vác múzeumait jelentik. Külterületi, természet közeli területeken lévő objektumok
közül elsősorban a szélesebb körben is ismert, jól kiépített tansövények helyei rajzolódnak ki. Az eredménytérképekből
kiemelkedik a Vácrátóti Arborétum, mely Vácon kívül a térség egyik legjelentősebb turisztikai és kutatási létesítménye.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a bel- és külterületek elkülönülése érzékelhető ugyan, azonban kevésbé markánsan,
mint a történelmi vagy spirituális értékcsoportok esetében.
Az öt vizsgált kulturális ökoszisztéma szolgáltatás eredménytérképeinek összevetése alapján jelentős hasonlóság
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3. ábra: Az eredménytérképek összevetése

rajzolódik ki az esztétikai érték, valamint a rekreációs érték között. Szintén hasonlóság látható a spirituális és a történelmi
értékeket ábrázoló térképek között, ugyanakkor előbbi esetében a pontok sokkal koncentráltabbak (3. ábra).
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KÉPES-E EGY NEMZETI PARK A REGIONÁLIS FEJLŐDÉST ELŐMOZDÍTANI? AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK SPECIÁLIS ESETE
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BOTTLIK ZSOLT, STANDOVÁR TIBOR
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz és Földtani Intézet, Természetföldrajzi Tanszék

Abstract
Recently, it is often argued that national parks (NP) should become drivers of regional development beside their essential nature
protection tasks. This goal is reasonable by providing jobs and promoting tourism. This approach is examined here by the example of
Aggtelek National Park (ANP). We created interviews with the managers of the NP and the neighbouring settlements, and performed a
questionnaire survey of local people and tourists.
It is evident that Baradla Cave („Aggtelek Dripstone Cave”) still plays a strongly dominant role in local tourism, with 2/3 of tourists arriving
here only to visit the cave. 58% of tourists are one-day visitors, but 78% of tourists are recurring guests. The most serious problems of
Aggtelek Karst settlements are unemployment, depopulation and public security. The ANP has a deep presence in the life of local people,
¼ of locals have some professional/job relation to the NP, and further 40% have some personal links to the NP. In general, local people
evaluate the ANP as „slightly positive”, but they perceive several NP-related regulations and limitations, too. All stakeholders agree to boost
tourism, but it is not easy. A feasible way to enhance tourism would be the thinking in larger units, and the creation of more direct tourist
links with other territories, especially with the neighbouring karst region in Slovakia.

Kulcsszavak: karszt, táj, turizmus, barlang, Jósvafő, Aggtelek

1. Bevezetés
A nemzeti parkok (NP) feladataiban és a hozzájuk kapcsolódó értékrendszerekben a mintegy 150 éves „NP-történelem”
során többször is változások következtek be, országtól, helytől és időtől függően (Frost – Hall 2009). Elsődleges cél
természetesen (?) a természetvédelem, de a turizmus fellendítése a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt kapott a legtöbb
nemzeti parkban, ami egyben konfliktusokat is szült. Napjainkban egyre többen hangsúlyozzák, hogy a NP-oknak (vagy
natúrparkoknak) a regionális fejlődés motorjaivá kell válniuk (Mose 2007). Ez azonban kérdéseket is felvet, nevezetesen
hogy valóban képes-e egy NP a regionális fejlődést előmozdítani, és hogy a fejlődés milyen összeütközést okozhat az eredeti
célkitűzésekkel. Ezeket a kérdéseket szem előtt tartva egy pályázat keretében azt vizsgáljuk, hogy a karsztvidékeken létrejött
nemzeti parkok milyen lehetőségeket jelentenek az ott élők számára, jelen cikkben az Aggteleki NP-ot (ANP) véve górcső alá.
Munkánk során interjúkat készítettünk az ANP és a környező települések vezetőivel, külső szakemberekkel, továbbá
kérdőívezést végeztünk az ANP dolgozók, a helyi lakosság, valamint a turisták körében. Ezek egy részét mutatjuk be itt, a
terjedelmi korlátok miatt nagyon tömören.
Aggtelek turizmusa kapcsán fontos előljáróban megjegyezni, hogy míg a világ számos részén a NP-ok turizmusa látványos
ütemben növekszik, addig Aggteleken a csúcs az 1980-as évek közepén volt, azóta erős visszaesés, majd lényegében stagnálás
tapasztalható a látogatószámokban. Másik fontos jellemzője az aggteleki turizmusnak a kiránduló turizmusra máshol is
jellemző erős szezonalitás – amit egyébként a barlang önmagában nem indokolna –, és amit Aggtelek viszonylagos távolsága
tovább erősít.

2. Kérdőívek felvétele

A kérdőíveket 2018. július elején vettük fel egy hét során, amelyben hétköznap és hétvége is előfordult. A helyi lakosokkal
összesen 187 kérdőív készült, 14 településen, nagyjából Ragálytól Tornanádaskáig. Az adatok értékelésénél fontos figyelembe
venni, hogy nagyobbrészt napközben készültek a kérdőívek, tehát az töltötte ki, aki ráért ebben az időszakban. A kitöltők
15%-a tartozott a roma etnikumhoz. 17%-a volt nyugdíjas, a többi aktív korú felnőtt. A kitöltők 6%-a rendelkezett felsőfokú,
57%-a középiskolai és 37%-a általános iskolai végzettséggel.
A turista kérdőívek közül itt most csak a magyar nyelvűeket értékeljük, szám szerint 334-es. 5 faluban végeztük a felmérést,
de a kérdőívek ¾-e Aggteleken lett fölvéve. A turista kérdőívet kitöltők összetétele természetesen több szempontból is eltérő,
mint a helyi kérdőívet kitöltőké: 86%-uk aktív korú felnőtt, 40%-uknak van felsőfokú és 52%-uknak középfokú végzettsége.

3. Eredmények

A kérdések között szerepelt a saját foglalkozás és a szülők/nagyszülők foglalkozása is. A földhöz/tájhoz való kismértékű
és csökkenő kötődést jellemzi, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók száma a szülők körében még 16% volt, ez mára 2%-ra
fogyatkozott. A csökkenő kötődést tükrözi az is, hogy mindössze 1/3-uk jelölte a gyenge termőföldeket a táj nehézségei
között. A lakosság köréből régen sokan dolgoztak bányában (17%), ez a lehetőség mára eltűnt, és a különböző fizikai munkát
végzők aránya is 25%-ról 13%-ra csökkent. Megnőtt viszont az irodai, illetve a bolti dolgozók aránya (mindkettő 3%-ról
11%-ra). Közvetlenül a természettel foglalkozó szakmák (pl. erdész) mindkét kérdésnél csupán 4%-ot tettek ki.
Szintén a karszttal való kapcsolatot jellemzi, hogy a környező falvak lakóinak 57%-a szinte soha nem jár az itteni
barlangokban. Ugyanakkor az erdőkbe, rétekre 47%-uk legalább heti rendszerességgel megy.
Gazdasági helyzetüket – minden nehézség ellenére – nagyrészt inkább kicsit jónak tartják, és a változásokat is inkább kicsit
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1. ábra: Az ANP összefoglaló értékelése a helyi lakosok által

2. ábra. Az ANP feladatai a helyi lakosság véleménye szerint

jónak érzékelik. 80%-uk érzi úgy, hogy „ÁLDÁS” ezen a vidéken lakni és csak 8%-uk tartja „ÁTOK”-nak. Ebben érezhetően
benne van a szülőföldnek kijáró becsület és egyfajta óvatos, „elvárt” pozitív hozzáállás. A kérdezettek nagy többsége itt
született ezen a vidéken, néhányan házasság révén kerültek ide, és elenyésző azoknak a száma, akik munka (4%), vagy a
természet szeretete miatt (2%) telepedtek le ezen a vidéken. Ugyanakkor az elvándorlási hajlandóság magas fokú, 37%
elköltözne innét, ha tehetné. Elsősorban valamelyik (közeli) városba, és a külföldre költözést nem nagyon említik (akik ilyet
terveztek, azok már feltehetőleg elköltöztek), és sok esetben a „Dunántúl”, illetve a „jobb falu” jelenik meg mint „álomkép”.
Legfontosabb problémának egyértelműen a munkanélküliséget (47%) jelölték meg (nagyon akut válsághelyzetet jelent per
pillanat a közfoglalkoztatás átalakítása/leépítése), és ettől lemaradva, egymáshoz képest hasonló súlyokkal említették a
közlekedési nehézségeket (14%), az elöregedést (13%) és a roma lakossággal összefüggő közbiztonsági problémákat (12%).
Kérdőívekben, de még inkább a személyes interjúkban gyakran jelenik meg a problémák fő forrásaként, hogy ez a vidék
„eldugott”, „messze van mindentől”. Ez a tény összefügg a határ közelségével, amit itt most részleteiben nem tárgyalunk.
A turizmussal közvetlenül a helyi lakosság 20%-a találkozik, és a turizmus jelenlétét alapvetően nem érzik terhelőnek,
csak 24%-uk szerint „tömeges”, és 69%-uk válaszolta azt, hogy jobb lenne, ha több turista érkezne a településre. Ebből
látszik, hogy a turizmusra komoly lehetőségként („mentőövként”) tekintenek a helyiek.
Napjainkban feltörekvő terület a geoturizmus (Dowling – Newsome 2006). Ugyanakkor ez a fogalom nem jelenik meg
sem a NP gondolkodásában, sem a külső szakemberekében, és a helyieknek is csak 10%-a ismeri ezt a fogalmat. Ugyanakkor
a turisták 60%-a mondta, hogy találkozott már ezzel a fogalommal (ezt persze kritikával kell fogadni), és 20%-uk nevezte
magát (részben) geoturistának, nagyjából helyesen megjelölve a fogalmat. Ez viszont mindenképp jelzi, hogy ez a „turistaszegmens” létezik!
A helyi lakosok és az ANP kapcsolata igen érdekes kérdés. Az ANP vezetői is említették, hogy ez a kapcsolat nem mindig
súrlódásmentes. A helyi lakosok 40%-ának van valamilyen személyes kapcsolata az ANP-vel, a szakmai/munkahelyi
kapcsolatok pedig 23%-ot tesznek ki. Ez jelzi, hogy az ANP megkerülhetetlenül jelen van az itt élők mindennapjaiban. Az itt
élők ¾-e inkább hasznosnak ítéli az ANP jelenlétét (1. ábra), 38% a munkalehetőségek, 18% a turizmus miatt. Ugyanakkor
2/3-uk szerint komoly hátrányokat, korlátozásokat is el kell szenvedniük a NP miatt, és elsősorban a fával, erdővel kapcsolatos
korlátozásokat találják problémásnak, de gyakran említik a kaszálás, építkezések és általában az engedélyeztetések gondjait.
Szinte egyöntetű a vélemény (97%), hogy az ANP nem enged beleszólást, de betekintést se nagyon, a saját ügyeibe. Ez
annál is inkább probléma, mert a szakirodalom gyakorlatilag állandóan azt sulykolja, hogy a helyiekkel való konzultáció, a
közös testületek felállítása alapvető fontosságú egy NP sikeres működtetéséhez (Mose 2007; Frost, Hall 2009).
Ugyanakkor a helyi lakosok a NP feladatait nagyrészt hasonlóképpen ítélik meg, mint az ANP vezetői, első helyre a földtani
értékek és az élővilág védelmét helyezve majdnem egyforma súllyal (2. ábra).
A táj értékeit vizsgálva szembeötlő, hogy a helyi lakosság némiképp eltérően látja ezeket, mint a turisták (3. ábra). A

3. ábra: A táj értékei a helyi lakosság (A) és a turisták (B) szerint
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4. ábra: az ANP turizmusának térkapcsolatai Magyarországon. Az Aggtelekre látogató, kérdőívezett turisták lakóhelyei (A) és
szálláshelyei (B). A piros/zöld körök mérete a turisták számával arányos

helyieknek elsődleges érték az erdő, mivel ez közvetlenebb erőforrás és tapasztalat számukra, bár csak kicsit lemaradva
követi ezt a barlang. A turisták értékrendjében érthető módon erősen kiugrik a barlang, és az erdők mögött megjelenik a
felszín karszt is mint érték, miközben ez utóbbi a helyiek szemléletében csak lemaradva jelentkezik.
Áttérve a turista kérdőívek értékelésére, egy fontos észrevétel, hogy a kitöltők 78%-a (!) visszatérő utazó, és 35% az, aki
már legalább ötször járt ezen a vidéken. Aggtelek megközelítése ugyanakkor problémás, legalábbis tömegközlekedéssel,
ezért az emberek 85%-a autóval érkezik, 7%-a különbusszal. 70% családdal jött, szervezett utazásban pedig mindössze
6%, ez utóbbi érték mindenképp nagyon alacsony, és kimaradó lehetőségekre utal. A turizmus szempontjából egy további
hátrányos adottság (vagy legalábbis tény), hogy a turisták 58%-a csak egy napra érkezik, 25%-a 2-4 napra, és mindössze
17% tölt el itt több mint 5 napot.
Térbeliség szempontjából fontos, hogy a barlang „vonzáskörzete” hogyan oszlik meg (4. ábra), látható, hogy a Dunántúlra
is elér ugyan, de az ottani városokból már csak jóval kevesebb ember érkezik. A szálláshelyek és a barlang mellett
megtekintett egyéb látnivalók alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a Bükköt és a Zemplént, Egert, Miskolcot, Lillafüredet,
Szilvásváradot stb. is magába foglaló összefüggő turisztikai desztinációban érdemes gondolkodni. Megjelennek az egyéb
látnivalók felsorolásaiban a határon túli célpontok is (Dobsina és más, közelebbi barlangok; Betlér, Kassa, Szádelői-völgy),
de korántsem akkora hangsúllyal, mint lehetne.
Aggtelekre a turisták 67%-a csak a Baradla-barlang miatt érkezik. Felszíni túrát mindössze a látogatók ¼-e tesz. Ennek
némiképp ellentmond, hogy a tanösvényeket viszont 49%-uk nagyon fontosnak, 43%-uk kicsit fontosnak érzi.
Izgalmas kérdés, hogy milyen információk alapján érkezik ide a turista. Legtöbben (57%) az iskolai tanulmányokat
jelölték meg, mint ismeretforrást. Nyilván az aktuális információk is számítanak, de Aggtelek számára úgy tűnik kulcskérdés,
hogy az „Aggteleki-cseppkőbarlang” már az iskolában bekerül a fejekbe. Ennek a megőrzésére oda kell figyelni, és noha
barlangász körökben gyakran lenézően kezelik, ha valaki még a barlang rendes nevét (Baradla) sem ismeri, azért az
„Aggteleki-cseppkőbarlang” kifejezésnek az oktatás, és a hely megnevezése miatt továbbra is nagy jelentősége van. A látogató
motivációkat erősítheti a NP, illetve a Világörökség titulus is, de az előbbi mindössze 27%, az utóbbi pedig 33% esetében volt
jelentős, ami persze nem elhanyagolható, de elmarad a közoktatás súlyához képest.

4. Következtetések

A helyi lakosok életében mindenképpen meghatározó jelentőségű az ANP jelenléte, részben a személyes kapcsolatok,
részben a munkahelyek, részben a turizmus révén. Számos előnyt, de sok korlátozást, sérelmet is érzékelnek a helyi lakosok.
Ugyanakkor összességében megállapítható, hogy az ANP és a környék települései társadalmi-gazdasági helyzetükben a
környékhez viszonyítva jobban állnak, de ez nem mindig tudatosul a fejekben
A Baradla-barlang a terület turizmusában ma is szinte egyeduralkodó helyet foglal el. Kis túlzással mondhatjuk, hogy
nem a NP-nak van barlangja, hanem a barlanghoz tartozik egy NP. A turizmus erősítését mindenki kívánja (a vezetés, mert
csökkennek a központi források, és ezeket pótolni kell; a lakosság, mert munkalehetőségeket remél), ebből a szempontból
lehetőséget jelenthet a nagyobb területi egységekben való gondolkodás és a határon túli részekkel való szorosabb
turisztikai együttműködés. Azonban a turizmus önmagában nem lesz képes megoldani a mikrorégió súlyos problémáit, a
munkanélküliséget, az elöregedést, a roma etnikummal növekvő jelenlétével összefüggő gondokat.
A fentiekhez még hozzá kell tenni, hogy számos további kérdés tárgyalását a terjedelmi korlátok nem tették lehetővé,
emiatt az itt felvázolt kép sem tekinthető teljesnek.

Köszönetnyilvánítás

A kutatást a NKFIH K124497 sz. projektje támogatta.
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VÍZNYOMJELZÉSES VIZSGÁLATOK A HARAGISTYA – SZILICE – BORZOVA
KARSZTTERÜLETEN, VALAMINT A
BARADLA–DOMICA-BARLANGRENDSZER TERÜLETÉN
GRUBER PÉTER, BALÁZS ILMA, SERFŐZŐ ANTAL, GAÁL LAJOS
Aggteleki Nemzeti Park

1. A kutatási terület általános jellemzése

A vizsgált terület a Gömör–Tornai-karszt DNy-i részén, közvetlen az országhatár mentén helyezkedik el. A szlovák
területrészen a Szilicei-fennsík DK-i részét fedi, Gombaszög, Szilice, Borzova és Kecső településeket érintve. A magyarországi
térségben a Haragistyai-fennsík, valamint az Aggteleki-fennsík területét, részben a Galyaság É-i, a Jósvafői-fennsík ÉNy-i
részét, valamint az Alsó-hegy nyugati csücskét foglalja magába. A terület sajátos arculata a felépítésében döntő szerepet
játszó középső-triász, jól karsztosodó mészköveiben és dolomitjaiban alakult ki. Ezek a hozzájuk társuló idősebb, alsó-triász
vízzáró agyagpalával és homokkővel együtt igen bonyolult tektonikai kapcsolatban vannak: a kőzetsorozatok egymás mellett
és egymás fölött is előfordulnak, mivel gyűrt, pikkelyes és vetős szerkezetekkel is találkozunk a területen (Gruber P. – Gaál
L., 2014).
A terület morfológiájára a karsztos fennsíkok a jellemzők, amelyeket mély völgyek osztanak kisebb egységekre (Gruber
P. – Gaál L., 2014). Ezek a kisebb hidrogeológiai egységek jelentős eltéréseket mutatnak — elsősorban az ott található
kőzettípusoktól függően — mind vízháztartásukat, mind áramlási rendszerüket, mind a megcsapolásukat jelentő
karsztforrások hozamait illetően.

2. Anyag és módszer

A nyomjelzéses vizsgálatok helyszíneit a korábbi karszthidrológiai, nyomjelzéses kutatások eredményei alapján terveztük
meg (Kessler H., 1938; Sárváry I., 1965; Maucha L. 1975; Sásdi L. – Szilágyi F., 1986; Dénes Gy.– Szilágyi F. 1989; Haviarová
D. – Gruber P., 2006; Gruber P. – Kereskényi E. – Koltai G. – Keveiné Bárány I., 2012; Gruber P. – Haviarova D. – Balázs I. –
Mátrahalmi T. – Serfőző A. – Ambrus M., 2015; Gruber P., 2016), az alábbi célkitűzéseket szem előtt tartva:
• A Vass Imre- és a Milada-barlangok vízgyűjtőterületének lehatárolása, a barlangok feltételezett összeköttetésének
igazolása.
• Musztáng-barlang vízgyűjtőterületének lehatárolása.
• A Baradla–Domica-barlangrendszer vízgyűjtőterületének lehatárolása.
• A betáplálási helyek és a területen fellelhető karsztforrások potenciális hidrogeológiai kapcsolatának kimutatása.
• A felszínalatti víz áramlási és szállítási paramétereinek jellemzése.
A nyomjelző anyagok kiválasztás során sok paramétert kellett figyelembe venni. A beérkezési idő várható hossza és a
jelzett víz minősége meghatározták, hogy az alkalmazható anyag lebomlásra és adszorpcióra mennyire lehet hajlamos, a
várható hígulás mértéke a szükséges kimutathatósági határt és az alkalmazandó mennyiséget szabta meg. Mivel több
helyszínen viszonylag egyidejű festést terveztünk, arra is figyelni kellett, hogy olyan nyomjelző anyagokat válasszunk,
amelyeket szimultán ki lehet mutatni egyetlen megfigyelési pontban. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy a kiválasztott
festékanyag ne legyen toxikus, ugyanis több helyszín, ahol a festékanyag várhatóan megjelenik, ivóvízbázis is. A fentieket
figyelembe véve 5 féle nyomjelző anyagot alkalmaztunk, amelyből 4 fluoreszkáló nyomjelző: Uranin (Na-fluoreszcein,
C20H10Na2O5), Eozin (C20H6Br4Na2O5), Rhodamin WT (C29H29ClN2Na2O5), Tinopal CBS-X (C28H20O6S2Na2), egy pedig a H40/1
típusú tengeri bakteriofág.

3. A nyomjelzés menete

Hét szlovák (Papverme, Királykúti-patak, Nyírsári-zsomboly, Kecső-réti-barlang, Vörös-kő-lápa, Majko-barlang, Kecsőpatak medernyelője) és tíz magyar (Vízfakadás, Agancsos-rét, Néti-lyuk, Bába-lyuk, Lelák gödör, Zombor-lyuk-víznyelő,
Baradla-völgyi-víznyelő, Baradla-tetői-zsomboly, Musztáng-barlang, Baradla-barlang REHAB-szifon) helyszínen végeztünk
nyomjelzéses vizsgálatot.
A nyomjelzés megkezdése előtt, minden megfigyelési pontból minden trészerre alapvizsgálatot végzünk, hogy a háttérkoncentrációkat, korábbi vízfestéses vizsgálatok maradványait kiszűrhessük. Az előirányzatoknak és a terepi adottságoknak
megfelelően a vízfestést követő mintavételezés a határ mindkét oldalán 27 db mintavételi helyszínen történt, melyből 12
db Magyarországon, 15 db Szlovákiában található. Fluoreszkáló nyomjelzőkre a mintákat egy GGUN-FL típusú fluorométer
segítségével helyben elemeztük, a bakteriofág-vizsgálatot pedig a kassai Állatfiziológia Intézet biológiai laboratóriuma
végezte. A vízfestés eredményeinek kvantitatív kiértékeléséhez szükség volt a források vízhozamának ismeretére, melyeket
az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság és az ÉRV Zrt. biztosította. A Szabó-kút és Mogyorós-kút esetében már
meglévő, illetve általunk létesített Thomson-bukók segítségével határoztuk meg a vízhozamokat. A szlovákiai területrészen
a nyomjelzéses vizsgálatok időszakában a Milada-barlangban lévő patakban sikerült hozamot regisztrálni, illetve további
adatokat a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szolgáltatott.
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Befoglaló kőzet

Festék-anyag

Mennyiség

Betáplálás
dátuma

Mesterséges
vízöblítés a
nyomjelzéssel
egy időben
(m3)

Wettersteini és Reiflingi Formációk
érintkezési vonala

H10 típusú
bakteriofág

8 l 1014/ml
fágsűrűség

2014.02.10.

-

Wettersteini és Reiflingi Formációk
érintkezési vonala

Tinopal-CBS-X

7 kg

2014.05.23.

24

Wettersteini mészkő

H40/1 típusú
bakteriofág

8 l 1014/ml
fágsűrűség

2014.07.07.

-

Uranin

2 kg

Helyszín
Szlovákia

Nyírsárizsomboly

Papvermevíznyelő

Wettersteini és Szini Márga Formáció
érintkezési vonala

Király kúti
elnyelődés

Wettersteini és Bódvaszilasi Homokkő
Formáció érintkezési vonala

Majkó-barlang

Wettersteini mészkő

H40/1 típusú
bakteriofág

Agancsos-réti
víznyelő

Wettersteini mészkőben és
dolomitban

Musztángbarlang

Wettersteini mészkőben és
dolomitban

Lelák-gödör

Wettersteini mészkő

Rhodamin WT

Wettersteini mészkő

Uranin

Vörös-kő-lápa
Kecső-rétibarlang

Kecső-patak
medernyelő

Magyarország
Vízfakadás

Baradla-barlang
REHAB-szifon

Wettersteini mészkő

Wettersteini mészkő
Gutensteini mészkő

Lelák-gödör

Wettersteini mészkő

Zomborlyukvíznyelő

Wettersteini mészkő

Baradla-völgyivíznyelő

4. Eredmények

Uranin
Eozin

5 kg

2014.05.20.

-

0,5 kg

2014.05.27.

8 l 1014/ml
fágsűrűség

2014.07.07.

-

Rhodamin WT
(20%-os oldat)

40 l (kb. 15 kg)

2014.05.20.

24

Uranin

2 kg

H40/1 típusú
bakteriofág

2017.12.31.

-

-

8 l 1014/ml
fágsűrűség

2014.05.20.

16

Uranin

1,5 kg

2017.05.27.

-

Tinopal-CBS-X

1470 g

2018.07.18.

H40/1 típusú
bakteriofág

5*1010/ml
fágsűrűség

200 g

250 g

2017.02.11.

-

2018.07.03.

24

2018.07.04.

24

2018.08.14.

24

20

A nyomjelzéses vizsgálatok eredményei több feltételezett hidraulikai kapcsolatot is igazoltak a térségben, de nem várt
eredményt is produkáltak.

5. Összefoglalás

A Papverme-víznyelő nyomjelzése újfent bizonyította a Szilicei-jegesbarlang és a Gombaszögi-barlang közötti, föld alatti
patakkal összekötött járatrendszer meglétét. A korábbi feltételezéseket igazolta a Nyírsár-zsomboly bakteriofággal történt
nyomjelzése, hogy a zsomboly kapcsolódik a Papverme-víznyelő – Gombaszögi-barlang felszín alatti vízrendszeréhez.
Bebizonyosodott, hogy a hidrológiai rendszer része a Vöröskői-víznyelő és a Magyarország területén lévő Agancsos-réti
víznyelő is. Negatív eredmények születtek a víznyelőtől K-re és DK-re lévő forrásokban: Sólyom-kő, Mogyorós-kút, valamint
a Lófej-forrásban.
Az Agancsos-réti víznyelőnél betáplált Rhodamin WT festékanyag hat mintavételi helyszínen jelent meg, mellyel valószínűleg
egy trifurkációs hidrológiai rendszert sikerült kimutatnunk. Elsőként a Szilicei-jégbarlangban, majd a Gombaszögi-barlang
Fekete-forrásában jelentkezett, majd a Milada-patak vizében mutattuk ki és a Nagy-Kecső-forrásban távozott a rendszerből,
igen lecsökkent koncentrációval. Meglepő eredmény volt a festékanyag megjelenése a betáplálást követő 18. napon először
a magyarországi Babot-kútban, majd 10 óra múlva a Kis-Tohonya-forrásban. A kvantitatív kiértékelések eredményeképpen,
minden egyes forrásban, ahol a Rhodamint kimértük, a felszín alatti áramlás sebessége, valamint a diszperzió elég alacsony
értékekkel jelentkezett, amiből arra lehet következtetni, hogy a nyelő folytatásában, több irányban is, szűk, fejletlen és jórészt
üledékkel kitöltött járatrendszerre lehet számítani. A legtágabb járatok a Fekete-patak irányában húzódhatnak.
A Vízfakadásba betáplált bakteriofágok egyetlen helyszínen jelentek meg, a Milada-barlang patakjában, bizonyítva, hogy –
normál telítettségi viszonyok között – a Vízfakadás is a borzova-kecsői föld alatti vízrendszer egysége. Negatív eredmények
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Vízfestés helyszíne
nyomjelző anyag

Nyomjelző anyag
figyelése, vízmintavétel

Betáplálás
időpontja

Az első megjelenés
időpontja

Betáplálás és megjelenés
között eltelt idő (óra)

2014. 02. 10
13:30

2014. 02. 21

264

2014. 05. 20.

2014.05.24 16:00

94

4500 m

2014.06.06 21:00

411

6600 m

Távolság
légvonalban

Szlovákia
Nyírsári-zsomboly
Bakteriofág

Papverme-víznyelő
Uranin
Vöröskői-víznyelő
Tinopal

Királykúti-elnyelődés
Eozin

Fekete-patak

(Gombaszögi-barlang)

Szilicei-jegesbarlang
Fekete-patak

(Gombaszögi-barlang)
Babot-kút

Kis-Tohonya-forrás
Fekete-patak

(Gombaszögi-barlang)
Milada-patak

(Milada-barlang)

Nagy-Kecső-forrás

17:30-17:50

2014. 05. 23.
9:30 – 9:45
2014. 05. 27.
15.18-15.30

Értékelhetetlen eredmény*

2800 m
1300 m

2014. 06. 07 6:30

421

6000 m

2014.05.24 12:00

26

2450 m

2014.05.28. 0.00

8.5

1200 m

2014.06.01 4:00

108

3700 m

születtek az összes Magyarországon figyelt forrásnál (Babot-kút, Jósva-forrás, Szabó-kút, Kis-Tohonya). Ezúttal sem
bizonyosodott be újfent a Milada-barlang és a Vass Imre-barlang kapcsolata.
Hasonló eredményeket hozott a Király-kúti-patak nyomjelzése is. A nyomjelzőként használt Eozin a betáplálást követően
közel 9 óra elteltével érkezett a Milada-barlangba, majd a betáplálástól számított 108 óra elteltével, várható módon a
nyomjelző a Nagy-Kecső-forrásban is megjelent.
A Majkó-barlang szifonjáratban végződő vízfolyásába táplált bakteriofág nyomjelzőanyagot, szintén egyetlen helyszínen a
Sólyom-kő-forrásban sikerült kimutatni, amely igazolta a barlang és a forrás hidrológiai kapcsolatát.
A Haragistya-fennsík legjelentősebb barlangjában 2017-ben áttörést értek el a barlang feltárói, bejutottak egy aktív
vízfolyással rendelkező járatba, melyben a szifonban elnyelődő patakba uranint tápláltunk. A nyomjelzőanyag a várakozásnak
megfelelően először a Kis-Tohonya-forrásban jelent meg, majd a Babot-kút forrásában. Ezzel egy időben, teljesen váratlanul
a Szabó-kút forrásában is kimutattuk az uranint. A Musztáng-barlangban megjelenő patak vize, a korábban kimutatott
Agancsos-réti víznyelő – Kis-Tohonya-forrás, valamint Babot-kút hidrológiai rendszerre csatlakozik rá, ÉNy-i irányból, de
kapcsolat áll fent a Musztáng-barlang és a Szabó-kút forrása között is.
A Baradla–Domica-barlangrendszer vízgyűjtő területén elvégzett számos nyomjelzés közül, jelen összefoglalás megírásáig
mindösszesen 3 adott értékelhető eredményt. Számos nyomjelző anyag jelenleg is még a barlangrendszerben van, ezek vagy
kiszűrődtek, vagy a nagyon alacsony hidrológiai aktivitás következtében, megrekedtek. Feltételezhető, hogy a közeljövőben
néhány esetben még kaphatunk értékelhető eredményt, de ennek alapfeltétele egy csapadékosabb periódus bekövetkezte.
Összefüggést mutattunk ki azonban a Baradla-barlang újonnan feltárt REHAB-ága és a Hosszú-Alsó-barlang forrásai, a
Medence- és a Cső-forrás között, ezzel igazolva, hogy a feltárás valóban a Hosszú-Alsó-barlang ismeretlen járataiban történt.
A Kecső-patak medernyelőjének, valamint a Néti-lyuk víznyelőnek a kapcsolatát a Baradla–Domica-barlangrendszerrel
szintén igazoltuk. Mindkét esetben uranin felhasználásával mutattuk ki a nyelők kapcsolatát a Hosszú-Alsó-barlang
forrásaival, a Medence- és a Cső-forrással.

6. Irodalomjegyzék
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SZABÁLYOZÁSOK HATÁSÁRA MEGVÁLTOZÓ MEDERMINTÁZAT
AZ ALSÓ-TISZÁN: EL FOGNAK TŰNNI AZ ÖVZÁTONYOK?
KISS TÍMEA, HORVÁTH ROLAND, FIALA KÁROLY
Szegedi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Absztrakt
A Tiszát jelentős direkt és indirekt emberi hatások érték, amelynek hatására egyensúlyi állapotú meanderező medre átalakul. Célunk
a Tisza mederoldalain a parterózió és akkumuláció térbeliségének és dinamikájának vizsgálata, s annak értékelése, hogy ez hogyan
befolyásolja az árvízi biztonságot. Megállapítottuk, hogy az Alsó-Tisza kanyarogva bevágódó mintázatúvá válik, amit az övzátonyok lassú
eltűnése és csuszamlásokkal való felszabdalódása, illetve a csuszamlások és omlások gyakorisága jelez. A szűk és bevágódó mederben
partbiztosítások megsemmisülnek, így a partok alámosása és eróziója felújul, ami veszélyezteti az árvízvédelmi töltéseket.

1. Bevezetés

Az alluviális folyószakaszok egyik morfológiai jellemzője azok medermintázata (Schumm 1977), amire a hazai irodalomban
hivatkoznak szakaszjellegként (Cholnoky 1925, Kádár 1954), rajzolatként (Gábris et al. 2001), vagy alaktípusként is (Timár
2005). A meder mintázatát a vízgyűjtő éghajlati, geológiai, domborzati és növényzeti viszonyai határozzák meg, amelyek
az adott szakaszon az esés, a vízhozam, a hordalékviszonyok és a partok anyagában nyilvánulnak meg (Richards 1982,
Knighton, 1998). Ezen tényezők közül bármelyiket megváltozhatja az ember, hiszen például az esés megnő a kanyarulatátvágások hatására, a víz- és hordalékhozamot befolyásolják a duzzasztók, a partok anyagát pedig a partbiztosítások.
A mérnöki beavatkozások hatására a Tisza medre lassan átalakul, a természetes meanderező mintázatot felváltja a
kanyarogva bevágódó, vagy kanyarogva bevágódó szakaszjelleg (Somogyi 1983). Megfigyeléseink azt mutatják, napjainkra
a meder olyan jelentősen bevágódott, hogy a partbiztosítások egy része már a mederbe csúszott, és a korábban jellemző
övzátonyok is eltűnnek, vagy extrém esetekben csuszamlások szabdalják őket. Ezen a folyamatok amellett, hogy arra utalnak
a medermorfológia átalakulására, befolyásolják az árvízi biztonságot is.
Célunk (1) a Tisza mederének oldalain a parterózió és akkumuláció térbeliségének és dinamikájának vizsgálata, azaz
az Alsó-Tiszán a partok csoportosítása, illetve (2) a fenti folyamatok értékelése a mederdinamika és az árvízi biztonság
szempontjából.

2. Mintaterület

Vizsgálatunkat a Tisza Csongrád–Szeged közötti szakaszán (78 km) végeztük (1. ábra), ahol a szabályozásokkor 8
kanyarulatot vágtak le. Az Alsó-Tisza átlagos mederszélessége a 19. sz. végén 193 m volt, míg napjainkban csupán 138 m.
A keskeny szakaszok (≤100 m) elsősorban a partbiztosításokhoz (31 db) köthetők, amelyek összesen 38,9 km hosszan
húzódnak a parton. A mintaterületen a hullámtér átlagos szélessége 1,1 km, de a Mártélyi- és a Körtvélyesi-holtág mentén
kiszélesedik (3,9 km), majd dél felé folyamatosan szűkül, így Szegednél a szélessége csak 380 m.

3. Anyag és módszer

A Csongrád és Szeged közötti szakaszt (247-169 fkm) motorcsónakkal bejártuk, és GPS-szel rögzítettük a különböző
módon formálódó (1. táblázat) partszakaszok határát. Felmértük a partbiztosítások helyét is. Ezt összevetetve az ATIVIZIG
adatbázisával megállapítható, hogy mekkora részüket érintik az eróziós folyamatok. A felmért övzátonyok helyzetét az 1890es állapottal vetettük össze (Tisza Atlasz, 1974).

1. ábra: A mintaterület az Alsó-Tisza
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parttípus
aktív zátony

omlásos szakasz

csuszamlásos szakasz

csuszamlásos-omlásos szakasz
kúszásos szakasz

„formamentes” szakasz

1. táblázat: Különböző módon formálódó parttípusok főbb jellemzői
jellemzői

felszínét friss homok borítja, lehet övzátony vagy parti zátony

függőleges partfal jellemzi, előterében esetleg kidőlt fákkal
a szakadásfal 45-60°-os, és mivel általában szeletes csuszamlások formálják a fák állva maradhatnak
a vízbe csúszott hupákon
a csuszamlások szakadásfala omlással formálódik tovább, vagy a két folyamat térben sűrűn egymás
mellett, felváltva fordul elő
a part lankás (kb. 20-40°), de a fák kilátszó gyökerei és a víz felé dőlő fák arra utalnak, hogy a partok
anyaga szemcséről-szemcsére szállítódik el, illetve kúszásos folyamatok formálják
sem erózió, sem akkumuláció jelei nem mutatkoznak

2. ábra: Az Alsó-Tiszán a különböző partformálódási módok
gyakorisága

4. Eredmények

3. ábra: Az Alsó-Tisza felső és alsó szakaszán ható folyamatok
összehasonlítása

Aktív partformáló folyamatok általános jellemzői
Napjainkban az Alsó-Tisza vizsgált partjainak döntő hányadát (65%) erózió formálja (2. ábra), és csupán 20 épülő zátony
(4,7 km) maradt fenn. A partok csaknem ugyanolyan hosszan (47,9 km) erodálódnak intenzíven csuszamlások és omlások
formájában, mint kismértékű erózióval és kúszásokkal (53 km).
Tömegmozgásos folyamatok jellemzői

Tömegmozgások ‒ különösen a csuszamlások ‒ a belső íven közel hasonló hosszúságban (14,5 km) fordulnak elő, mint
a külső íven (16 km; 4. ábra). Ez azzal magyarázható, hogy napjainkban a meder túlságosan szűk, így a belső ív laza anyaga
könnyen belecsúszhat az előtte kimélyült mederbe. Ráadásul az övzátonyok meder felé dőlő rétegei között kisvízkor könnyen
kialakulhat a csúszópálya. A kanyarulatok külső ívein azonban még mindig jellemzők az omlásos és csuszamlásos-omlásos
szakaszok, hiszen a meredek és alámosott parton a domborzati feltétel ideális az omlások kialakulásához.
A csuszamlások elterjedését vizsgálva felmerült, hogy kialakulásukat befolyásolják-e az ártér távolabbi területen lévő tavak
és holtágak, amelyekből a Tisza felé áramolhat a víz kisvízkor. Az Alsó-Tisza 8 holtágánál 12 malágy érintett csuszamlásokkal,
s közülük 9 esetben a malágy teljes hosszában jelen van tömegmozgás.

4. ábra: Az érett és fejlett kanyarulatok külső és belső ívét formáló
folyamatok

5. ábra: Az aktívan épülő zátonyok hossza és elhelyezkedése
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Zátonyok épülésének jellemzői
Övzátonyok 1890-ben minden kanyarulatban előfordultak, az akkori szakaszhossz felén (47 db; 52,3 km). Napjainkra
számuk felére (20 db), míg összhosszuk tizedére (4,7 km) csökkent. Az Alsó-Tisza északi szakaszán 16, míg a déli, jobban
kiegyenesített szakaszán csupán 4 rövid zátonytest maradt fenn (5. ábra). Ezek általában övzátonyok, de előfordulnak a
külső ívhez kapcsolódó parti zátonyok is. Pusztulásukat jelzi, hogy lejtőjük meredek, és több helyen megcsúszott.
4.4. Partbiztosított szakaszok jellemzői
A meglévő 31 partbiztosítás közül 18 db pusztul csuszamlással vagy omlással. A Tisza bal partján több (33,8%) pusztuló
partbiztosítás van, mint a jobb parton (15,3%). Általában tömegmozgások a kőrakatok alvízi végét bontották meg (76%),
hiszen itt jobban a partnak szorul a lefelé vándorló sodorvonal, ami a kőrakat alámosását és a kövek mélybe gördülését okozza.
Ezt követően felgyorsul a parterózió (3-6 m/év), így az árvízvédelmi gátak is 8-15 éven belül alámosódhatnak ott, ahol 50
méternél közelebb van a gát a mederhez. Ez 7,7 km hosszú töltést veszélyeztet. A jobb oldali töltés veszélyeztetettebb (25,3
km-en), mint a bal oldali (9,1 km), ráadásul a jobb parton a települések is közelebb vannak, ami tovább növeli a kockázatot.

5. Összegzés

Természetes állapotában a Tisza meanderező mintázatú volt, a kanyarulatok külső ívének eróziója és a belső íven az
övzátonyok épülése egyensúlyban állt egymással. Azonban a mederszabályozások miatt kanyarogva bevágódó mintázatúvá
vált. Ezt jelzi az övzátonyok lassú eltűnése: hosszuk a tizedére csökkent és csuszamlásokkal szabdalódnak fel. Bár nincsenek
korábbi adatok a csuszamlások és omlások gyakoriságára, de napjainkban a partok harmadát szabdalják. Az Alsó-Tisza felső
szakaszán a bevágódás kanyarulatok mentén igen intenzíven zajlik, míg az alsó szakasz kevésbé kanyargós állapotában
vágódik be. A bevágódó mederben partbiztosítások kövei begördülnek a mederbe, így a partok eróziója omlásokkal és
csuszamlásokkal felújul. A tömegmozgások miatt a part egyre közelebb kerül a gátakhoz, és néhány éven belül azok
sérülését okozhatja. Ez fokozott árvízveszélyt jelent, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a partbiztosítások negyede már
megsemmisült.

Köszönetnyilvánítás

A kutatást az OTKA 119 660 számú pályázata támogatta.
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A GYALOGAKÁC (AMORPHA FRUTICOSA) SZEREPE A HULLÁMTÉRI
NÖVÉNYZETSŰRŰSÉG NÖVEKEDÉSÉBEN ÉS HATÁSA
A HULLÁMTÉR VÍZVEZETŐ-KÉPESSÉGÉRE
NAGY JUDIT, KISS TÍMEA, FEHÉRVÁRY ISTVÁN
Szegedi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Absztrakt
Az alsó-tiszai Algyő hullámterén azt vizsgáltuk, hogy (1) a területhasználat hosszútávú változása hogyan befolyásolja a felszín növényzeti
érdességét, illetve (2) hogy a hullámtéren egyre intenzívebben terjedő gyalogakác mennyivel növeli a növényzet sűrűségét és (3) ez milyen
hatással van a hullámtér vízvezető-képességére. A 18. század vége óta a hullámtér érdessége a területhasználat változásai és a gyalogakác
terjedése miatt hétszeresére növekedett. A gyalogakác a természetközeli ártéri erdőkben terjedt el a legkevésbé, míg a parlagokon,
réteken és szántóföldeken terjedt el leginkább. A megfelelő területhasználat és a gyalogakác kiirtása az árhullámok 15 cm-rel alacsonyabb
vízálláson való tetőzését eredményezhetné, illetve gyorsulna az árvíz levonulása, ami árvízvédelmi szempontból kedvező lenne.

1. Bevezetés
A hatékony hullámtérkezelés és árvízvédelem egyik fontos eleme a hullámtér megfelelő vízvezető-képességének
biztosítása, amelyet jelentős mértékben befolyásolhat a hullámtéri növényzet. A növényzet ugyanis meghatározza a
hullámtéren az áramlási viszonyokat és a vízáramlás sebességét, így a nagyon sűrű hullámtéri növényzet lelassítja az áramló
vizet, amely az intenzívebb hordalék akkumulációval párosulva csökkenti a hullámtér vízszállító-képességét (Osterkamp –
Hupp 2010). Ez pedig a vízállások növekedéséhez, így fokozottabb árvízveszélyhez vezethet.
A növényzet sűrűségét, ezáltal a felszín érdességét jelentősen megnövelik a nem őshonos, inváziós fajok (pl. gyalogakác,
süntök, parti szőlő). A legnagyobb problémát a gyalogakác (Amorpha fruticosa) okozza, hiszen gyorsan növekszik és 3-4 m
magas sűrű bozótost képez, illetve a parlagokon robbanásszerűen terjed (Mihály – Botta-Dukát 2004).
Célja annak meghatározása, hogy (1) hogyan változott hosszútávon az alsó-tiszai mintaterület területhasználata és ez
alapján a felszín növényzeti érdessége, (2) az invazív gyalogakác mennyivel növeli a hullámtéri növényzet sűrűségét, végül
(3) a hullámtér vízvezető-képessége hogyan változik a különböző módon kezelt ártér esetében.

2. Anyag és módszer

A növényzet sűrűségének és a hullámtér vízvezető-képességének változását az Alsó-Tiszán Szegedtől északra vizsgáltuk
(1. ábra).
A Tisza közepes vízhozama Szegednél 810 m3/s (max: 4346 m3/s), meder esése pedig a mintaterületen csupán 2,9 cm/
km (Kiss 2014). A Tiszára finom homokos fenékhordalék (9000 t/év) és jelentős mennyiségű (18,7 t/év) lebegtetett iszaposagyagos hordalék jellemző (Lászlóffy 1982). Közepes vízsebessége 0,1-0,15 m/s (Kiss 2014).
A mintaterület területhasználatának és növényzeti érdességének hosszútávú változásának vizsgálatához felhasználtuk
a katonai felméréseket (1784, 1851-64, 1881-84), az M=10:000 topográfia térképet (1975-81), és a GoogleEarth felvételét
(2017). Minden egyes időpontban a területhasználati kategóriákhoz hozzárendeltük a Chow (1959) által meghatározott
közepes növényzeti érdességi értékeket, majd súlyoztuk a területhasználati kategóriák területi kiterjedésével.
Mivel a térképek nem jelzik az invazív fajok elterjedését, ezért a növényzet jelenlegi sűrűségét terepen mértük fel, amelyhez
Warmink (2007) fénykép alapú módszerét alkalmaztuk (ld. Delai et al. 2018). Összesen 15 pontban végeztünk méréseket
2017/2018 telén 3 területhasznosítási kategóriában: természetközeli ártéri erdőkben, ültetett erdőfoltokban, és parlaggá

1. ábra: A mintaterület az Alsó-Tisza ártere Algyőnél (180-190 fkm)
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2. ábra: A hullámtér területhasználatának változása a 18. század
végétől (A: vízfelszín, B: mocsaras térszín, C: csupasz felszín, D:
erdő, E: rét és legelő, F: rét és legelő elszórt bokrokkal és fákkal, G:
kert és gyümölcsös, H: szántó, I: mesterséges felszín,
beépített terület

3. ábra: Az átlagos növényzeti érdesség változása a mintaterületen

vált réteken, legelőkön és szántóföldeken.
A növényzeti sűrűség értékeket ezután felhasználtuk HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System) és
CES (Conveyance Estimation System) modellekben. Célunk az volt, hogy kiszámítsuk, hogyan változik a hullámtér vízvezetőképessége illetve az árvíz magassága a növényzet sűrűségétől függően. A modellezéshez a területen rekordmagasságú
vízszinttel (1062 cm) levonuló 2006-os árhullám adatait használtuk fel (forrás: ATIVIZIG), amelynek maximális vízhozama
2720 m3/s volt. Mindkét modellben két szcenáriót futtattunk le, az elsőben az eredeti növényzetsűrűség értékeket használtuk
fel. A másodikban viszont egy ideális területhasználatot és gyalogakác nélküli állapotot feltételeztünk egy 10 km hosszú
szakaszon, úgy, hogy felette és alatta is megmaradt az eredeti növényzeti sűrűségű ártér. A szcenáriókat mindkét modellben
3-3 szelvény mentén futtattuk le, amelyek a 10 km-es vizsgált szakasz felvízi és alvízi végpontjain, illetve a kettő között
helyezkednek el (1. ábra).

3. Eredmények

A hullámtér területhasználatának hosszútávú (1784-2017) vizsgálata azt mutatja, hogy a 18. század vége óta az Alsó-Tisza
felszínborítása jelentősen megváltozott (2. ábra).
A 18. század végén, mielőtt még megkezdték volna a szabályozási munkákat és az árvízvédelmi töltések kiépítését, a
mintaterület nagy része (92%) állandó vagy időszakos vízborítás alatt állt. A 19. század közepén elkezdődött mederszabályozás
miatt a Tisza medre bevágódott, így a hullámtér szárazabbá vált, ezért a mocsaras területek helyén megjelentek az ártéri
erdők (9%), illetve a rétek és legelők (94%). A 19. század vége óta ezeket felváltják a természetes vagy ültetett erdők (86%),
míg a legelők aránya 2%-ra csökkent. Napjainkban már vannak olyan foltok (8%), amelyek kizárólag gyalogakáccal borítottak.
A területhasználati kategóriákhoz rendelt szakirodalmi érdességi értékek alapján számított növényzeti érdesség egyre
növekvő értékeket mutat (3. ábra). Az ártér növényzeti érdessége a 18. század vége óta a hétszeresére nőt (0,021-ről 0,14re). Külön kiemelendő az 1980-as évektől bekövetkező ugrásszerű növényzeti érdesség növekedés az erdőtelepítések és a
gyalogakác elterjedése miatt.
A fénykép alapú módszerrel mért növényzetsűrűség adatok azt mutatják, hogy a gyalogakác szerepe területhasználati
kategóriánként eltérő, ami elsősorban az eltérő fényviszonyokkal illetve a különböző mértékű gondozottsággal magyarázható.
A gyalogakác a természetközeli ártéri erdőket fertőzte meg a legkevésbé, amelyek a mintaterület 71%-át teszik ki. Az öreg

4. ábra: A vízállások alakulása egy 10 km hosszan megtisztított hullámtér felvízi szakaszán. 1. szcenárió: 2006-os árvíz (folyamatos
vonal); 2. szcenárió: gondozott növényzetű hullámtéren levonuló árvíz (szaggatott vonal), illetve a vízállások különbsége
(pöttyözött vonal).
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fák árnyékában a gyalogakác nehezebben tud elterjedni, így a gyalogakác csupán átlagosan 3%-kal (max. 10%) növeli a
növényzet sűrűségét. Az ültetett erdők (15%) különböző korú faállományokból állnak. Mivel lombkoronájuk kevésbé zárt,
ezért jóval több napfényt engednek át, így az ültetvények gondozás hiányában jelentős mértékben fertőződhetnek invazív
fajokkal. Ezekben az erdőfoltokban a gyalogakác átlagosan 23%-kal növeli a növényzet sűrűségét. A gyalogakác a legnagyobb
mértékben a mára parlaggá vált réteket, legelőket és szántóföldeket fertőzte meg. Ezeken a parcellákon a gyalogakác 100%os sűrűségnövekedést is eredményezhet, de a kevésbé fertőzött területeken is átlagosan 76%-al (minimum 50%) növeli a
növényzeti sűrűséget.
A HEC-RAS-ban lefuttatott szcenáriók azt mutatják, hogy ha egy 10 km hosszú ártéri területet megfelelően kezelnének,
belőle a gyalogakácot eltávolítanák és a növényzeti sűrűség (n=0,18) ideális lenne, akkor a felvízi szakaszon (191,82 fkm) a
vízáramlás felgyorsul az érdesség csökkenése miatt, ami árapasztó hatással jár (4. ábra). Így az árvizek tetőzése 15 cm-rel
alacsonyabb vízállás mellett következik be (apadó ágban ez a különbség 18 cm). Ezek az eredmények jó egyezést mutatnak
a CES eredményeivel, amely 12-15 cm-es vízálláscsökkenést jelez
A kitisztított szakasz alvízi szelvényében (182,95 fkm) azonban a folyásirányban lejjebb lévő magas érdességű hullámtéri
terület a víz lelassulását és visszaduzzasztását okozza, így itt akár magasabb tetőző vízszintek is előfordulhatnak (1-2 cm),
míg az apadó ágban viszont 6 cm a vízállások közötti különbség, de mindkét érték a modellezés hibahatárain belül volt
(±10 cm). A modellezett szakasz középső szelvényében (189,00 fkm) a felvízi árapasztó és az alvízi visszaduzzasztó hatás
kombinálódhat, így a vízállások csökkenése mérsékelt: az árvíz tetőzése 6 cm-rel alacsonyabb vízállás mellett következett
be a szcenarió 2. esetében, de a vízállások közötti legnagyobb különbség szintén az apadó ágban jelentkezett (9 cm). Az
adott vízálláshoz tartozó vízhozamok a növényzet sűrűségétől, az eséstől és a hullámtér szélességétől függően 4-6%-kal
csökkennek.
Véleményünk szerint a különbségek időbelisége, azaz az apadó ágban a növényzet kifejezettebb szerepe az adott árhullám
karakterisztikájában keresendő. A modellezett 2006-os árvíz a Tiszán levonuló legmagasabb árvíz volt, amely csaknem egy
héten át tetőzött, mivel a Duna visszaduzzasztotta. Így csak azután kezdődhetett el a Tisza apadása, miután a Duna árvize
levonult. Tehát a mintaterületen nem csupán a növényzet lassította (és duzzasztotta vissza) az árvizet, de a Duna is, így a
növényzet hatása csak azután érvényesülhetett, miután a jóval jelentősebb másik visszaduzzasztó hatás megszűnt.

4. Összefoglalás

Jelen tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy hosszútávon a hullámtér területhasználat-változásának függvényében hogyan
változott a felszín érdessége, továbbá, hogy az invazívan terjedő gyalogakác (Amorpha fruticosa) mennyivel növeli a
növényzet sűrűségét, és ezáltal milyen hatással van a hullámtér vízvezető-képességére. Az eredmények azt mutatják, hogy a
18. század vége óta a hullámtér érdessége a hétszeresére növekedett. Ez elsősorban az erdők terjedésének és a gyalogakác
jelenlétének köszönhető, amely a különböző erdőfoltokat, gyepeket és szántókat eltérő mértékben fertőzött meg (3-100%).
A hullámtéri növényzet megfelelő kezelése és a gyalogakác eltávolítása az árvizek akár 15 cm-rel alacsonyabb szinten való
tetőzését is eredményezheti, de további árvizek modellezése és a növényzet pontosabb sűrűségének mérése szükséges a
helyes ártérkezelés kialakításához.
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Abstract
In the next 35 years 750,000 ha of afforestation is expected while climate change exposes the forests to extreme trials. Afforestation is
intense in the Danube-Tisza Interfluve, where the proportion of the trees and the risk of climate change are high as well. For the geographic
evaluation MODIS based spectral indices (NDDI, NDWI, NDVI, EVI) were investigated in 2000-2017(2014). The index series do not show
trend change. Reduction process is typical for consecutive dry years, but one wet season is sufficient for avoiding the decrease over the
longer term. Based on climatology predicts dry years will be constant what reduce the biomass immediately. Vegetation periods are also
well-assessed, such as a spring intensity. According to the standardized deviations there are significant biomass reduction areas. Spectral
index data and drought index and LANDSAT data show strong relationship.

Kulcsszavak: klímaváltozás, erdő, MODIS, spektrális index

1. Bevezetés
Az Alföldön regisztrált klímaváltozás nem átmeneti jelenség és a vegetáció klí¬ma¬indi¬ká¬tor szerepe kiemelhető;
szélsőségek, trendek jelzője, aminek távérzékelési megfigyelési módszertana hazánkban is alkalmazható. A vegetáció változása
indikátor ami a klíma alakulását összekapcsolja a tájjal és a monitoring eszköz a változási küszöbérték meghatározásához.
Az előrejelzések miatt indokolt a melegedés folyamatának, illetve az aszályok hatásának nagy időfelbontású, regionális/
lokális vizsgálata.
A klímaváltozás ismeretében értékeljük az erdőket érintő következményeket amellett, hogy az extrém időjárási
helyzetekkel sújtott területen a klíma mellett a felszínfedettség is heterogén. A föld¬hasz¬nálatban a 26%-os erdősültség
elérése érdekében 35 év alatt 750.000 ha erdősítés is várható (Internet1), miközben az erdei ökoszisztémák szerint hazánk a
klímaváltozás által veszélyeztetett régió (Mátyás et al. 2010). A gyakorlatban kell csökkenteni a hatások mértékét, így annak
számszerűsítése, lehatárolása, tervezésbe való bevonása csak tér- és időbeli értékelésekkel valósítható meg.
Környezeti probléma a mintaterületen

A a klímaváltozás által veszélyeztetett Duna-Tisza közén az intenzív erdősítés mellett a fásszárúak aránya magas. Földrajzi
értékelésünkett az erdőterületek 2000–2017 nyári félévi monitoring vizsgálatával végeztük. Az általunk felhasznált, 250 és
500 m-es térbeli felbontású MODIS szenzor szerinti raszterhálón a Corine LC térképeken (2000, 2006, 2012) határoltuk le
az erdőket. A lomb-, tűlevelű és elegyes erdőket a legalább 2/3 részben fedett pixeleken figyeltük meg, ahol minimum 3 pixel
határol le egy foltot (1. ábra).

1. ábra: CLC 2012 alapján vizsgált erdőterületek a 250m-es felbontás esetén
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2. ábra: Vegetációs időszak standardizált és reklasszifikált NDDI átlagértékei

A Duna-Tisza közén a +1,2–1,5 °C / 30 év-es melegedés mellett a Pálfai-féle aszályindex (PAI, PaDI) 1961–1987 közötti
4,4–5,5-es átlaga 1988–2012-ben 5,6–6,6-ra nőtt (Fiala et al. 2014). A talajvízhiány a ’60-as évektől mérve 9 km3 is lehet, ami
középtáji lép¬tékben csak részlegesen tud pótlódni (Rakonczai–Fehér 2015). Mindezt erősíti, hogy az erdők alatti talajok
98%-a gyengén víztartó! A fenofázis elcsúszásra jellemző, hogy erdeink 20%-át adó fehér akác virágzása a ’90-es évekre
május végéig tartott és 1952–2000 alapján 4,4 nap/dekád-al is változott (Szabó. et al. 2016).

2. Anyag és módszer - műholdkép adatok és spektrális indexek

A regionális monitoring fő adata ma a MODIS. Az MVC (Maximum Value Composit) a 8, illetve 16 napos periódusban
adott cellához az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) maximum által prezentált pálya reflektanciáját párosítja;
az NDVImax értékét a kisebb látószögű cella adja (Solano et al. 2010). Vizsgálatunkban a MOD13Q1, 16 napos, 250 m-es,
valamint a MOD09A1 8 napos 500 m-es felbontású adatot használtuk. Az MVC a napi adatnál közelebb áll a terepi adatokhoz
(Hmimina et al. 2013).
A pixel alapú minőségi adatok szerinti ellenőrzést programozási megoldásokkal hajtottuk végre (Kovács et al. 2017).
Elemzésre alkalmas a mintaterület, ha a leválogatott erdős cellák minimum 80%-a rendelkezésre áll; így a MOD13 468 képes
idősorának 95%-át értékelhetjük.
A vegetációs információ legalább 90%-a mérhető spektrális indexekkel, amelyek megfelelő léptékben, a zavaró hatások
ellenére – normalizációval – terepi mérésekkel is korrelálnak (Bannari et al. 1995). A multispektrális alapú táji fenológia
más, mint az egyedi szintű. A nedvesség alapú vegetációs indexek a vizet elnyelő rövidhullámú infravörös sávval számolnak.
Elemzésünkben a MOD13 NDVI és EVI (Enhanced Vegetation Index), és MOD09 alapú NDDI (Normalized Differencial Drought
Index), értékeket használtuk:
• NDVI = (NIR858 nm − Red645 nm) / (NIR858 nm + Red645 nm)					
[1]
• EVI = G·((NIR858 nm–Red645 nm)/(NIR858 nm+C1·Red645 nm+C2·Blue469 nm+L)) [2]
• NDDI = (NDVI − NDWI) / (NDVI + NDWI)						
[3]
NDWI = (NIR858 nm − SWIR2130 nm) / (NIR858 nm + SWIR2130 nm)		
NIR: közeli infravörös-, SWIR: rövid infravörös-, Red: vörös-, Blue: kék hullámhossz-tartományok; együtthatók értékei:
L=1, C1=6, C2=7,5 és G=2,5.
A standardizált anomália eltérése megadja a veszélyeztetettség mértékét, amely a változó környezetre adott válasz; így
lehatárolható, hol van szükség erdőgazdasági beavatkozásra (Gulácsi¬–Kovács 2018).
• VIstandardizált = (VIi,j – VI átlagi,j) / VI szórási,j					
[4]
A különböző felszínek standardizált anomália értéke együtt fut a Pálfai-aszályindex értékekkel és az aszály mértékét
jellemző negatív eltéréssel határozza meg a mintaterületünkön (Ladányi–Blanka 2014).

3. ábra: NDDI medián és átlagtól való eltérése a vizsgált erdőtípusoknál
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1. táblázat: NDVI/EVI kapcsolata PAI-val (2000–2010)
Lomblevelű erdők
Tűlevelű erdők

3. Eredmények

Elegyes erdők

NDVI~PAI (R2)
0,76 ***
0,74 ***

0,85 ***
*** p<0,001

EVI~PAI (R2)
0,72 ***
0,72 ***
0,76 ***

Erdős vegetáció EVI/NDVI/NDDI értékelése 2000-től
A medián értékek jelzik az NDVI telítettségi problémát (NDVIlomb < 0,85; EVIlomb < 0,59). Az EVI a különböző vegetációkat
jobban lehatárolja; a lomblevelű- és tűlevelű erdő közötti különbség 25% feletti. A mintaterületi szárazodás ellenére a
2000–2017 közötti VI idősor (medián, szélsőértékek, összeg) nem mutat trendszerű változást, amiben szerepe van a 2013tól erősödő biomassza-produkciónak (pedig 2013. és 2015. országosan aszályosak). Igaz a 18 éves időszakban vannak
különböző irányultságú időtartamok; a biomassza-produktum összeg a 2004–2012. évi időszakban például csökkenő.
Intenzív év közbeni változás a lomblevelű tavaszi növekedése, de a növekvő VI értékek egy kevésbé esős – és általánosan
melegedő – évben gyorsan csökkenek; pl. 2006. utáni 2007-re.
Az egyedülálló nedves, illetve aszályos évek (2010/2015) magasabb/alacsonyabb átlagértékei nem kiugrók. Egy
aszályos év értéke vízutánpótlás esetén gyorsan megnő; ez 8-10%-os értéknövekedést jelent a lomblevelű éves biomassza
produkcióban. A lomblevelű index értéke a tavaszi időszakban (03.22–05.08) a 2000–2006, 2007–2013, 2014–2017 éves
csoportokat tekintve 14-25%-al is emelkedett, ami igazolja a melegedés miatt egyre intenzívebb kizöldülést. 2007-től a
07.28-08.28-as időszak kritikus, mert – még az általában jobb VI-vel bíró években is – inkább átlag alatti értékek jellemzők.
A standardizált EVI térképek alapján a 2007–2012-es negatív időszak a Duna-Tisza köze D-i és É-i területeinek átlagot
el nem érő értékeit nézve akár 2006–2015-re is bővíthető, így a 2013-tól jellemző emelkedő VI értékek a térbeli megoszlás
alapján nem általánosak (2. ábra).
NDDI értékeinken jól látszódnak az aszályos évek: 2003, 2007, 2009-ben a legerősebben (Gulácsi–Kovács 2018). Érdekes,
hogy a tűlevelű erdők az aszályt inkább 2011-ben és nem 2012-ben tükrözik. Aszályos és nem aszályos évek (2003-2004,
2006-2007) a medián értékekben is jelentős különbséget mutatnak (22-30%) (3. ábra).
Indexértékek ellenőrzése

A távérzékelési eredményeink ellenőrzésekor PAI aszályindex adatokkal számoltunk lineáris regressziót (Pearson-féle r).
NDVI/EVI esetében a CARPATCLIM (Internet2) 2000–2010 közötti cellaértékeit használtuk, amelyek az 1. táblázat szerint
szoros kapcsolatot mutatnak. Az NDDI-t és annak részeként külön az NDWI-t az évi átlagos PAI-val hasonlítottuk össze; itt az
NDWI kapcsolat volt erősebb (rNDWI = -0,91; rNDDI = 0,64).

4. Következtetések

A 2000–2017 közötti vegetációs index adatsorokban az erdő biomassza produktuma összességében nem mutat trendszerű
változást. A klímaváltozás földrajzi hatásaként az extrém vízhiányos időszakoknak az erdős vegetációban okozott befolyása
az eltérések statisztikai és térbeli megjelenésével jól értékelhető. Ezek gyakoribb előfordulása megfigyelhető csökkenést
mutat; például 2004–2012 között. Értékelhetők a vegetációs periódus egy-egy időszakára jellemző módosulások, mint a
tavaszi intenzitás változása. Az erdők évtizedes léptékben stabil állapotúak, de rövid időtartamon belül sérülékenyek. A
változékony vegetáció megfigyelésében a háromféle fásszárú vegetációt négyféle spektrális indexszel vizsgáló elemzés
adatai a környezeti adatok ismeretében is meglepő értékeket produkálnak. A klimatológiai előrejelzések alapján a melegedés
folyamata, illetve az extrém száraz, aszályos időszakok előfordulásának gyakorisága fokozódik, ami tartóssá teszi a jelenleg
rövidebb időszakra jellemző biomassza-produktum csökkenést.
Környezeti monitoring vizsgálatunk egyedi jellegét a nagy időfelbontású regionális elemzés adja, amelyet pontos
felszínfedettségi lehatárolás mellett, a legnagyobb térbeli felbontás használatával értünk el. Az előfeldolgozás és elemzés
módszertana eredményül szolgál az automatikus változás-érzékeléshez.
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TALAJKLÍMA VIZSGÁLATOK DEBRECEN KÖRNYEZETÉBEN
2015-2017 KÖZÖTTI ADATSOROKON
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CSÁKBERÉNYI-NAGY GERGELY, NOVÁK TIBOR
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Megújuló Energiapark Kutatóközpont Kft.

Abstract
Soil temperature regime, in this case soil temperature at a given depth is an important factor during soil formation. This value cannot be
determined by one measurement (e.g. during the soil profile examination) due to its temporal and vertical changes. However, WRB soil
classification system by FAO and Soil Taxonomy of USDA use soil temperature data in the classification process.
In this paper four datasets of soil and air temperature between 2015 and 2017 are presented which were measured in and around
Debrecen. Values of mean annual and monthly soil temperature at the depth of 50 cm and mean annual air temperature at 2 m were
determined after filtering, correction and modelling. The mean annual soil temperatures were around 12 °C thus the characteristic soil
regime in the region is mesic (8 °C < T <15 °C, with relative high annual temperature range).

Kulcsszavak: talajhőmérséklet, WRB, mesic talajklíma, Debrecen

1. Bevezetés
A talajok értékelésének egyik módja a kialakító klíma, illetve a kialakult talajklíma szerinti értékelés (Soil Survey Staff
1999, FAO 2006). Ennek megállapításához az 50 cm-nél sekélyebb talajoknál a talajképző kőzet felületén, ennél mélyebb
talajok esetén az 50 cm mélyen jellemző paraméterek ismerete szükséges. A vizsgálat alapja a rendszeres talajhőmérséklet
mérés, illetve meg lehet határozni azokat a könnyebben mérhető paramétereket (például évi középhőmérséklet), amelyekkel
az értékelni kívánt hőmérsékleti adatsor összevethető. A talajklíma ugyanis nem független a klimatikus, mikroklimatikus
elemektől, de ezek hatása a talaj típusától, szerkezetétől, alkotórészeitől, nedvességállapotától függően különböző lehet.
Debrecen környezetében a Debreceni Egyetem, illetve a Megújuló Energiapark gondozásában több olyan sekély
hőmérsékletmérési program is fut, amely a talaj felső rétegének hőmérsékletéről viszonylag pontos, sűrűn mért adatokat
szolgáltat, miközben más meteorológiai paraméterek regisztrálása is történik. Az adatokat korábban elsősorban geotermikus
energiahasznosítás, részben hővezetési tényező vizsgálat szempontjából elemeztük (pl. Buday et al. 2015, Kovács 2016).
Jelen tanulmányunkban a 2015 januárja óta rendelkezésre álló talaj- és léghőmérsékletek vizsgálatával határozzuk meg a
jellemző talajklíma típusokat, keresünk összefüggést a hasonló adottságú, de eltérő helyen található hőmérsékleti adatsorok,
illetve az egymást követő évek adatsorai között.

2. Anyag és módszer

A talajklíma vizsgálatba négy, Debrecen környezetében létesített talajhőmérséklet mérő állomás 2 m magasan mért
léghőmérséklet és 50 cm mélyen mért talajhőmérséklet adatait vontuk be (a talajok 50 cm-nél mélyebbek a vizsgált
területen). Ezek közül három – a Megújuló Energiapark területén lévő, a Bocskaikertben telepített és a DE Pallagi Kertészeti
Kísérleti Telepén található szondafüzér – esetében a telepítést és az adatrögzítést is a Megújuló Energiapark végzi egységes
szempontok szerint. A negyedik adatsort a DE Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ kismacsi Agroökológiai

1. ábra: A kutatáshoz felhasználható időszakok az egyes
mérési állomásokon (MEP – Megújuló Energiapark; DE AO –
Agrometeorológiai Obszervatórium)

2. ábra: A 2 m magasan és 50 cm mélyen mért hőmérsékletek napi
átlagai 2016 utolsó negyedévében
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3. ábra Debrecen környékének genetikai talajtérképe (AGROTOPO 2018) és a mérési pontok (MEP – Megújuló Energiapark; DE AO –
Agrometeorológiai Obszervatórium, P – Pallag, B – Bocskaikert) elhelyezkedése

Obszervatóriuma szolgáltatta. A szenzorok által meghatározott hőmérsékleteket mind a négy esetben 10 percenként
átlagolják és rögzítik, ez utóbbi adatokat használtuk fel a további vizsgálatokhoz. Az adatsorok nem voltak folytonosak,
ugyanis két talajhőmérő-füzér telepítése már a vizsgált időszakban történt, illetve észleltünk műszer meghibásodásból
adódó adathiányt is (1. ábra). Mind a 8 adatsor egyidejűleg csak 2016 negyedik negyedévében állt rendelkezésre (2. ábra),
amely a közvetlen összehasonlítást nehezzé teszi.
A MEP és az Agrometeorológiai Obszervatórium a Hajdúháton található, a hőmérőfüzérek környezetében alföldi
mészlepedékes csernozjom a természetes genetikai talajtípus (3. ábra). A pallagi és bocskaikerti mérési pontok már a Nyírség
területére esnek, humuszos homok talaj a jellemző genetikai talajtípus. A területhasználat (MEP, Bocskaikert: kertvárosias
beépítettség, Pallag: kertészeti telep, Kismacs: mezőgazdasági terület), valamint a hőmérőtelepítések hatása miatt az eredeti
talajok bolygatott változatai vannak jelen.
Az adatok elemzése Microsoft Excel táblázatkezelő programmal történt, a 10 percenként átlagolt adatokból a nyilvánvalóan
hibás adatokat kiszűrtük. Ezután meghatároztuk a napi-, havi- és évi középhőmérséklet értékeket kimutatáskészítő
segítségével, míg a napi középhőmérsékletekre szinuszos futású görbéket illesztettünk Solver bővítménnel, hasonlóan
korábbi munkáinkhoz (Buday et al. 2015, Kovács 2016).
A talajklíma vizsgálathoz meg kellett határozni a téli és nyári hónapok hőmérsékletkülönbségét (ΔTs), melyet a havi
átlaghőmérsékletekből képzett évszakos átlagok különbségeként értelmeztünk. A kapott adatokat az 1. táblázatban használt
hőmérsékleti határok segítségével soroltuk be.

3. Eredmények és következtetések

Annak ellenére, hogy az adatsorok tartalmaznak hosszabb hiányokat is, a mért értékek alapján meghatározott
átlaghőmérsékletek a legtöbb esetben reális értéknek tekinthetők. Ez alól elsősorban azok az adatsorok kivételek, ahol a
hosszabb hiány a téli vagy a nyári hónapokra esik. Ilyen a Megújuló Energiapark 2015-ös léghőmérséklet adatai, vagy az
Agrometeorológiai Obszervatóriumban 2016-ban mért talajhőmérséklet értékek (4. ábra).
Bár a mért és modellezett havi átlagértékek között ezekben az adatsorokban nincs lényegi különbség, de a mért és
modellezett éves átlaghőmérsékletek között az eltérés mindkét esetben meghaladja a 2 °C-ot. Emiatt ezekben az esetekben
a további elemzésekben a modellezett értékeket használtuk.
Az 50 cm mélyen mért talajhőmérsékletek éves átlagai meghaladják a 11 °C-ot, jellemzően 12 °C körüliek (5. ábra). A téli
és nyári hónapok átlagos középhőmérsékleteinek különbsége a vizsgált időszakban és területeken meghaladja a 18 °C-ot,
ami a vonatkozó határértéknél (6 °C) jóval magasabb, az az a talajklímatípus mind a négy esetben mesic.
A levegő hőmérsékletének évi átlaga nem érte el a talaj hőmérsékletének 50 cm-en mért évi átlagát, annál jellemzően 0 °C
– 2 °C-kal volt kevesebb, ami a szakirodalmi tendenciának megfelelő. Míg a kismacsi adatok esetében az átlagos különbség 2
°C, addig Pallagon 1 °C, a MEP-ben 0,5 °C-nál kevesebb, Bocskaikertben pedig az értékelhető évben 1,04 °C. A kapott értékek
alapján a különbség nem klimatikus eredetű. Ennek részletesebb vizsgálatához más mélységek hőmérsékletének elemzése
is szükséges lesz.
Az adatokban megfigyelhető térbeli mintázat, észak felé kis mértékben csökkennek mind a levegő , mind a
talajhőmérsékletek. A mérési pontok egymáshoz viszonyított helyzete és a levegőhőmérsékletek lefutása (5. ábra) alapján
ennek oka elsősorban mikroklimatikus változatosság. A vizsgált időszakban enyhe hőmérséklet-csökkenés figyelhető meg
az éves talajhőmérséklet paraméterekben. Az idősorok rövidsége és megszakítottsága miatt ennek hosszú távú hatásait nem
lehet meghatározni.

1. táblázat: A talajklíma osztályok hőmérsékleti határértékei (Soil Survey Staff 1999, FAO 2006)
ΔTs
> 6 °C
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4. ábra: Az Agrometeorológiai Obszervatóriumban 2016-ban
50 cm mélyen mért talajhőmérsékletek napi átlagai, az ezekből
képzett modellezett napi értékek, havi átlagok és havi
modellezett átlagok

4. Összefoglalás

5. ábra: A talajklímát jellemző értékek a vizsgált területeken
évenkénti bontásban (a csillaggal jelölt adatsorok a modellezett
értékeket tartalmazzák)

Elemzéseink alapján Debrecen környezete a mesic talajklímatípusba tartozik. Az egyes mérőállomásokon mért napi
átlagok egymással szoros korrelációt mutatnak mind a talaj, mind a levegőhőmérsékletek tekintetében. Az adatsorok
közül a bocskaikerti tér el a legjobban a többitől. A fellépő adathiányok által az éves átlagértékekben okozott torzulást a
modellezett adatokkal javítani lehetett. A vizsgált időszakokban a talajokban meghatározott évi középhőmérsékletek között
kismértékű időbeli ingadozás a talajklíma típusba sorolást nem befolyásolta. A talajok évi középhőmérséklete és a levegő
évi középhőmérséklete közötti összefüggés meghatározása további vizsgálatokat igényel. Ezek segítségével olyan helyeken
is meg lehet majd becsülni a talaj évi középhőmérsékletét, ahol csak léghőmérséklet mérési adatsor áll rendelkezésre,
talajhőmérséklet nem.
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A TERMÉSZETI ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI EGYEDI TÁJÉRTÉKEK SZEREPÉNEK
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DOBOS ANNA
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Absztrakt
The cadastre processing of uniques landscape values was intensive last years, in Hungary. That is the reason why we looked possibilities
for the using of cadastered data in different development plans helped to know and introduce these values, to solve their protection and to
support the development of local settlement community. During my research work, I investigated what kind of plans can give a possibility
for dealing with these unique landscape values and what kind of steps were done in this question in settlements around Eger. I have
looked for the real, actual and progressive development direction for Cserépfalu settlement based on my research data, next to Eger, in the
Bükkalja Foothill Area.
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1. Bevezetés
Hazánkban, az elmúlt években igen intenzíven folytak az egyedi tájértékek felvételezési munkálatai (Kollányi 2010,
Csemez – Kollányi 2010, Kiss - Babus 2011, Kiss et al. 2011, Kollányi - Csemez 2011, Kovács – Dobos 2011, Tóth et al. 2012,
Kelényi – Dobos 2013, Baráz 2013, Molek – Dobos 2014, Monspart-Molnár et al. 2015, Dobos – Mika 2017), s napjainkra
felmerült a kataszterezett adatok fejlesztési tervekben (Kollányi – Jombach 2011) való aktív alkalmazási lehetősége, amely
kedvez ezen értékek megismerési folyamatainak a megfelelő védelem biztosítása mellett, s ugyanakkor a helyi települési
közösségek fejlődését is támogatja.
Kutatásaink során vizsgáltuk, hogy milyen típusú tervekben (Belényesi – Számadó 2015) van lehetőség a téma aktuális
felvetésére, illetve azt, hogy eddig milyen konkrét lépések történtek ez ügyben Eger környéki települések esetében. Kutatási
mintaterületemen, Cserépfalu településén vizsgálom meg a felvételezett természeti és kultúrtörténeti egyedi tájértékek
alkalmazási lehetőségét, s a fejlesztési tervekben és stratégiákban való alkalmazási lehetőségét. Célunk egy reális és aktuális
fejlesztési irányvonal kidolgozása volt a település egyedi tájértékeinek megismertetése, védelme és alkalmazása tekintetében.

2. Anyag és módszer

Kutatási területünk, az 1017 fő lakosú, 22,4 fő/km2 népsűrűségű és 44,65 km2 területű Cserépfalu települése ÉszakMagyarországon, közigazgatási beosztás szerint az Észak-Magyarországi Régióban, míg tájföldrajzi beosztás szerint a Bükk
hegység Egri-Bükkalja kistáján fekszik. A település fekvése peremhelyzetű, hiszen Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
határához közel fekszik, ugyanakkor mind Eger, mind Mezőkövesd is hat fejlődésére. Északon a BNP területe, nyugaton
Bükkzsérc, keleten Cserépváralja és délen Bogács települések határolják. Számos természeti tájértékkel és kulturális
örökséggel rendelkezik, hiszen bővelkedik a Bükkalja tagolt hegylábi karakterének változatos természeti értékeivel, s számos
történelmi kor építészeti, szakrális, mezőgazdasági, műemléki és egyéb hagyatékával.
A kutatás első szakaszában Belényesi Emese és Számadó Róza (2015) Önkormányzatok tervezési gyakorlata – tervek és
valóság c. publikációja alapján megvizsgáltam, hogy milyen típusú fejlesztési tervekben jelenhet meg az egyedi tájértékek
kérdése, majd az Egri-Bükkaljához tartozó Egri kistérséget érintő települések fejlesztési-, rendezési terveiben, fejlesztési
koncepcióiban konkrétan is vizsgáltam e kérdés szerepét.
Az egyedi tájértékek felmérését 2018-ban végeztem el Cserépfalu településén. Először a település már korábban
kataszterezett egyedi tájértékeit vizsgáltam meg a TÉKA-rendszerben (Internet1), azokat kategóriánként összesítettem,
majd megoszlásukat vizsgáltam. Új értékeket elsősorban a természeti egyedi tájértékeknél tudtam kimutatni, hiszen a
település természeti adottságai kiváló például szolgálnak a Bükkalja kettős hegylábfelszínén megjelenő geológiai szelvények,
geomorfológiai formák és botanikai érdekességek bemutatására. Ezt követően önálló, terepi felvételezés során regisztráltam
a 20381/2009. Magyar Szabvány Adatlapja szerint az értékek aktuális állapotát, kategóriáit és azok %-os megoszlását.
Összesen 496 egyedi tájértéket vételeztem fel.
Kerestem annak a lehetőségét, hogy milyen tematikus utak, tanösvények, kirándulási útvonalak jelölhetők ki a településen,
amelyek segíthetik Cserépfalu természeti és kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek bemutatását, megismerését, s a helyi
közösség geo- és öko(turisztikai) és egyéb turisztikai fejlesztését - a tájvédelem szempontjainak figyelembevételével.

3. Eredmények

Az egyedi tájértékek helyzete az érintett főbb fejlesztési koncepciókban és stratégiákban Eger környékén
Hazánkban a vidéki fejlesztések irányvonalát kijelölő főbb stratégiák és koncepciók az elmúlt években fontos momentumként
említik meg az egyedi tájértékek, a természeti és kulturális örökség kataszterezési, védelmi, fenntarthatósági és bemutatási,
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hasznosítási kérdéseit (Molnár 2007, Internet2). Az Önkormányzatok tervezési folyamatai mára megváltoztak, a jövőt nem
analitikusan vezetik le a múlt történései alapján, hanem új koncepciók alkotásával jövőbeli irányvonalakat tűznek ki célul
(Belényesi – Számadó 2015). Mivel a 2012. évi XXX. tv. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról és a 114/2013.
(IV.16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungrikumok gondozásáról lehetőséget ad az egyes települések belés külterületein elhelyezkedő egyedi tájértékek kataszterezésére, megőrzésére és védelmére, helyi értéktárak felállítására,
így az önkormányzatok tervezési gyakorlatában az egyedi tájértékek szerepe az alábbi gyakorlatban jelenhet meg (Belényesi
– Számadó 2015): (1) Helyzetelemzés – Hosszútávú településfejlesztési koncepció, települési értéktár, értékleltár (2)
Koncepció – Területfejlesztési koncepció, Településfejlesztési koncepció; (3) Átfogó stratégia – Integrált településfejlesztési
stratégia, Leader Helyi vidékfejlesztési stratégia (HVS), a fenntartható fejlődés helyi stratégiája és programja. Ezen kívül az
egyedi tájértékek kérdésköre a településrendezési terveket, a nemzeti parkok tájrendezési tervét és a regionális és helyi
turisztikai koncepciókat/terveket is érinti.
Az Eger közvetlenebb vonzáskörzetéhez tartozó települések (Eger, Szarvaskő, Egerbakta, Egerszólát, Egerszalók, Demjén,
Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Andornaktálya, Novaj, Ostoros, Felsőtárkány, Noszvaj, Szomolya, Bükkzsérc, Cserépfalu,
Cserépváralja és Bogács) településrendezési tervében vagy településfejlesztési stratégiájában / koncepciójában mindenütt
szerepel a felvetett kérdéskör, mint a helyi értékvédelmi program, természetvédelmi koncepció vagy az épített környezet
értékei, illetve a táji-, természeti értékek, területek kérdése (Ebergényi A. - Blahó S. 2005, Piskóti I. 2006, Internet3). Az adott
települések egy része a Bükki Nemzeti Park területéhez is tartozik, így a védett területek és a táji-, természeti-, kulturális
értékek kérdése mindenképpen fontos szerephez jut e települések életében (elsősorban a hegylábi és középhegységi
védett természeti és kultúrtörténeti értékek védelmének megoldása miatt, Internet3). E sorozatba tartozik kiválasztott
mintaterületünk is, Cserépfalu.
Cserépfalu egyedi tájértékeinek felmérési eredménye

2018 szeptemberében a TÉKA rendszerben (Internet1) 184 egyedi tájértéket tüntettek fel Cserépfalu esetében, s
összesítve 174 érték szerepelt az adatbázis táblázatában. A különbség oka az volt, hogy a település híres Pásti, háromsoros
és Berezdaljai pincesorának egyedi tájértékeit együtt, összesítve jelölték a mellékelt táblázatban. Ha a 174 egyedi tájértéket
vesszük alapul, az értékek 88%-át a Kultúrtörténeti-, 11%-át a Természeti- és 1%-át a Tájképi egyedi tájértékek főkategóriája
képviseli. A Kultúrtörténeti egyedi tájértékek (153 db) az alábbi kategóriákra oszthatók: 9,8% - településsel kapcsolatos
egyedi tájérték; 0% közlekedéssel, szállítással kapcsolatos egyedi tájérték; 86% - termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték;
6% - egyéb emberi tevékenységhez, eseményhez kapcsolódó egyedi tájérték. A Természeti egyedi tájérékeket (19 db.)
ugyanakkor az alábbiak kategóriák képviselték: geológiai (10,5%); geomorfológiai (31,6%); talajtani (0%); víztani (52,6%)
és botanikai (6,3%) egyedi tájértékek.
2018-ban, folyamatosan vételeztem fel a település egyedi tájértékeit. 496 egyedi tájértéket katasztereztem, dokumentáltam
az MSZ 20381/2009. Magyar Szabvány alkalmazásával, s regisztráltam az értékek mai állapotát. Eredményeim elsősorban a
természeti egyedi tájértékek esetében adnak új adatokat, de a TÉKA-rendszerben szereplő kultúrtörténeti és tájképi egyedi
tájértékeket is felvételeztem. Összesen 496 egyedi tájértéket vettem fel a településen, amelyek a főkategóriák tekintetében
az alábbiak szerint oszlottak meg: 73% kultúrtörténeti (362 db), 24% természeti (118 db) és 3% tájképi (16 db) egyedi
tájérték. A településen kiemelendő a termeléshez kapcsolódó, eredeti népi stílusban épített és így is felújított pincesorok,
pincék nagy száma: Pásti - Fidóci pincesor – 45 pince, Berezdaljai pincesor – 142 pince, a temetőtől északra eső pincesor – 30
pince, az Őr-hegy DK-i részén található (Pincevölgyi) pincesor – 33 pince, a Kácsi úti pincesor – 14 pince. A kultúrtörténeti
egyedi tájértékek kategóriájában értékesek még a jellegzetes, szép tornáccal rendelkező falusi lakóházak; a szakrális
épületek; a helyi építőkővel hagyományosan kirakott kőfalak és lépcsők; a kutak; az egykori várak hagyatékai, a Nóta aréna,
a műemlékek, szobrok és a turisztikai jelzések, pihenőhelyek. A településen 9 védett régészeti lelőhely ismeretes (Internet
4). A természeti értékeken (24%, 118 db.) belül az alábbi kategóriákat tudjuk megemlíteni: geológiai (25%), geomorfológiai
(51,7%), víztani (10%), botanikai (11,8%) és állattani (1,5%) egyedi tájértékek. Cserépfalu települési környezete geológiai
szempontból elsősorban a felső-triász korú Bervai Mészkő Formáció, a Felsőtárkányi Mészkő Formáció; a miocén korú
Gyulakeszi Riolittufa Formáció és Tari Dácittufa Formáció, valamint a harmadidőszaki üledékes kőzetek feltárásainak
ad helyet. E geológiai szelvények a kőzetek megismerése mellett, a mezozoikum és harmadidőszak helyi felszínfejlődési
folyamatairól adhatnak információt az érdeklődőknek. A településen több felhagyott, vagy rendezett egykori bányaudvar
biztosítja a terület védett geológiai alapszelvényeinek és főbb feltárásainak megismerését. A geomorfológiai (felszínalaktani)
egyedi tájértékek között a Bükkalja jellegzetes hegylábi idősebb és fiatalabb hegylábfelszínei, a pleisztocén időszaki folyóvízi
teraszok hagyatékai; valamint a középhegységi karakterű Déli-Bükk negyedidőszaki karsztos; periglaciális krioplanációs;
folyóvízi és tömegmozgásos formakincsei nyújtanak lehetőséget a kellemes környezetben való rekreációs, ismeretszerzési
és oktatási fejlesztéseknek. 2016 óta a bükkaljai kaptárkövek és a kőkultúra megkapta a Hungarikum címet, ezen
értéktípusokat a településen az Ördögtorony kaptárkő, az Ördögcsúszda és számos kőkultúrai hagyaték képviseli. A víztani
egyedi tájértékeket a Déli-Bükk karsztos területeinek forrásai, valamint a hegylábi tavak jelképezik. A biológiai (botanikai
és zoológiai) egyedi tájértékek felmérését még érdemes lenne pontosítani a településen, mert nemcsak a belterületen, de
a BNP védett térszínein is értékes vegetációval és állattani értékekkel rendelkezik Cserépfalu. A felmért 16 tájképi egyedi
tájérték: kilátópont (3%) a település környező bükkaljai dombtetőiről, illetve a Hór-völgyet övező magasabb középhegységi
tetőszintekről ad szép panorámát a látogatók számára.
Az egyedi tájértékek a településen általában nagyon jó vagy jó állapotban voltak, kivételt csak a Kácsi úti, Pincevölgyi
és a Berezdaljai pincesor egyes veszélyeztetett, romos állapotú pincéi jelentettek. A pincesoroknál ma még feltáratlan és
kiépítetlen geológiai bemutatóhelyek lehetősége rejlik (Berezdaljai és Pincevölgyi pincesor). A település belterülete és
külterülete is gondozott volt, a kultúrtörténeti értékek környezete is szép, harmonikus tervezésű volt.
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4. Konklúzió
Cserépfalu egyedi tájértékeinek kataszterezési folyamata, védelme, hasznosítási lehetőségei a helyi értéktár kialakításának
folyamata, majd annak alkalmazási lehetőségei révén integrálódik be a különböző fejlesztési irányvonalakba. Az egyedi
tájértékek főbb kategória típusainak területi megoszlását figyelembe véve, az alábbi kiemelt fejlesztési területek jelölhetők
ki a településen:
1. kiemelt jelentőséggel bír a Hór-völgy középhegységi szakasza, amely a Bükki Nemzeti Park területére esik és ahol a
természeti (geológiai, geomorfológiai, víztani és botanikai) és kultúrtörténeti egyedi tájértékek (várromok, hagyatékok)
vannak túlsúlyban.
2. Cserépfalu nyugati területének természeti és tájképi egyedi tájértékei a település idősebb, fiatalabb hegylábfelszínét,
deráziós völgytípusait, felhagyott nyomó-hegyi bányterületét foglalja magába, ahol a magaslati pontokon szép kilátás
nyílik a település tájképére.
3. Cserépfalu keleti területének természeti és tájképi egyedi tájértékei a Milleniumi kilátó környezetére összpontosulnak,
ahol elsősorban geológiai feltárásokat tanulmányozhatunk a Kisamerika felhagyott lakásainak közelében, s a kilátótól
szép panorámaként látható a település központi és nyugati része (Nyomó-hegy, Őr-hegy, távolban a Nagy-Eged és a Várhegy vonulataival), illetve a Hór-völgy szurdoka a kezdő bányaterülettel és a Déli-Bükk középhegységi déli peremével.
4. a település belterületi kultúrtörténeti egyedi tájértékei (műemlékek, szobrok, műalkotások, gazdaházak, tájházak, stb.)
könnyen megközelíthetőek műúton is.
5. a település ÉK-i határában, a háromszintes Berezdaljai pincesor egyedi tájértékei közé elsősorban a jellegzetes pincék,
az azokhoz kapcsolódó előterek, rakott kőfalak, turisztikai pihenőhelyek és műemlékek, szobrok kapcsolódnak.
6. a sportpálya közelében fekvő Pásti és Fidóci-pincesor egyedi tájértékei között elsősorban a pincék és az azok között
kialakított turisztikai pihenőhelyek, közösségi terek jellegzetesek.
7. a temetőtől északra fekvő völgy pincesorának egyedi tájértékei közé a földút menti pincék tartoznak.
8. az Őr-hegy DK-i völgyének (Pincevölgy) pincesora helyenként még szinte kiépítettlen, azonban geológiai szelvények
bemutatására és turisztikai pihenőhelyek kialakítására is alkalmas terület.
9. A Hungarikum címet szerzett bükkaljai kaptárkövek és kőkultúrai hagyatékok bemutatása egy-egy tematikus úthoz
való kapcsolódási lehetőséget is jelenthet a település számára. Az Ördögtorony kaptárkő és az Ördögcsúszda a Mésztető nyugati előterében található meg.

A fent jelzett területek kiválón alkalmasak tematikus utak, települési túrák; tanösvények kijelölésére; miközben az egyedi
tájértékek megfelelő védelme, állaga is biztosítható. A Hór-völgy védett középhegységi szakasza elsősorban a „bakancsos
turizmust” és a kerékpár turizmust - a természetet kedvelőket, a kiránduló családokat, diákokat, a „felfedezni vágyó”
embereket, a geológusokat, a földrajz - környezettan és biológia szakos oktatókat és hallgatókat, a kutatókat vonzza. A táj
természet közelisége ugyanis lehetővé teszi a természeti és kultúrtörténeti értékek közvetlen közeli megfigyelését és az
iskolai/egyetemi tudás gyakorlati elmélyítését. A környezeti nevelésnek tehát itt mindenképpen egy kedvező fejlesztési
területe alakulhat ki a hór-völgyi Látogatóközpontra (Subalyuk Múzeum kibővített anyaga, a kőkultúra geológiai alapjait és
a neandervölgyi ősember hagyatékait bemutató kiállítások) alapozva.
A település nyugati és keleti részén lévő természeti és tájképi egyedi tájértékek bemutatása önálló turista útvonalon/
tanösvényen, vagy együtt is lehetséges. E területek szép példái a tagolt bükkaljai kettős hegylábfelszín karakteres
formakincseinek, geológiai szelvényeinek, panorámás turista útvonalainak. Sokakat a kilátópontokból érzékelhető
harmonikus tájkarakter, tájhasználat; a kellemes hegyvidéki levegő, a tiszta környezet és a szép helyi tornácos lakóházakkal
rendelkező sajátos településszerkezet fog meg. Az értékek bemutathatósága adott, amennyiben egy-egy feltárásnál, felszíni
formakincsnél a falak, szikla-alakzatok állagát megóvják. E tanösvényi nyomvonal nagyon jól kombinálható a belterületen
fellelhető kultúrtörténeti értékek, emlékművek, szobrok bemutathatóságával, a pihenőhelyek aktív használatával.
A jelzett négy pincesor egyedi tájértékei (helyi építőkövet - riolittufa, dácittufa, ignimbrit, bervai mészkő - alkalmazott
pincéi), kellemes turista pihenőhelyei, kilátópontjai ugyanakkor a borturizmus fellendülését segíthetik elő akár különkülön helyszíneken is, az egyes pincesoroknál. A közösségi rendezvények, programok elsősorban a jól kiépített és kellemes
pihenést biztosító környezettel rendelkező Berezdaljai és a Pásti – Fidóci pincesorokat érintik napjainkban. A Pincevölgyi (Őrhegy DK-i része) terület komplex szemléletű fejlesztése (pl.: borturizmus, geológiai bemutatóhelyek, turista pihenőhelyek
kialakítása) ugyanakkor szintén lehetséges hosszútávon.
A kutatási eredmények alapján tehát elmondható, hogy Cserépfalu bevonható a Felső-magyarországi Borút, a Felsőmagyarországi Várút tematikus út sorozataiba, illetve érdemes a 2016-ban Hungarikum címet kapott Bükkaljai kaptárkövek
és kőkultúra tematikus útvonalának kidolgozása is a településen. A kaptárkövek megtekintését ma is kijelölt tanösvény segíti.
A körvonalazott fejlesztési területek eltérő karaktere és fejlesztési irányvonala csak előnyösen hathat a település életére.
Mivel Cserépfalu Eger, Mezőkövesd és a Bükki Nemzeti Park vonzáskörzetébe esik, s számos természeti és kultúrtörténeti
értékkel és kulturális örökséggel rendelkezik, hosszútávon érdemes a minőségi épített környezetre (Szeberin - Szeberin 2017)
és értékekre alapuló falulátogató, kulturális turizmust, a konferenciaturizmust, illetve a természeti értékeken alapuló öko-,
aktív hobby és falusi turizmust, valamint a helyi bor- és gasztronómiai turizmust fejleszteni (Provincia Területfejlesztési és
Építészeti Tervező Kft. 2012). Ehhez a településen mind a természeti adottságok, mind az alap infrastruktúrák már adottak.
Kutatási eredményeim hozzájárulnak Cserépfalu Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójának szakmai bővítéséhez is.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönöm, hogy kutatásaimat és a tanulmány elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00001, “Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex
fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” című pályázat és Cserépfalu Önkormányzat vezetősége (Csendes Péter, Farmosi Zoltán) is
támogatta.
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STATISZTIKAILAG VÁROS –
VÁROSIASSÁG A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSOK TÜKRÉBEN
KARSAI VIOLA, TRÓCSÁNYI ANDRÁS
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

Absztrakt
Magyarországon jogi-közigazgatási tekintetben egyértelműen meghatározott a falu és a város közötti éles választóvonal. A funkcionalitás,
illetve a napi gyakorlat alapján ez közel sem mindig ilyen megkérdőjelezhetetlen. Némely “falu” esetében rácsodálkozik az ember, hogy
(jogilag) nem városban jár, a másik oldalról pedig, különösen az utóbbi évtizedek városait vizsgálva, tízből kilenc hétköznapi ember
a jogállással szemben a szemének hisz és inkább falunak/községnek minősítene városként definiált helyeket. A városiasság nem jogi
kategória, a városias jellemzők megléte vagy hiánya a várossá nyilvánítási kritériumok ellenére sem biztosíték arra, hogy a várossá
vált település városiasnak is nevezhető. A KSH várossá nyilvánítási komplex mutatószáma (136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §.)
meghatározza ugyan, hogy statisztikailag a jogalkotó adott településre városként tekinthet-e, ugyanakkor ez még a szabályozás (321/2012.
(XI. 16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról) szerint sem jelenti a városi cím birtoklásának automatikus jogát. Vajon az érintett
települések vezetése miként látja a kérdést? Mégiscsak róluk van szó, az ott élők mindennapjaiban egyértelműen megjelenik a városiasság
vagy éppen a ruralitás kérdése. A helyeik percepciójában megjelenő urbanitási képet a településvezetőkkel készített interjú keretében
mértük, az elsődleges vizsgálati kör a statisztikailag városiasnak tekinthető (nagy)községek köre. Jelen tanulmány egy nagyobb kutatás
része, amely a formális urbanizáció kérdését járja körül, így önmagában nem teljességre, pusztán egy részletkérdés megvilágítására
törekszik.

Kulcsszavak: statisztikai városfogalom, formális urbanizáció, várossá nyilvánítás

1. Bevezetés
A várossá nyilvánítások kérdésköre a rendszerváltás utáni Magyarországon az 1990-es évek második felétől számos
kutató (Kiss É. 1998, Beluszky P. – Győri R. 2006, Tóth J. 2008, Kőszegfalvi Gy. 2008, Kulcsár J. L. 2008, Csapó T. – Kocsis Zs.
2008, Zsótér B. 2008, Dövényi Z. 2009, Németh S. 2009, Pirisi G. 2009, Pirisi G. – Trócsányi A. 2009, Szebényi A. – Nagyváradi
L. 2009, Tóth J. 2009, Faragó L. 2009, Marosi L. 2009, Kőszegfalvi Gy. 2009, Szabó T. 2015) érdeklődését keltette fel, leginkább
a folyamat liberalizációja, majd az azok következtében eleinte tömeges címadások, végül pedig a folyamat befagyasztása
alapot és okot adtak a települések és általában a kérdéskör vizsgálatához. A városi cím itthon még ma is egyfajta presztízzsel
bír mind a település (Trócsányi A. – Pirisi G. – Malatyinszki Sz. 2007), mind pedig annak lakói számára, ugyanakkor a 2000es években felgyorsuló és mennyiségében is a városok számát és az állomány minőségi összetételét is módosító gyakorlat
valamelyest leértékelte a rangot. A városok száma rapid módon gyarapodott: 1990 után az addigi duplájára emelkedett,
elérve a ma is aktuális 346 elemszámú sokaságot, míg az (egyik) elsődleges jellemző, az átlagos lakosságszám pedig csökkent.
1990-es években még 7170 fő, a 2000-es évek új városainak átlaga viszont már csak 6175 fő volt, míg az utolsó két, új
városokat eredményező fordulóban 5000 fő körül változott (2009-ben 3904, 2013-ban 5357 fő volt a várossá nyilvánítottak
átlagos népességszáma). Mindeközben a 346 város átlagos népességszáma 19 950 fő, de ha a főváros, megyei jogú városok
és megyeszékhelyek nélkül nézzük a számot, azaz az egyszerű, előtag és speciális jogállás nélküli városokat vesszük alapul,
akkor is 9902 fős átlagot kapunk. A tízezer főt el nem érő átlagos népességszám is meglehetősen széles skálán szóródik:
Pálháza például alig és egyre kevésbé haladja meg a lélektani ezres határt (1041 fő), míg a legnagyobb, Dunakeszi (43 005
fő) két megyei jogú városunkat, megyeszékhelyünket is “túlnőtte” (KSH Magyarország helységnévtára, 2017).
A népességszám csak egy a számos vizsgálható jellemző közül, bár kétségkívül az egyik legjelentősebb, hiszen adott
települést alapvetően meghatározza a népessége – annak mennyiségi és minőségi sajátosságaival. Emellett számos olyan
statisztikai mutatóval leírható jellemző létezik, amellyel könnyedén kategorizálhatóak a települések. Jelen tanulmányban
kísérletet teszünk egy kevésbé számszerű, nehezebben megfogható vonás, a városiasság “mértéke”, alapján megvizsgálni
néhány (nagy)községet. Ezen települések a hivatalos statisztika szerint városiasak, ugyanakkor jogállásukat tekintve
mégsem azok, többségük ettől meglehetősen messze áll (nem említve azt a mellékes tényt, hogy az utolsó sikeres pályázókat
2013-ban, öt évvel ezelőtt avatták várossá...). A kérdés ezek után az, hogy az érintett települések vezetői miként vélekednek
elvi (statisztikai és nem közjogi) és mindennapi városiasságukról, és egyáltalán, miként állnak a városi címhez: látnak-e
potenciált, előnyt a várossá nyilvánítás kapcsán, illetve annak következtében.

2. Kutatási előzmények és módszerek

A jelen kutatásban vizsgált települések körének kiválasztása a várossá nyilvánítást szabályozó rendeletben (321/2012.
(XI. 16.) Korm. rendelet és ahhoz kapcsolódóan a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §.) meghatározott várossá nyilvánítási
komplex mutatószám alapján történt: az annak 2015-ös átlagát (a vizsgált évben: 6,73) meghaladó, azaz városiasnak
minősülő községek és nagyközségek szerepelnek a megkeresettek listáján. Az értéket a népesség és népmozgalom, oktatás
és iskolázottság, egészségügy, lakás, infrastruktúra, illetve a gazdaság témaköreihez csoportosított összesen 23 mutató
alapján számolják, végül egy adott évi átlag meghatározása alapján értékelik, rangsorolják és kategorizálják a településeket.
Ennek bázisán 16 olyan (nagy)községet (a kutatás által érintett (nagy)községek: Abda, Budajenő, Csömör, Gyermely,
Herceghalom, Kisbajcs, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Páty, Pilisszentiván, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Teskánd, Üröm, Zánka)
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találtunk, amelyek a statisztikák szerint jogállásuk ellenére (a mutató életbelépte után 2017-ben és 2018-ban is pályáztak
települések a városi címre. A két év mintegy 14 pályázójából egyetlen település közelítette meg a mutatót, mégis, a 6,7-es
értékkel rendelkező Gyenesdiás nagyközség városi pályázatát a döntéshozók nem tartották támogatandónak) és mellett
városiasnak tekinthetőek. 2018 nyarán mind a 16 település vezetőjével felvettük a kapcsolatot, a kutatás továbbra is
folyamatban van, de már értékelhető mennyiségű és mélységű információ érkezett, illetve egy vezető egyértelműen jelezte,
nem kíván részt venni a vizsgálatban. A későbbiekben a lista bővül a szintén határérték feletti értékkel bíró, 1990 után
városi címet nyert 26 településsel (a kutatás által érintett városok: Aszód, Balatonföldvár, Balatonfűzfő, Biatorbágy, Bóly,
Budakalász, Budakeszi, Bük, Diósd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Fót, Göd, Halásztelek, Herend, Hévíz, Kistarcsa, Kozármisleny,
Pomáz, Répcelak, Törökbálint, Vecsés, Velence, Veresegyház, Zalakaros, Zsámbék), ezek mintegy egyharmadával korábban
már munkakapcsolatot alakítottunk ki, így ebben az etapban is rendelkezünk „terepi” tapasztalatokkal.
A 3155 magyarországi helység közül 88 (2,8%) érte el a KSH szempontjai alapján meghatározott városias határértéket.
Ezek közül 46 klasszikus városnak tekinthető, hiszen 1990-előtt nyerték el a címet, nagyobbak, funkcióik alapján színesebbek.
A megmaradó 26 a rendszerváltás óta léphetett előre jogállását tekintve (az időszak új városainak mindössze 14,3%-a), 16
pedig (nagy)község, amely mutatói alapján azonban urbánus. Arányaiban ezek az értékek igen alacsonyak, főként, ha mellé
vesszük a városi lakosság arányát, illetve annak a 20. század óta tapasztalható folytonos és intenzív növekedését (Kovács Z. –
Dövényi Z. 1998, Pirisi G. 2009). Az ország alig 9,8 millió lakosának 70,45%-a élt városokban 2017-ben, az 1990 után várossá
vált települések népességi aránya pedig a teljes városi lakosság mindössze 16,58%-a (a teljes lakossághoz viszonyítva ez
11,68%). Ha mindezt Budapest nélkül vizsgáljuk, tekintettel annak jelentős túlsúlyára és emiatt torzító hatására, látható,
hogy a városi lakosság aránya 64,02%-ra csökken, a rendszerváltás utáni városok lakosainak aránya pedig az összes városi
lakos arányában 22,22%. Ez azonban még mindig igen alacsony részesedés, alátámasztva erről az oldalról is azt, hogy az
utóbbi időben címet kapott városok zömmel alacsonyabb népességszámmal bírnak, számosságuk ellenére arányaiban is
visszafogott a súlyuk.
A településvezetők véleményét a kutatás felvetésével kapcsolatban három fő kérdéscsoport mentén próbáltuk felmérni.
A lekérdezés módja (egyeztetve a válaszadókkal) személyes, telefonos interjú, vagy írásban elküldött és megválaszolható
kérdéssor alapján történt. A három témakör alapján azokra a főbb kérdésekre igyekeztünk választ kapni, hogy inkább
faluként vagy városként tekintenek-e a vezetők saját településeikre, illetve a helyi tradíciók és életmód ezt a véleményt
mennyire tükrözik. Kérdéseink egy másik csoportja a települések jelenlegi funkcióira és vonzáskörzetére, általában a
településföldrajzban klasszikusnak tartott térségi szerepekre vonatkoztak. Mindezek után a várossá nyilvánításra való
nyitottság, a városi címre (rangra) való esetleges törekvés problematikáját próbáltuk felmérni: azt, hogy előnyösnek,
hátrányosnak vagy egyszerűen csak “feleslegesnek” vélik a címet és azt, ami vele jár(hat).
A lekérdezéssel párhuzamosan és azt megelőzően bejártuk a településeket, próbáltunk minél több háttérinformációt
szerezni (fejlesztési dokumentumok, monográfiák, arculati kézikönyvek stb. alapján), hogy kívülállóként is minél árnyaltabb
képet alakíthassunk ki a vizsgált települések mindegyikéről.

3. Eredmények

A térképen (1. ábra) láthatók a vizsgált és későbbiekben elemezni kívánt települések. Szembetűnő, hogy elhelyezkedésük
meglehetősen egyszerű területi mintázat mentén írható le. Tulajdonképpen mindegyikük agglomerációs településként
értelmezhető, sajátos, magyar típusait is megjelenítve. A budapesti agglomerációban fejlettebb és legfejlettebb, elsősorban
természet- és azzal összefüggésben kialakuló közlekedésföldrajzi helyzetük miatt kevésbé népes, így a statisztikában
is könnyebben kiugró értékeket produkáló községek képezik a fő tömeget. Mindezek mellett a főváros térségében egy –
közigazgatásilag mindenképpen – összenövő városias tengelyt alkotnak, benne két nagyobb – jelenleg a legnépesebb, és
ténylegesen városiasnak tekinthető nem városi jogállású – településünkkel, Solymárral és Csömörrel. Szintén agglomerációs
településekként értelmezhetők a vidéki mintából bekerülő elemek, közöttük szigetként Zánka, amely mára fizikailag is
összeolvadóban van két tóparti szomszédjával, arról nem is beszélve, hogy sajátos szerepe miatt már 1975-ben kiérdemelte a

1. ábra: Statisztikailag városias települések a várossá nyilvánítási komplex mutatószám alapján, 2015 (Adatok: KSH)
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hivatalos szóhasználatban és a köznyelvben is a(z úttörő)város megnevezést. Az agglomeráció településeinek összenőtt volta
is arra enged következtetni, hogy hasonló mechanizmusok nyomán, hasonló pályán fejlődtek, így a városias sajátosságaik is
analóg jellemzők mentén keresendők. A vizsgálat további részében elemzésre kerülő, a rendszerváltás óta már városi címet
szerzett települések elhelyezkedése is hasonló mintázatot követ, az árnyalatnyi különbségeket az átlagosan nagyobb méret
okozza. Ezen térbeli koncentráció arra (is) enged következtetni, hogy az urbanitás – álljon az a legszínesebb statisztikai
mutatók talaján is – meglehetősen szoros kapcsolatban áll azzal, amit általában társadalmi-gazdasági fejlettség alatt
értünk. Megkérdőjelezheti ugyanakkor a KSH mutató életszerűségét, hogy a Bóly–Aszód tengelytől keletre eső térségben
sem „városias” (nagy)községet, sem hasonló új várost nem találunk, de a rendszerváltás előtti, kevéssé megkérdőjelezett
urbanitású városállományból is csak mintegy tucatnyi képes a mutató jelentette szintet meghaladni.
Falu vagy város?

A fentebb leírt elhelyezkedés, jelen esetben a (nagy)városok közelsége, agglomerációja abból a szempontból is befolyással
bír, hogy adott települések vezetőinek milyen városkép él az elképzeléseiben, mihez viszonyítják, hasonlítják a saját (nagy)
községüket: az esetek többségében nem egy (ideáltipikus – ha létezik egyáltalán ilyen) kisváros a viszonyítási alap, hanem
egy-egy nagyváros, a legtöbb esetben ez pedig maga Budapest.
Az első kérdések azt mérték fel, hogy jogállásától eltekintve falunak vagy városnak tartja-e a vezető a települését, illetve,
hogy mindettől függetlenül mit tart egyáltalán városias jellemzőnek. A válaszolók háromnegyede egyértelműen faluként
tekint a településére, egy esetben alvótelepülésként definiálták, amelynél a városias jelleg dominál, illetve egy vezető úgy
fogalmazott, faluban nőtt fel, de most már inkább kisvárosiasodó nagyközség a település a lakosság (száma és jellemzői)
miatt.
A városiasság mibenlétét (általánosságban) többen afelől közelítették, hogy az alapkritériumok (ezzel a fejekben élő
városképre, avagy éppen a legfrissebb kritériumokra, úgymint „teljes infrastruktúra”, középiskola, tűzoltóság, rendelőintézet
stb. gondoltak) teljesülése elengedhetetlen. Szinte minden válaszadó intézményi és infrastrukturális összetevőket említett,
de többen a településkép egészét, illetve az arculatot határozták meg. Véleményük szerint a városiasság elengedhetetlen
összetevője a közterületek léte és (intenzív) használata, valamint a lakóházak is városias sajátosságokat kell, hogy mutassanak
(beépítés, beépítési sűrűség, lakóházak állapota stb.), emellett szerintük a „nagyobb épületek” tükröznek városias jelleget.
Ezeken felül a lakosság volt a harmadik említett nagyobb egység, amely meghatározó. Ezt nem mennyiségi oldalról, hanem a
lakosok „minősége” felől közelítették meg: az életforma, igények, gondolkodásmód, vagyoni helyzet, hétköznapok megélése,
a fogyasztás mibenléte és a polgárosodottság azok, amik véleményük szerint városias társadalmat alkotnak/képeznek.
Emellett elhangzott az a vélemény, hogy “az egyetlen társadalmi rétegből álló település nem lehet sikeres”. Eszerint valamiféle
sikeresség is feltétele a város(iasság)nak, amihez pedig elengedhetetlen a társadalmi sokszínűség, rétegződés, diverzitás is.
A minőségi mutatók dominanciája a mennyiségiek felett az 1990-2013 közötti időszak várossá nyilvánítási gyakorlatával
rokonítható, az akkori felfogás az egészen apró, ugyanakkor különleges adottságú, vagy éppen színes összetételű, múltú falvak
várossá válást is lehetővé tette. Ezzel szemben a rendszerváltás előtti gyakorlat – az egyedi mérlegelés jogát természetesen
fenntartva – lélekszám-minimumokat (8000, majd 5000 főt) határozott meg, míg a legújabb szabályozás (...fejlett különösen
az a község, amely népesebb mint 10 000 fő, illetve amely lélekszámában folyamatosan növekszik...) is feleleveníteni látszik
ezt a kvantitatív szemléletet.
A városias jellemzők körüljárása után a legtöbb polgármester nem tartotta települését városiasnak, maximum „bizonyos
elemeiben”, ami összecseng azzal, hogy a településeket összességében a legtöbben faluként látják. Meg kell jegyezzük
viszont, hogy már az első kérdésnél (falunak vagy városnak tartja-e a helységet) szinte minden esetben kiegészítették a
mondanivalójukat azzal, hogy faluként szeretnék fejleszteni a (nagy)községet: ezt a hagyományok ápolásával, falusias
programok szervezésével és továbbélésének biztosításával próbálják elérni. Mindezek mellett igyekeznek az ott születő
és felnövő népességet helyi identitásban erősíteni, megtartani, később esetleg visszacsábítani családjaikkal, így az épülő
közösségek nem bomlanának fel. A népességszám gyors növekedését, amely (elméletileg) a városiasság és a városodás felé
is húzhatja a településeket – hiszen a beköltözők zöme korábban (nagy)városi lakos volt “városias” igényekkel, illetve a
városi küszöb átlépésének legkeményebb korlátjaként a népességszám limit (L.: fentebb a kormányrendelet így fogalmaz:
„A kezdeményezések értékelése során az átlagos városi fejlettségi szintet elérőnek kell tekinteni különösen azt a községet,
amely lakosságszáma a KSH által a kezdeményezés elbírálásának évében nyilvántartott legfrissebb hivatalos adat szerint
meghaladja a 10 000 főt és az azt megelőző öt évben folyamatosan növekedett.” E 2015-ben hozott „megszorítás” szöveg
szerint igazából nem az, mert a „fejlett” mellett, ott a „különösen” jelző, mindazonáltal a köznapi és a szakmai diskurzusokban –
de, ami ennél is fontosabb az elutasító döntések során – kötelezően teljesítendő értékként értelmezik a 10 000 fős és emellett
folyamatosan gyarapodó lélekszámot. Ez ebben a pillanatban egyetlen település előtt tartja nyitva az elvi kaput, az érintett
Solymár vezetőinek azonban nincs szándékuk előrelépni a közigazgatási ranglétrán.) látszik –, igyekeznek a beépíthető,
forgalomképes telkek és új ingatlanok körének szűkítésével kontrollálni. Többen kiemelték, a falusias jelleg megtartása azért
is fontos a lakosságszám növekedése mentén is, mert a kiköltözők a város helyett faluban, azaz falusias(abb) környezetben
kívánnak élni – nem beszélve a helyiekről. Az első paradoxon éppen ebben rejlik, hogy városias életet szeretnének élni
falusiasnak tartott környezetben, miközben ezeket a községeket éppen e kiköltözés urbanizálja. További ellentmondás
és későbbi elégedetlenség forrása, hogy bár a falusias környezet a vágyott, de mellé városias jelleget is (ingatlan-méret,
beépítési forma, infrastruktúra, szolgáltatások, intézmények stb.) elvárnának, ami hamar konfliktusforrássá válhat akár az
önkormányzatokkal szemben, akár a „régi” és „új” lakosok között.
Várossá nyilvánítás

A következő kérdésblokk arra vonatkozott, hogy adott település miként vélekedik a várossá nyilvánításról, annak
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lehetőségéről, mit várnának és várhatnak tőle, illetve, hogy a támogatottsága milyen mértékű lenne. A válaszadó
polgármesterek java része nem kíván foglalkozni a kérdéssel, amelyre többféle indokot is elmondtak. Egyfelől nem látnák
anyagi hasznát a cím megszerzésének (a többletfeladatok mint hátrány nem jelentek meg túlzott súllyal a kérdés kapcsán),
másfelől a centralizálódó közigazgatásban megkopott a korábbi várospresztízs. Mivel szinte minden esetben egy-egy
nagy(obb)város közelsége jellemző, nem meglepő módon zömmel úgy nyilatkoztak, hogy a falusias jelleg megtartásával kell
ellensúlyozni a közeli várost, a (betelepülő) lakók igényeinek – minden ellentmondás ellenére még mindig a falusias karakter
dominál a lakóhelyválasztáskor – így tudnak legjobban megfelelni. Egy esetben merült fel, hogy a városi cím megpályázásra
kerüljön. Itt részben szakmailag-financiálisan és társadalmilag is megalapozott a gondolat: a nagyobb települések esetén a
hivatal finanszírozott létszáma arra a szintre emelkedhetne, hogy a lakosságszámból adódó igényeknek jobban meg tudna
felelni az igazgatási szolgáltatási színvonalában. A településvezetés szándékát kontrollálandó, helyben saját felmérés is
készült, amely pozitív visszajelzést hozott a polgármester felvetésével kapcsolatban. Mindazonáltal ugyanazt tapasztalták,
mint e sorok korosabb szerzője a korábbi másfél évtized során számtalanszor, hogy a helyi lakosság körében helytelen
képzettársítások húzódnak a város(sá nyilvánítás) kapcsán. Az ellenzők – kiknek zöme a szuburbán jellegből következően
zömmel városi gyökerű – a várossal azonosítja az ipart, a lakótelepeket, a zsúfoltságot, az elidegenedést stb. Úgy gondolják, a
városi cím elnyerése után ezek a városi jellegek egyértelműen és elkerülhetetlenül megjelennének a településen, lerombolják
a falusias nyugalmat és a vonzó kertvárosias hangulatot, még az arculatot is gyökeresen megváltoztatják. A fentebb már
leírt paradoxonhoz kapcsolódóan szinte egyik ellenzőnek sem jutott eszébe, hogy talán éppen ő, új lakóhelyet választó
családja, valamint az ezres nagyságrendben hasonlóan gondolkodó és cselekvő kiköltöző kapcsán kerül(he)(t) veszélybe
az áhított vidékies hangulat… Ugyanakkor a polgármester elmondta, meglátása szerint a támogatók is kevésbé gondolták/
látták át a kérdést, a városi címet a városi lét presztízsével azonosították, egyéb lehetőséget nem látnának benne. Utóbbi
gondolat kapcsán azt is megjegyezte, hogy ismeretei szerint a településvezetők korábban legtöbbször hasonló gondolatok
mentén, a presztízs oldaláról közelítenek, mára azonban szinte csak a száraz (financiális) racionalitás maradt, a némileg
több finanszírozott feladat és létszám miatt a tájékozott jegyzők támogatják leginkább a várossá válást. A mintánkból is
igazolódott, a korábban már leírt felvetésünk (Trócsányi A. – Pirisi G. – Malatyinszki Sz. 2007; Pirisi G. – Trócsányi A. 2007),
miszerint a kisebb települések esetében a presztízs mellett fejlődési-fejlesztési lehetőségeket is látnak az előrelépésben.
Mára ez az álláspont annyival egészült ki, hogy az igazgatási centralizáció elől előre menekülő, apróbb, de fejlettebb községek
szívesebben vágnának bele a várossá válás kockázatosabb folyamatába, mint népesebb társaik, akiket még álláspontjuk
szerint kevésbé fenyeget az összevonás réme.
Ez a polgármesterünk fejtette ki azt is, hogy a kutatásban túlsúlyban lévő agglomerációs települések „teljesen szervetlen
fejlődés eredményeként jönnek létre és nagy alvófalvakká válnak, nem a vásosiasodást hordozzák magukban”. A lakosságszám
hirtelen növekedése és a falvakkal szemben támasztott ellentmondásos elvárásai „rombolják a szolgáltatások és az
infrastruktúra minőségét”, ezt azonban a le-lemaradó fejlesztések nem minden esetben tudják követni. Hasonló konfliktusokat
hordoz a közszolgáltatások iránti kiszámíthatatlan kereslet: a helyben óvodába járt gyerekek prognosztizálhatatlan hányada
kerül általános iskolába ugyanott, de hasonló problémákkal küzd a szolgáltatások további számos szegmense. Egy másik, de
szintén agglomerációs település vezetője ezt alátámasztandó elmondta, hogy náluk tudatosan „mesterségesen szabályozott”
a telkek kijelölése, mert az infrastruktúra fejlesztése nem tudna lépést tartatni a népességnövekedéssel, és megelőzendő a
minőségbeli visszaesést, inkább lassítják a folyamatokat.
Fejlettség és vonzáskörzet

A fejlettségre és vonzáskörzetre vonatkozó kérdések alapján elmondható, hogy minden település – más-más mértékben
és jelleggel, de – fejlettnek és ezzel együtt fejlődőnek mondható. Az alapinfrastruktúra szinte mindenütt garantált, ezen felül
pedig igyekeznek mindent biztosítani, ami a lakosság igényeit kielégíti – a fent említett ellentmondások mentén és annak
ellenére is. Mindazonáltal megjegyezendő, hogy a főváros térségében e fejlesztések inkább saját forrásokra alapulnak, így
a növekedés ördögi körébe bekerülve – több forrás csak több lakostól és vállalkozótól nyerhető – a fenti konfliktusokat élik
meg, míg vidéki társaikat a külső pályázati források segítik fejlesztéseikben.
A (saját) vonzáskörzet létének tekintetében, agglomerációs, nagyvárosok közelében lévő települések lévén, nem feltétlen
tudják értelmezni a kérdést. Egyértelmű számukra, hogy ők élnek más települések gravitációs terében, saját vonzásukat még
a kimutathatónál is gyengébbre értékelik. Kisebb mértékű, speciális funkciókhoz kapcsolódó “vonzáskörzetet” megneveztek
(bizonyos, kifejezetten falusias programok, vagy éppen árában vonzó helyi szolgáltatások és intézmények kapcsán), ugyanakkor
klasszikus értelemben vett, esetleg komplexebb, több funkciót érintő vonzáskörzetről nem beszélhetünk. A települések
fejlődése több szempontból is a közeli városhoz kapcsolódik, akár a népességszám növekedése és a beköltöző lakók jellemzői
(polgárosult, jobb módú stb. népesség), akár a munkalehetőségek egy része alapján tekintünk e falvakra. A térségi szerep
léte manapság azért is jelentős kérdés a városiasság kapcsán, mert a várossá nyilvánítási szabályozás – felfogásunk szerint
– egyetlen kötelezően teljesítendő kritériumot tartalmaz, ez pedig a vonzáserősség, amelyet a bejárók arányának értékéhez
rögzít a kormányrendelet („A kezdeményezések értékelése során térségi szerepet betöltőnek kell tekinteni azt a községet,
amely esetén a községben dolgozók legalább 20%-a más településről jár be dolgozni.” – a lélekszámminimummal ellentétben
itt hiányzik a „különösen” kitétel, így kötelezően teljesítendő paraméternek tekinthetjük.). A fent említett településeknél
viszont erről az elmondottak alapján nem, vagy legalábbis nem a klasszikus módon beszélhetünk, a vizsgálatba bevont
kisebb falvak messze vannak a minimum elérésétől, de ugyanez igaz az Alföld nagyhatárú kisvárosaira, vagy éppen mutatói,
hagyományai alapján egyébiránt városesélyes népes nagyközségeire.
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4. Összefoglalás, további lehetséges irányok
A vizsgált települések kiválasztása statisztikai alapon történt, így meglehetősen éles határvonal mentén kerültek az elemek
a vizsgálatba, holott az urbanitás vajmi kevéssé fogható meg számokkal, paraméterekkel. A későbbiekben a határérték
körüli települések is lekérdezésre kerülhetnek, miként a már várossá lett települések véleményének kikérése is tovább
árnyalhatja a képet. Mindazonáltal a korábbi terepi tapasztalatok és a mostani felmérés eredményeiből is egyértelműen
körvonalazódik, hogy a településvezetők egységesen az infrastruktúra, a szolgáltatások, az arculat és lakosság minőségi
paraméterei alapján határozzák meg a városiasság mibenlétét. Itt azonban vissza kell utalnunk arra, hogy a települések
országon belüli elhelyezkedése egyszerre hordozza magában, hogy összevethető fejlettségűek, társadalomszerkezetük
rokon vonásokat mutat, városiasságuk hasonló. Ez a térszerkezeti pozíció abban is meghatározó, hogy analóg képzeteket
okoz annak tekintetében, hogy a helyiek miként vélekednek a városiasság mibenlétéről. Feltűnő, hogy az általánosan ismert
(hagyományos) városi funkciókat mennyire leképezik a polgármesterek által elmondottak, ugyanakkor kontrasztos, hogy
mennyire nem tudják azonosítani sem a lakosok, sem a településvezetők saját szerepüket a hazai (szub)urbanizációban.
Részben a nagyvárosok közelsége, az azokhoz való viszonyítás és a népességük egy részének nagyvárosi előélete,
valamint ennek következményei, részben pedig a fekvésből adódó központi funkció hiánya okozhatja azt is, hogy a városi
címben a legtöbben nem látnak lehetőséget. Ebbéli meggyőződésüket egyféleképpen tudtuk csak – azt viszont kifejezetten
eredményesen – megfordítani: a közelmúlt nem éppen fejlett új kisvárosainak felemlegetésekor egyértelműen jelezték,
hogy „azoknál” természetesen fejlettebbek, így városiasabbak. Ezt a fajta hozzáállást korábban bokorhatásként (Pirisi
G. – Trócsányi A. 2009) írtuk le, hiába született azóta 40 város és telt el egy évtized, a településvezetői attitűd érdemben
nem változott. Másképpen fogalmazva: a városokról alkotott kép, a formális és funkcionális urbanizációval kapcsolatos
információk zöme hagyományos elemeken nyugszik, nehezebben változó, ugyanakkor dicséretes, hogy a gyorsan változó
finanszírozási, igazgatásszervezési környezetben adaptívan, proaktívan is helyt tudnak állni.
A vizsgálati minta szélesítése más tekintetben is kívánatos lehet, mert a térbeli koncentráció nem csak az agglomerációk
túlsúlyát mutatja a jelenlegi paraméterek szerint, de feltűnő bizonyos térségek és típusok hiánya is a listában. Maga a komplex
mutató alkalmas-e az urbanitás árnyalt mérésére, a különutas – pl. alföldi – urbanizáció (Beluszky P. 1996, 2010), vagy az
elaprózott terek, jelentős vonzáskörzettel és térszervező erővel rendelkező központjai mennyire értelmezhetők e mutatóval?
A minta alapján messzemenő következtetéseket nem szabad levonnunk a vizsgált településállományról, azonban a szerzett
tapasztalatok árnyalják a formális urbanizációval kapcsolatos ismereteinket. A közeljövőben a minta több szempontú – új
városokra, illetve a határérték körüli községekre történő – kiterjesztése térben új mintázatot és reprezentációt hozhat,
valamint az elemszám növekedtével a fenti megfogalmazásaink is stabilabb alapokon nyugodhatnak.
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DIFFERENCIÁLÓDÁS, ELZÁRTSÁG, FEJLESZTÉSI KÉRDÉSEK KÜLTERÜLETI
LAKOTT HELYEKEN – ESETTANULMÁNYOK A MEZŐFÖLDRŐL
MASINKA KITTI
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

1. Bevezetés

A külterületi lakott helyek nem csak az alföldi térségekhez kapcsolhatók, hanem az ország több különböző régiójában,
változatos formában és sűrűségben, de karakteres elemei a vidéki tájnak. A tanya az mely a legmagyarabb, a legtipikusabb és
a legtöbbet kutatott (Lettrich, 1968; Becsei 1978; Tóth 1976; Csatári 2010; etc.) a magányos települések közül. A Mezőföldön
azonban csekély a tanyák száma, holott az Alföld része, de a Duna másik oldalán helyezkedik el, és egy más struktúrába
illeszkedik. Ezen a területen inkább az uradalmak voltak jellemzőek, nagyrészt majorok és puszták váltak meghatározóvá,
több más külterületi lakott hely mellett.
A majorok és uradalmi puszták ugyanolyan hagyományosnak mondható struktúrák, mint az alföldi tanyák, azonban
fejlődési pályájuk, morfológiájuk, társadalmuk, működésük, nagyban eltér. Többen foglalkoztak már a majorok kérdéskörével
is, melyekből mind a mai napig a legtöbb Somogy megyében és a Mezőföldön található (Balogh – Bajmócy 2011; Beluszky,
2003; Erdei, 1974; Mendöl, 1963; Dövényi - György-Dávid, 2014). Hagyományosan a majorokban valamiféle mezőgazdasági
tevékenységet folytattak, amely sok helyütt azt eredményezte, hogy ezek a településrészek az anyatelepüléstől igen messze
helyezkedtek el, amely nem csak a kedvezőbb természeti adottságoknak, hanem az akkori birtokstruktúrának is köszönhető
volt. Ez a távolság azonban jelenleg igen nagy gondot okoz, mind a külterületek lakóinak, mind az anyatelepülésnek. Ez
azonban nem csak fizikai távolságot jelentett (jelent), hanem azt is, hogy ezeken a településrészeken élők nem igazán részei
(és a múltban sem) a faluközösségnek, amihez tartoztnak. Kutatásomban ezért is választottam a Mezőföld egy olyan egységét
(dunaújvárosi járás területe), mely nagyhatárú településekkel rendelkezik, ezáltal a távolság kérdése is igen meghatározó,
sok más probléma mellett.
A majorok eredeti funkciójának fokozatos megszűntével, a II. világháború alatt és után sokszor kiürültek, míg mások
megerősödtek és akár településközponttá válhattak. A termelőszövetkezeti mozgalom megindultával új virágzás jött
el a majorok életében, a településektől való viszonylagos távolság telepítő tényezőként hatott, akár gépállomásokká,
javítóműhelyekké, állattartó telepekké alakították őket. Több esetben (könnyű)ipari vagy éppen szociális funkciót kapott
a külsőség, de használatuk folyamatosnak volt mondható. A rendszerváltás után funkcióvesztés tapasztalható, majd a
privatizáció hatására kezdtek el igen erősen differenciálódni, mely folyamatnak sok helyen negatív következményei lettek. A
funkciók kiüresedése, a termőterületek magánkézbe kerülése és az ezzel együtt kialakult munkanélküliség nehéz helyzetbe
sodorta a helyi lakosságot, valamint az anyatelepülést egyaránt. Azok a nagyhatárú települések, melyek több ilyen egykori
majorral, pusztával vagy egyéb külterületi lakott hellyel rendelkeztek, nem találták, és sajnos nem is találják a módját annak,
hogyan és mit is kellene kezdeni ezekkel a sok esetben egyre jobban slumosodó, leszakadó településrészekkel. A kutatás
célja esettanulmányokon keresztül, az ilyen egységek jelenlegi fizikai állapotának bemutatása, problémáinak felismerése és
összefoglalása, illetve a lehetséges fejlesztési kérdések megfogalmazása.

2. Módszertan

A kutatás szinte teljes mértékben empirikus módszerekre épül. Egy ilyen mélyfúrás jellegű felméréshez elengedhetetlen
a terepi munka, a lassan kiépülő tapasztalat. A külterületi lakott helyeket nevezhetjük ,,egyedi” képződményeknek, ugyanis
a településhálózatban betöltött szerepük is egyedülálló, valamint társadalmuk is heterogén. Emellett megjegyzendő, hogy
a külterületi lakott helyek vizsgálatához részletes adatbázis Magyarországon igen nehezen érhető el. Ehhez kapcsolódva a
kutatás szempontjából lényeges szeletet alkottak a beavatkozás-mentes vizsgálatok, valamint a megfigyelési módszerek.
Fontos volt tehát némi tartalomelemzést, valamint történeti elemzést is folytatni, ugyanis nemcsak a jelenlegi adatbázisok
szűkösek, hanem a múltból sem rendelkezünk túl sok információval ezekről a területekről.
A terepi munka során a külterületek fizikai állapotának felmérése történt meg felmérőlapok segítségével, melyek
a következő témakörökre épültek: épületek száma, állapota, jellege; vélt vagy valós funkció; rekreációs tér megléte és
használata; parkoló autók száma, szolgáltatóegységek száma és jellege; közlekedési kapcsolatok – buszmegállók, vasúti
megállók száma, menetrendje; vonalas infrastruktúra állapota, térerő, internet és műholdas tévé megléte. Ezek a lapok,
melyek a témakörökből készült táblázatokból álltak, nagyban segítették és gyorsították a terepen való felmérést, jegyzetelést,
emellett egy különálló részt is tartalmaztak ahová az egyéb megfigyelések, apró adalékok kerülhettek rögzítésre. Emellett
minden terepi munkanapon fotódokumentáció, és a nap végén részletes terepnapló is készült. Másik fontos szelete a terepi
munkának az interjúk készítése volt. Ezt két részre bonthatjuk: készültek mélyinterjúk, valamint rövid, strukturálatlan
interjúk is. A lokális társadalom helyzetéről próbáltam egyfajta képet kapni, valamint a település múltjáról és jelenéről, az
esetleges változásokról. Emellett fontosnak tartottam felmérni a helyiek kötődését, identitását, valamint mobilitásukat, és
azt, hogy milyen fejlesztendő területek azok, amelyeket a legtöbb lakos hiányol az adott településrészről.
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3. A vizsgált területek általános állapota és problémái
A vizsgált külterületek jelenlegi helyzetét nagyban meghatározza egykori és jelenlegi funkciójuk, valamint elhelyezkedésük
is. A mintaterületek között túlsúlyban vannak azok, amelyek a mezőgazdasághoz kötődnek vagy kötődtek a múltban, de ezek
fizikai állapota is lényegesen eltér egymástól. Azonban területi, de nem egyedülálló adottságként egy olyan sajátos helyzet
is fennállt a kutatás során, melyet mindenképpen fontos kiemelni. Éppen a korábban említett különállóság, ugyanakkor a
sűrűbben lakott helyekhez való relatív közelség (őrszemélyzet közlekedése) biztosítja a területek büntetés-végrehajtási
hasznosíthatóságát, melyek közül funkcióját, három börtön és a hozzájuk tartozó egységek kerültek bele a vizsgált mintába.
Ezekből a területekből kettő (Bernátkút és Mélykút puszta, mely utóbbit külterületként külön kiemel a statisztika, de
Mélykút puszta lakóterület is, mely egyéb belterület besorolású, tehát ezek tulajdonképpen összetartoznak) Nagyvenyim
külterületei. Valamint az utóbbi két egységhez igen közel található a Dunaújvároshoz tartozó Pálhalma és Sándorháza. Ezek a
külterületek a múltban puszták voltak, a harmadik katonai felmérés térképein már fellelhetőek, mezőgazdasági tevékenység
folyt a területükön, majd később létesültek itt börtönök, és a szocializmus időszakában kezdték el a rabok munkaerejét is
igénybe venni a gazdálkodás során.
A vizsgált külterületek között volt még két egykori major, a Mezőfalvához tartozó Ménesmajor és Selyemmajor, melyek
ugyanazon településhez tartoznak és múltjuk is hasonló, azonban jelenleg teljesen más képet mutatnak. Ezen kívül meg
kell még említenünk a szintén Mezőfalvához tartozó egykori Állami Gazdaság részét Nagysismándot és a községhez tartozó
Szőlőhegyet, mely a legrosszabb képet mutatja a vizsgált településrészek közül. Érdekességként ide soroltam még Mélykút
puszta lakóterületet mely szintén Nagyvenyimhez tartozik, azonban egyéb belterület kategóriába került besorolásra. Az
egyéb belterület pedig a település központi belterületével fizikailag nem érintkező, attól távol fekvő magas népességszámú
településrész. Azért került bele a mintába, mert nagyon hasonló a vizsgált külterületi lakott helyekhez, ha közelebbről
megnézzük, igazából csak közigazgatási minőségében tér el tőlük, ezért is lett az egyik esettanulmány alapja.
A mintaterületekről összefoglalóan elmondható, hogy amellett, hogy nem egységesen rossz az állapotuk, kiterjedt
problémakörrel rendelkeznek, mely gondok mindegyik településrészt érintenek valamilyen szinten. Ezek a problémák
összetettek és szoros kapcsolatban vannak egymással. Ezeket a problémás kérdéseket az (1. ábra) foglalja össze.
A problémák a visszafejtésében a rendszerváltásig nyúltam vissza, ugyanis ez, és az ezzel összekapcsolódó privatizációs
folyamat hatalmas törést okozott e területek fejlődésében, és nagyrészt ezután kezdtek el igen erősen differenciálódni,
legtöbbjük pedig meredeken lefelé ívelő görbét mutatni. Az említett folyamat igen sok negatív következménnyel járt
egyes településrészeken, amelyeket később sok helyütt tetézett a 2008-as gazdasági válság is. A vizsgált területek közül
azok tekinthetőek kivételnek, ahol börtönök vannak, ugyanis itt jelenleg is gazdálkodnak, és folyamatos beruházásokat is
kénytelenek voltak eszközölni (ez azért is volt lehetséges mert ezek az állam tulajdonában vannak), azonban az ezekhez
közeli, részben kapcsolódó lakóterületeket (Pálhalma lakott része, és Mélykút puszta) nem igazán érintették az esetleges
infrastrukturális beruházások.
A funkciók (főleg mezőgazdasági) kiüresedése, és ezzel együtt a munkahelyek megszűnése az egyik leglényegesebb
problémakör. Ezzel párhuzamba állítható a munkanélküliség és az elszegényedés megjelenése a területeken, mely egy
kisebb elvándorlási hullámot is magával hozott. A mobilisabb réteg elköltözött, aki nem tudott vagy nem is akart elköltözni,
megválthatta a házát és annak telkét. Azonban munkalehetőség már nem igen kínálkozott az itt maradtak számára, az
esetlegesen kiépített vonalas infrastruktúra minősége is romlani kezdett, és az ingatlanok állapota is egyre rosszabb lett,
mindezek miatt az áruk is leesett. A várt fejlesztések elmaradtak és az olcsó ingatlanokat kereső, rossz szociális helyzetben
lévő, eladósodott családok, valamint azok, akik el akartak bújni a világ és a törvény szeme elől, pedig lassan beköltöztek
ezekre a területekre. Ezzel a folyamattal pedig végleg elkezdődött ezen egységek slumosodása. A munkalehetőségek és az
önkormányzati beavatkozások hiánya és a távolság, elzártság még jobban megnehezíti az itt élők helyzetét. Nehezen tudnak
hozzájutni a szolgáltatásokhoz, a napi bevásárlás, orvosi ellátás, a hivatalos ügyek intézései is komoly nehézséget okoz a
helyieknek.

1. ábra: Problémák összefonódása a mintaterületeken (saját szerk. 2018)
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4. Esettanulmányok
Mélyebb vizsgálatra két különböző település külsőségeit választottam. Az egyik a Mezőfalvához tartozó egykori virágzó
major, Ménesmajor területe, ahol egykoron lótenyésztéssel foglalkoztak. A másik pedig Mélykút puszta lakóterület
(közigazgatásilag egyéb belterület), melynek szintén dicsőbb a múltja a jelenénél, azonban talán nem olyan kilátástalan,
mint a másik példáé, az elfeledett Ménesmajoré.
Ménesmajor jelenleg a 8042 hektár területű Mezőfalva külterülete, mely az egyik legnagyobb területű település a
Mezőföldön és jelenleg 9 darab lakott külterülettel rendelkezik. Ménesmajor az egyik közülük, a maga 66 fős lakosságával,
7,5 kilométerre fekszik a központi belterülettől, eldugottan, egy kitáblázatlan bekötőútról lehet megközelíteni, a Mezőfalvát
Dunaföldvárral összekötő főútvonalról. Tulajdonképpen csak az találja meg a településrészt, aki már járt ott, vagy helyi
lakossal megy oda. Fekvése tehát nem túl szerencsés, minden út elkerüli, megközelíteni csak autóval érdemes. Főleg azért is
mert, egyetlen buszmegálló található itt, ahol csak iskolaidőben jár busz, Dunaújváros és Mezőfalva, valamint a szomszédos
Daruszentmiklós és Előszállás felé, naponta csak egyszer. A távolság és az elzártság pedig igen komoly gondot okoz a
helyieknek, akik között sok az idős, már nem mobilis lakos is. Azonban az elzártságnak egy előnye is van a helyiek szerint,
mégpedig a csend és a végtelen nyugalom.
A major a múltban egyébként több település része is volt (kezdetben az előszállási uradalomhoz tartozott, később
Nagykarácsonyhoz), majd a szocializmus kései időszakában végleg Mezőfalvához csatolták. Azonban ekkor még virágzó
major volt, híres fedező méneivel, és gyümölcsöseiben rengetegen dolgoztak napszámosok minden évben a környékről.
Akkoriban természetesen a legszebb épületek a lóistállók voltak az intéző kastélya mellett, azonban ezeknek mára már
szinte nyoma sincs. Az épületállomány állaga rendkívül leromlott, a kastély, az egykori óvoda, a kultúrház, a hatalmas konyha
és a lakóépületek, a régi cselédházak nagy része is életveszélyes állapotban van. Egykoron cselédség lakott a területen, akik
úgy kerültek ide más településekről, egyik interjúalanyom szerint, aki maga is úgy került ide, azt mondta, hogy ,,gyüttmentek
voltak, majdnem mindenki”. Azonban a régi cselédségből mindösszesen tudomása szerint csak egy család maradt, a többiek
,,szétszéledtek”. A rendszerváltás bekövetkeztekor ugyanis mindent privatizáltak, eladtak és tulajdonképpen megszűntek
a munkalehetőségek a majorban. Pár vállalkozó még próbálta feléleszteni az egykor virágzó gyümölcsöst és hűtőházat is
épített, valamint baromfitenyésztés is folyt a területen, azonban minden csődbe ment, mára már csak a lakófunkció van
jelen a településrészen. Egy Ménesmajorban lakó fiatal család gazdálkodik, valamint pár mezőfalvai lakosnak van földje a
környéken, de ők nem alkalmaznak helyieket. Az egykori kastély és konyha épülete is magánkézben van, jelenleg körbekerítve,
életveszélyes állapotban találhatjuk. Arra a kérdésre pedig, hogy történtek-e fejlesztések a közelmúltban a területen,
interjúalanyom, a 81 éves, egykor a majorban dolgozó csődörös gazda a következővel válaszolt:,,Annyit fejlesztettek, hogy
széjjellopták a pusztát! Nem tudnak már mit rongálni sem, mert már nincs mit.”
A másik vizsgált településrész pedig Mélykút puszta volt, mely ugyan közigazgatási értelemben nem külterület, hanem
egyéb belterület, azonban azért tartottam szükségesnek és érdekesnek a mélyebb vizsgálódást, mert szinte minden elemében
külterületként funkcionál. Mélykút puszta, Nagyvenyim egyéb belterülete, lakosainak száma 147 fő, kb. 7 kilométerre
található a központi belterülettől, azonban burkolt úton csak kerülővel lehet megközelíteni, mely távolság így 15 kilométerre
nő. 147 fős lakosságával akár már önálló település is lehetne, mégis Nagyvenyim része, de tulajdonképpen teljesen el van
zárva a községtől, közvetlen út nem köti vele össze, busszal és autóval is csak Dunaújváros felől közelíthető meg, mely komoly
gondokat okoz a mélykúti lakosoknak, tekintve, hogy a szintén pár kilométerre fekvő Mezőfalva felé sincsen megfelelő burkolt
út. Ahogyan a helyiek is mondták, itt majdnem mindenkinek van autója, tulajdonképpen csak azzal lehetséges közlekedni,
mert a buszjáratok is ritkák, és a hivatalos ügyek intézésén kívül mindenért Dunaújvárosba mennek. Azonban az is látszik,
hogy az előbb említett Ménesmajorral szemben itt léteznek tervek és ötletek a fejlődést illetően, és az elmúlt időszakban
az anyatelepülés is próbál némi forrást csepegtetni a területre. Körülbelül 70 lakóházat találhatunk Mélykút pusztán, ahol
hagyományosan szintén a mezőgazdasággal foglalkoztak, azonban építettek ide szolgálati lakásokat is a közeli börtönökben
(Bernátkúton, Mélykút pusztán) dolgozók számára. Igaz, hogy a településrész mindösszesen három utcából áll, ebből csak
a város fele vezető főút van leburkolva és az is rossz állapotú. Az ingatlanállomány ennek ellenére kifejezetten jó állapotban
van, és a helyiek szerint a településrész egyik legfőbb előnye a csend, a nyugalom és a gyönyörű környezet, a végtelen puszta,
bár ,,eldugott helyként” is emlegették. A lakófunkción kívül jelenleg nincs más szerepe a településrésznek, azonban például
Ménesmajorral ellentétben, nem találhatunk üres ingatlanokat, szép a környezet, rendezett porták vannak, és mostanában
pár fiatal család be is költözött a településrészre, a viszonylag olcsó, de jó állapotú ingatlanok miatt. Található itt még egy
bolt is, és a régi pusztai iskola épülete, melyet épp most újítanak fel Európai Uniós forrásból, egyik részében orvosi rendelőt
alakítanak ki, az egykori tanterem pedig közösségi térként fog funkcionálni, valamint az egykori tanítói lakás, mely jelenleg
magántulajdonban van, szintén felújítás alatt áll. Azonban a településrészen járva, az is érzékelhető, hogy nem csak a
nyugalom és a csend vonzotta ide a lakosokat. Az eldugottság, az elzártság ugyanis az illegális, félig legális tevékenységeknek
és boltoknak is kedvez. Egy portánál például betonfalból állt a kerítés, amin belül rendszám nélküli, azonban láthatóan jó
állapotú, német márkájú drága autók sorakoztak, azonban a tulajdonos egyértelművé tette a kerítésével, hogy nem akarja,
hogy kíváncsi szemek tudjanak a bent folyó tevékenységekről. Problémaként pedig a rossz minőségű és akadozó ivóvízellátás is sokáig jelen volt, azonban ezt megszűntették, valamint több médiafelületen megjelent, és a helyi lakosok is tudnak
róla, hogy valószínűleg a Mélykút pusztát Nagyvenyimmel összekötő burkolt út kiépítése is elkezdődhet a közeljövőben.
Az erre szükséges forrást pályázatokból nyerte a település, mely a környéken és Nagyvenyimen is megvalósuló komplex
útfelújítási program egy szelete lehet. A helyiek szerint ez végre bekapcsolhatja a településrészt a környék vérkeringésébe,
vonzó lehet a fiatal családosoknak is, és a lakosok mobilitása is nőhet ezzel.

288
1. táblázat: Összefoglaló táblázat (saját szerk. 2018)

Erősségek
kedvező természeti adottságok
nyugalom
meglévő ingatlanállomány
lokális társadalom, akik kötődnek a helyhez

Gyengeségek
hiányos vagy rossz infrastruktúra
alapfunkciók hiánya
alig, vagy egyáltalán nincs fizikai kapcsolat az anyatelepüléssel
munkalehetőségek hiánya
fogyó/elöregedő társadalom
az önkormányzati beavatkozás esetleges

5. Konklúzió

Lehetőségek

infrastruktúra-és ingatlanfejlesztés (EFOP, TOP)
a lakosság becsatornázása a helyi közéletbe

„Veszélyek” (Problémák)
távolság
szegregálódás
slumosodás
bűnözés/illegális tevékenységek elszaporodása a területen
esetleges elnéptelenedés
forráshiány

Összességében elmondható, hogy a mezőföldi nagyhatárú települések helyzete sem könnyebb az Alföldön lévő kiterjedt
tanyavilággal rendelkező településekénél. Az elzártság, a fejlesztések hiánya és a funkciók kiüresedése szinte minden
külterületi lakott helyet sújt, és ahogy az esettanulmányokból kiderült, sokszor az elzárt, a központi belterülettől távol fekvő
egyéb belterületek sincsenek sokkal jobb helyzetben. Ha a külterületi kutatásokat egyfajta vidéki problématerületként
értelmezzük, akkor érdemes kiterjeszteni a kutatást a belterületi, de elzárt helyekre is. Fejlesztéseket generálni pedig nehéz,
főleg akkor, ha az anyatelepülésnek a belterületi gondokkal is igen nehéz megküzdeni, melyet a forráshiány még jobban
megnehezít. A következő táblázat (1. táblázat) összefoglalja a problémákat és a lehetőségeket is.
A 1. táblázat összefoglalja azt, hogy az erősségek és a lehetőségek sokkal kevesebb részt képviselnek, mint a gyengeségek
és a veszélyek. Településrészekről beszélünk, melyek nagyon különbözőek, mindegyik másban erős vagy éppen gyenge.
Az ábrán felsorolt szempontok mindegyike azonban valamilyen módon kapcsolódik a Mezőföldön vizsgált mintához. A
legnagyobb veszélyt azonban a forráshiány mellett, a távolság az elzártság, fejletlenség jelenti ezekre a településrészekre,
mely szegregálódáshoz, slumosodáshoz vezethet. A mintában lévő településeknek egységesen több figyelmet kellene
fordítania a külterületekre, és ami még fontosabb, az ott élő társadalomra, mely általában kis, lokális, idősödő közösség.
Ők azonban a legjobban ismerik a településrészt és kötődnek is a helyhez, ha talán az anyatelepüléshez tartozónak éreznék
magukat, meghallgatnák a véleményüket és javaslataikat, akkor a településvezetés dolga is könnyebb lenne a jövőben.
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A PERFORÁLÓDÓ TELEPÜLÉSEK TÁRSADALMI HELYZETE A BARANYAIHEGYHÁT TERÜLETÉN – EGY KUTATÁS ELŐZETES EREDMÉNYEIRŐL
MÁTÉ ÉVA
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
Absztrakt
Rurális tereink átalakulási folyamatai széles skálán módosíthatják falusi településeink jellegét, helyzetét és működését, a változások
pontos manifesztációja azonban rendkívül eltérő lehet. A rurális újrastrukturálódás Magyarország esetében számos területen negatív
irányban hatott falusi településállományunkra, elsősorban a hosszan húzódó strukturális válság, az aprófalvas településállomány esetében
intenzíven zsugorodó jelleg, a szelektív demográfiai erózió, vagy csupán az ingatlanpiac hosszú távú pangása és az ingatlanállomány
elértéktelenedése miatt, melyek mind hozzájárulnak az itt élő társadalmak lassú, korántsem egyirányú és egyforma, mégis egyértelmű
eróziójához. Néhány szélsőséges esetben a falvak kieshetnek tágabb települési környezetükből, ezt a jelenséget a település perforálódásának
nevezhetjük. Perforálódik a település, ha társadalmának nagy része immobilizálódik, szociális problémái miatt elszigetelődik, az egyre
centralizáltabb településhálózatban egyre gyengébb kötésekkel tud bármely központhoz kapcsolódni.
Vizsgálatunk során a Baranyai-Hegyhát falusi településinek egy részén végeztünk kérdőíves felmérést. A kérdéscsoport a perforálódás
faktorait, hátterét, települési és társadalmi tényezőit tárja fel. Előadásunkban elsősorban arra keressük a választ, hogy a perforációhoz
vezető folyamatok közül a helyi társadalmi tényezők mennyiben járulnak ehhez hozzá.

1. Bevezetés – Rurális tereink perforálódás folyamatai
A rurális újrastrukturálódás elmélete keretet adhat vidéki településeink átalakulási folyamatainak, melyek elsősorban a
globalizációra, az egyre intenzívebben ható posztmodern átmenetre, és az ezek nem kizárólagos, de jól érezhető hatásaként
centralizálódó foglalkoztatási lehetőségekre adott válaszként értelmezhetők (Woods 2005; Woods 2011). A változások iránya
az újrastrukturálódás keretein belül rendkívül változatos lehet. Vidéki településeink egy része bekapcsolódhat az egyre
gyorsabban változó, dinamikus gazdasági térszerkezetbe, részévé válhat városi vonzáskörzeteknek és agglomerációknak, a
posztmodern értékeket integrálni képes falvak funkció- és imázsváltással láthatóvá válhatnak a térképeken (Woods 2007;
Lennert 2017). Jó példát képeznek ebben az esetben a nagyvárosok ingázási övezetében található, szuburbán falvak, vagy a
városi jogállást elnyerő, új kisvárosok is (Bajmócy 2011; Pirisi - Trócsányi 2015).
Az újrastrukturálódás azonban nagyon gyakran a vidéki települések hanyatlási folyamatait foglalja keretbe, melynek
hátterében egyfelől a vidéki társadalmak fragmentálódása és ezen belül is bizonyos települések esetében az immobilis,
rugalmatlanabb társadalmi csoportok koncentrációja állhat, másrészt a globalizáció tőkekoncentráló hatása, mely bizonyos
központokban kumulál (Massey 1984; Milbourne - Kitchen 2014; Alpek et al. 2016). Pusztuló településeink esetében ezek
alapján nem állíthatjuk egyértelműen, hogy csupán saját, belső krízisük okozná hanyatlásukat, ahogy az sem egyértelmű, hogy
a nagyobb központokban realizálódó tőke, munkahelyek vagy az ellátórendszerek vidéki terekből történő visszahúzódása
okozná a problémát (Naumann - Reichert-Schick 2012; Steinführer et al. 2014). Leginkább ezek kölcsönös hatásai
érvényesülnek eltérő összetételben és intenzitással, néhány település esetében azonban a negatív hatások együttesen térítik
azokat hanyatló pályára.
A vidéki újrastrukturálódás három főbb megközelítésből (Halfacree 2006) értelmezhető, amely Magyarország rurális
tereinek átalakulása kapcsán is érvényesnek tűnik. Egyfelől a vidék, mint lokalitás jellegének és térstruktúrájának
átalakulását említhetjük meg. A korábbi térkapcsolatok jellege az átalakuló gazdasági és foglalkoztatási térszerkezetben
megváltozik, sokkal nagyobb társadalmi és térbeli távolságokat kell megtenniük a vidéki terek lakóinak. A kulcs a mobilitás,
amely fokozott kihívást állít a vidéki társadalmak elé, a társadalmi csoportok térhasználatát így jelentősebben határozza
meg, miképpen képesek magasabb mobilitást elérni mind társadalmi, mint térbeli megközelítésben (Alpek - Máté 2018).
Egy másik megközelítést maga a vidéki társadalom jelent, ezen belül is elsősorban a helyi társadalmak önreprezentációja
(Halfacree 2006). A vidéki élet bizonyos települések esetében gyakran társul a szegénységgel, a szociális hátrányokkal,
elöregedéssel. A zsugorodás és annak minden mellékhatása, például a fiatal, képzettebb csoportok elvándorlása, vagy a
szolgáltatóhelyek megszűnése mind nehezíthetik a helyhez kötődő pozitív reprezentáció kialakulását. Szintén a zsugorodás
következménye, hogy a helyben maradó társadalom minőségi jegyei rendkívül kedvezőtlen képet mutatnak, ami a korábban
emlegetett mobilitási lehetőségek és kiugrási pontok számát csökkenti (Kovách 2012).
A harmadik megközelítés a vidéki terek reprezentációján, avagy a tértípus objektív, külső megítélésén alapul (Halfacree
2006). Nem meglepő módon, e tekintetben is uralkodók hazánkban a negatív megközelítések, hiszen a rurális településekhez
rendelt értéktársítások gyakran egy szegregálódó, elszegényedő, elnéptelenedő tértípust írnak le (Nagy et al. 2015). A
negatív reprezentáció erősítheti a zsugorodást, elsősorban a beköltözési motiváció, attraktivitás csökkentésével. Másfelől a
sajtóból, közvéleményből, vagy akár a helyi politikai diskurzusból is visszatérnek helyi szinten a pesszimista elképzelések,
ami viszont ismét az itt élő társadalmi csoportok önreprezentációját károsíthatja (Weck - Beißwenger 2014).
Véleményünk szerint az itt röviden összefoglalt települési és társadalmi problémák együttes eredménye a rurális
településhálózat perforálódásához, bizonyos hálózati elemek, települések elszigetelődéséhez vezethet. A perforálódás ezek
alapján a társadalmi térből, annak településhálózatot alkotó struktúráiból történő kizáródást jelenti olyan településeken,
ahol az ott élő társadalmi csoportok jelentősebb hányada immobilis, anyagi, szociális és térbeli hátrányaik felhalmozódnak,
ennek következtében kiszorulnak térségi és magasabb szintű területi hálózatokból. A perforáció ugyanakkor nem azt jelenti,
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hogy a település minden kapcsolata megszűnik központjával, hiszen a hivatali ügyintézés, a pénzügyek stb. mind mobilitási
kényszert állítanak a vidéken élőkkel szemben. Ugyanakkor jellemző, hogy az emberek személyes, hétköznapi igényeik
kielégítését, szabadidős tevékenységüket és egyéb informális elfoglaltságaikat rendkívül szűk, lokális térben hajtják végre. A
fogalom így elsősorban bizonyos települések esetében a településközi kapcsolatok ritkulását, gyengülését jelenti.
Vizsgálatunk arra keresi a választ, hogy egy jól körülhatárolható rurális településhálózat elemei milyen mintázatban és
intenzitással mutatják a perforálódás jeleit. Célunk elsősorban az, hogy meghatározzuk a perforálódásnak kitett települések
körét és megvizsgáljuk, pontosan milyen térbeli és társadalmi változók határozzák meg azt.

2. Módszerek

A vizsgálat mintaterületének lehatárolását elsősorban statisztikai módszerekkel, valamint a rendelkezésre álló szakirodalom
segítségével végeztük el. A vizsgálat szempontjából fontosnak véltük, hogy a térség egyértelműen meghatározható, relatíve
zárt vonzáskörzetekből álljon, mindenekelőtt azért, mert a perforálódó települések meghatározásához elengedhetetlen
a központ-vonzott település relációk ismerete. Emellett olyan rurális tértípust igyekeztünk kiválasztani, ami jellegét
tekintve nem csupán közjogi, hanem demográfiai, településképi, gazdasági stb. szempontok alapján is vidékies. Ezek
alapján a vizsgálatba a Baranyai-Hegyhát településeit vontuk be, melyek Baranya megye északi, valamint Tolna megye
déli határán elhelyezkedő, aprófalvas területét jelenti (Pénzes et al. 2014; Pirisi et al. 2016; Alpek - Máté 2018). A térség
településhálózatának további sajátossága a zsákjellegű települések gyakorisága, valamint a helyi, városi központok (Komló,
Dombóvár, Sásd, Mágocs) intenzíven zsugorodó, periférikus helyzete (Bajmócy - Balogh 2002; Pirisi - Trócsányi 2014; Makkai
et al. 2017).
A mintaterület települései közül azokat vontuk be vizsgálatunkba, melyek nem rendelkeznek városi jogállással, így a
felmérést a négy helyi kisváros esetében nem végeztük el. A kisvárosok kizárása a kutatásból azért volt szükséges, mert
esetükben a városi alapszolgáltatások jelenlétéből feltételezhetjük, hogy számukra az elszigetelődés nem jelent a mindennapi
élet zavartalan folytatásához alapvető akadályokat. A mintavételbe így összesen 45 falut vontunk be, melyek közül a
legnagyobb népességgel Szászvár (2421 fő), legkevesebbel pedig Szárász (44 fő) rendelkezik (ksh.hu). A települések átlagos
mérete ezen a területen 470 fő körüli, nem ritka azonban a 100 főt meg nem haladó népességszám, sőt, a 100 és 200 fő
közötti lakosságszám mondható jellemzőnek. Az apró- és törpefalvas jelleg tehát meghatározónak mondható, mindemellett
a legalacsonyabb népességgel rendelkező falvak nagyon gyakran zsákhelyzetben, fizikai elszigeteltségben találhatók.
A vizsgálat egy kérdőíves felmérésből állt, melyben három fő témacsoportot határoztunk meg a perforálódás elméleti
faktorainak meghatározása alapján. A kérdőív ez alapján mérte a településközi kapcsolatok jellegét, a válaszadók lakóhelyéhez
köthető térreprezentációit, valamint a kitöltők társadalmi státuszát. Írásunkban ez utóbbit mutatjuk be részletesebben az
eddig felmért települések esetében. Jelenleg a kutatás még zajlik, a vizsgálatba bevont 45 községből összesen 24-et sikerült
felmérni 2018 nyarán 220 db kérdőívvel. Az adott településen kitöltött kérdőívek számát népességarányosan határoztuk
meg, a nagyobb méretű településeken a lakosság legalább 1%-t, a kisebb falvak esetében azonban a lakosság akár 4-5%-t
sikerült felmérni. A minta átlagéletkora némiképp idősnek mondható, a kitöltők átlagos életkora 52 év, a minta mediánja
pedig 55 év. A relatíve magas átlagéletkor részben annak köszönhető, hogy a kérdőívet csak 18 éven felüliekkel töltöttük ki,
másrészt az itteni települések elöregedő jellege eleve növeli a térségben élők átlagos életkorát. A válaszadók 40%-a férfi,
60%-a nő, ami a 2011-es népszámlálási adatokhoz képest enyhe eltérést mutat (átlagosan 50-50%-os nemi arány jellemezi
a településeket). A mintaterületet, valamint az ebből felmért településeket népességszámukkal az 1. ábrán tüntettük fel (1.
ábra). Az adatok feldolgozását excel táblázatkezelővel, a kartogramokat qGIS szoftverrel végeztük el.
A Baranyai-Hegyhát településeinek társadalmainak krízise
A kérdőíves felmérés eredményei közül tehát a településeken élők társadalmi státuszát mutatnánk be a következő
bekezdésekben. A vizsgálat általános tapasztalataként egyértelműen megfogalmazhatjuk, hogy az itt élők társadalmi háttere
jelentősen hozzájárul a perforált helyzet kialakulásához, továbbá az alacsonyabb státuszú csoportok koncentrációja az
elzártabb települési helyzethez egyértelműen kapcsolható.
A Baranyai-Hegyhát kérdőíves adatai alapján kimutatható, hogy egy rossz anyagi helyzetű társadalommal állunk szemben,

1. ábra: A kérdőíves felmérés mintaterülete, a Baranyai-Hegyhát

2. ábra: Az anyagi háttér nemi különbségei bevételi csoportonként
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a 220 válasz alapján ugyanis a minta mintegy 35%-a havi szinten kevesebb, mint 100 000 Ft bevétellel rendelkezik. Ennek
hátterében részben az áll, hogy az itt működő közmunkaprogram széles körben alkalmazza a korábban munkanélküli
státuszúakat, ami azonban a munkaerő-piaci reintegráció helyett úgy tűnik, inkább konzerválja a benne résztvevőket ebben
a hátrányos anyagi helyzetben. Másik oka a rendkívül alacsony bevételi mutatóknak a térségben működő vállalkozások
korlátozott fizetőképességéből fakad. A lokálisan foglalkoztatott népesség egy jelentős része a mezőgazdaságban dolgozik,
sok esetben bejelentés nélkül, alkalmi munkával. Akik más szférában dolgoznak, nincsenek jobb helyzetben, hiszen
kevés foglalkoztató tér el jelentősen a minimálbér szabta alsó küszöbtől. A kérdőívet sok esetben nyugdíjas lakosság is
kitöltötte, esetükben szintén rendkívül alacsony bevételekről beszélhetünk, tekintettel a korcsoport alacsony átlagos iskolai
végzettségére, valamint korábbi munkahelyükön realizált alacsony jövedelmekre. Az anyagi helyzet egy másik aspektusát a
nemek közti eltérések adják, ugyanis az alacsony jövedelemmel rendelkező válaszadók nemi aránya erősen a nők irányába
tolódik el, míg a férfiak esetében valamelyest kiegyenlítettebbek a bevételek összegei (2. ábra).
Az anyagi hátrányok területi képét a 3. ábrán szemléltetjük. A kartogramon láthatóak a területi különbségek a csoportok
száma és összetétele szerint, ami jól tükrözi a településhálózat jellegét is, hiszen az elzártabb, peremhelyzetű települések
esetében tapasztalhatók jelentősebb anyagi hátrányok, ráadásul ezekben az esetekben a csoportok száma is kevesebb. Az
anyagi helyzetből származó hátrányok szempontjából Ág, Gerényes, Kisvaszar, Szárász, Kisbeszterce, Varga valamint Liget
emelkedik ki.
A társadalmi státusz egy másik elemét az iskolai végzettség adja, ami hasonlóan az anyagi bevételekhez, rendkívül
alacsony a térségben (4. ábra). A válaszadók jelentős többsége 8 általános iskolai osztályt, vagy szakmunkásképzést végzett,
de néhány esetben a 8 általános iskolai osztályt el nem végzett válaszadókkal is találkoztunk. A 2011-es népszámlálási adatok
is igazolják az eredményeket a legmagasabb végzettségre vonatkozóan, az adatok alapján néhány település esetében a nyolc
általános iskolai osztállyal rendelkező népesség aránya közelít az 50%-hoz, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma
hasonló esetekben egy-két lakost jelent, ha nem egyet sem (ksh.hu). Hasonlóan az anyagi helyzetet bemutató térképhez,
ebben az esetben is kimutatható a hátrányok koncentrációja az elzártabb települések kapcsán, így ismételten Ág, Gerényes,
Kisvaszar, Szárász és Kisbeszterce érdemel nagyobb figyelmet. Ugyanakkor a felmért települések jelentős részére igaznak
bizonyul, hogy rendkívül alacsony a lakosság iskolázottsága, ami párhuzamba állítható az anyagi helyzettel. Ráadásul a
magasabb jövedelemmel járó munkahelyek betöltése sem lehetséges így a Baranyai-Hegyháton élők nagy része számára,
ami ugyanakkor foglalkoztatói oldalról is problémák forrása lehet.

3. ábra: A települések térbeli-társadalmi különbségei bevételi
csoportok szerint

4. ábra: A települések térbeli-társadalmi különbségei a
legmagasabb iskolai végzettség alapján

5. ábra: A települések térbeli-társadalmi különbségei a rendelkezésre álló
könyvek mennyisége alapján
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A települések társadalmi státuszának felmérésének egy másik módja a kérdőívben a háztartásban rendelkezésre
álló könyvek számának lekérdezése volt. Ennek eredményeit az 5. ábra mutatja be. A könyvek becsült száma szintén
párhuzamba állítható az anyagi helyzettel, valamint az iskolázottság mutatóival is, a kapott, számszerű eredményeket
azonban érdemesnek láttuk kiegészíteni néhány megfigyeléssel. A válaszadók általában nehezen tudták megbecsülni a
háztartásukban tartott könyvek számát, azonban gyakran tapasztaltuk, hogy a „nagyon sok” vagy „rengeteg” megjegyzéseket
meglepően alacsony számok követik. Nem egy esetben a kisgyermekes válaszadók a mindössze 10-12 db gyerekkönyvet
tartották soknak, más esetekben arról számoltak be, hogy a gyerekek iskolai tankönyveit tartják csupán otthon. Hasonlóan a
korábbi mutatóknál tapasztaltakhoz, az elzártabb települési helyzethez köthetjük itt is az alacsony könyvmennyiséget, vagy
a kérdést megválaszolni nem tudók jelenlétét. Rendkívül alacsony értékekkel Ág, Gerényes, Szárász és Kisvaszar esetében
találkozhattunk.
A kérdőív csupán néhány társadalmi státuszra vonatkozó eredményeit mutattuk be, melyek azonban véleményünk szerint
jól tükrözik a települési társadalmak struktúráját a Baranyai-Hegyhát településhálózatában. A számszerűsített és térképen
is ábrázolt eredményeket tovább árnyalja, és az itt élők alacsony státuszát erősíti például a szabadidő eltöltésére vonatkozó
kérdés is. A válaszokból összességében az derül ki, hogy a lakosság rekreációra szánt ideje egyfelől rendkívül korlátos,
másfelől a rekreációs tevékenységeket gyakran nem is tudták igazán megnevezni. A „Mivel szokta eltölteni szabadidejét?”
kérdésre kapott leggyakoribb válasz így a házimunka vagy a kerti munka volt, de nem volt ritka a „pihenéssel”, „alvással” vagy
„munkával” válasz sem. Konkrét hobbit csupán a magasabb végzettséggel rendelkezők neveztek meg.

3. Konklúzió

A vidéki települések újrastrukturálódási folyamatainak hatásai egyre inkább átalakítják a róluk kialakított tudásunkat,
tapasztalatokat. A Baranyai-Hegyháton végzett felmérés eredményei alapján arra következtethetünk, hogy az
újrastrukturálódás egy speciális hatása, a társadalmi csoportok térkapcsolatainak ritkulása valós folyamat, ráadásul a
vizsgálat arra enged következtetni, hogy bizonyos települések esetében a hátrányok koncentrálódnak.
Írásunkban elsősorban a társadalom státuszából fakadó területi hátrányokra koncentráltunk a mintaterület 24
településeiről szerzett adatok elemzésével. Habár a mintavétel még nem zárult le, az eddigi eredmények alapján kimutatható,
hogy a településhálózat bizonyos elemei határozott jeleit mutatják a kizáródási folyamatnak. Habár a perforálódás
kimutatásához szükséges feldolgozni a kérdőívben vizsgált, perforálódást okozó szempontokra gyűjtött adatokat is,
korábbi kutatásaink eredményei, valamint a jelen mintavétel előzetes adatai alapján meghatározhatók a folyamatnak kitett
települések a Baranyai-Hegyháton.
Az eredmények alapján a települések zömét alacsonyabb státuszú népesség lakja, ugyanis sem jövedelmi, sem végzettség
szerinti megközelítésben sem találkozunk kiugróan magas, vagy általában magas értékekkel. A különbséget éppen ezért
inkább abban érdemes meghúzni, hogy a településeken milyen a társadalmi csoportok számossága és az ezekhez köthető
életminőség, térhasználat. Amennyiben ebből a szemszögből összegezzük a kapott eredményeket, jól elkülöníthetővé válnak
a térség adottságaihoz mérten jobb helyzetű, valamint kevésbé szerencsés települések köre is. Ebben a megközelítésben
egyértelműen elkülönülnek a Hegyhát kvázi foglalkoztató központjai, melyek bár minimális munkalehetőséget kínálnak, a
gazdaság és a munkaerőpiac némiképp aktívabb jelenléte jobban szegmentálja a helyi társadalmat. Másfelől ugyan ezen
települések esetében nagy szerepet kap a helyi közlekedési viszonyok helyzete, ugyanis nagyon gyakran az elzártabb
helyzetű településekről közvetlenül és anyagi szempontból optimálisan kizárólag ezek közelíthetők meg. Ide sorolhatjuk
Szászvárt, Egyházaskozárt, Bikalt illetve Alsómocsoládot, utóbbi esetében a rendkívül elzárt földrajzi helyzethez meglepő
módon számos gazdasági tevékenység párosul, így peremhelyzetben is alsó fokú központként működik.
A térség településeinek másik csoportját az elzártabb települések közül azok alkotják, melyek esetében számos adottság
megalapozhatná a perforálódási folyamatokat, társadalmuk mégis úgy tűnik, alkalmazkodott a térség átalakuló, egyre
nagyobb mobilitást szükségessé tevő kihívásainak. Ebbe a csoportba sorolhatjuk például Felsőegerszeget, Vázsnokot, Tarróst
vagy Jágónakot, melyek mind zsáktelepülések rendkívül alacsony népességszámmal. A rugalmasabb társadalmi reakciókhoz
hozzájárulhatott az a tény, hogy ezek a települések kevésbé szegregáltak, ugyanakkor a zsugorodás esetükben szintén komoly
problémákat vet fel. Kizáródásukról azonban csak részlegesen beszélhetünk, ráadásul az eredmények alapján nem valósul
meg a perforálódás azon kritériuma, miszerint a települési társadalom jelentősebb része mutatja az elszigetelődés jeleit.
A harmadik csoportba sorolnánk azokat a falvakat, melyek a vizsgálat eredményei alapján egységesen kitettek a perforálódás
társadalmi kritériumának, miszerint a településen élők státusza nem teszi lehetővé a magasabb szintű mobilitás elérését,
így a település jelentősebb része kerül izolált helyzetbe. Ez alapján Mekényes, Varga, Kisbeszterce, Köblény, Kisvaszar, Ág és
Gerényes emelhető ki a mintából, ezek közül utóbbi három ráadásul egymással határos, ami a területi hátrányok nem csupán
települési, hanem mikrotérségi koncentrációját sugallja.
Vidéki térségeink hanyatlása nem jelent újszerű vizsgálati szempontot sem a nemzetközi, sem a magyar kutatók
körében. Kutatásunkkal inkább egy újfajta értelmezési keretbe helyeztük falvainkat a Baranyai-Hegyhát területén, melynek
segítségével átfogóbb képet kaphatunk egyéb rurális térségek hanyatlásának hátteréről.
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TÉR-ÉRTÉK VIZSGÁLATOK A TELEPÜLÉSI TÉRBEN
NAGYNÉ MOLNÁR MELINDA
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Abstract
Space-Value Analysis is method for the cognition of the settlement. This method is close connection with Settlement Sociology. This
method is elaborated, taught and practiced in the Village Seminar, which has been in operation since 2006 at the Szent Istvan University
Faculty of Economic and Social Sciences Institute of Regional Economics and Rural Development. The basic of the methodology is my own,
which is adapted to the test-settlements with my students. The first student was Dénes Biczó, who adopted it in Pázmánd (BICZÓ D. 2013).
Since then, five other settlements have examined by this method. Nowdays this method is not only used by the Village Seminar. The method
proved to be useful in the PhD dissertation of Tünde Bogárdi (Social Situation in South Heves County- BOGÁRDI T. 2018). The purpose of
this study is to present the methodology’s practice and its importance.

Kulcsszavak: települési tér, településnéprajz, településszociológia, emberföldrajz

Bevezetés
A települési tér vizsgálata hazánkban relatíve fiatal kutatási területnek tekinthető. Az első ilyen tárgyú művek részben
az emberföldrajz tudományszemléletében, részben pedig szociológiai nézőpontból születtek. Ami a településszociológiát
illeti, a kutatások egyrészt a városok, másrészt a falvak megismerésére irányultak, mindenekelőtt a társadalmi struktúrák
megrajzolásával. Ferenczi I. 1906-os korai, a munkáslakásokról írt tanulmánya (Ferenczi I. 1906) jól példázza a korai
városszociológiai irányzatok szemléletét. A falvakban folyó szociológiai vizsgálatok némileg összetettebb tartalmat
hordoztak. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy a tudományos megismerés különösen a két világháború között jelentős
mértékben összekapcsolódott a falukutató mozgalmak sokszor meglehetősen átpolitizált programjaival, de az is igaz, hogy a
szépirodalmi igényű szociográfia műfajával is (Nagyné Molnár M. 2016).
Az emberföldrajzi nézőpontú korai települési tér-kutatómunkák mindenekelőtt alapos helytörténeti forrásokra épültek,
mint ahogyan azt Beluleszkó Sándor 1905-ben az Alduna vidékének településföldrajzáról írt tanulmánya (Beluleszkló
S.,1905), vagy a pár évvel később Simkó Gyula (1909) tollából született Nyíregyháza és tanyáinak településéről szóló munkája
mutatja (Simkó Gy.1909). A 20. század első évtizedeiben számos, az említett tanulmányokhoz hasonló emberföldrajzi
szemléletű tér-elemző írásmű látott napvilágot, melyeket a legtöbb esetben a településföldrajz és a településnéprajz is saját
tudománytörténeti alapművének tekinti (Bátky Zs. 1918, Fodor F 1930/a, 1930/b, Kogutovicz K. 1930-36, Györffy I. 1926/a,
1926/b, Mendöl T. 1928 stb.).
Az ebben a tanulmányban bemutatásra kerülő Tér-érték vizsgálat közvetlen előzményének azokat a műveket tekintem,
amelyek az egy-egy település, táj (ember)földrajzi leírásán túl a települési tér rendszerezésének, tipizálásának igényével
születtek. Ezek sorában kiemelkedik 1922-ben a Prinz Gyula által írt Magyarország településformái című mű, ami mérföldkő
volt a további településkutatások számára (Prinz Gy. 1922). Györffy István 1943-as Magyar falu, magyar ház című műve is
közismert lett, hisz ez is egy szintetizáló, rendszerező mű, de alapvetően néprajzi megközelítésben (Györffy I. 1943). Mendöl
Tibor 1936-ban készítette el az alföldi városaink morfológiájáról szóló művét (Mendöl T. 1936), majd 1963-ban egy a maga
korában modernnek tekinthető településtipizálást tett közzé, megteremtve ezzel a településföldrajz hazai fogalom- és
rendszer-szemléletének újkori alapjait (Mendöl T. 1963). Két évvel később jelent meg Major Jenő, egy a települési térkutatás
számára szintén alapvető tanulmánya a magyar falvak morfológiai sajátosságairól (Major J. 1965). Az utóbbi évtizedekben
is jelentek meg a terepi kutatásokban is hasznos, rendszerező leíró műfajú művek. Novák László 1986-ban közzétett
Településnéprajz című műve ugyan az Alföldre fókuszál, mindenekelőtt az agráriummal összekapcsolódott település- és
településrendszer formákra, de ebben a szűkebb földrajzi térben kiváló módszertanú tipizálási rendszert mutat be (Novák
L. 1986). A települési tér kutatásában szintén településnéprajzi nézőpontú, de a mendöli terminológiát követő rendszertan
kerül bemutatásra Bárth János (1996) Szállások, falvak, városok/ A magyarság települési hagyománya című művében (Bárth
J.1996).
Összességében megállapítható, hogy a települési tér kutatása nem tekinthető igazán nagy múltúnak, de a települési
tér kutatására fókuszáló földrajzi, szociológiai, néprajzi irányzatok gyorsan felépítették módszertanukat és rövid idő alatt
rendkívül gazdag tudományos szakirodalmat hoztak létre. Az alábbiakban bemutatásra kerülő Tér-érték elemzés mindhárom
tudományos irányzatot előzményének tekinti. Kialakítását az motiválta, hogy jelenkori települési térvizsgálatainkban számos
kérdésre a klasszikus település- tér kutatási irányzatok nem adnak értékelhető választ.

1. Anyag és módszer

A Tér-érték-elemzés kialakítása, gyakorlatba vitele a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karán 2006 óta működő Faluszeminárium munkájához kapcsolódik. A módszertan alapötlete a sajátom, amit a
Faluszemináriumba vont hallgatóimmal a vizsgálati helyszínekhez adaptáltunk. A Tér-érték elemzés abból az alapvetésből
indul ki, hogy a települések utcákból, terekből, azok pedig házakból szerveződnek. A házak milyensége meghatározza a
településképet. Ha a házakat, telkeket meghatározott szempont szerint értékeljük, azaz értékleltárat készítünk róluk, akkor
láthatóvá tudjuk tenni a települési tér heterogenitását a házak funkciói, értékei alapján. A módszer első kivitelezője Biczó
Dénes tanítványom volt, aki 2013-ban Pázmándon (Fejér megye) végezte el a felmérést és elemzést (Biczó D. 2013). Azóta
még 5 helyszínen készült ilyen vizsgálat a faluszemináriumi műhely keretén belül: Átányon (2014, Heves megye), Hollókőn

296
Ház

1. táblázat: Az átányi utcakép-elemzésnél használt mátrix
A porta

A porta előtti rész

romház
lakatlan, de ép ház elhanyagolva

látható higiéniai problémák

gondozatlan, elhanyagolt

régi építésű, gondozatlan, de lakható
ház

rendezetlen
rendezett

elhanyagolt, lakott ház

régi építésű, jó állapotú, lakott ház
új építésű, de nem lakott ház
új építésű, lakott ház

rendezetlen

gondozatlan, elhanyagolt

rendezett

elhanyagolt, gondozatlan
rendezett

rendezett

rendezett
gondozatlan, elhanyagolt
rendezett

Összkép (végleges osztályzat)
1
2
3
4

5

(2015, Nógrád megye), Egercsehiben (2016, Heves megye), Bagon (2017, Pest megye) és Komlóskán (2018, Borsod-AbaújZemplén).

2. Eredmények

A Tér-érték vizsgálat első próbája 2013-ban Pázmándon volt. Itt a végzett felméréssel a cél végső soron az volt, hogy a
telkek hasznosítása (lakott eladó ház, lakatlan eladó ház, nem eladó lakatlan ház, üres telek, építési helyek meglevő utcákon,
építési helyek meg nem levő utcákon belterületen, jelenleg belterületen kívül eső utcák) alapján az érvényes rendezési terv
áttanulmányozásával és a térhasználat terepi felmérésével meg lehessen mutatni a területhasználat helyi sajátosságait
(Biczó D. 2013).
2014-ben a faluszemináriumi kutatás Átányon zajlott, ahol a Tér-érték vizsgálat céljául azt tűztük ki, hogy az összetett
társadalmi problémákkal rendelkező falu születő szegregátumainak térbeli határait megrajzoljuk. Kiindulópontunk az volt,
hogy a házak a lakóik társadalmi státusáról is árulkodnak. Ehhez tanítványommal, Vitéz Bálinttal egy új szempontrendszert
kellett kialakítani a Tér-érték elemzésben. A kidolgozott rendszer lényege az volt, hogy a házak, a porták és a porta előtti
rész minősítésével egy 5 fokozatú skálán minden házhoz hozzárendelhető végső osztályzatot nyerjünk, ami térképre vihető
(1. táblázat).
A módszer más terepi helyszíneken is alkalmasnak bizonyult a különböző térbeli zárványok térképre vitelében. A 2014-es
mátrix továbbfejlesztésével változatlanul egy olyan összetett szempontrendszerre építő technikát alkalmaztunk, ahol külön
vizsgáltuk a portát (elhanyagolt, ápolt), vizsgáltuk a ház előtti (utcán levő) előkertet (ha volt), és a lakóházak is besorolást
nyertek. Megkülönböztettük a rossz állapotú, lakatlan; a romház; a házhely kategóriát; valamint a jó állapotú lakatlan; a
lakott (jó állapotú, rossz állapotú) kategóriát. Ezek a külön- külön értékelésre került szempontok végül összegzésre
kerültek, ami alapján a házak értékét egy 5 fokozatú skálán minősítettük. Az 5-ös eredmény azt jelentette, hogy a vizsgált

1.ábra: A lakóházak értékleltára Egercsehiben
A pöttyök lakóházakat jelölnek. Kivéve Pataksoron, ahol a sűrű beépítés ezt nem tette lehetővé. Itt a házak 85%-a lett ábrázolva,
megtartva a településrész házainak tér-érték arányait. piros: 5, narancssárga: 4, zöld: 3, kék:2 (A számok osztályzatok, 1-5-ig növekvő
minőséget jelölnek) Készítette: Molnár M. 2016.
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ingatlan minden szempontból kiváló. 4-es eredményt az kapott, ahol a szempontok valamelyikének vizsgálata során nem
a legkedvezőbb minősítést kapta a ház. 3-ast az az ingatlan kapott, ahol a vizsgált szempontok közül vagy egy súlyosan
hiányosnak bizonyult, vagy két szempont szerint csak közepes minősítést kaphatott. Elégségest (2) az az ingatlan kapott,
ahol legalább két szempont szerint nagyon alacsony értéket adott a vizsgálati eredmény. Ezt a módot követtük 2017-ben
Bagon is, ahol az átányihoz hasonló volt a cél, azaz a szegregálódás térbeli alakulásának vizsgálatát tűztük ki célul. (Tóth Zs.Nagyné Molnár M. 2017). Egy másfajta „zárványosodás” megjelenítésére is alkalmasnak bizonyult a módszer Hollókőn. A
módszer használata során itt az volt a cél, hogy a turizmusban, az élő-falu jellegben nagyon más karakterű két településrész
(Ófalu, Újfalu) különbségeit érzékeltessük a házak pont-értékleltára alapján. Itt a házakat épp ezért funkcionálisan is
vizsgáltuk, amennyiben megkülönböztettük az egyértelműen otthonként funkcionáló, az eladó és a szálláshelyeket kínáló
házak típusait (Molnár M.- Bencsik B. 2015). Egercsehiben pedig ezen módszer segítségével azt sikerült megmutatnunk,
hogy a hagyományos paraszti múltú Ófalu és a helyi szénkészletre a 20 század elején nyílt bánya munkásainak lakótelepei
(Újtelep, Alsótelep, Felsőtelep) ma milyen, a házak tér-értékében megmutatkozó különbséggel rajzolják ki a bányabezárás
utáni társadalmi válságot. (1. ábra)

3. Következtetések

A Tér-érték elemzéssel készült 1. ábra Egercsehi példáján megmutatja, hogy miként válik láthatóvá a vizsgálat alapján a
település frekventált és devalválódott része. Ha a térképi információkhoz hozzáillesztjük a terepi tapasztalatokat, helytörténeti
forrásokat, akkor azt is megtudjuk, hogy Egercsehi esetében a leginkább devalválódott rész a Patak-sor (Alsótelep) eredetileg
a falu határában működő bánya munkásai számára kialakított szálláshely volt. Nagyon egyszerű, zsebkendőnyi telkeken
létrehozott szoba-konyhás lakások voltak ezek, amiket majd’ száz évvel ezelőtt, az akkori igényeknek megfelelően hoztak létre
(Csiffáry G. 2011). A látható kép ma is ez: egy sűrű beépítésű negyed. Ugyanakkor majdnem harminc évvel a helyi szénbánya
bezárása után, itt már egyre kevésbé lehet bányászokkal találkozni. Egy lefelé haladó spirálban él ez a településrész pár száz
méterre a polgármesteri hivataltól, és általában a falu fontosabb intézményeitől. Ez a nyomor, és a társadalom peremén élők
lakóhelye, azaz születő gettó. Amit a vizsgálati módszer segítségével nyert 1. ábra kiválóan képes megjeleníteni, az maga a
változás, ahogyan a korábbi munkásnegyedből a településképben is megjelenő társadalmi problémát hordozó gettósodó
településrész lesz. A Tér-érték elemzés módszerével nyert 1. ábra azt is láttatja, hogy a gettósodás nem a falu egészét sújtja.
Az Alsótelepen elég jól körülhatárolható, máshol (Felsőtelepen és Ófaluban) pontszerűbb a probléma megjelenése. A Térérték elemzéssel tehát bizonyítani lehet azt is, hogy ugyanazon faluban a különböző településegységekben adott esetben
más módon megy végbe a társadalmi, térbeli devalválódás. Az Ófaluban létrejött elértéktelenedett ingatlangócok például a
Kossuth utca, a II. Rákóczi Ferenc utca bizonyos részein találhatóak, azaz a devalválódás itt is megfigyelhető, de pontszerű
jelenség, szemben Alsóteleppel, ahol ez kiterjedten, foltszerűen jelentkezik. (Molnár M. 2016).

4. Összefoglalás

A települési tér kutatására korábban megszületett tudományos irányzatok ma is időszerűek. A tanulmányban bemutatott
Tér-érték vizsgálat sem nélkülözheti ezen irányzatok szemléletét. Sőt. Felvállaltan interdiszciplináris, amennyiben a kapcsolódó
tudományok tapasztalatainak összegzésével új elemzési szinten válik a kutató képessé a települések sajátosságát értelmezni.
Tökéletesen illeszkedik tehát a településföldrajzhoz, településnéprajzhoz és településszociológiához. A településföldrajzhoz,
hisz ez is a tájnak az ember alkotta tartalmát, annak térbeli kifejlődését vizsgálja, akárcsak a településföldrajz általában.
A Tér-érték vizsgálatok hátterében megjelenik a települési hagyományaink örökségét kutató településnéprajz is, hiszen
ismerni és érteni a települések formájának, eredetének, a helyi társadalom és a településrend összefüggéseinek, egymásra
hatásának lényegét, ez kiindulópontja volt az Egercsehi példáján bemutatott Tér-érték kutatásnak is. Ugyancsak az Egercsehi
kutatás mutat rá arra is, hogy a módszer településszociológiai motívumokat is hordoz, hiszen az Egercsehi példa is a helyi
társadalmi rendszerből, a térbeli-társadalmi elkülönülés adottságaiból kiindulva vizsgálta tovább a helyi viszonyokat.
A házak értékleltárából levezetett Tér-érték elemzés sokoldalúan hasznosítható módszer. Láthatóvá teszi a lakók
jövedelemkülönbsége alapján szétváló településrészeket éppúgy, mint az etnikai alapúakat, vagy éppen a konkrét példában is
bemutatott, ugyanazon falusi miliőben élő, de eltérő társadalmi osztályok (helyi paraszt-és bányászközösségek) életterének
különbségeit, átalakulását is. A módszer akkor teljesedik majd ki, amikor trend monitorozásra is sor kerül, azaz 8-10 év
távolából a Faluszeminárium visszatérve a vizsgált településekre, újra elvégezve a felmérést, a társadalmi, gazdasági, területi
összefüggések még mélyebb feltárása válik lehetővé általa a vizsgálatra kiválasztott településeken. Ezzel már nem csak
statikus helyzetleírásra lesz alkalmas a módszer, hanem a jelenségek dinamikus változásának leírására is.
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NAGYVÁROSOK TERÜLETI NÖVEKEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK
ÉRTELMEZÉSE ÉS BEMUTATÁSA VESZPRÉM PÉLDÁJÁN
IVÁNCSICS VERA, FILEPNÉ KOVÁCS KRISZTINA
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Abstract
The study aims to delineate the different phenomena linked to urbanisation, urban sprawl. The study area is Veszprém town, in the
middle of Hungary. The study collects the most important definitions related to the topic and attempt to give a delineation with the
known mapping databases in GIS software. According to our findings there are objective and subjective definitions. The former ones
are delineated according to a given methodology (based on statistics, land use) or regulation. The subjective ones are complex thanks to
different social, economical, geographical understandings and the given research goals in different publications.

Kulcsszavak: peri-urbán perem, városi előtér, városfejlődés, Veszprém

1. Bevezetés
Városaink területi növekedése az 1800-as évek közepétől szinte folyamatos, környezetük változó területhasználati
jellemzésére számos kutatás látott napvilágot. A nemzetközi és hazai szakirodalom szóhasználata számos tudományterület
tapasztalatait is segítségül hívta, de a szabályozásban használatos fogalmak inkább gyakorlati, közigazgatási logikát
követnek. A publikáció célja, hogy bemutassa a fogalmakat, egymáshoz való viszonyukat és Veszprém környezetének
példáján lehatárolja ezeket.
A fogalmakat a legtágabb értelmezéstől a legszűkebbek felé haladva mutattuk be (1. táblázat). A funkcionális városi
területeket a nemzetközi szakirodalom (OECD 2013) a népsűrűség és a beépítettség folytonossága alapján határozza meg,
hazai értelmezése (Faragó László 2008; Ricz et al. 2009, Pénzes et al. 2014; Sütő 2008) a gazdasági, munkapiaci hatásokra
vezethető vissza. Az agglomeráció (Fang – Yu 2017; OTK 2005) fogalma és ezzel kapcsolatos lehatárolások a települések
egymáshoz való viszonyára vonatkozik, melyeket sokrétű indikátorok alapján elemez (KSH 2014). Települési közigazgatási
területeket jelöl hazai gyakorlatban. Ennél rugalmasabb fogalom város-vidék peremzóna (Bazsóné 2018; Pócsi 2011;
Geneletti et al 2017; Gonvalves et al. 2017; Allen 2003; OECD 2010; MacGregor-Fors 2010; Csemez 2008; Piorr et al. 2011;
KSH 2014; Ricz et al 2009, McCann 2009), mely túllép a települési határokon, átmeneti zónát jelent a város és vidék között,
emiatt lehatárolása folyamatosan változik. A városias területek a peri-urbán terek vagy városi előterek (Pócsi 2011; Bazsóné
2018; Geneletti et al. 2017; Gonvalves et al. 2017; Allen 2003; OECD 2010; Macgregorfors 2010; Piorr et al. 2011; Fishman
1987; Kocsis J. B. 2007). A külterület (KSH OSAP kérdőívek 2017) a hazai szabályozás nyomán terjedt el, külföldi megfelelőjét
nem találtuk, a belterület emellett nagy hasonlóságot mutat a morfológiai városi területek nemzetközi szakirodalomban is
használt fogalmával (Van der Berg et al. 2007; Európai Bizottság 2011; OECD 2010; Kiss 2011; KSH OSAP kérdőívek 2017),
itthon azonban a szabályozási szerepének köszönhetően olyan területeket is jelöl, melyeket a település később hasznosítani
kíván. A központi belterület vagy centrum értelmezése és lehatárolása szintén rugalmas, függ a lehatárolás céljától (pl.
turisztikai vagy szabályozási szempontok szerint történik). Így értelmezhető történelmi, közigazgatási szempontból,
különböző funkciók szerint is (Thurstain‐Goodwin – Unwin, 2012, KSH OSAP kérdőívek, 2017; Kissfazekas 2010; CLC50
Nómenklatúra 2002).
A fogalmak használata során elengedhetetlen a térképi lehatárolás, így minden fogalomnál kísérletet tettünk annak
gyakorlati lehatárolására Veszprém környezetében GIS szoftver segítségével.

2. Anyag és módszer

A nemzetközi és hazai irodalomban felmerülő fogalmi kategóriákat összekötöttük, értelmeztük, majd GIS programban
határoltuk le és ábrázoltuk a különböző területeket Veszprém példáján. A következő felhasznált adatbázisok segítségével
született a térképi ábrázolás: ArcGIS Basemap Imaginery, Veszprém város alaptérképe (2017), Corine területhasználati
adatbázis (2016), KSH Magyaroroszág településhálózata c. kiadvány 2014, közigazgatási határok.
2.1. Veszprém bemutatása
Veszprém közepes méretű megyei jogú város csaknem 60 000 fős lakosságával, jellemzőinek köszönhetően megfelelő
területet jelent a kutatásban használt fogalmak tanulmányozására. A hazai városfejlődés fontos állomásai tetten érhetők,
történelmi városközpontjának kialakulása, vasútfejlesztés hatásai, 1945 utáni modern városfejlesztés eredményei
hozzájárultak jelenlegi központi szerepéhez (KSH HNT 2012-2017; Kissfazekas 2010). A város lakossága az elmúlt években
csökkent, hasonlóan hazai nagyvárosainkhoz, ingatlanpiaca alapján prosperáló település, számos nagyvállalat központja.
Környezete Balaton és Székesfehérvár vonzáskörzetének köszönhetően az átlagosnál sűrűbb településhálózattal
rendelkezik. A megyében a kivett területek aránya az országos átlaghoz képest Budapest után a legmagasabb (26%), az
erdőterületek aránya (31%) és szőlőtermesztésbe bevont területek aránya (1%) országos összehasonlításban kiemelkedő
(KSH 2018). Domborzatát, a Bakony-felvidék lejtői teszik változatossá (Dövényi 2010).
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Centrum: Különböző karakterisztikák alapján lehetséges (Thurstain‐Goodwin – Unwin 2012). Ezen belül a
városközpont, ahol a hivatalok és kereskedelmi célú épületek, a mesterséges burkolatú felszínek teszik ki a teljes terült
több, mint 80%-át (CLC50 Nómenklatúra). Az adott idő és kor igényeihez alkalmazkodó központi, súlyponti terület,
mely történelmi fejlődés, irányított városfejlesztés nyomán is létrejöhet. (Kissfazekas 2010). A központi belterület
(KB) a közigazgatási funkciók alapján különül el (KSH 2017), míg a történelmi belvárosi terület beépítettség és
történelmi fejlődés alapján definiált. (CLC50 Nómenklatúra 2002)

Morphological Urban Area (MUA) folyamatos városszövet, beépített területek folytonossága, meghatározott
sűrűséggel jellemezve. (Van der Berg et al. 2007; Európai Bizottság 2011; OECD 2010). Hasonló a hazai
szabályozásban elerjedt belterület fogalma, azonban ez a jövőbeni beépítésre szánt területeket is magában foglalja.
(KSH 2017; Kiss 2011). Egyéb belterület központi belterületével földrajzilag össze nem függő terület. (KSH,2017)

Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő része. (KSH 2017) Ezen belül
használat alapján megkülönböztetik a külterületi lakotthely, külterületi üdülőhely, üdülőterület, lakatlan külterület
fogalmát

Peri-urbán terek: Utal a magas K+F arányra, és a szuburbia jellegre, mint a középosztály lakóhelyére. (Fishman
1987, Kocsis J. B. 2007). A tágabban értelmezett várostérség külső területei, jelentős átfedésben vannak a város-vidék
peremzóna területeivel, azonban nem foglalják magukba a kifejezetten rurális hátországként értelmezhető, vidékies
városkörnyéki külső területeket. (Pócsi 2011) „városi előtér” terminológiát használta).(Pócsi 2011; Bazsóné 2018;
Geneletti et al. 2017; Gonçalves et al. 2017; Allen 2003; OECD 2010; Macgregorfors 2010; Piorr et al. 2011; Fishman
1987; Kocsis 2007)

Város-vidék peremzóna: átmeneti zóna a folytonosan beépített városi, szuburbán és a várost körül ölelő vidékies
területek között. A központi városhoz funkcionálisan kapcsolódó, vegyes terület-használattal és dinamikus
fejlődéssel jellemezhető, kevésbé homogén térség, amely magába foglalja városperemi területeket, a városkörnyéki
rurális területeket, településeket is. Jellemezhető olcsó és nagy kiterjedésű földterületekkel, jó elérhetőséggel és az
ipari, kereskedelmi és rekreációs célú fejlesztések célpontjaként, ahol az agrárjellegű gazdálkodás háttérbe szorul.
Belső város-vidék peremzóna a városból kivezető utak mentén alakul ki. A fringe exklávék a városmagon belül
találhatóak a peremzóna maradványok. A városperem a városok határában található vegyes funkciójú, urbánus
és vidékies területek találkozásánál található területek összessége. Ezen belül találhatók szuburbán területek és
un. edge city-k is. (Bazsóné 2018; Pócsi 2011; Geneletti et al 2017; Gonçalves et al. 2017; Allen 2003; OECD 2010;
MacGregor-Fors 2010; Csemez 2008; Piorr et al. 2011; KSH 2014; Ricz et al 2009, McCann 2009)

Agglomeráció a városok területileg kompakt, gazdaságilag szorosan összefonódó klasztere (Fang – Yu 2017, OTK
2005). Hazai (KSH 2014) értelmezés meghatározott indikátorok alapján különíti el az agglomeráció, agglomerálódó
térség és településegyüttes fogalmait.

Nemzetközi módszertan szerint népsűrűség lakosszám nagyobb, beépítettség által meghatározott, hazai értelmezés
munkaerőpiaci vonzáskörzetek alapján értelmezi. (OECD 2013; Faragó László 2008; Ricz et al. 2009, Pénzes et al.
2014; Sütő 2008)

Fogalom magyarázata

1. táblázat: A nagyvárások növekedésével kapcsolatos leggyakoribb fogalmak és magyarázataik
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1. ábra: Veszprém város-vidék peremzóna területei. Saját térkép

3. Eredmények

2. ábra: Városi előtér Veszprémi településegyüttes területén.
Saját térkép

A fejezetben a fogalmak alkalmazását mutatjuk be Veszprém környezetére nézve, a már említett szakirodalmak és a
rendelkezésre bocsátott térképes állományok felhasználásával.
Alkalmazott fogalmak

• Funkcionális városi területek (Functional Urban Area): Az OECD (2018) által elfogadott módszertan Veszprém területét
nem sorolja ide. A hazai munkaerőpiaci elemzés (Sütő – Salamin 2008) alapján Veszprémi járás, Balatonalmádi járás és
Zirci járás alkot funkcionális városi területet, ennek központja Veszprém.
• Agglomeráció: Nincs agglomeráció, a KSH a 2011-es népszámláláson alapuló lehatárolása alapján (KSH 2014) Veszprémi nagyvárosi településegyüttest határoz meg. Ide tartozó települések: Veszprém, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút,
Herend, Hidegkút, Királyszentistván, Litér, Márkó, Nemesvámos, Olaszfalu, Öskü, Sóly, Szentkirályszabadja, Tótvázsony,
Veszprémfajsz, Vilonya.
• Város-vidék peremzóna: Az elérhető definíciók alapján a településegyüttes településeinek közigazgatási határa és
Veszprém közigazgatási határa mentén húzódó perem által lehatárolt terület között található területek, melyekre a
definíciók alapján vegyes területhasználat és dinamikus fejlődés jellemző , kevésbé homogén térség. A város és vidék
átmenetét jelentik, melyek számos, összetett indikátor jellemezhet.
• Peri-urbán terek, városi előtér: Az előbbinél szükebb, kimondottan a városszöveten kívül eső, városi területeket foglalja
magában, amit a lehatárolás során a Corine adatbázis alapján a mesterséges területekkel jellemeztünk a Veszprémi
településegyüttes területén. Kivételként értelmeztük Veszprém összefüggően beépített belterületeit, mint a városhoz
morfológiailag kapcsolódó területeket.
• Külterület: Veszprém közigazgatási határán belülre eső nem belterületi terület.
• Belterület: Veszprém 2017-es rendezési tervében belterületként megjelölt területek.
• Centrum: Veszprémben a történelmi várnegyed és az új városközpont. (Kissfazekas 2010) A Corine felszínborítási adatok alapján az 1111 Városközpontok és 1112 Történelmi belvárosi területek soroltuk ide, de további funkciók (pl. turisztikai) ettől eltérő lehatárolással is szolgálhatnak.

4. Következtetések

A pusztán területi lehatárolást nehezíti, hogy a fogalmak többségének jellemzése nem egzakt, összetettebb folyamatok is
szerepet játszanak leírásukban, kialakulásban (Gonvalves et al. 2017). Túlmutatnak a különböző szektorális (felszínborítás,
népsűrűség, távolság a városi központoktól) megközelítéseken. A fogalmak jelentős része tulajdonképpen különböző
diszciplináris megközelítések egyvelege, mely magában foglalja a települések mintázati jellemzőit, infrastruktúra
elérhetőségét, gazdasági diverzifikációt, strukturális változások következtében felmerülő területhasználati változásokat,
élőhely megőrzést és a természeti tőke kiterjesztését (Hornis – Ritsema van Eck 2008), kulturális örökségvédelmet, igazgatási
szervek együttműködési hajlandóságát (Korcelli et al. 2008), mögöttes urbanizációs folyamatokat, mobilitási mintákat (Allen
2003). Ezen szempontok egyidejű vizsgálata javasolt a jelenség jellemzéséhez (Allen 2003).
A hazai értelmezésben is keveredik a közigazgatási – területhasználati – egyéb szabályozási jellegű lehatárolás a
különböző társadalomtudományi, gazdasági, földrajzi szempontokkal, a lehatárolások mindig az adott kutatást szolgálják.
Egzakt lehatárolást a statisztikai, szabályozási és területhasználati szempontok nyújtanak, melyek országos vagy nemzetközi
szinten egységes módszertanok segítenek. Ezek köré sorolhatók a következő vizsgált fogalmak:
• település közigazgatási határa (forrás: rendezési tervek, KSH)
• agglomeráció, agglomerálódó térség, településegyüttes (forrás: KSH)
• funkcionális városi térség (forrás: OECD)
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3. ábra: Veszprém külterülete, belterülete és centruma. Saját térkép

• külterület, belterület (forrás: forrás: rendezési tervek)
• területhasználatok (forrás: Corine felszínborítási adatbázisok)
A továbbiak szubjektív lehatárolást eredményeznek:
• város – vidék peremzóna: városi és vidéki területek találkozása, a központi város háttérországa, számtalan gazdasági,
területhasználati, felszínborítási, társadalmi (pl.: népsűrűség) jellemzővel meghatározható
• peri urbán terek, városi előterek: urbanizáltság mértéke határozza meg.
A város – vidék megkülönböztetés nem áll meg a közigazgatási határnál. A területhasználatok alapján vidékies,
természetközeli területek és városias területek Veszprém közigazgatási határán belül is előfordulnak, így a város-vidék
peremzóna definícióját ez alapján érdemes újra gondolni, Veszprém közigazgatási határának peremzónáján belüli területeket
is bevonni a fogalomba. A lehatárolás során a gyorsan változó város-vidék peremzóna definiálása jelentette a szubjektív
megközelítést, itt feltételezve a természetvédelmi, NATURA 2000 területek védelmét és a centrum területek állandóságát,
szűkítéssel éltünk. Emellett más szempontok alapján állandónak tekintett területekkel is szűkíthető a lehatárolás. A városi
előtér ezzel szemben már városias területeket foglal magába, ami szintén indikátorok mentén szűkebben is értelmezhető.
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A MOHÁCSI-TERASZ KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATA
GYENIZSE PÉTER
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék

Abstract
In 1526 the Ottoman army overcame the Hungarian army at the Mohács plain. According to the historical documents the battle took place
around Földvár village, what was destroyed and its place has been forgotten. My goal is the reconstruction of the medieval landscape and
settlement network of the Mohács terrace. The micro relief and the hydrology were very important for the determination the places of
medieval villages. I defined tree settlement groups based on the physical environment. In conclusion the settlement network was denser
in the center region of Mohács terrace during the middle ages than nowadays.

Kulcsszavak: Mohácsi-terasz, településhálózat, mikrodomborzat

1. Bevezetés, célkitűzés
A természeti környezet nagymértékben meghatározza egyes települések gazdasági és társadalmi viszonyait is (Elekes
2008). Ha a topográfiai fekvésből, vagy a forgalmi fekvésből származó előnyöket, vagy hátrányokat kezdjük vizsgálni, akkor
Cholnoky Jenő elnevezésével élve már helyi és helyzeti energiákról beszélünk. Ha egy település pl. ármentes térszínen fekszik,
az a topográfiai fekvésnek egy ténye, de egyben pozitív helyi energia is, mert előnyös arra a településre nézve (Mendöl 1963).
A mohácsi ármentes teraszon tucatnyi települést alakítottak ki őseink, amelyek közül számos nem létezik ma már.
Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy melyek lehettek azok a telepítő tényezők (vagy más néven helyi és helyzeti
energiák), melyek a falvak helykiválasztására hatottak?
A Mohácsi-terasz nagyobbik, északi része jól érzékelhetően le van határolva mind keleti (éles ártérperem), mind nyugati
irányból (Dunántúli-dombság meredek lejtői). A most tárgyalt ármentes teraszfelszín szélessége igen változó. Északon a
Csele-pataknál kezd szétnyílni, majd nem sokkal délebbre, Mohácsnál már 7,5 km szélességet ér el. A Kölkedi- és Vizslakiöbölzet között fekvő Kölked magasságában mérhető a legnagyobb szélessége, ami kb. 10 km. Innen Dályokig ismét szűkül
(2,6 km), majd ismét szélesedik, de itt már jellegét tekintve egybefolyik a Karasica völgyébe belesimuló Baranyi-dombság
ellaposodó térszínével.
A felszín alakulása terasztól keletre fekvő alacsony és magas ártéren jelentős volt az elmúlt 500 évben is a Duna árvizeinek,
mederváltozásainak hatására, de ezzel az alacsony fekvésű területtel most nem foglalkozunk.
A Baranyai-dombságon emberi hatásra évszázadok óta felgyorsult mértékű a talajpusztulás, a lejtők aljában és a patakok
síkságba benyúló üledékkúpjain üledék-felhalmozódás zajlott. Ez a folyamat a Mohácsi-terasz egészét nézve azonban
nem okozott kardinális átalakulást (Gábris 1980), tehát a vizsgált táj domborzata minimális különbségektől eltekintve
valószínűleg megegyezik az 500 évvel ezelőttivel, de vízrajza a patakok szabályozása miatt kissé már eltér attól.
A dombság és az ártér között fekvő terasz mikrodomborzatának negatív formái az egykori és ma is működő patakmedrek,
vízfolyások árterei, kisebb tavacskák, illetve más vízállásos, belvizes, nedvességre hajlamos helyek. A pozitív formák pedig
lehetnek egyedi kiemelkedések, vagy elnyúló hátak. Hasonló mikrodomborzati helyzet volt megfigyelhető a 19. század
végéig a Dráva menti Ormánságban, ahol a felszín magassági szintjei szintén nagy hatással voltak a gazdálkodásra (Gyenizse
– Lóczy 2010). Esetenként 1–2 méter magasságkülönbség teljesen más gazdálkodási formákat eredményezett. Az alföldi
folyóink alacsony és magas árterének határán, illetve az ármentes magaslatok peremén is megfigyelhető az elmúlt évezredek
településnyomainak sűrűsödése.
A Mohácsi-terasz keleti és nyugati peremén is megfigyelhető a szegélyhatás jelensége. Az elmúlt korok embere igyekezett
olyan helyre települni, ahol egyszerre gazdálkodhatott eltérő jellegű tájakon.

2. A természeti adottságok hatása a települések kialakulására és a gazdálkodásra

A Mohácsi-terasz északi részén, a Mohács – Kölked – Majs – Lánycsók négyszögben a terület két peremterülete között
7-10 kilométer széles sík húzódik. A középkor embere nem rendelkezett géperejű járművel, ezért a közlekedés lassabb volt.
Jól meggondolták, hogy a lakóhelyüktől milyen távol alakítják ki azokat a mezőgazdasági területeket, amelyek rendszeres
munkát igényelnek, hiszen az el- és hazajutás időtartama az effektív munka idejét csökkentette. Az óriási határral rendelkező
alföldi mezővárosokban ezért alakult ki a török kiűzése után a nyári szállások, majd tanyák rendszere. A korabeli közlekedési
távolság/idő faktor figyelembe vételével logikus következtetésnek tűnik, hogy a vizsgált kiszélesedett síksági területen a
maihoz képest több, de kisebb határral bíró falú létezett a középkorban. Ezek helyének kiválasztásához jól kellett ismerni a
természeti adottságokat.
Fontos kiemelni, hogy jelen vizsgálatunkban nem magányos épületek (pl. tanyák), hanem a középkorban is tucatnyi
lakóházat és melléképületet magába foglaló falvakkal foglalkozunk. A középkori emberek ugyan mai szemmel nézve
egyszerűbb, szerényebb, mondhatni szegényesebb épületekben éltek, de ezek felépítése az akkori anyagi viszonyokhoz
képest semmivel sem volt kisebb anyagi és munka befektetés, mint egy mai ház felépítése a ma élő embereknek. Ezért a
középkori emberek (is) igyekeztek az adott terület legbiztonságosabb részére építeni falvaikat, legjobban alkalmazkodni a
környezet kihívásaihoz.
A csupán néhány méter magasságkülönbségű síksági felszíneken a legmélyebb területek a mederrel rendelkező vízfolyások
és tavak voltak. Az állandó vizeket a síkságon élő lakosság az állatok itatására használta, de halászott, pákászott benne,
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vadászott és gyűjtögetett a környékén. A kisebb felszíni horpadások időszakosan elöntött, vagy belvízveszélyes területek
voltak múltban is, de ez a tendencia ma is megfigyelhető gyors hóolvadás, vagy hosszantartó esős időszak után. A múltban
ezeket az alacsony térszíneket jól ismerték az egész életüket ott leélő emberek, ezért ezekre a helyekre gabonát nem vetettek,
lakóépületet ott nem létesítettek, hanem főként rétnek, legelőnek használták, esetleg a nedvességet jól tűrő fafajokból álló
erdőket engedtek rajta felnőni. Az ár- és belvíz által nem veszélyeztetett magasságban feküdtek a szántóföldek és maga a
település.
A víznek azonban egy másik aspektusát is ki kell emelni. A középkori ember számára szintén igen fontos kérdés volt
a folyamatos és megfelelő mennyiségű ivóvíz biztosítása. Ez a maihoz képest sokkal jelentősebb állatállománnyal bíró
falvakban azt jelentette, hogy lehetőleg egy nyáron is vizet adó pataknak, vagy bővizű forrásnak kellett lenni a településen,
vagy attól nem nagy távolságra.
A síkságok területén különös jelentőséggel bírtak azok a természetes, vagy akár mesterséges kiemelkedések (pl. tellek,
kunhalmok), amelyek nem csak a letelepedést, hanem a távolabbi környék megfigyelését is lehetővé tették. Ilyen például
a Mohácsról DNy-ra, a Mohács-Nagynyárádi út (ma földes út) mellett fekvő Látóhegy, vagy Látó-högy nevű kiemelkedés.
„Magasan fekvő kises hely; nevét hagyományilag onnan vette, hogy róla messze lehet látni. … Találni rajta és körülötte
téglákat, amelyek oda mutatnak, hogy itt valaha épület és út volt.”, illetve „Onnan láthatod az egész mezőt.” (Pesti 1982,
Mohács 764). A térképeken látszik, hogy a Látóhegy teteje csak 4–4,5 méterrel emelkedik a környező térszínek fölé. A neve
alapján azonos funkcióval bíró kiemelkedést találunk Kölkedtől nyugatra, az ártér peremén. A Figyelő nevű kiemelkedés
közelében kora avar és gepida telep nyomait tárták fel (Pesti 1982, Kölked 258). Egyértelműen hadászati jelentősége volt a
szintén teraszperemi pozícióban lévő kölkedi Vár-hegynek (a római Altinum erőd) és a szintén római alapokon nyugvó, de
később is kilátópontnak használt Törökdombnak (Pap et al. 2018).

3. Anyag és módszer

A Mohácsi-terasz török uralom előtti településeinek pontos megnevezése és helyének beazonosítása számos nehézségbe
ütközik. A történészek óriási levéltári munkát végeztek a nevek felkutatása érdekében. A megtalált neveket a szomszédjaik
és jó esetben a határleírások alapján próbálták elhelyezni a térben.
Más esetben a régészek a terepen talált leletekből meg tudták állapítani az egykori település korát, de a neve nem minden
esetben derül ki.
Jelen vizsgálatunkban mi egy harmadik, földrajzi szemléletű utat választunk, ahol a korábban tárgyalt helyi és helyzeti
energiák feltárásával igyekszünk megtalálni a Mohácsi-terasz központi részének azon területeit, ahova a természeti
adottságokat figyelembe véve a középkori embereknek értelme lehetett falvakat létesíteni.
A mikrodomborzati különbségek kimutatásához az 1:10.000-es topográfiai térképből készült digitális domborzati modellt
használtuk fel. A patakok csatornázások előtti medrének, árterének és a mélyen fekvő, vizenyős területek beazonosításához
a Google Earth műholdképeit használtuk. A középkori és korábbi településeket és településnyomokat a Pesti (1982)
által szerkesztett Baranya megye földrajzi nevei II. kötetéből gyűjtöttük ki. Természetesen ez a forrás nem adhatja meg
az összes középkori települést, de bizonyos következtetésre lehetőséget ad. Az adatok együttes feldolgozásához QGIS

1. ábra: A Mohácsi-terasz különböző telepítő tényezőjű településcsoportjai (szerk.: Gyenizse P.) Jelmagyarázat: lila szaggatott vonal =
dombság peremi és hordalékkúpon fekvő települések; piros szaggatott vonal = központi hátak települései; sárga szaggatott vonal =
ártérperemi települések; kék szaggatott vonal = feltételezett régebben működő patak ágak; kék terület = ár- és belvízveszélyes területek
a műholdfelvételek és térképek alapján
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szoftvert használtunk, mivel a geoinformatikai programok kiválóan alkalmasak a települések környezetének vizsgálatára is
(Nagyváradi – Pirkhoffer 2008, Szabó – Szabó 2013).

4. Eredmények. A Mohácsi-terasz településeinek csoportosítása a letelepedésre használható
térszínek alapján

Ezen térbeli adatok és a korábban ismertetett telepítő tényezők (helyi és helyzeti energiák alapján) együttes kiértékelésével
három csoportba osztottuk a Mohácsi-sík településeit (1. ábra szaggatott vonalai).
Az első csoportba soroltuk a Mohácsi-terasz keleti szegélyén, az ártértér fölé magasodó peremen ülő egykori településeket.
Az ismert pozíciójú középkori falvak közül ide sorolható Csele, Mohács, Kölked, Ujfalu(?), Dályok, Izsép, de ezen fekszenek
Mohácstól délre középkori templomromok is. Az ezt megelőző időszakban is felismerték jelenőségét, amit a római Altinum
erőd, a Törökdomb római burgusa, valamint a Figyelő kiemelkedés avar és gepida telepe igazol.
Telepítő tényezőik:
• helyi energiák: ár- és belvízmentes felszín, jó kilátás,
• helyzeti energiák: változatos területhasználat (szegélyhatás), ivóvíz közelsége.
Második csoport. Az ármentes teraszt nyugatról határoló a Baranyai-dombság és a terasz sík találkozása hasonló, bár
szélesebb szegély mentén segítette elő a falvak megtelepedését. Ide soroltuk a síkságra néző domboldalak lejtőin, a dombság
völgyeinek szájában, valamint a patakok hordalékkúpjain kialakult falvakat. Az említett szegélyterület és a síkság középső
része között több helyen megfigyelhető egy változó szélességű vizenyős terület, ami jól észrevehetően elhatárolja ezeket a
településeket a terasz központi részén fekvő falvaktól, esős időben megnehezítve a közlekedést nem csak a terasz belseje
felé, de több helyen a dombság szélével párhuzamosan is.
Ide sorolható az ismert pozíciójú falvak közül: Lánycsók, Nagynyárád, Majs, valamint az utóbbi előterében fekvő Merse
és ismeretlen nevű (talán Földvár?) falunyom. A nem pontosan ismert helyzetű falvak közül itt álhatott Gét, vagy Géta
monostora. A határvonal közelében feküdt, ezért lazább kapcsolata lehetett a síksággal még Jenőnek, Bácsfának, Ormánynak
és a nem pontosan ismert helyzetű Monyoródnak és Obonyfalunak is.
Telepítő tényezőik:
• helyi energiák: megfelelő helykiválasztás esetén ár- és belvízmentes felszín, védelem az erős széltől (dombok),
• helyzeti energiák: változatos területhasználat (szegélyhatás), ivóvíz közelsége (közeli patak, vagy forrás esetén).
A harmadik csoportba a teraszfelszín kiszélesedő részén, a Mohács – Kölked – Majs – Lánycsók négyszögben, az előbb
ismertetett két csoport között elhelyezkedő egykori és mai településeket soroltuk. Ezek esetében nem érvényesülnek azok
a szegélyhatások, amelyeket a keleti, illetve a nyugati oldalon ismertetésre kerültek. Az itt fekvő, megtelepedésre alkalmas
magaslatok a szegélyeken fekvő falvaktól már többnyire olyan távolságra helyezkednek el, hogy a középkorban indokolttá
tették egy újabb falu kialakulását.
Ezen falvak telepítő tényezői szegényesebbek, de egyértelműbbek:
• helyi energia: ár- és belvízmentes felszín,
• helyzeti energia: ivóvíz közelsége (közeli patak).
Az első két esetben a terasz szélén meredekebb és rövid domboldalak találhatók, melyek jól érzékelhetően elválasztják
egymástól a vizes és száraz térségeket. A terasz központi részére ez nem jellemző, de pontosan ezért értékelődtek fel a
múltban azok a helyek, ahol a patakoktól nem voltak pár száz méternél messzebb a megtelepedésre alkalmas magasabb
térszínek. Ezeken a részeken ugyanis elég rövid idő a vízhez való lejutásra akár az embereknek, akár az állatoknak.
Szegélytelepülésektől távolabbi, ár- és belvízmentes térszínek tehát voltak több helyen is a teraszon, de ezek között olyanok,
ahol a patak párszáz méteres környezetében volt 3-4 méternyi „hirtelen” kiemelkedés, azok ritkábbak voltak.
A fentebbi feltételeknek eleget tevő kiemelkedéseket az 1. ábrán is körbehatároltuk. Két nagyobb vonulatuk közül az
északabbi Bég-patak alsó folyásától egy ma már száraz, de régebben valószínűleg aktív patakág mentén halad a Lajmérivízfolyás felső szakaszáig. Ezen a vonulaton foglal helyet a Látó-högy, a középkori Körtvélyes és valószínűleg a nem ismert
pozíciójú Kerekegyháza. A Lajmér-pataktól indul dél felé az a dombhát, amin a középkori Lajmér és a török után létesült
Sátorhely és Borza-major fekszik. Az utóbbiakat egyes kutatók középkori Földvárral azonosítják. Kisebb megtelepedésre
alkalmas foltok vannak még a Lajmér-patak alsó folyása mentén is, de azok falvak számára valószínűleg nem elég nagy
kiterjedésűek.

5. Következtetések

Megállapíthatjuk tehát, hogy megtelepedésre alkalmas vonulat északi részén, Látó-högytől Lajmérig számos középkori
településnek ismerjük a körülbelüli elhelyezkedését. Ezek egymástól 1,5-2 km-re, míg a környező szegélyeken lévő falvaktól
2-4 km-re feküdtek. Az 1,5 km-es távolság egyébként Majs és az előterében fekvő falvak között is jellemző távolság. Ezek is
egy természetföldrajzi egységen fekszenek, mint a terasz közepi hátak falvai. Ha feltételezzük, hogy ez az 1,5-2 km távolság
átlagosnak volt mondható a hátságon, akkor ez valószínűsíti, hogy mond Sátorhely, mind Borza-major környékén lehetett
középkori falu. Azt a kérdést persze nem dönti el, hogy ezek közül az egyik lehetett-e egyáltalán a mohácsi csata helyszínét
kijelölő Földvár falu.
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Abstract
Urban heat island (UHI) is one of the significant urban ecologycal problems. Many researchers emphasize the necessity of UHI analysis to
support city planning and urban space design. We used the method of heat mapping with satellite images and heatcameras to measure
surface temperature. Land surface temperature maps were prepared from 56 images of distinct summer days in the years 2013-2016.
The field survey heatcamera images were prepared in 2016. We mapped and analyzed the spatial structure of the UHI phenomena for
Debrecen, the second largest city of Hungary. The hottest areas are industrial and commercial buildings and railway stations. The most
important cooling and conditioning elements are forests, parks and reservoirs. The land surface temperature map is available on the
internal website of the municipality to support future city planning.

Kulcsszavak: városi hősziget, városklíma, távérzékelés, térinformatika

1. Bevezetés
A városi hősziget jelenség napjaink egyik legégetőbb településökológiai problémája. Tudományos közlemények és
kutatások hangsúlyozzák a jelenség elemzésének és koncepcionális szintű javaslatok megfogalmazásának szükségességét.
Egyik lehetséges elemzési módszer a felszínhőmérséklet-mérésekre alapuló hőtérkép-készítés, mely támogatja a települési
szintű kondicionáló javaslatok térképes megfogalmazását.
Településekre készített korábbi elemzések vizsgálták a melegebb és hűvösebb felszínek elhelyezkedését a településszerkezetben, és a különbség okait is. Igazolták, hogy indokolt a felszínhőmérsékleti értékeket a területhasználatok
összefüggésében vizsgálni (Oláh et al. 2010), sőt az egyes típusok jellemző hőmérsékleti tartományai is megadhatók
(Gábor – Jombach 2008). A közlekedési felületek (közút, vasút) és ezek kereszteződései, állomásai, csomópontjai a nyári
időszak legmelegebb felületei. Ezeken a felületeken a magas felszínhőmérséklet alacsony zöldfelület-intenzitással párosul.
A zöldfelületi arány és a felszínhőmérséklet közötti kapcsolatot sikerült igazolni budapesti mintaterületeken is (Gábor –
Jombach 2009).
Kutatási eredmények igazolták, hogy a nagy kiterjedésű városi zöldfelületek tudják települési szinten jelentős
mértékben csökkenteni a hősziget jelenséget. Városi mintaterületen sikerült megállapítani, hogy a nagy kiterjedésű
épületek beleszólhatnak a település hőháztartásába (Oláh 2010), az épület felületének minőségétől függően akár 12oC
felszínhőmérséklet-különbség is kialakulhat (Oláh 2012). Igazolódott, hogy a különböző beépítési módok pedig lényegesen
befolyásolják az egyes városrészek felszínhőmérsékletét (Oláh 2012). A felszínhőmérséklet tehát a településtervezés során
befolyásolható, a nyári maximumok mértéke a felületek minőségének meghatározásával is csökkenthető.
Kutatásunk során következő kérdésekre kerestük a választ:
• Hol vannak a hősziget jelenséget okozó területek Debrecenben?
• Melyek a jelenséget eredményező elemek, hasznosítások, létesítmények?
• Mely elemek járulnak hozzá a hősziget jelenség mérsékléséhez?

2. Anyag és módszer

Debrecen felszínhőmérsékletét ábrázoló térképet űrfelvételek, légifelvételek és terepi mérések feldolgozásával Debrecen
MJV Önkormányzata megbízásából állítottuk össze. Kutatásunk 2013-2016 időszak felvételeinek felhasználásával és 2016
nyarán végzett terepi mérések alapján folyt le. A legfontosabb eredményként tálalt felszínhőmérséklet térkép összeállításához
az alábbi eszközöket és módszereket alkalmaztuk:
• Landsat űrfelvételek (7-es és 8-as műholdak) termális infra tartományának elemzése és átalakítása felszínhőmérséklet
térképpé.
• Terepi felmérések, hőkamerás mérések elemzése, értelmezése.

1. ábra: A felszínhőmérséklet térkép előállításának folyamata
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• Ortofotók és nagyfelbontású űrfelvételek vizuális elemzése.
A 2015-ös évet reprezentáló hőtérképet négy év 57 felvétele alapján állítottuk elő (1. ábra). Alapadatként Debrecen
területére, felvételenként, átlagosan közel 40-ezer összesen több mint 3,4 millió mérési ponttal dolgoztunk. A felvételek
mindegyike napfényes időszakban május-szeptember időszakban készült.
Az elemzés csak olyan Landsat felvételekre alapozott, melyeken jelentős felhőborítás nem volt tapasztalható. Miután a
2015-ös évet több felvétel átlagával tudtuk jellemezni, minimalizálhatóvá vált egy-egy szélsőséges pillanatnyi állapot zavaró
hatása (szántóföldi gazdálkodás, belvizek stb.). Ezzel lehetővé vált a mezőgazdasági területek jellemzése is. Az eredmények
ellenőrzése érdekében több, 2000-2015 időszakban készült infra és valós ortofotót használtunk a jelenség kialakulásának
feltárására és mintaterületi ellenőrzőpontok kijelölésére.
A felvételek feldolgozási folyamatának kulcsfontosságú lépése a LST (Land Surface Temperature) számítás. A számításhoz
használt termális érzékelőt és az érzékelővel készített felvételeket a Landsat 8-as műhold felhasználói kézikönyve ismerteti
(US Geological Survey 2016, 60-61). A Landsat műholdcsalád termális szenzorait a 7-es, és a 8-as műhold esetében is a NASA
és a USGS honlapjának megfelelő odalai (Internet1, Internet2) mutatják be. A honlapok javaslatai alapján a 8-as műhold
esetében csak a kedvezőbb eredményeket hozó 10-es csatornát használtuk fel. A Landsat 7-es műhold esetében a 6-os
csatorna adatai kerültek feldolgozásra.
A műholdfelvételek digitális számértékeiből felszínhőmérsékleti értéket számító módszert sokan publikáltak. Az Amerikai
Geológiai Szolgálat (USGS) oldala szerint az első lépések leírják a radiancia és a világossági érték alapú hőmérsékletszámítás
módszerét (Internet3). A további lépésekben a felszín emissziójának (LSE: Land Surface Emissivity) képletét alkalmaztuk
melynek alapját a Landsat 5-ös műhold esetében már több mint egy évtizede dokumentálták és publikálták (SOBRINO et al.
2004). A módszert több weboldal is lépésről lépésre bemutatja a fenti publikációkra építve.
Az LST térkép pontosítása és ellenőrzése érdekében helyszíni, kézi hőkamerás felméréseket végeztünk 2016. augusztus
24-én és szeptember 2 án. A Landsat 8-as termális sávjának felbontása 100m. Ez azt jelenti, hogy hektáronként egy
földfelszín-hőmérsékleti átlagérték került rögzítésre a felvételen. A terepi hőkamerás méréseinkkel ennél részletgazdagabb
eredményeket is el tudtunk érni. Mind a térkép mind a hőképek Celsius értékben fejezik ki a felszín hőmérsékletét (+/-2°C
hibahatáron belül).

3. Eredmények

A felszínhőmérséklet és hősziget jelenség elemzésének eredményét szöveges és térképes formában is összesítettük.
Készítettünk általános megállapításokat és mintaterületi esettanulmányokat a jelenséget kiváltó létesítményekről és a
mérsékléséhez hozzájáruló elemekről. A térkép alapján az alábbi megállapításokat tettük:
1. Mind a belvárosban (pl. Fórum, Debrecen Plaza, Malomkert), mind az egyes városrészek központjaiban (pl. DebrecenJózsa), mind pedig a kivezető utak mentén (47-es számú főút) elhelyezkedő jelentősebb bevásárlóközpontok
környezetükhöz képest számottevően melegebbek.
2. A magasabb házakkal sűrűn beépített területek jellemzően melegebbek, mint a családi házas térségek.
3. A lazább, kertvárosi beépítésű településrészek átlaghőmérséklete a legtöbb esetben alacsonyabb, mint az intenzíven
művelt mezőgazdasági területeké (elsősorban szántóföldeké). A különbség 5-8°C is lehet.
4. A Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park esetében jelentős hősziget-jelenségről beszélhetünk, mellyel a település
legmelegebb részeihez tartozik az ipari park, illetve annak épületei.
5. Debrecen belvárosában nem a forgalmas utcák, illetve a közterek, hanem az intenzíven, zártsorúan beépített területek
bírnak magasabb hőmérsékleti értékekkel (pl. a Hatvan és Széchenyi utcák tömbjei).
Kézi hőkamerával 2016. augusztus 24-én a mérési időszakban a léghőmérséklet árnyékban 24-27°C között, míg napon
28-33,5°C között mozgott. Az általános időjárási körülményeket napsütés, felhőmentesség, szélcsend jellemezte. A
felszínhőmérséklet legmagasabb értékei (42-47°C) a Fórum parkolóházának tetején, illetve a Tesco aszfaltozott parkolójában
kerültek dokumentálásra.
A terepi mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy a kézi hőkamera érzékenysége finomabban mutatja a részleteket,
mint a műholdfelvételek, melyek a felbontásból (60-100m) fakadóan elnagyolják ezeket. A Kossuth térről készült képen
a legmelegebb (napos tető) és a leghidegebb (szökőkút) pontok közötti különbség több mint 20°C. A műholdfelvételeken
azonban 2°C-os eltérések láthatók az egész térre, mivel a felbontásnak köszönhetően az eltérő értékek átlagolódnak. A

2. ábra: Építmények, burkolt és egyéb mesterséges felszínek (pl. műfüves sportpálya) hőmérséklet-növelő hatása a Hadházi út Kassai út
környékén
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3. ábra: A növényzet felszínhőmérsékelet-befolyásoló szerepe hőkamerával és fényképen a Fórum parkolóházának tetejéről

külterületeken készült képeken nem azonosítható nagy különbség az egyes részletek között. A kézi hőkamerás képeket a
valós fényképekkel együtt ismertettük (3. ábra).
Az elkészített térképi adatbázist térinformatikai rendszerben és Debrecen MJV Önkormányzatának webes felületén
használható formában is átadtuk. A várostervezésben érintett szakemberek számára így digitális, telekhatáros térképekkel
összevethető formában is elérhetők az eredmények.

4. Következtetések

A tanulmányban felhasznált légi- és űrfelvételek valamint terepi mérések alapján meghatároztuk, hogy Debrecen
legforróbb felületei az ipari létesítmények (pl. Nyugati Ipari Park, Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park) épületei, a
jelentős, nagy kiterjedésű kereskedelmi központok (pl. Tesco, Auchan), valamint a Nagyállomás létesítményei. A leghidegebb
részek a jelentősebb vízfelületek (Fancsika víztároló I-II., Látóképi-horgásztó), valamint az erdők, nagyobb erdőfoltok. Fontos
kiemelni a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Területet, mivel elhelyezkedéséből adódóan szerepe van a belvárosi
hősziget mérséklésében. A külterület esetében a területhasználat szerepe jelentős, mivel az intenzíven művelt szántóföldek
és az erdőterületek között számottevő hőmérsékleti különbség van. A beépítés jellegét vizsgálva megállapítható, hogy a
legkedvezőbb hőmérséklet a családi házas, kertvárosias jellegű területeken van, szemben a belvárosi részekkel.
A hőkamerás méréseinkkel igazoltuk, hogy a kézi, terepi felméréssel olyan jelentős eltérések is kimutathatók, melyeket
az űrfelvételek, felbontásuknak köszönhetően elmosnak. Egy-egy terület egyes felületrészei között jelentős hőmérsékleti
különbségek elsősorban a beépített területen láthatók. Ez a jelenség a burkolt, beépített felszínek és a növénnyel fedett részek
keveredésének tudható be. Emiatt a belvárosi, beépített területek esetében szükségesnek tartjuk az űrfelvételfeldolgozást
kiegészítő, részletes, hőkamerás elemzéseket végezni a jövőbeni kutatások megtervezésekor is.
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Internetes források

Internet1, A NASA Landsat 8-as műholdat ismertető oldala:
https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/landsat-8-bands/
Internet2, A USGS (Egyesült Államok Geológiai Szolgálata) Landsat műholdcsalád érzékelőit ismertető oldala:
https://landsat.usgs.gov/what-are-band-designations-landsat-satellites
Internet3, A USGS (Egyesült Államok Geológiai Szolgálata) Landsat 8 műhodfelvételeinek használatáról szóló honlapja:
https://landsat.usgs.gov/using-usgs-landsat-8-product
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KÉK ÉS ZÖLD INFRASTRUKTÚRA NÖVEKVŐ JELENTŐSÉGE VÁROSI
KÖRNYEZETBEN SZEGED PÉLDÁJÁN
LADÁNYI ZSUZSANNA, BLANKA VIKTÓRIA, GULYÁS ÁGNES, KISS MÁRTON,
SIPOS GYÖRGY, MEZŐSI GÁBOR
Szegedi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Absztrakt
A klímaváltozás, valamint a városi népesség világszerte tapasztalható növekedése fontos feladatokat jelöl ki a városok számára. A
kihívásokhoz való alkalmazkodás és a problémák mérséklésének szükségszerűsége miatt a városi zöld-kék infrastruktúra szerepe
jelentősen megnőtt. Ezen infrastruktúrák elemei multifunkcionális win-win megoldásokat nyújtanak a különböző városi szektorok
és érdekeltek számára. A várostervezésben egyre inkább előtérbe kerülnek az olyan természet alapú megoldások, melyek komplexen
képesek a város több környezeti problémáját mérsékelni, fenntartható és költséghatékony megoldást kínálva a települési vízgazdálkodás,
levegőminőség, biodiverzitás, valamint közvetetten az emberi egészség és jóllét számára is. Jelen tanulmány a zöld-kék infrastruktúra
jelentőségét, valamint a monitoring lehetőségeit vizsgálja Szeged példáján.

1. Bevezetés

A városok dinamikus növekedése következtében az ott élők életminőségét számos tényező veszélyezteti világszerte,
mint például a növekvő mértékű víz- és levegőszennyezés, a zaj, a biodiverzitás csökkenése, a városi hősziget hatás és a
hőhullámok, az aszály, vagy az árvizek, ugyanakkor az éghajlatváltozás a helyzetet várhatóan csak tovább rontja (Grimm et
al. 2018). A zömében mesterséges anyagokból álló, összetett városi felszín hőtárolása és az antropogén hőtermelés hatására
fellépő hőmérsékleti többlet, a városok csökkent átszellőzési képessége, valamint a lefolyási és beszivárgási viszonyok
drasztikus megváltozása jelentősen rontja a termikus komfortviszonyokat, növeli a városi csapadékvíz-elvezető rendszerek
terhelését, ami megfelelő adaptációs lehetőségek feltárását, illetve kidolgozását igényli (Hoang and Fenner 2016; Takács et
al. 2016, Geberemariam 2017).

2. A kék és zöld infrastruktúra jelentősége

A kék és zöld infrastruktúra (Blue-Green Infrastructure, a továbbiakban BGI), valamint az általuk nyújtott szolgáltatások
tájtervezésbe és döntéshozásba illesztése egyre inkább előtérbe kerül, hiszen fenntartható és költséghatékony megoldásokat
számos városi kihívással szemben (Neshöver et al. 2017). A támogatásoknak is köszönhetően egyre több zöld infrastruktúra
fejlesztést célzó projekt valósult meg világszerte és így mára sok komplex példa áll rendelkezésre (pl. Chicago, Philadelphia,
Rotterdam, Koppenhága,) (Brears 2018). A zöld infrastruktúra multifunkciós megközelítése a várostervezés szintjén egyre
inkább lehetővé teszi, hogy a tisztán mérnöki megoldások mellett az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet kapjon. Ennek
nyomán nőtt az ilyen fejlesztések lakossági elfogadottsága és a közösségi részvétel (pl. közösségi kertek, részvételi tervezés),
hozzájárulva a települési környezet egészségesebbé tételéhez. Mindemellett ezen elemek esztétikai értékének jelentős
szerepe lehet a helyi identitástudat növelésében is (Kollányi et al. 2016).
A városi zöldfelületek tekinthetőek az egyik legsokoldalúbb adaptációs, s egyben mitigációs stratégiának a számos
klímaváltozás támasztotta városi kihívással szemben, így védelmük és kiterjedésük növelése fontos feladat. Az újfajta tervek
megszületésének elősegítésére módszertani útmutató került kidolgozásra hazánkban, mely keretet ad az önkormányzatok
számára a tervek kidolgozásához (ZIFFA 2016). Az elméleti megalapozáshoz pedig (és egyben a tervezés szempontjából is)
fontos eredmények várhatók az Agrárminisztérium által koordinált „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú
megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását
megalapozó stratégiai vizsgálatok” projekt (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001) Zöldinfrastruktúra és Ökoszisztéma-szolgáltatás
projektelemei (Arany et al. 2018, FM-TM-OIA .2017)

3. A monitoring szerepe és jelentősége

A BGI működésének és teljesítményének megfigyeléséhez komplex monitoring és részletes tudományos elemzés
szükséges. Bár néhány elem mérése/monitoringja könnyű, nehéz olyan általános módszertant megfogalmazni, amely
magában foglalja a BGI-val kapcsolatos valamennyi célkitűzést. A teljesítmény monitoringja minőségi/leíró vizsgálatok,
mennyiségi adatokat szolgáltató mérések és statisztikai elemzések kombinációját igényli (Geberemariam 2017). A
városi vegetáció tulajdonságainak részletes megfigyelése távérzékeléssel is lehetővé vált köszönhetően az adatok tér- és
időbeli felbontásának növekedésének, Lawley et al. (2016) összegző értékelése szerint azonban a legjobban akkor adható
válasz a komplex ökológiai kérdésekre, ha a távérzékelés földi ökológiai adattal párosított. A BGI monitorozását szolgáló
indikátoroknak megfelelő érzékenységgel kell rendelkezniük, figyelembe kell venniük a mesterséges környezetbe ágyazott
ökológiai rendszer komplexitását, és komoly befolyásoló tényező a költséghatékonyság követelménye is.
A vegetáció és a felszíni vizek szerkezetét, mintázatát, folyamatait és befolyásoló tényezőit szinte lehetetlen egy rendszerben
vizsgálni térben és időben is. A monitoring során indikátorokkal számszerűsítik és egységesítik a vegetáció és a hidrológia
állapotát, körültekintő kiválasztásuk kulcskérdés: egyrészt szakmai szempontból relevánsnak kell lenniük:, (megfelelő
érzékenységgel kell rendelkezniük a változások kimutatásához és lehetővé kell tenniük a sokszínű hatások vizsgálatát)
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1. ábra: A zöld és kék infrastruktúra, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások és hatásuk monitoringja

2. ábra. A városi zöld infrastruktúra monitoring rendszere

másrészt a választásnak gyakorlati szempontból komoly költségvonzata van és befolyásolhatja a környezeti döntéshozást is.
A kiválasztást a különböző célok és szempontrendszerek, a nagyszámú paraméterek, a heterogén adatforrások és eszközök,
valamint az adatigényből eredő különböző léptékek nehezítik.
A BGI teljesítményének, előnyeinek és hátrányainak kimutatása az általa nyújtott szolgáltatások és azok hatásai, valamint
a társadalmi-gazdasági haszon kapcsolatrendszer együttes vizsgálatával elemezhető teljes körűen, ám az eltérő igényekhez
igazodó monitoring más fókuszpontú és eltérő módszer- és eszközrendszert igényel. A tervezési gyakorlat a funkciót, akár
közvetlen hasznosítást jellemző mutatók használatát preferálja. Ezek ugyanakkor a BGI állapotától függnek, vagyis az azokat
jellemző mérőszámok (tehát még nem a működést, hanem a szerkezetre, minőségre vonatkozó indikátorok) használata
szükséges. Erre kínálhat megoldást a fentieket integráló komplex környezetértékelési megközelítés, pl. a természet-alapú
megoldások keretrendszerének alkalmazása (Lafortezza et al. 2018) (1. ábra).
A zöld infrastruktúra fejlesztésére egy településen leginkább kisebb léptékű (pl. lokális) beavatkozások, projektek
keretében van lehetőség. A zöld infrastruktúra települési szintű állapota, teljesítménye és időbeli változása városi léptékű
monitoring módszerekkel valósítható meg. A konkrét fejlesztések hatékonyságának monitorozása részben eltérő, mivel
a nagyobb léptékben jól használható (olcsóbb, egyszerűbb) adatok ezen a léptéken sok esetben nem adnak kielégítő
információt. A tervezésnél azonban érdemes figyelembe venni, hogy az a városi szintű rendszerhez jól illeszthető legyen,
abba összemérhető adatokat szolgáltasson és elősegítse a megvalósított fejlesztések hatásának értékelését a város egészét
tekintve (2. ábra).

3. ábra: Szeged zöld és kék infrastruktúrájának térképe az Urban Atlas 2012 alapján, kiemelve néhány példát az általuk betöltött
funkciókra: 1: zöldgyűrű, elválasztás, 2: oktatás, 3: látvány, esztétika, 4: ökológiai folyosó, 5: zöld folyosó, mikroklíma javítás, 6: zöldtetők,
zöldfalak, 7: záportározó, 8: élőhely, 9: turizmus, 10. mikroklíma javítás, 11. esővíz beszivárogtatás, 12: sport, rekreáció
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4. Szeged kék és zöld infrastruktúra rendszere, monitoringja és kihívásai
Szegeden a BGI szerepét és fejlesztési lehetőségeit alapvetően meghatározzák a város környezeti adottságai és az ezekből
adódó lehetőségek és kihívások. Környezeti szempontból talán a legfontosabb kihívások a hőhullámok és a városi hősziget
hatás és az egyenlőtlen csapadékeloszlásból adódó szélsőséges vízellátottság, melyek a klímaváltozás következtében egyre
jelentősebbé válnak.
Éppen ezért a BGI rendszereken belül Szegeden különösen fontosak a természetes és mesterséges vízfelületek,
melyeknek a vízvisszatartás és lefolyás-szabályozás mellett a mikroklíma szabályozásában is szerepük van. Jelenleg Szeged
városában a zöld infrastruktúra fejlesztése sokkal inkább előrehaladott, mint a kék infrastruktúra felújítása és bővítése, a
komplex megoldásokra kevés a példa. (A helyzet hazai szinten is hasonló, a hagyományos szeparált ágazati gondolkodás és
pályázati rendszer megnehezíti a komplex megoldások alkalmazását.) A BGI területi eloszlását tekintve a szűkebb belváros
hiánypontként emelhető ki, annak ellenére, hogy a városklimatológiai kihívásokkal leginkább érintett, nagy beépítettségű
területeken lenne a leginkább szükség a hatásmérséklő és adaptációt segítő beruházásokra (3. ábra).
Szegeden a fejlesztések mellett több jó példát találhatunk az állapot és hatékonyság nyomon követését célzó folyamatosan
épülő és bővülő monitoring hálózatok és adatbázisok létrejöttére. Ezek kiterjednek egyrészt a fás vegetáció (Kiss et al. 2015),
a zöldterületekhez kapcsolódó egyes ökoszisztéma szolgáltatások (Kothencz et al. 2017), a talajvíz minőségi és mennyiségi
állapotának (Fejes et al. 2012), a BGI állapotára komoly hatást gyakorló városklíma vizsgálatára (Unger et al. 2017), a hősziget
távérzékeléses térképezésére (Rakonczai et al. 2009), vagy a városi talajok szennyezettségének értékelésére bioindikátorok
alkalmazásával (Puskás et al. 2007).
E rendszerek azonban alapvetően kutatási indíttatásúak, eredetileg nem a tervezés és a gyakorlat szempontjai szerint
kerültek kidolgozásra. Ugyanakkor általában a szeparált kutatások monitoringai nem képeznek egységes rendszert, mivel
a konkrét kutatási célok igényeihez igazodnak. Egyesek nem operatív működtetésűek, a finanszírozási háttér nehézségei
miatt hosszabb távú fenntartásuk (kezelés és karbantartás) nem feltétlenül biztosított, és az információk hozzáférhetősége
sem egységes és megoldott valamennyi érdekelt számára. További probléma, hogy a kutatás és a tervezés/döntéshozás
közötti kommunikáció sokszor nem megfelelő, rendkívül hiányos az információcsere a monitoring fejlesztési igényekről,
az eredményekről és tapasztalatokról. Ennek javítása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy javuljon a már meglévő vagy a
jövőben kiépülő rendszerek hatékonysága és fenntarthatósága. A BGI monitorozására jelenleg is több terv és fejlesztés van
folyamatban, pl. a városklíma hálózat kiegészítése csapadékméréssel és előrejelzéssel, egyed alapú fa adatbázis, távérzékelt
adatforrásokon és indexeken alapú városi léptékű megfigyelések, illetve az okos városhoz kapcsolódó monitoring hálózat.
Ezek összehangolt működtetése és a tudományos alapokon nyugvó, ugyanakkor a gyakorlati igényeket is kiszolgáló
adatelemzése fontos előrelépés lenne, amely egyaránt szolgálná minden érintett érdekeit.
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VÁLTOZÁSOK A VÁROS-VIDÉK DICHOTÓMIA KARAKTERÉBEN
DANCSOKNÉ FÓRIS EDINA, FILEPNÉ KOVÁCS KRISZTINA
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Abstract
Several stereotypes are related to the traditionally different characters of urban and rural areas. But do these stereotypes, differences
really exist? Scott and his fellow researchers collected the most important stereotypes about urban and rural areas in the UK and critically
examined 4 claims. Following their example we analysed the same stereotypes exploring the nationwide trends and analysing study
areas. In our research we examined the following statements: 1. ‘Counterurbanisation’ means ‘Rural Renaissance’; 2. Rural People have a
Different Culture and Set of Beliefs about the Countryside from Urban People; 3. Deprivation is an Urban Phenomenon; 4. the Countryside
is the Preserve of Agriculture and Forestry. Our researches reflecting the results of the Scottish resercher’s has shown the diversity of rural
regions.

1. Bevezetés

Budapest újranépesedése közben mi van vidéken? Mi van a többi városban? Egyformák-e a vidékek? Milyen alapokra
építhet a vidékfejlesztés? Igazak-e bevett hiedelmek a vidékről és a városról, illetve azok kapcsolatáról? Megannyi kérdés,
amire rendkívül nehéz egzakt választ adni. Kutatásainkban igyekszünk a vidéki térségek legfontosabb demográfiai,
gazdasági jellemzőit feltárni, követve egy angol kutatócsoportot, akik a vidéket leggyakrabban leíró sztereotípiákat vették
górcső alá. Scott és kutatótársai 2007-ben számba vették az angliai vidék karakterjegyeit, cikkükben igyekeztek cáfolni vagy
alátámasztani a leggyakoribb sztereotípiákat. Kutatásunk során ezeket a sztereotípiákat elemezzük a hazai körülmények
között és a következő állításoknak (mítoszoknak) kerestük a valóságalapját:
1. A dezurbanizáció (counterurbanisation) a „vidék reneszánszát” jelenti.
2. A városi és a vidéki embereknek különbözik a kultúrájuk és különböző a vidékről alkotott képük is.
3. A nélkülözés városi jelenség.
4. A vidéki területek a mező- és az erdőgazdaság terei.

2. Módszer

Ahol lehetőségünk volt, az alapfelvetéseket országos és helyi jellemzők, trendek feltárásával a KSH és a TEIR adatbázisok
segítségével igyekeztünk megerősíteni vagy alátámasztani. Az első mítosz igazolásához településtípusonként elemeztük
a népesség-változás tendenciáit, az ingázás mértékét és az elérhetőséget. A második mítosz, a vidékről alkotott kép
különbségeinek feltárásában hagyatkoztunk leginkább a szakirodalomra, mert nem végeztünk szociológiai felméréseket.
A negyedik mítosz a legnehezebben megfogható állítás, itt a mezőgazdaság GDP arányának, a foglalkoztatásban betöltött
szerepének, valamint a földhasználók számának elemzését alkalmaztuk.
Az országos trendek feltárása mellett három vidéki térséget részletesebben is elemeztünk. A Nivegy-völgy a Balatonfelvidéken található, festői szépségű térség, amely alapvetően kistelepüléseket ölel fel. A Tápió-vidék huszonegy települése
kívül esik hivatalosan a Budapesti Agglomeráción, de erős a főváros hatása. A három város és a 18 község három járás
területéhez tartozik, ahol apró- és törpefalvak nincsenek. A Pásztói járás egyetlen nagyon kicsi várost és 25 falut, köztük
törpe- és aprófalvakat is magába foglaló közigazgatási egység.

3. Eredmények

1. mítosz: A dezurbanizáció a „vidék reneszánszát” jelenti
Scott és társai szerint (2007) nagyvárosokból történt nagyarányú kiköltözést a vidék reneszánszaként értelmezték,
ami a vidéki térségek újratelepülését, a történelmi vidékről–városba–vándorlás folyamatának megfordulását várták. A
gyakorlatban azonban az elérhető vidéki térségekbe történő migráció gyakran együtt jár az ingázással a metropolisz térségek
felé, miközben a távoli vidéki térségek továbbra is relatíve nagymértékű elvándorlással küzdenek (Scott, 2007).
Hazánkban a csökkenő népesség ellenére vannak olyan települések, közöttük számos kis falu, ahol az átlagosnál kisebb
mértékű a népességcsökkenés, sőt, ahol népességnövekedésről tanúskodnak a statisztikák (1. ábra). Az elmúlt néhány évben
jelentősen változik a trend, a főváros kismértékű növekedést, nagyvárosaink csökkenést mutatnak, míg látványos növekedés
figyelhető meg középvárosaink körében.
A vidéki települések újranépesedését segítheti például az ingázási lehetőségek javulása (2. ábra). A főváros és a nagyvárosok
kisebb, de kisvárosok lakói már nagyobb arányban járnak el naponta dolgozni, egyre csökken a különbség a helyben lakó
és dolgozók, valamint az eljárók között. A különbség csökkenése azonban sajnos nem jár együtt a helyi munkalehetőségek
növekedésével.
1990-hez képest a falvak ingázó lakossága inkább csökkent, bár a helyi munkavégzésre kevesebb lehetőség nyílik.
A Nivegy-völgy belső periférián elhelyezkedő, távolinak számító kis, apró és törpefalvai nem mutatják a teljes leépülés és
népességvesztés jeleit, ahogyan az országos átlag alapján várható lenne, pedig nem részesülnek agglomerációs előnyökből
sem. A Nivegy-völgyi aprófalvak tendenciáit földrajzi (a Balatoni Üdülőkörzetben, de a parttól távolabbi) elhelyezkedésük és
sajátos társadalmi okok magyarázzák.
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1. ábra: Vándorlási különbözet a települések népessége szerint
(Forrás: statinfo.ksh.hu)

2. ábra: Az ingázás változása településtípus szerinti bontásban
1990 és 2011 között. (Saját szerkesztés, adatok forrása: TEIR)

A Tápió-vidéken a településtípus nem befolyásolja a népességváltozást sem a népességnagyság, sem a közigazgatási rang
(város vagy község) alapján. A folyamatos bevándorlás alátámasztani látszik a vidéki reneszánsz elképzelést, amit azonban
szertefoszlat a távolinak nem nevezhető térség nagy részén 2011 óta tartó népességvesztés. A növekedést mutató települések
között egyaránt van kisfalu és város, jól elérhető és távolinak tekinthető település is.
A Pásztói járás területén találunk falvakat, amelyek a távoli, népességét elvesztő kategóriába sorolhatók, de ugyanolyan
távoli törpefalvak is vannak, amelyek növekedni képesek, ezért általános következtetést itt sem lehet levonni sem a vidéki
reneszánsz, sem a lemaradás vonatkozásában.
2. mítosz: A városi és a vidéki embereknek különbözik a kultúrájuk és különböző a vidékről alkotott képük is

A hétköznapi felfogás szerint még ma is erős a város-vidék dichotómia, markáns sztereotípiák élnek a városi és vidéki
élet különbségeiről. A vidékhez gyakran kötik a jó levegő, egészséges, idilli környezet képét, gyakori az a sztereotípia, amely
a helyi közösségek, kapcsolatok szerepét felértékeli vidéken. Ez utóbbi sztereotípiát megdönti Csurgó Bernadett – Megyesi
Boldizsár kutatása, akik kimutatták, hogy a társadalmi tőke egyes komponensei községekben, vidéki térségekben volt
erősebb viszont bizonyos elemek a városokban (Csurgó, Megyesi 2016) erősebbek. Az egészségesebb vidéki élet közhelyét
pedig a nagyobb településeken magasabb várható élettartam cáfolja meg (Statisztikai Tükör, 2010).
Az angol példához hasonlóan Magyarországon is jellemező, hogy a városokból kiköltöző emberek magukkal viszik városi
habitusukat vidéki lakóhelyükre, így életmódjukat és körülményeiket továbbra is a város határozza meg. A fejlesztéspolitika
is az életkörülmények kiegyenlítésére törekszik. Így a városi és vidéki társadalom – különösen az agglomerálódó térségekben
– egyre kevésbé válik el egymástól.
3. mítosz: A nélkülözés városi jelenség

Szegénység egyaránt megtalálható városon és vidéken. Scott és társai (2007) felhívják a figyelmet arra, hogy a nélkülözés
nem egy területhez, hanem az emberekhez kötődik, ezért vizsgálatakor sokkal inkább az emberekre kell fókuszálni, mint
területre, hiszen viszonylag gazdag térségekben is előfordulhat nélkülöző emberek csoportja.

3. ábra: Egy lakosra jutó nettó jövedelem változása településtípusonként (adatok forrása: Teir, saját szerkesztés)
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Az országos, átlagos trendek egyértelműen mutatják hazánkban az átlag vidék, különösen a kistelepülések lemaradását.
A szocializmus idején volt egy erős jövedelemkülönbség csökkenés (Szabó, 2011), amely megváltozott a rendszerváltással,
kezdetben az erős szuburbanizációs folyamatok következtében még nem volt annyira erős, de a hátrányos helyzetű
települések leszakadása felgyorsult 2000-től. A HÉTFA (2016) kutatása szerint gazdasági aktivitás jellemzői kedvezőbbek a
városokban.
A vizsgált térségek településein – a Teir adatai alapján –a jövedelmi viszonyok általában az országos átlag alatt maradnak,
sőt tendenciájában növekvő leszakadást látunk (amin nem segít az agglomerációs helyzet sem). Kivételek azonban
mindhárom területen vannak a jövedelmi viszonyok tekintetében is.
4. mítosz: A vidéki területek a mező- és az erdőgazdaság terei

A területhasználatok változóban vannak a vidéki területeken, az egyes területhasználatokhoz pedig többféle funkció is
kapcsolódhat. Scott és társai rámutatnak különböző használatok közötti kapcsolatok, a szinergiák fontosságára (Scott, 2007).
Közhelyszerű tény, hogy a GDP arányban és a foglalkoztatásban is csökken a mezőgazdaság jelentősége, bár vidéken mindig
magasabb, mint a városokban. Fontos tény azonban, hogy a számok markáns földbirtok koncentrációt mutatnak hazánkban.
A termőterületet használók száma 42%-kal csökkent 2011-re 2000-hez képest (AMÖ 2000, AMÖ 2010). Versenyképességi
szempontból ez kedvező lehet, ám riasztó lehetőségként tárul fel, hogy a vidéki táj, földhasználat elválik a falu lakosságától
és csökken a helyi kontroll a külterület felett.
A vidéki térségekre, községekre jellemző nagyarányú ingázás módosítja a hagyományos foglalkoztatási szerkezetet.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya még mindig markánsan eltér a
különböző jogállású településeken: községekben 9%, míg ez az érték a városokban 4,8%, a megyei jogú városokban csak
1,7%. Az iparban kisebb az eltérés, a szolgáltatási ágazatokban az arány községekben 56%, a városokban 63%, és a megyei
jogú városokban (71%). A foglalkoztatás is a vidék sokkal nagyobb funkciógazdagságára utal, mint csupán mezőgazdaság és
erdőgazdaság terei.
A mintaterületeken egyaránt jellemező a mezőgazdasági foglalkoztatottak csökkenése és a földbirtok koncentráció, bár
van egy-két kivételes helyzetű település.

4. Következtetések

Kutatási eredményeink rámutatnak a hazai vidéki térségek sokszínűségére, és ezzel a vidékfejlesztés szükségszerű
diverzifikálására. A különböző hiedelmeink és nézeteink mind érvényesek a hazai vidéki települések valamelyikére, és számos
olyan településünk van, amelyekre nem érvényesek ezek. A vidék és város közötti különbségtétel gyakran irrelevánsnak
mutatkozik, csakúgy, mint a lakosságszám szerinti megkülönböztetés. További kutatások szükségesek az alábbi jelenségek
és következményeinek megismeréséhez, hogy változó vidékeink fejlesztési szükségleteit pontosabban felismerhessük:
• Az elérhetőség ugyan a vidék- és regionális fejlesztés egyik kulcskérdése, ám sem az agglomerálódó térségek növelése,
sem a közlekedésre szánt energia, tér és idő növelése nem lehet célja a vidékfejlesztésnek. Az agglomerációs települések fejlődése féloldalassá válik, az ingázás lehetősége nem feltétlenül jelent vonzerőt lakóik számára.
• Az egyre kiterjedtebb, de nem városias beépített területekkel rendelkező nagy létszámú falvak városias lakossága nem
vesz részt a falu külterülete fenntartásában, és a birtokviszonyok változásával elveszni látszik a helyi kontroll is a külterületek tekintetében.
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A „TERÜLETFEJLESZTÉS GEOÖKONÓMIÁJA” –
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Absztrakt
A területfejlesztés, mint tevékenység, az emberiség által végzett első tevékenységek egyike, története során mindig kapcsolatban ált az
állammal, mely művelője és irányítója is volt e tevékenységnek. A területfejlesztés az egyes fejlesztési műveleteken keresztül befolyásolta
a gazdaság fejlődését, éppen ezért ideális eszköz lehetett az állam geopolitikai és geoökonómiai céljainak elérésére. A történelem minden
egyes szakaszában egy ország gazdaságának erőssége befolyásolta geopolitikai szerepét. Az erős gazdasággal általában együtt járt az
erős hadsereg és a nagyhatalmi pozíció is, mellyel az ország jóval határain túl is érvényesíthette gazdasági érdekeit. A XXI. században
a hadviselés átalakult, és az egyes országok gazdasága maga lett a fegyvertár, mellyel az államok a gazdasági háborúkat vívhatták.
Ezáltal az országok gazdasági teljesítménye, jövedelme, sőt versenyképessége lett a muníció, mellyel az új „luttwaki” típusú gazdasági
háborúkat vívhatták. Így a területfejlesztés, mint eszközrendszer lett a fegyvertár bővítésének eszköze, a területfejlesztő szakemberek
pedig az új fegyverek kovácsai. Mivel a területfejlesztés tevékenysége az egész társadalmat és gazdaságot átfedi, így alkalmas arra, hogy a
nemzetgazdaságok, térszerkezetek dinamikus fejlesztésével az egyes országok hatékony válaszokat adjanak a geoökonómiai kihívásokra,
és az azokat alkalmazó államok, sikeresek legyenek mind külgazdasági kapcsolataikban mind a globális kihívások kezelésében.

Kulcsszavak: területfejlesztés, geopolitika, geoökonómia, gazdasági háborúk, gazdasági hadviselés

1. Bevezetés
A területfejlesztés geopolitikai, geoökonómiai szempontú vizsgálata egy új kutatási irányzatnak tekinthető a terület és
településfejlesztést elemző szakterületek között. Az ezzel kapcsolatos első munkák egyike Philippe Subra A területfejlesztés
geopolitikája című műve (Subra, P. 2016), illetve az ezt megelőző a témával foglalkozó szakcikkek. „A területfejlesztés
geopolitikája az az új szakterület, mely a területfejlesztésből, a regionalizációból adódó regionális és helyi konfliktusokat
és folyamatokat a geopolitika eszköztárával vizsgálja” (Subra, P. 2014). Ám a francia terület- és településfejlesztés kutatói
a témával már a kilencvenes éveket megelőzően is foglalkoztak (Lacoste, Y.; Gibin, B.). Ez a szakterület a geopolitika egy új
alkalmazási lehetőségét a lokális geopolitika egyik részterületét képezi. „A lokális geopolitika nem más, mint a geopolitika
módszereinek, eszköztárának alkalmazása a helyi konfliktusok értelmezésében, a különböző általában államokon belüli, az
esetek nagy többségében kisebb területeken folyó a hatalomért folytatott küzdelem, a helyi téttel (területfejlesztés, helyi
politikai hatalom, környezetvédelem, a bevándorlás kérdése az elővárosokba, a szegregáció, és az etnikai csoportok közötti
viszony) rendelkező versengés vizsgálata, mely a helyi szereplőket alapvetően megmozgatja.” (Subra, P. 2012). A geopolitika
klasszikus meghatározása szerint „a geopolitika nem más, mint a természeti környezet és a társadalmi tényezők közötti
összefüggések vizsgálata valamely előre kitűzött politikai cél érdekében”. (Kjellén, R. 1917) A geopolitika egyik modern
meghatározása „a geopolitika, a nemzetközi viszonyok rendszerében szerepet játszó, azt alakító módon befolyásoló,
különböző típusú, szintű és szervezettségű szereplők változó tartalmú földrajzi térben zajló interaktív hatalmi küzdelmeinek
és kapcsolati hálójának vizsgálatával foglalkozik”. (Szilágyi I. 2009.)

2. A geoökonómia kialakulása

A geoökonómia kifejezést már Nicolas Spykman említette az 1930-as években a Yale Egyetemen tartott előadásaiban
(Zajec, O. 2016). Később a francia Jacques Raoul Boudeville a geopolitika új értelmezéseként használta 1966-ban Regionális
gazdasági tervezés problémái című munkájában (Boudeville, J. 1968). Ám Edward Luttwak amerikai biztonságpolitikai
szakértő emelte be a köztudatba, szerinte a geoökonómia nem más, mint „a kereskedelem nyelvtanában jelentkező logikai
konfliktus” (E. Luttwak-Neational Interest. 20, pp 17-24). Veszélyeztetett amerikai álom című 1993-as munkájában leírja,
hogy a gazdasági módszerek fokozatosan fölváltják a nemzetközi kapcsolatok területén a konfliktusok megoldásában a
hagyományos katonai módszereket. Ez a világ fejlettebb részén is csak fokozatosan történik meg. Világunkban az egyes
államok által fölhasználható tőke fontosabb, mint hadseregének tűzereje, így a fegyverek és a diplomaták sokkal kevésbé
értékesek, mint a tőke és a jól képzett magasan kvalifikált munkaerő. A civil szféra befektetéseinek jelentősége nagyobb,
mint a hadászati célú beruházásoké. Összegezve a geopolitikát felváltja a geoökonómia, mely átveszi annak szerepét az
államok közötti konfliktusok elemzésében (Luttwak E. 1990). Pascal Lorot szerint E. Luttwak az „első geoökonómia dalnoka”
hiszen tőle származik a geoökonómia modern fogalma, melyet ő továbbfejlesztett, így az jobban használható korunk
világgazdasági folyamatainak illetve az egyes államok közötti konfliktusok leírására. P. Lorot különbséget tesz geopolitika és
geoökonómia között, ám E. Luttwakkal egyetért abban, hogy a geopolitika korából átléptünk a geoökonómia korába. Szerinte
a „geoökonómia az olyan gazdasági stratégiákat elemzi – elsősorban kereskedelmi stratégiákat –, melyek kidolgozása arra
irányul, hogy ezek segítségével a nemzetek vagy nemzetállamok képesek legyenek megvédeni saját nemzetgazdaságukat,
illetve nemzetgazdaságuk bizonyos ágazatait.” (Lorot, P. 1999). E. Luttwak és P. Lorot geoökonómia terén kifejtett jelentős
eredményei ellenére a geoökonómia a mai napig eltérő megítélés alá esik. Önálló tudományterületnek tekinthető-e egyáltalán?
Vagy csak a geopolitika része? Vagy a XXI. században a geoökonómia válik az új geopolitikává, és ahogy Lorot fogalmazott
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nem más, mint megszületni készülő tudomány? Ezekre a kérdésekre az egyes kutatók eltérő válaszokat adnak. Blagoje S.
Babić szerint a geoökonómia egy fejlődésben lévő tudomány, mely jelenleg nem önálló, nem különíthető el egyértelműen
a geopolitikától és a gazdaságtudomány nézőpontjából egy „egyenlőtlen versenyre alapozott határokon átnyúló politikai
gazdaságtannak” tekinthető (Babić, B. S. 2008). Bernek Ágnes szerint: a geoökonómia nem önálló tudományterület, hanem
a geopolitika része, a politika és a tér kapcsolatának gazdasági elemzése szintetizáló tudományterület (Bernek, Á. 2010).
Összességében elmondható, hogy a geoökonómia megítélésével kapcsolatban jelenleg több megközelítés is megtalálható
az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek kutatásaiban. Egy dologban azonban minden ezzel a témával foglalkozó
kutató egyetért, akár önálló tudománynak akár tudomány-szakterületnek, résztudománynak vagy módszernek tekintik a
geoökonómiát, hogy az jelen van korunk politikai-gazdasági folyamatainak kutatási módszerei között. A geoökonómia, mint
elemzési módszer tehát létezik, gyakorlati alkalmazási területe egyre bővül, ám elméletei az, ahogy B. S. Babić is fogalmaz,
még kialakulóban vannak.

3. Van-e a területfejlesztésnek geoökonómiája?

Ha a „luttwaki” érvelés a geoökonómia és a geopolitika kapcsolatáról helyes, akkor egy új korba, a geoökonómia
korába léptünk. Ha Lorot geoökonómia meghatározása helytálló, mely szerint a geoökonómia gazdasági stratégiákat
elemzi, melyek arra irányulnak, hogy ezek segítségével a nemzetek vagy nemzetállamok képesek legyenek megvédeni
saját nemzetgazdaságukat, akkor elmondható, hogy a területfejlesztésnek nem csak geopolitikája, de geoökonómiája is
van. A geopolitika és a geoökonómia viszonya illetve a témát kutatók véleménye alapján ez a megállapítás kétféleképpen
értelmezhető. Az első értelmezés szerint, ha a geoökonómia az új geopolitika, akkor a területfejlesztésnek geoökonómiája
van. A második megközelítés szerint, ha a geopolitika és a geoökonómia egymás mellett létező terület, vagy a geoökonómia
a geopolitika része és nem önálló terület, akkor a területfejlesztésnek van geopolitikája és geoökonómiája is. A két
megállapítás különböző, - ahogy az egyes kutatók is eltérően ítélik meg a geoökonómia és a geopolitika viszonyát illetve
azt, hogy a geoökonómia egyáltalán önálló tudomány-e. Egyvalami azonban közös a két megállapításban, mégpedig az, hogy
mindkettő szerint elmondható, hogy a területfejlesztésnek van geoökonómiája. Ily módon kialakítható egy meghatározás,
mely a területfejlesztés geoökonómiájának definíciójaként értelmezhető. A definíció kialakításánál P. Lorot geoökonómia
meghatározását célszerű alapul venni. A területfejlesztés geoökonómiája azokat a területfejlesztési, gazdaságfejlesztési
terveket és stratégiákat elemzi, melyek arra irányulnak, hogy segítségükkel a nemzetek vagy nemzetállamok képesek
legyenek versenyképesek maradni a nemzetközi szintéren. Illetve ha szükséges, akkor az egyes országok hogyan alakítsák
át a nemzetgazdaságuk szerkezetét és az ország térszerkezetét úgy, hogy ezen átalakítások segítségével hatékony válaszokat
tudjanak adni a világgazdasági geopolitikai kihívásokra, illetve helyt tudjanak állni korunk új típusú gazdasági eszközökkel
vívott háborúiban, és e konfliktusokból megerősödve kerüljenek ki. A térszerkezet átalakítása P. Subra kutatásai alapján
a helyi geopolitika területe, ám az a geoökonómiai viselkedést megalapozza. A gazdasági stratégiák hatásai az államok
viselkedésére és az államok egymáshoz való viszonyára – mely viszony lehet baráti, ám lehet versengő, sőt konfliktusos is,
mely konfliktus végső soron egy gazdasági háborúba is torkollhat – viszont már a geoökonómia területe.

4. A területfejlesztés geopolitikája és a területfejlesztés geoökonómiája közötti viszony

Mi tehát a különbség a területfejlesztés geopolitikája és a területfejlesztés geoökonómiája között. A geopolitika a hatalmat,
egy terület feletti uralmat, illetve az ezen uralom eléréséhez kapcsolódó folyamatokat, konfliktusokat vizsgálja (Lacoste, Y
1993). Ezen uralom megszerzését elősegítheti a területfejlesztés, így annak geopolitikai jelentősége is van. Viszont különbséget
kell tenni a területfejlesztési tevékenységekre ható geopolitikai események vizsgálata, a területfejlesztés geopolitikája és
a területfejlesztés geoökonómiája között. A területfejlesztési döntésekre hatnak bizonyos geopolitikai események. Például
egy instabil szomszédos ország miatt az egyes országok az adott országgal szomszédos területeket nem vagy csak csekély
mértékben fejlesztenek. De a helyzet fordítva is igaz lehet, egy barátivá váló kapcsolat két ország között ösztönözheti a
területfejlesztési beruházásokat. Ezekben az esetekben egy geopolitikai esemény hat a területfejlesztési tevékenységekre. A
hidegháború idején a nyugati blokk közelsége miatt azok a szocialista országok, amelyek közvetlenül határosak voltak a blokkon
kívüli országokkal határmenti területeiken visszafogták a fejlesztéseket. A területfejlesztés geopolitikája P. Subra kutatásai
alapján a lokális geopolitika részterülete, a geopolitikához hasonlóan hatalmat, konfliktusokat elemez. A területfejlesztés
geopolitikája helyi és regionális döntéseknél vizsgálja a hatalmat, a szereplőket és a konfliktusokat. A területek feletti uralom
szempontjából a lokális geopolitikai konfliktusok szereplői (így a területfejlesztéssel kapcsolatos konfliktusok esetén is)
akkor is uralhatják párhuzamosan az adott teret, ha eltérő megközelítéssel rendelkeznek a terület használatának kérdésében,
illetve érdekeik a terület feletti uralom teljesen más dimenzióira vonatkoznak (állami, gazdasági, szakmai, környezetvédelmi,
lakossági stb.) (Subra, P. 2012). A területfejlesztés geoökonómiája azonban országok területfejlesztési stratégiáit és stratégiai
kereskedelempolitikai döntéseit, a gazdaság többi szereplőjét is vizsgálja. Tehát ez a szakterület is konfliktust elemez, de
inkább az államok regionális gazdasági integrációk közti viszonyt vizsgálja, illetve viszonyukat a világgazdasághoz és a
gazdaság többi szereplőjéhez. A területfejlesztés geopolitikája lokális szinten, a területfejlesztés geoökonómiája globális és
nagyregionális államközi szinten alkalmazható. A két terület között tehát a vizsgálati dimenzió léptéke lehet a különbség. A
geopolitika hatalmi viszonyokat és az ezekből következő konfliktusokat, a geoökonómia gazdasági stratégiákat és az ezekből
következő konfliktusokat elemzi. A geoökonómiai szereplők és konfliktusok jobban hasonlítanak a lokális geopolitikai, mint
a hagyományos geopolitikai szereplőkhöz és konfliktusokhoz. Ellenben a területfejlesztés geopolitikája és geoökonómiája
közötti viszonynál ez nincs így. A területfejlesztés geopolitikája esetében a konfliktus a szereplők tekintetében egyértelműen
sokszereplős, és egy térség uralása az eltérő érdekek mentén megvalósulhat úgy, hogy párhuzamosan több győztes is
van a versenyben. Ez érthető, hiszen a szakterület a lokális geopolitika része. (Például egy területfejlesztési beruházás

323
következtében kirobbant konfliktus esetén – például egy autópálya nyomvonalának kijelölése – az egyes szereplők, ha
eltérőek is a céljaik, párhuzamosan győztesen kerülhetnek ki a konfliktusból.) A területfejlesztés geoökonómiája esetében
azonban más a helyzet. A hagyományos geopolitikai konfliktus esetében egy terület uralása szempontjából általában csak
egy szereplő jöhet számításba – mely riválisait végül legyőzi –, ellenkező esetben uralma nem lesz stabil. Ez nincs teljesen
így, ha az államok a hatalomért folytatott harcban gazdasági eszközöket vetnek be. Mert a globális világgazdaság a kölcsönös
függésen keresztül sokszálon összefonódott. Lehetetlen úgy kirobbantani egy gazdasági háborút a nagyhatalmak között, hogy
az ne legyen hatással a kirobbantó félre. Mindig fennáll a kölcsönös gazdasági megsemmisülés/összeomlás veszélye. Így az
államok rendelkezésére áll a kölcsönös gazdasági elrettentés lehetősége. Ám a gazdasági háborúkban nem csak az államok
vesznek részt. Korunk világgazdaságában számos más szereplő (regionális gazdasági tömörülések, transz-, és multinacionális
nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, nem állami szervek stb.) is jelen van, és e szereplők érdekeit is figyelembe kell
venni a területfejlesztési stratégiák, a térszerkezet átalakításakor vagy a gazdasági hadviselés eszközeinek megválogatásakor.
A szereplők így hasonlóan a lokális geopolitikai konfliktushoz bonyolult rendszert alkotnak, ám itt az államoknak jelentősebb
befolyásoló szerepük van, a többi szereplő hagyományosan alárendeltebb, mint a lokális geopolitikai konfliktus esetén. Egy
gazdasági háború esetén, melyet regionális gazdasági integrációk vívnak, az integráció államainak úgy kell kialakítaniuk
területfejlesztési stratégiájukat mind integrációs mind nemzetállami szinten, hogy felkészüljenek a konfliktus következtében
esetlegesen bekövetkező átalakításokra, amelyekkel csökkenthetik nemzetgazdaságuk veszteségeit, illetve felkészíthetik
a gazdaság szereplőit illetve a lakosságot e veszteségek következményeire. Bizonyos gazdasági ágazatokat, szereplőket,
melyek a konfliktus következtében hátrányos helyzetbe kerültek állami támogatásokkal ösztönözhetnek. Elősegíthetik a más
szektorokba való munkaerőáramlást, a technológia vagy profilváltást. Kedvezményes hiteleket nyújthatnak, ösztönözhetik
a befektetéseket. Ahhoz hogy az egyes államok sikeresek legyenek mind a belső feszültségek oldásában, mind a külső
konfliktusok kezelésében szükséges az, hogy ismerjék e folyamatok és konfliktusok okait, törvényszerűségeit, szereplőit és
tétjeit. Ehhez nyújthat segítséget a területfejlesztés geopolitikája valamint a területfejlesztés geoökonómiája.
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A HAZAI ÖNKORMÁNYZATOK TELEPÜLÉSMARKETING TEVÉKENYSÉGÉT
ELŐSEGÍTŐ INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA
KOVÁCS VIKTÓRIA KINGA
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Abstract
The main objective of marketing is maintaining welfare, the high quality of life, and to make the „stay” a good experience. To achieve
satisfaction, the involvement of the local population in marketing is required, and one part of it is for them to be well-informed. The main
provider of data of public interest can be the well-managed local government with a communication team of experts. Communication
(data movement) is as important as material goods and intellectual capital. It can contribute to economic growth and improvement of
competitiveness.

Keywords: local government, marketing, data of public interest, tools of information, population, economic actors, tourists

1. Bevezetés
A tanulmány célja a településmarketing három legfontosabb célcsoportját és a számukra nyújtott önkormányzati
információk kapcsolatát vizsgálja. A terepi munka során szerzett empirikus kutatás a téma szakértői véleményével is
alátámasztható. A cikk esettanulmányokat állít példaként. Igazolható az a hipotézis, hogy az infrastruktúra megóvása,
gazdaságfejlesztése, népességmegtartás és a társadalmi-, közösségi kapcsolatok is javíthatók a jól informáltság segítségével.
Ezen közérdekű adatok egyik legfontosabb szolgáltatója a jól menedzselt, szakértői kommunikációs munkacsoporttal
rendelkező helyi önkormányzat lehet.

2. Anyag és módszer

A terepi munka során feljegyzett információkat, tapasztalatokat és következtetéseket fejti ki a tanulmány, amelyek
különböző szaktekintélyek elgondolásaival is alátámaszthatók.

3. Eredmények
Terepi munka

A kéthónapos (2018. július és augusztus hónapok) terepi munka során egy Nógrád megyei településen, Alsópetény
Községi Önkormányzatánál néhány információs eszköz hatékonysága került elemzésre. A település népességszáma 2017.
januárjában a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 560 fő, három év leforgása alatt pedig 1,8%-os népességnövekedést
mutat.
Az információs eszközök három csoportot alkotnak, ide tartozik papíralapú, az online platform (weboldal), illetve humán
erőforrást igénylő, személyes vagy telefonos szolgálat összevetése.
Interjúk készítése segítségével különböző korcsoportok véleményét lehetett felmérni, hogy a vizsgált három információs
eszköz közül melyek preferáltak. Az egyes korcsoportok és az információs eszköz kompatibilitása került összevetésre. A
releváns internet felhasználok kora egyre inkább kitolódik, ezért az életkor alapján tett szűrés önmagában nem elegendő.
Az alacsony népességszámú településeken a hivatali dolgozók szinte személy szerit képesek számon tartani a lakosságot, a
nagyobb településeken viszont a szociális feladatokat betöltő bizottságok, osztályok vagy munkacsoportok tudják ellátni a
mérlegelési feladatokat, hogy milyen eszközt alkalmaznak az egyes társadalmi rétegek tájékoztatására.
Papíralapú információszolgáltatás

Azon települések, amelyek önálló gazdasággal nem rendelkeznek, kevesebb bevételre tesznek szert, így a kiadásaikat
is minimalizálni szükséges. A polgármesterhez felterjesztett települési újságtervezet és kész anyagok fontossági sorrend
felállításával, szelektálásra kerültek, a rá fordítható szűkös keret okán. Kizárólag önkormányzat által szervezett programok
alkották a reklámot, amely némi bevételt jelenthet további események fedezésére. Ezek alapján elmondható, hogy a
papíralapú közlési módot minél ritkábban érdemes alkalmazni, de nem zárható ki.
Weboldal

A szolgáltatásokkal kapcsolatos menüpont hiányosan közli az egyes szolgáltatók elérhetőségeit és az általuk közzétett
felhívásokat. Eseti példaként a csőtörés vagy gázszivárgás bejelentését, vagy a karbantartás ideje alatti ivóvízszolgáltatás
szüneteltetését. A lakosság számara a szolgáltatásban bekövetkező rövid- vagy hosszútávú változás közlését az önkormányzat
minden esetben megteszi, viszont korábban is előre jelezhető volna, mindez alátámasztható a szolgáltatók esetenként
naptárszerű ütemterve alapján.
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Személyes kontakt
Az önkormányzathoz befolyó hívások és személyes látogatások száma munkaidőben (hétköznapokon, 7,5 óra alatt),
óránként átlagosan 3, ez naponta több, mint 20 felkeresést jelent.
A hívások és látogatások közé nemcsak segítségkérések, hanem problémabejelentések is befutottak, a személyes
ismétlődése nem került számszerűsítésre. Szociográfiai vizsgálat nem támasztja alá, hogy a közösség miért fordul ilyen
gyakorisággal az önkormányzati dolgozókhoz.
Szakirodalmi alátámasztás

A tanulmány a településmarketing három legfőbb célcsoportját, a (helyi) lakosságot, turistákat és a vállalkozásokat
(Treutz Á. – Szabó Z. 2016) célozza meg. A célcsoportokban, mint „vásárlókban”, a hozzájuk eljuttatott információ, illetve a
helyben szerzett élmények alapján alakul ki a kedvező vagy kedvezőtlen benyomás (Garamhegyi Á. – Révész B. 2000).
A marketing fő feladata a jó “lét” vagyis a színvonalas életminőség fenntartása és hogy az „ott-lét” élmény legyen Piskóti
(2002). Az ottlét idilli állapotát sokszor megzavarhatják előre nem látható körülmények, a sikeres településmarketing
része lehet, a vis maior kezelése. A marketing sokszereplős problémakezelést jelent, amelyben a szereplőket szükséges
összekapcsolni (Piskóti 2012). A jól működő problémakezelés bizalmat kelthet az állandó és az alkalmi “ott-lét” esetén
is. Piskóti (2002) nyomán Töpfer és Braun szerint egy önkormányzat a marketing céljaihoz hozzá tartozik a pozitív imázs
kialakítása a közvéleményben, illetve a lakosság elégedettsége, így az is elmondható, hogy az előbbi állítás feltétele az utóbbi
megléte.
Az elégedettség elérése érdekében a helyi lakosság marketingbe való bevonása is szükséges (Marien A. 2012), amelynek
része a jól informáltság.
Ha a lakosság jól informált a saját településével kapcsolatban az sokkal reprezentatívabb eredményt hoz az oda települő
gazdasági szervezetek piackutatása során. Hasonlóan, a turisták számára olyan segítséget nyújthatnak, ami bizalomkeltést
követően a visszatérésre ösztönző lehet. A logikát követve elmondható, hogy a multiplikátor hatás érhető el a hármas
célcsoport együttműködése által az önkormányzatok közreműködésével.
A továbbiakban kifejtése kerülnek a kiemelt információs eszközök jelentősége.
Weboldal

Információban gazdag és folyamatosan frissülő weboldal jelentőségét a Castrum Network is alátámasztja, azon hipotézist,
hogy az önkormányzatok a szűkös pénzforrásaik okán szükségük van a hagyományos üzenet- és információterjesztési
technikák mellett egy weboldalra, amely egy virtuális adattár. Fontos, hogy a weboldal segítségnyújtásra alkalmas legyen,
könnyen elérhető és aktuális információkat nyújtson (Treutz Á. – Szabó Z. 2016). Az internetfelhasználók kora egy inkább
kitolódik, illetve nagyarányú, a 16-74 év közötti lakosság 76%-a 2017-ben sorolható ide. (Eurostat). Az önkormányzati
oldalak támogathatják az értékesítési folyamatokat is (Puczkó L. 2015), így a sikeres online kommunikáció jelentős
bevételeket jelenthet az önkormányzatok számára (Herendy Cs. 2011). A belföldi utazásokat megelőzően a lakosság 86%a az információforrások közül az internetes honlapokat használja, az utazás alatt pedig az internet mellett a prospektusok
használata nagyjából azonos arányú (Puczkó L.2015 nyomán Magyar Turizmus Zrt. 2012).
Kiadvány, újság

A hirdetések számára összefoglaló helyet biztosít, viszont az érvényességet tekintve nem a legoptimálisabb platform
(Kozma 2002). Költséges nyomtatás fedezésére szolgálhatnak a hirdetések. Viszont a nyomtatott információközlés nem
tartozik a legnépszerűbb módok közé, sokkal inkább az internetes böngészést és a helyi médiát válasza a lakosság a
hírszerzésre. Azon települések esetében, ahol a helyi média fenntartása kevéssé indokolt, viszont a nem internet orientált
társadalmi csoportokat is szeretnék elérni, ott a kiadvány és az újság alkalmazása problémamegoldó szerephez juthat
(Szirmai V. 2015).
Hirdetések

A legtöbb önkormányzat nem részesíti előnyben, csak indokolt esetben alkalmazzák. Az online hirdetések folyamatos
kiadást jelentenek, ellentétben a papíralapú információközléssel. A nyomtatott közzététel nagy hátránya, hogy az eltakarításuk
visszahárul az önkormányzatra. Előfordul, hogy a szóróanyagok, plakátok, újságok illegálisan a védett zöldterületekre
kerülnek. Mindez a képviselőtestületek által hozott rendeletekben is megnyilvánul. A hirdetések özöne és az információk
aprózódása okán jelentőségük csökken, de személytelensége okán kevésbé hat kényszeresen, lehetőségként tekinthet rá
fogyasztó (Kozma 2002).
Személyes vagy telefonos szolgálat és információszerzés

A személyes vagy telefonos információszerzés előnye, hogy tapasztalati szintű szolgáltatás. Az önkormányzati alkalmazott
jobb esetben addig dolgozik az ügyön, ameddig az megoldásra nem kerül. Költséges a fenntartása, de van rá igény, amellett,
hogy nagy a „bizalomkeltő” hatása. A közigazgatás felépítését olykor nehéz megérteni és az önkormányzatok feladatkörébe
nem tartozó ügyekkel kapcsolatban is személyes eligazítás vagy az ügyindítás a megoldáskeresésben hatékonyabb lehet
(Balás Endre 2018).
Példaként hozható a helyi szakértelem, vagy az egyes köz-és magánszolgáltatások közreműködés általi igénybevétele.
Tehát az önkormányzat minimális idő alatt a saját adatbázisa és tapasztalatai alapján nyújt segítséges a lakosság problémáinak
megoldásara. Mindez a piacon új kaput nyit a gazdasági szereplők számára és megkönnyíti a lakosság problémamegoldását.
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Kapcsolatosan egy helyi ismerettel nem rendelkező turista vagy leendő lakos számára is jó benyomást kelthet a személyes
információszerzés.
Célcsoportok kapcsolata

A kommunikáció serkentő hatást gyakorol az egyes területek specializálódásához, a társadalmi, gazdasági és kulturális
termelő és szolgáltató folyamatok összefüggései felismeréséhez. Elősegíti a munkamegosztást, a szellemi értékek közvetítését,
az infrastruktúra állapotának fenntartását (esetleges fejlesztését). Az adat mozgása (közlése) a legfontosabb az agyagi javak
és a szellemi tőke mellett, a gazdaság fejlődéséhez és a versenyképesség javulásához járulhat hozzá. (Tóth. J. 2002).

4. Következtetések

A vizsgálat végeztével arra az eredményre jutottam, hogy az egyes célcsoportok különböző úton nem tájékoztathatók,
de esetenként szükséges megkülönböztetni a közlési módokat. A három különböző információs eszköz egyidejű
használata bizonyul a legmegfelelőbb megoldásnak, amelyek összehangolásához a paradox módon a három potenciális
célcsoport együttműködésére van szükség az önkormányzat központi szerepet vállaló közreműködésével. Hiszen az egyes
szolgáltatások megjeleníthetők az önkormányzati oldalon, ez megkönnyíti a lakosság és a turisták boldogulását, illetve
nagyobb fogyasztópiacot jelenthet a gazdaság szereplők számára. Az információs eszközök fenntartási lehetőségei közé
tartozik a szakértelem bevonása és kompenzált támogatóktól származó bevételek.
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A RÖVID ELLÁTÁSI ÉS ÉLELMISZERLÁNCOK
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Abstract
Studies of local food chains have become a global issue from a sustainability, spatial and economic development point of view. At the same
time, by its nature the implementation of related researches at the lowest level (glocalization) is a must.
As a matter of fact there is no unified definition of related concepts neither at a global nor at EU and member state level. The use of
the concepts related to short supply chains and short food chains is constantly changing in accordance with ecological and economic
conditions in law, strategic documents and in literature.
Our main objective was to collect these contested concepts from the Hungarian and the international literature in order to explain and
compare their use at different spatial levels. As a result a broad view will be provided on the use and meaning of definitions related to short
supply and short food chains.

Kulcsszavak: helyi termék, helyi élelmiszer, rövid ellátási lánc, rövid élelmiszerlánc

1. Bevezetés
Az egészséges táplálkozásra és életmódra való törekvés, a fenntarthatóság és a környezettudatosság előtérbe kerülésével
– a globalizálódó, nagyüzemi élelmiszer-termeléssel és -kereskedelemmel szemben – hazánkban is egyre népszerűbbek a
helyi élelmiszerek, erősödik az igény az ellátási láncok lerövidítésére, szorosabb termelői-fogyasztói kapcsolatok kiépítésére.
Rövid konferenciacikkünk célja, hogy a legrelevánsabb magyar és nemzetközi szakirodalmak feldolgozásával a helyi termék,
illetve a helyi élelmiszer közötti eltérést definiálja, valamint a rövid ellátási láncok fogalmi és jogi kereteit megvizsgálja.

2. Eredmények

A helyi termék és a helyi élelmiszer közti különbség meghatározása
A „helyi termék” és a „helyi élelmiszer” fogalmak esetében megfigyelhető, hogy a szakirodalmak gyakran összemossák,
egyként kezelik őket. Úgy gondoljuk, érdemes a két fogalomnak saját definíciót adni, mivel – ha meg is van ugyan köztük a
szoros kapcsolat – nem fedik egymást teljes mértékben.
A 123/2009 FVM rendelet szerint a helyi termék: „helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt
alapanyagból hagyományosan, nem nagyüzemi vagy gyáripari technológiával, eljárással, illetve az adott térségre jellemző
technológiával, eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előállított termék”. Ezzel szemben élelmiszer “minden
olyan növényi, állati - beleértve a mikroorganizmusokat is - vagy ásványi eredetű anyag, amely változatlan, előkészített vagy
feldolgozott állapotban emberi fogyasztásra alkalmas.” (Gubicskóné Kisbenedek – Szabó 2015). E két fogalommeghatározás
értelmében elmondható, hogy amíg a helyi termék valamilyen már feldolgozott produktum, s nem feltétlenül élelmiszeripari
termék, addig a helyi élelmiszer kifejezetten emberi fogyasztásra szánt áru, amely pedig nem minden esetben feldolgozott.
Tehát a feldolgozott élelmiszeripari termékek férnek csupán bele mindkét kategóriába (1. ábra).
Ezen fogalmak meghatározásának második szegmense a „helyi” kötődés vizsgálata. A helyi termékek lehatárolásának
általános megközelítése, a távolság alapján történő lehatárolás, mely területenként, országonként változó lehet. Ezen kívül
megközelíthetjük még természeti vagy társadalmi aspektusból a “helyi”-ség fogalmát (Mácsai et al. 2012). Ezen esetekben
a fő meghatározó tényező valamilyen természeti adottság vagy előállítási hagyomány, kultúra. A különböző lehatárolások
között helyenként lehet átfedés.
A “local-”, “locality-” és “localist food” kifejezéseket használja Brunori (2006), aki ezeket a relokalizáció formái alapján
osztályozza. Három relokalizációs formát határoz meg: szimbolikus, fizikai és kapcsolati. Ezen reloklaizációs típusok alapján

1. ábra: A helyi termékek és élelmiszerek osztályozása
Forrás: Saját szerkesztés
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Fizikai
Szimbolikus

Kapcsolati

Local food

1. táblázat: A termékek “helyi”-ségének fajtái
Forrás: Brunori (2006) alapján

A termelők és vásárlók egy
helyhez köthetők, megszokásból
vásárolnak egymástól.

A fogyasztók tisztában
vannak a termék származási
helyével, ismerik a termelőket
vagy a forgalmazókat. A termék
minősége főként frissességgel vagy
kockázat hiányával társul.

A kapcsolati hálót a közösség tagjai
alkotják.

Locality food

Localist food

A termelés egy helyen, az árusítás
széles körben történik.

A termelők és vásárlók egy helyhez
köthetők.

A kapcsolati hálót
különböző relokalizációs eszközökkel
formálhatják.

A termelők és vásárlók aktívan
formálják a közösséget.

A fogyasztókat különböző
címkékkel, védjegyekkel
biztosítják a termékeredetéről és
minőségéről.  A termék minősége a
hely kiválóságából ered.

A fogyasztók szándékosan
választják a helyi termelőket
és termékeket.
A termékminőség környezeti
tényezőkhöz, biztonsághoz
és frissességhez köthető, de
megjelenik a térség identitása is.

Brunori három helyi termék típust határoz meg (1. táblázat).
G. Fekete (2011) térségi szint és rendeltetés alapján osztályozza a helyi termékeket. Eszerint három típust különböztet
meg (2. táblázat).
Edward-Jones et al. (2008) szerint minden termék valamilyen szinten helyinek mondható, tehát az eredet nem lehet a
minőség jelzője.
A rövid ellátási láncok fogalmi keretei

A rövid ellátási lánc (továbbiakban REL) és a rövid élelmiszer lánc (továbbiakban: RÉL) szakirodalmak összevetése alapján
elmondható, hogy halmazokat alkotnak, az előbbi fogalom magában foglalja az utóbbit. Különbségeik a termék jellegében
mutatkoznak meg: a REL minden árut lefed, a RÉL viszont csak az élelmiszertermékeket.
A REL szereplői a termelő, a fogyasztó és legfeljebb egy köztes közvetítő (Binimelis – Descombes 2010), tehát a szereplők
száma minimalizált. Renting és szerzőtársai (2003) úgy vélik, hogy a lánc elemei azok, akik szerepet játszanak az elállításban
és feldolgozásban, illetve a fogyasztás folyamatában, de megemlítik a terjesztés tevékenységét is, ami véleményük szerint
nem feltétlenül jár termékmozgatással, vagyis a kapcsolatteremtés eszközével rendelkező, de nem köztes szereplők. Kujáni
(2014) értekezésében többször is bizonyítja, hogy a rövid vagy alternatív élelmiszerlánc vagy -rendszer a területfejlesztés,
vidékfejlesztés eszköze. A REL egy fontos jellemzője az elköteleződés, amely történhet természeti, társadalmi, földrajzi vagy
gazdasági megközelítésből (Benedek 2014). Ezen aspektusok közül az utóbbi kettő valamilyen hasznossági célt szolgálnak
vagy megkönnyítik a REL fenntarthatóságát, míg az első két szempont az identitást, kötődést erősítik fel.
A REL földrajzi távolságban történő meghatározása könnyen tekinthető túlzott leegyszerűsítésnek, ugyanakkor egyegy gyakorlati kérdés (például piaci szabályozás vagy támogatáspolitika) kialakítása esetén pont egy ilyen, egyszerűen
eldönthető tényező lehet segítség.
Az Amerikai Egyesült Államokban egészen extrém távolságok is helyi élelmiszerellátási lánc kategóriába eshetnek, hiszen
ott akár egy kb. 650 km-es (400 mérföldes) kör is ennek számít, illetve létezik szabály (Food, Conservation and Energy Act
2008) (Internet1), amely szerint egy tagállamon belüli értékesítés mindenképpen helyi (Benedek – Balázs 2014, Mácsai et
al. 2012). Az Egyesült Államokban szerveződő „egyél helyit” (locavore) mozgalom meghatározása szerint ugyanakkor ez a
távolság csak 160 km.
2. táblázat: A helyi termék kategóriái térbeliség és rendeltetés alapján
Forrás: G. Fekete (2011) alapján saját szerkesztés

Lokális hatókör

Regionális hatókör

Globális hatókör

Előállítás célja

Belső piacra

Külső és belső piacra

Tulajdonságai

Feldolgozottsági foktól
függően rendelkezik táji
jellemzőkkel

Belső piacra és a térségbe
látogatók számára

Rendelkezik egyedi, táji jellegzetes tulajdonságokkal

Szerepe

Mindennapi
szükségletek
kielégítésére

Megjelennek az egyedi táji
jellegzetes tulajdonságok
Kultúra, hagyományok
megőrzése, bemutatása

Az ország imázs erősítése, táji sokszínűség és
hagyományok népszerűsítése, márkaidentitás
elmélyítése

Értékesítés helye

Helyi kisboltok,
termelői piacok

Helyben, vásárokon, gyakran
komplex programokon

Nemzetközi szintér, illetve kis- és nagykereskedelem
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Európai viszonylatban is több országban létezik ez a fajta mechanikus lehatárolás, általában 40 és 70 km között
maximalizálják a termék előállítása és elfogyasztása közötti távolságot (Kujáni 2014).
Az EU Joint Research Centre (JRC) 2013-as jelentése szerint még az előzőnél is nagyobb, 20-100 km távolságon belül
értelmezhető a rövid élelmiszerlánc. Ez a nagy változatosság az adott földrajzi hely jellemzőitől függ (népsűrűség, elérhetőség,
urbanitás-ruralitás jellemzői).
Franciaországban a rövid élelmiszerellátási lánc meghatározása kettős rendszer alapján történik. Első értelmezés szerint
a „circuits court de commercialisation”, azaz rövid élelmiszerkereskedelmi lánc esetében nincs meghatározva konkrét fizikai
távolság. A második (circuits courts de proximité, azaz közeli kereskedelem) már egy meghatározott távolságon belüli
kereskedelem, ahol a távolság elég széles körökben mozog (80 vagy 150 km-en belül) (Kujáni 2014).
A francia rendszerhez hasonlóan a magyar beosztás is ismer konkrét távolságot, az 52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet,
hivatkozva a 2005/CLXIV törvényre. Hazai viszonylatban a kistermelői kör az állati eredetű alaptermékekre és a feldolgozott
termékekre vonatkozóan szigorúan csak az előállítás helye szerinti megyében, illetve a fővárosban, valamint a telephelytől
számított maximum 40 km-es körben adhatja el termékeit (Balázs 2011, Kujáni 2014).
A rövid ellátási láncok jogi keretei

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete fogalom meghatározásai között a következőképpen definiálja
a „rövid ellátási láncot”: az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők, feldolgozók és a fogyasztók
közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, korlátozott számú gazdasági szereplő által alkotott
ellátási lánc.
Tehát megállapítható, hogy a rövid ellátási lánc egy (helyi) gazdaságfejlesztési eszköz, amelynek felépítése a döntéshozással
kezdődik, a szubszidiaritás elve alapján a helyi önkormányzatok feladata (is) a mikro-, kis- és középvállalkozások
támogatása a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás területén. Amelyhez hozzájárul a vállalkozásoknak a fogyasztóval való
kapcsolatteremtésének segítése is. A vállalkozások kis méretéből adódik, hogy a földrajzi és a társadalmi tér viszonylag kicsi,
amelyen belül találhatók a lánc szereplői.
A világi méreteket öltött élelmiszerkereskedelmet a FAO Élelmiszerbiztonsági Bizottsága felügyeli. Ennek elvei is
támogatják a rövid ellátási láncokat (FAO 2018).
Kínában az utóbbi időkben kapott egyre nagyobb hangsúlyt az élelmiszerbiztonság, amelynek fontos eleme a REL-ek
támogatása, amely legfőképpen a szegényebb rétegeknél működik a termékválaszték szűkössége miatt (Social Science
Research Council 2014).
Ezzel ellentétben a REL-ek már működő és jól szabályozott rendszernek számítanak az Amerikai Egyesült Államokban.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárgazdasági Minisztériuma (USDA) nagy hangsúlyt fektet a lokális élelmiszerekre.
Ennek érdekében több “direct-to-consumer”, azaz közvetlen értékesítési programmal segíti a kistermelőket a piacra
jutásban. 2011-ben jött létre az Élelmiszerbiztonság Modernizálásáról szóló törvény, amely kifejti a közvetlen értékesítési
formák élelmiszerbiztonsági jelentőségét. Ezen kívül számos állami rendelkezés szól az iskolákban a helyi élelmiszerek
preferenciájáról (USDA 2015).

3. Következtetések

A rövid ellátási láncok rendszere egyre nagyobb hangsúlyt kap az élelmiszerkereskedelemben nemcsak Magyarországon,
de globálisan is. Az ezzel kapcsolatos definíciók, mint helyi termék, helyi élelmiszer vagy maga a rövid ellátási lánc az egyes
területeken eltérőképp jelennek meg, azonban megállapítható, hogy a fogalmak értelmezését befolyásoló tényezők minden
esetben valamilyen földrajzi tényező – természeti, közigazgatási határok, kultúra, népsűrűség, speciális térszerkezet, stb. –
szabja meg. Egységes definíciók létrehozása – a földrajzi és kulturális sokszínűség miatt – egy következő kutatási irány lehet.

Köszönetnyilvánítás

A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00001 „Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának
kidolgozása a Kárpát-medencében” című projekt támogatta.
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DUNA-MENTI REGIONÁLIS IDENTITÁS, KOOPERÁCIÓ ÉS FEJLESZTÉSI
LEHETŐSÉGEK A REJTETT (SZELLEMI) KULTURÁLIS TŐKE SEGÍTSÉGÉVEL
ORBÁN ANNAMÁRIA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék/ Urbanisztika Tanszék

Absztrakt
A konferencia előadás és rövid tanulmány célja bemutatni a szerző – feltáró jellegű, önálló kutatáson alapuló – első tapasztalatait az EU
Interreg DANUrB (Danube Urban Brand, A DANUrB 2017-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Urbanisztika
tanszék, mint „Lead partner” vezetésével indított, 3 éves EU Interreg projekt, 7 Duna-menti ország – Ausztriától Bulgáriáig - több mint
40 nemzetközi szervezet, egyetemek, kutatási és innovációs intézetek, helyi és regionális önkormányzatok, kulturális szervezetek és
idegenforgalmi ügynökségek részvételével. Lásd részletesen a projekt hivatalos honlapján: http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/danurb) projektben, amiben ötletadó alapító tagként és vezető kutatóként vesz részt a BME Urbanisztika tanszékén. A Duna
nemcsak Európa második leghosszabb folyója, de Közép-Európa kulturális és társadalmi tőkében, épített és szellemi örökségben gazdag,
ám sok tekintetben még rejtett, elfeledett, feltáratlan lehetőségek térbeli-kulturális tárháza. Ezen épített és szellemi örökségi elemek
megismerésével, (újra)felfedezésével, feltérképezésével, aktivizálásával – a helyiek bevonásával – erősíthető a Duna-menti kisebb-közepes
települések folyón átívelő transznacionális együttműködése, regionális identitása, a helyi közösségek társadalmi és gazdasági fejlesztése.
A cél a résztvevő közösségek térbeli-kulturális hálózatba szervezése a „Duna Kulturális Promenád” – és platform – létrehozásával, valamint
egy közös kulturális-oktatási és turizmusfejlesztésre irányuló stratégia és „Danube brand” kialakításával. A kutatási projektben a szerző
több témát is képvisel (A szerző eredetileg, - esettanulmány jelleggel - tervezte az un. stakeholder elemzése (Orban, A. 2018. EsztergomSturovo DANUrB Municipality Report, Chapter 6: “Stakeholder Analysis”, working paper) bemutatását is, de a limitált oldalszám miatt
ez végül kimaradt jelen tanulmányból.), ezek közül az egyiket próbálja jelen tanulmány kereteihez igazítva röviden bemutatni. A középeurópai Duna-menti közös történelmi múlt – pl. a Római, az Ottomán vagy a Habsburg birodalom – szellemi kulturális örökségét – például
a halászat, bor és szőlőkultúra, népművészet, népi irodalom, népszokások stb. terén – próbálja feltárni – e tanulmányban Magyarországra
koncentrálva, és néhány regionális kapcsolódást felvillantva – dokumentum és irodalom feldolgozás segítségével (Ez a tanulmányrész
a szerző közeljövőben angolul megjelenő „DANUrB Book: DANUrB Identity Building/Intangible cultural heritage” fejezetében vezető
szerkesztő-kutatóként írt angol nyelvű tanulmányrészletén alapszik. Külön köszönet Németh Ádám, DANUrB munkatárs és Reszegi
Barnabás, BME építész hallgató háttérkutató munkájáért az utolsó alfejezet megírásához.).

1. Bevezetés

A Duna-menti országok – Ausztriától Bulgáriáig terjedő – közös történelmi múltjában (Római, Ottomán vagy a Habsburg
birodalom) rejtőző szellemi örökséget, egyfajta kulturális tőkét szeretnénk bemutatni: egyrészt a generációkon átívelő
agrár-népi mesterségbeli tudást és hagyományokat, pl. bor és szőlőkultúra, halászat terén, másrészt a népi kultúra,
népszokások, népdalok mesék és mondák világában található Dunához kötődő közös jegyeket felvillantani. Ezek részben
már ismert és erőteljes gazdasági-társadalmi és kulturális jelentőséggel bírnak egyes Duna-menti régiók, települések
életében, pl. az ausztriai Wachau vidéke, mely az UNESCO világörökség listáján is szerepel, vagy a mohácsi busójárás,
mely szintén kiérdemelte ezt a rangos elismerést. Azonban vannak még olyan elfelejtett, újra éleszthető, vagy jobban
kihasználható szellemi örökség elemek, mely a Duna-menti településekhez kötődnek – lásd pl. a halászat, ehhez kapcsolódó
szokások, hiedelmek, ünnepek, gasztronómia (halászlé, sütemények, gyümölcskészítmények). Hasonlóságuk okán pedig –
akár csak egy fesztiválsorozat formájában – kulturális-gazdasági és helyi közösségépítő, valamint együttműködő hálózatba
rendeződés esetén akár regionális identitást erősítő hatással is lehetnek. Ilyen kezdeményezések országokon és régiókon
belül már léteznek, de célunk, hogy ezek határokon átívelő, pl. a Duna két partján lévő testvérvárosokban közös események,
rendezvények – pl. a Duna napok Esztergom és Párkány közös rendezésében – formájában újraéledjenek, megerősödjenek,
hagyománnyá váljanak.
A bevezető részben szeretnénk megemlékezni egy valódi – évszázadokon keresztül rejtőzködő – Közép-Európa és a
Duna-menti országok számára jelentős szellemi kulturális közös örökségről, tudományos kincsről (mely a szerző számára
is döbbenetes felfedezés volt). Ez pedig Luigi Ferdinando Marsigli (1658 – 1730) mérnök katona, felfedező, térképész és
diplomata-tudós 6 kötetes 1726-ban kiadott (ma a bolognai egyetemi könyvtárban őrzött), latin nyelvű Duna monográfiája
a “Danubius Pannonico-Mysicus” (melynek magyar ás angol nyelvű tanulmánnyal ellátott első kötete - Deák András Antal
történész-térképész fordításában - a „Duna felfedezése” címen jelent meg 2004-ben)1. Marsigli volt az első, aki a török
uralom utolsó éveiben – hadi és diplomáciai küldetése során – „újra” felfedezte a szétdúlt Kárpát medencét, PannóniaMagyarországot és a Duna-mentén délebbre fekvő egyéb „terra inkognita” világot, miközben elsőként mérte fel iránytűvel,
barométerrel és egyéb technikai eszközökkel felszerelkezve a Duna folyamvidékét. Sokoldalú tehetség volt, komoly mérnöki,
térképészeti, csillagászati tudással, tudományos kíváncsisággal, felkészültséggel és nagyon jó diplomáciai érzékkel. Több
ország tudósai és térképészei segítették (magyar, olasz, német, holland) e nagy mű elkészítésében és kiadásában (Például
Johann Christoph Müller, nürnbergi térképész, aki a térképvázlatokat ellenőrizte és végül elkészítette 1702-1703-ban Marsigli
utasításai alapján). Az akkori viszonyok között egyedülálló, tudományos igényű adminisztratív és postai térképeket készített
Magyarországról (az elsőt), történelmi, gazdasági, néprajzi és családfakutatási – pl. a Zrínyi családról – tanulmányokat írt a
Duna-menti emberek életéről, szokásairól – pl. halászat –, egyes természettudományi ágakban pl. földrajz, vízrajz, földtan
– , úttörő jellegű felfedezései és megfigyelései voltak2. Nemcsak vízrajzi, hanem régészeti tudását is bizonyítja, hogy Neki
köszönhetjük a szerbiai Vaskapu-nál a rómaiak zseniális út és hídépítményének maradványainak felfedezését (Többi más
Duna-menti római-kori emlék térképészeti megörökítésével együtt a második kötetben.).
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2. Szőlőművelés, borkultúra
A szőlőművelés és borkultúra az emberiség egyik legrégebbi mezőgazdálkodási tevékenysége, közel egyidős a KözelKeleten „feltalált” mezőgazdasággal (agriculture) (Az agro-„kultúra” szó eredete (latin „colere”-ből) is a letelepedett emberi
közösségek földműveléséhez és társadalmi életéhez, szokásaihoz, kialakult normáihoz kötődik) i.e. 8-10 ezer éve. Miután
az első szőlészet-borászati régészeti emlékeket – bortároló agyagedényeket – az iráni Zagros hegységben találták i.e. 6000
körül. Ezek a „Termékeny Félhold” területén letelepedett újkőkori közösségek más élelmiszertermelési és konyhatechnikai
újítással is hozzájárultak az emberiség szellemi kulturális örökségéhez pl. a kenyérkészítés, sörfőzés ki/feltalálásával3. Ez a
tudás több úton is eljuthatott Európába, Kis-Ázsián és a Földközi tengeren keresztül. Az előbbire bizonyíték, hogy az egyik
legrégebbi „bor kulturális” emlék – i.e. 3000 körüli – Bulgáriában található: az ősi a trák nép szőlő/bor istenét Zagreus illetve
Dionisius-nak hívták, amit később a görög-római kultúra Dionüszosz/Bacchus néven vett át4. A görögök továbbfejlesztették,
magas szintre emelték és egész Európában elterjesztették a szőlészet-borászat tudását, ahol kereskedőik megfordultak és
telepeseik új életet kezdtek. A görög hagyományt folytatták, fejlesztették és a mindennapok elengedhetetlen részévé tették
– a rómaiak, akik birodalmukban Britanniától Pannóniáig terjesztették a szőlészet-borászat anyagi – pl. a fahordókban
érlelt bor – és szellemi kultúráját (Bacchus kultúra). Ezt a görög-római örökséget ápolja és fejleszti tovább több Duna-menti
DANUrB ország és régió: az ausztriai Wachau5 borászai több mint 200 borospincével 1350 ha termőterületen, a 2008-ban
alapított magyar Pannon Régió vagy az újvidéki Fruška Gora borászai, egészen Bulgária – még a trákoktól származtatott –
híres borait – “Gamza”, “Misket”, “Pamid” , “Dimyat” – készítő mesterekig6.
A Római Birodalom szőlő és borkultúrájának fellelhető tárgyi és szellemi emlékei hazánkban – az egykori Pannónia
területén – is számosak az egész Dunántúlon, a Balaton és a Fertő tó környékén. Mindezt az ókori tudást évszázadokon
keresztül adták át egymásnak az egyes generációk, és örökölték meg a letelepedő magyar törzsek, bár Ők egy másik fajta
tudást is hoztak magukkal Keletről. Vándorlásaik során egyrészt megtanulták a folyó mentén élő keleti nomád társadalmak
vadon élő szőlőművelési és termesztési technikáját, másrészt magukkal hozták a letelepedett török és bolgár közösségek
magas szintű borkultúráját is7. Nem véletlen, hogy szőlő és bor szavunk eredete is hozzájuk köthető. A tatárjárást követően
más országok mestereinek tudása és szőlőfajtái is elterjedtek hazánkban: Nyugat Magyarországon, Sopron és környéken
(pl. Kékfrankos), vagy a Duna mentén (Baranya, Tolna) a bajorok, délen (pl. Szerémség) és északon (Eger, Tokaj-Hegyalja)
francia és olasz termelők telepedtek le. A reneszánsz idején hazánk már Európa egyik legjobb bortermelő vidéke lett, a
királyi államkincstár bevételének meghatározó része ebből folyt be8. Újabb etimológiai bizonyíték erre egyes települések
nevében található régi elnevezésük, mint vanyarc vagy vonyarc (pl.Vonyarcvashegy). Később a törökök elől menekülő szerb
közösségek (rácok) is letelepedtek a Duna mentén, magukkal hozva a Balkánről olyan vörösborokat, mint a “Kadarka”. Mára
hazánkban újra reneszánszát éli a szőlő és borkultúra, olyan híres régiókkal a Duna-mentén, mint a 2008-ban alakult Pannon
Bor Régió, Szekszárd, Tolna, Villány and Pécs környéki termelőkkel. Az első borturizmushoz köthető Villány-Siklós borút
szintén innen indult 1994-ben9.

Halászati hagyományok
A Duna-menti halászati hagyományok – a szőlő és borkultúrához hasonlóan – többezer éves múltra tekintenek vissza.
Európa egyik legrégebbi – kb. 6000 évvel időszámításunk előtti, régészeti leletekkel bizonyított – Duna mellett élő kőkori
civilizációjának építészeti-művészeti maradványait a szerbiai Lepenski Vir-ben találták meg. Leghíresebb közülük a “halfejű”
emberekre emlékeztető, feltehetően istenségeket ábrázoló szobrok10. Majdnem minden Duna mentén élő közösségben
találunk nyelvi emléket az ősi foglalkozásról. Ezek némelyike a halászokkal, kereskedőkkel „utazott” egyik kultúrából a
másikba: így találjuk meg a szláv “vrša”-t “varsa”-ként a mi halászati szókincsünkben is. Azonban – Herman Ottó szavaival
élve – “bárhonnan jött legyen a magyarság, halászó vidékről kellett jönnie”11, mert magunkkal hoztunk olyan – többezer
éves ősi halászati tudást és technikát - mint pl. a bronzkori dárdaszigony, melynek alig változott megjelenése a 19. századi
kunszentmártoni halászoknál12.
A dunai népek és közösségek halászati szokásai, hagyományai, hiedelmei (lásd következő alfejezet) nagyon gazdag.
Ezen tanulmány keretei között mi most röviden csak egy – de igen fontos – dunai város halászatáról emlékezünk meg.
Komárom – és környező települései – már a 13. századtól halászati paradicsomként szerepelt a történelmi krónikákban és
adózási feljegyzésekben: a zsákmány egynegyede a királyt illette meg. A komáromi halászok évszázadokig híresek voltak
ügyességükről, felkészültségükről a Duna legnagyobb és legértékesebb halának, a vizának halászatáról. A viza – “Huso huso”,
9-12 m hosszú, 7-800 kg-ot (néha 10 mázsát) is elérő óriáshal a Vaskapun keresztül a Fekete tengerből úszott fel a Duna felső
szakaszáig ikrát rakni. A bevezetőben már említett Marsigli is részletesen beszámolt a vizafogás mikéntjéről, szokásairól a
Duna Monográfia IV. fejezetében13. Komárom első volt a vizafogó helyek között és ennek országos, sőt történelmi jelentősége
is volt: 1051-ben a hadaival támadó III. Henrik Győrnél vereséget szenved, békét kér I. András királyunktól, aki a kimerült
német hadakat ötven óriási vizával menti meg az éhhaláltól14.
Egyes feltételezések szerint Komárom őslakosságát, az un. kumai magyarokat még Ketel vezér telepítette le, bár
későbbi történeti kutatások ezt nem igazolták.15 Azonban olyan tudást és technikákat alkalmaztak, például a “fentő” vagy
“kuttyogás” melyekhez hasonló változat az alsó Volgán még a 19. században is szokásos volt.16 Az biztos, hogy Komárom
lakosságának jó része évszázadokig halásznemzetség volt. Erre utalnak a különböző – halászathoz köthető16-17. századi
– családnevek: Halász, Csukás, Gadócz, Kárász, Czompó, Keszeg.17 Valamint a különböző hagyományok, mesterségbeli
szokások, mint a halászbokor, halásztanya, tanyavetés vagy a “halászkörösztölő”, mely a bokor legfiatalabb inas tagját illette
meg, midőn a “szerencse valami derék vizát vagy tokot vitt az öreghálóba”.18 A komáromi halászat egészen a 19. századi dunai
folyamszabályozási munkák kezdetéig virágzott. Innentől kezdve hanyatlásnak indult, mert nemcsak a viza tűnt el a Dunából,
de csaknem minden egyéb halfajta mennyisége jelentősen csökkenni kezdett.19
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Népszokások, népi irodalom, hagyományok
A szellemi kulturális örökségünk jelentős része a Dunához kapcsolódó népi irodalomban, mesékben, hiedelmekben,
népszokásokban maradt fenn. Nagyon széles és gazdag a paletta, ezért tanulmányunkban csak illusztrációs jelleggel, egy
töredéket mutatunk be. A korábbi alfejezetben szó volt a halászokról és szokásaikról. Nagyon sok emlék, legenda, népdal
ehhez kötődik. Például a komáromi halászok egyik kedvenc dala így kezdődik: „Komáromi domború híd alatt, Nyárson
süti a halász a halat; Nem kell nékem, nem kell a jó halad, Rózsám szíve majd kétfelé hasad!...”20 A halászok sokfelé jártak,
amerre munka volt, de a szerelem mindenhova követte őket, a leányok vágyódtak utánuk: „…De szeretnék aranyhallá válni,
A Tiszából a Dunába járni; Rátalálnék rózsám hálójára, Beszélhetnék véle utoljára…”21 Talán egyik legismertebb népdalunk
szintén a szerelemről és szerelmesekről szól, akiket kettéválaszt a széles Duna: „Széles a Duna, magos a partja, nincs olyan
legény, ki átugorja, Jancsi átugorja, csizmáját sem sározza, Katát általkapja, az ám a legény!...”22 Egy felvidéki szlovák ballada
- Nyitra és Gömör megyei gyűjtésekből - a török időkből egy pozsonyi vámszedő lányáról szól, akit váltságdíj gyanánt hozzá
akarnak adni egy törökhöz, ám ő inkább a Dunába veti magát: „Ten prešporský mýtný, prekrásnu dcéru má, ešče krajší spíva.
Uderev jej ten hlas, dole po Dunaji, Turkovi do brány…”23
A Dunához és a benne lakozó különböző lényekhez, nagyon sok hiedelem, legenda, mese fűződik - első sorban
– északi és déli szláv szomszéd Duna-menti népeknél - Szlovákiában, Szerbiában -, és a délszlávokkal érintkező magyar
falvakban. Az ember ősidők óta együtt él a természettel, a vízzel, próbált alkalmazkodni, erőforrásait kihasználni, de egyúttal
kegyeit is keresni, hogy megélhessen. Nem véletlen, hogy sokuk – halászokhoz köthető - különböző dunai királyokról („A
halkirály”24 ), királynőkről („A Dunai királynő”25), vízi manókról, veres sipkás vízidémonok26, különös víziemberekről (Bár a
magyar „Hany Istók” a hansági lápvidéken élt a legenda és korabeli feljegyzések szerint, több irodalmi műben is felbukkan
alakja, például Jókai Mór „A névtelen vár” c. regényében.)27 (pl. szláv „vodnik”-ok, „A kacsák útja”28), gyönyörű és jóságos –
vagy épp ellenkezőleg gonosz – tündérekről (például a szláv „rusalka”) vagy jó szellemekről („A Duna jó szelleme”29) szólt.
A szláv mitológiában ismert vízi tündérek - a gyönyörű, hosszú vörös hajú, halászokat elcsábító édes dalokat zengő - „vilák”
vagy „rusalkák” Oroszországtól Szerbián át Szlovákiáig megtalálhatók a mesékben, legendákban. Volt amelyik vízbefúlt
kisgyermek halálához köthető, volt amelyik boldogtalan szűz leány öngyilkosságához.30 Megjelenésük egyfajta társadalmi
normaként is szolgált az egyes Duna-menti szláv közösségek kultúrájában, például a halászat tiltása bizonyos időszakokban
(Karácsony táján „A halkirály”31). Az ősi, népi legendák, szokások később egybeolvadtak a keresztény kultúrával és
hagyományokkal. Erre példa a szerbiai „Trojica”/Szentháromság tél temető-tavasz köszöntő ünnep, a „Rusalka hét”, amikor
is a tündérek kijönnek a folyóból, hogy együtt ünnepeljenek az emberekkel.32

3. Összegzés

A konferencia tanulmány célja volt bemutatni a szerző – feltáró jellegű, önálló kutatáson alapuló – első tapasztalatait az EU
Interreg DANUrB projektben, melyben több témát is képvisel. A terjedelmi korlátok figyelembevételével jelen tanulmányban
a közép-európai Duna-menti közös történelmi múlt szellemi kulturális örökségét – például a halászat, bor és szőlőkultúra,
népművészet, népi irodalom, népszokások stb. terén – próbálta feltárni – e tanulmányban Magyarországra koncentrálva,
és néhány regionális kapcsolódást felvillantva – dokumentum és irodalom feldolgozás segítségével. Ezen szellemi örökségi
elemek megismerésével, (újra)felfedezésével, feltérképezésével, aktivizálásával – a helyiek bevonásával – erősíthető a Dunamenti kisebb-közepes települések folyón átívelő transznacionális együttműködése, regionális identitása, a helyi közösségek
társadalmi és gazdasági fejlesztése.
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KULTURÁLIS ATTITŰDVIZSGÁLAT A DÉL-DUNÁNTÚLON – A
KASTÉLYHASZNOSÍTÁS LOKÁLIS HATÁSAI
PÉTERFI JUDIT
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Turizmus Tanszék

Abstract
The current research, based on preliminary survey, Eurobarometer puts forward a number of issues aimed at mapping Europe’s attitudes
and opinions on cultural heritage. The Eurobarometer’s questionnaire includes personal attendance and interest; accessibility to
destinations; the importance and impact of cultural heritages. From the survey, I use the data sets of the European Union, Hungary and
Southern Transdanubia, which are supplemented by a personal query. The questionnaire conducted by me was in a settlement (Kutas),
where a five-star castle heritage is found. The aim of the research is to compare the cultural attitudes and outline the differences and
similarities between them. Research focuses on the utilization of the built cultural heritage and the inherent potential, but not only from
the economic point of view, but also from the aspect of an individual cultural attitude examination.

Keywords: cultural heritage, attitude examination, castle utilization, tourism, settlement development

1. Bevezetés
Az idei év, 2018 a Kulturális Örökség Európai Éve, ezért számos kezdeményezés és esemény kapcsolódik az örökségekhez,
amelyek azt segítik elő, hogy az emberek jobban megismerjék az európai kultúrát. A kulturális örökségek színesítik az
egyének életét és elősegítik az összetartóbb európai társadalom kialakítását, emellett az adott ország gazdaságilag is fontos
szegmensét képezik, hiszen munkahelyeket teremtenek és új turisztikai lehetőségeket biztosítanak. Ebben a folyamatban
az Európai Uniónak is fontos szerepet kell játszania, mivel az integráció segíti a tagállamok közti együttműködést, anyagi
támogatást ad, és politikájával befolyásolja a kulturális örökségek védelmét és hasznosítását. Ennek szellemében készült el
egy olyan kérdőíves kutatás 2017-ben, mely arra törekszik, hogy felmérje az Európai Unió és az egyes tagországok kulturális
attitűdjét. Ezek a kutatások szerves részét képezik a kulturális örökségek jelenlegi helyzetének feltárásának, illetve segítik
az örökségmenedzsmentet és a döntéshozók helyzetét. Emellett nem elhanyagolható mennyiségű adatot szolgáltatnak más –
így a jelenlegi – kutatás alapjához is. A kutatás elméleti hátterét, illetve a friss publikációk közül néhányat kiemelnék, többek
között (kulturális) turizmus területén Michalkó G. (2004) és Csapó J. – Matesz K. (2007), az örökségvédelem és a kastélyok
területén pedig Nagy A. (2013).
A kulturális örökségek nem csak színesítik az emberek életét, hanem jelentős szellemi értéket képviselnek, az adott
országnak, valamint a turisztikai potenciálnak köszönhetően erősíthetik az adott település gazdaságát. Eddigi kutatásaimban
is ötvöztem a turizmust és a településfejlesztést az épített örökségek – legfőképp a kastélyok – hasznosításának szempontjából
(Péterfi J. 2017). A kutatási területem a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió, mely a jelenlegi kutatás területi alapját is képezi,
egy kiemelt településsel, Kutassal. A Kutason található ötcsillagos Hertelendy kastélyszálló egy olyan turisztikai potenciállal
rendelkezik, mellyel élni is tudnak az üzemeltetők és egy olyan lehetőséget ad a helyi lakosoknak, ahol munkahelyek
teremtődnek és erősödik a kulturális örökségekhez való kötödésük. A tanulmányban ezt a hipotézist kívánom megerősíteni
vagy megcáfolni oly módon, hogy a négy területi szinten (Európai Unió, Magyarország, Dél-Dunántúl, Kutas) történő
kérdőívezés és interjúzás adatait hasonlítom össze.

2. Anyag és módszer

A 2017-es Eurobarométer kérdőívezés az Oktatás-, Ifjúság-, Sport- és Kultúraügyi Főigazgatóság megbízásából készült, az
európaiak kulturális örökséggel kapcsolatos attitűdjeinek és véleményeinek felmérésére. A kérdőívezés 2017 szeptembere
és októbere között zajlott, melynek eredményeit 2017 decemberében publikálták (Special Eurobarometer 466). Az Európai
Unió 28 tagországában összesen 27 881 válaszadó volt, míg a magyarországi felmérésben 1 050 ember vett részt. A
kérdőívben feltett kérdések mind a kulturális örökségekre vonatkoznak és természetesen tartalmazzák a szocio-demográfiai
háttérkérdéseket is. Ennek megfelelően a kérdések a következőképpen csoportosíthatók: a kulturális örökségben való
személyes részvétel és érdeklődés; a kulturális örökségi helyszínekhez és rendezvényekhez való hozzáférés akadályai; a
kulturális örökség személyes megértése; a kulturális örökség fontossága a helyi közösségnek, régiónak, országnak és az
EU-nak; az európai kulturális örökséghez kapcsolódó értékek és az európai kultúra felfogása; a kulturális örökség hatása a
turizmusra és a munkahelyekre; ki felelős elsősorban Európa kulturális örökségeinek védelméért?
A felhasznált módszertan az Európai Bizottság Igazgatósága által irányított Kommunikációs Főigazgatóság szabványos
kérdőíve, mely ugyanaz minden – a felmérésben szereplő – országban és területen (Special Eurobarometer 466).
Az Eurobarométer által összegyűjtött Európai Uniós, magyarországi és dél-dunántúli adatokat egészítettem ki egy Kutason
elvégzett lekérdezéssel. A interjú kérdései teljes mértékben megfeleltek a nemzetközi kérdőív kérdéseivel. A településen
1475-en laknak, de a lakosságban nagy arányú (közel 50%-os) a roma kisebbség, valamint magas a nyugdíjasok száma is. A
választás azért esett mégis erre a településre, mert a Dél-Dunántúlon, azon belül is Somogy megyében itt található az egyik
ötcsillagos kastélyszálló, melyről előzetes kutatásokat is végeztem (interjú a gazdasági vezetővel és a polgármester úrral),
így szélesebb rálátással bírok a község jelenlegei helyzetére. A lekérdezés a Polgármesteri Hivatal segítségével történt, de a
lakosok említett demográfiai jellemzői miatt a tervezett 150 kérdőívből álló kutatás nem tudott megvalósulni, így interjúkat
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1. ábra: Részvétel a kulturális örökségekben (Forrás: Eurobarometer alapján saját szerk.)

készítettem (összesen tíz mélyinterjú készült el). Az alacsony válaszadási arány gyengíti a kutatás reprezentativitását, (az
EU-ban 27 881, Magyarországon 1 050, a Dél-Dunántúlon 98 a válaszadók száma), de az interjúkkal történő lekérdezésnek
köszönhetően az információk informatívabbak. A válaszadók között korban és nemben megfelelő az eloszlás, viszont a
nagyarányú roma lakosság körében senkit nem sikerült lekérdezni.

3. Eredmények

Az előzőekben kifejtett kutasi demográfiai jellemzőkre hivatkozva nem tartom szükségesnek a nemek, korok, iskolai
végzettség vagy épp családi állapot alapján történő összehasonlításokat. Ennek megfelelően az összehasonlítóelemzést a
kulturális örökségben való részvétellel kezdem. Itt fontos megjegyezni, hogy a kutasi lakosok 100%-a közel lakik egy épített
kulturális örökséghez, míg az az Európai Unióban ez az arány 60%-os. A kulturális örökségekhez tartozó tevékenységekben
való részvételre vonatkozó kérdésre adott válaszok százalékos arányát mutatja az 1. ábra.
Az ábrán látható adatsorok között nagy hasonlóság mutatkozik a vizsgált térszíneken, kivéve néhány esetben. Az egyik
eltérés Kutas esetében a hagyományos művészeti készségek birtoklása, mely kimagasló értékkel bír. Ha az Európai Uniós
(8%) vagy a magyar (7%) arányokhoz viszonyítjuk ezt a 20%-os értéket, akkor több mint 10% az eltérés, de a dél-dunántúli
régióhoz (2%) képest a kutasiak ilyen jellegű képességei még szembetűnőbb különbséget mutatnak. Ezen eltérés hátterében
a demográfiai adatok állhatnak, hiszen a kutasi alanyok majdnem 100%-a 56 év feletti és túlnyomótöbbségben nő, így
valószínűsíthető, hogy jelentős részük tud például hímezni.
A másik kiugró eltérést a dél-dunántúli régió mutatja negatív irányba, mivel azok aránya, akik nem vesznek részt semmilyen
módon a kulturális örökségekben, eléri a 63%-ot, ami jól mutatja, hogy a régió hiába bővelkedik örökségi értékekkel, nincs
motiváció még a meglátogatásukra sem.
A második kérdéskör a kulturális örökség vélt fontosságát hivatott felmérni a 2. ábra kérdései szerint. Ez a kérdés
többszintű volt, így a fontosságot az egyén, a helyi közösség, a régió, az ország és az Európai Unió szintjén kérdeztük, melyek
közül a legérdekesebb arányokat az egyén és a helyi közösség kapcsán kaptam.
Míg az egyén szintjén az Európai Unióban, Magyarországon és a Dél-Dunántúlon is 80% körüli fontosságról beszélhetünk,
addig Kutason ez az arány 60%. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy hiába élnek közel egy épített örökséghez, ha nem érzik
annyira a sajátjuknak, hiszen a kastély egy svájci befektető tulajdona, így az épület látogathatósága is korlátozva van. A
válaszadók a fontosságot a helyi közösség tekintetében ennél sokkal negatívabban határozták meg. Véleményük szerint a
falu lakosságának csak 40%-a tartja fontosnak a kulturális örökségeket, beleértve az ott található kastélyszállót is. Ezt is az

2. ábra: „Mennyire fontos a kulturális örökség a helyi
közösségnek?” kérdésre adott válaszok
(Forrás: Eurobarometer alapján saját szerk.)

3. ábra: „2016 szeptembere és 2017 szeptembere között hány
alkalommal látogatott meg történelmi emlékművet vagy helyet?”
kérdésre adott válaszok
(Forrás: Eurobarometer alapján saját szerk.)
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4. ábra: „Ön számára melyek a fő korlátok a kulturális
örökségekhez való hozzáférésben?” kérdésre adott válaszok
(Forrás: Eurobarometer alapján saját szerk.)

5. ábra: „Egyetért azzal, hogy az európai kulturális örökségekhez
kapcsolódó helyek közelében élés javítja az emberek
életminőségét?” kérdésre adott válaszok
(Forrás: Eurobarometer alapján saját szerk.)

előzővel lehet indokolni és azzal, hogy – a személyes interjúkból kiderült – a településen a lakosok között nincs semmiféle
összetartás, negatív véleménnyel vannak egymásról és a településről is.
A következő kérdés is többszintű volt, melyben arra voltam kíváncsi, hogy a kutasiak milyen gyakran látogatnak kulturális
örökségi helyszíneket, mint például fesztiválokat, filmszínházakat, irattárakat, kézműves műhelyeket, emlékhelyeket vagy
múzeumokat. Ezek közül a történelmi emlékhelyeket emeltem ki, hiszen a kutasi kastélyszálló is egy ilyen örökség, mely
a közelben van és bár a látogathatósága korlátozott, a lehetőség mégis adott. A válaszok a 3. ábra alapján ennek ellenére
negatív képet adnak. A lakosság csupán 40%-a volt legalább egyszer ilyen helyen a vizsgálati időtartam alatt. Ennél rosszabb
aránnyal csak a dél-dunántúli régió rendelkezik, mely tovább erősíti azon feltevésemet, hogy a motiváció hiánya jelenti a
legnagyobb akadályt a történelmi emlékművek és helyek látogatottságában. Ezen állítást bizonyítva a legfőbb korlátok a
következőképpen alakultak 4. ábra adatai szerint.
A feltételezés bizonyítást nyer, hiszen a legfőbb korlátokat a pénz-, az idő-, és az érdeklődés hiányában látják az emberek,
melyek közül a vizsgált régióban az érdeklődés hiánya kimagasló értékkel bír. Kutas esetében nem jelent akadályt az,
hogy a térségben nem található ilyen helyszín vagy hogy azok gyenge minőségűek lennének (hiszen az ötcsillagos kastély
közelségének előnye érzékelhető).
Az eddigi kutatásaimban is nagy hangsúlyt fektettem a kastélyok hasznosításának és az életminőség javulásának
kapcsolatára az adott településen, így ennek megfelelően a következő kérdés nem elhanyagolható a tanulmány szempontjából
sem (5. ábra).
A kutasi válaszok aránya korrelál a másik három térszínen kapott válaszokkal, tehát döntően ők is úgy gondolják, hogy a
munkahelyteremtések, az idegenforgalmi adó, a turizmus megjelenése, az identitástudat és a kulturális örökségek védelme
és hasznosítása hozzájárul az életminőség javulásához.
Összességében a kutatás eredményeként meghatározható, hogy egy olyan kicsi településen is, mint Kutas az embereket
büszkeséggel tölti el, hogy egy kulturális örökség közelében élnek, de a korlátozó tényezők erős hatása miatt és a lakosság
korösszetétele miatt a látogatás akadályokba ütközik. A hipotézisem is részben bizonyítást nyert, hiszen a dél-dunántúli
régióhoz képest az emberek erősebb kötödéssel rendelkeznek a kulturális örökségekhez. A kastély munkahelyeket is teremt
– állandó jelleggel 3 fő dolgozik ott, de szezonmunkára a gyümölcsösben akár 30 ember is – emellett kis mértékben erősíti a
helyi gazdaságot is és az európai kulturális identitástudatot is. A tanulmány eredménye közé tartozik a vizsgált régió negatív
helyzete is, aminek a hátterében álló okok feltárása képezi a kutatás további irányát.

Köszönetnyilvánítás

Jelen publikáció/kutatás az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú “Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” című projekt keretében jött létre.

4. Irodalomjegyzék
Csapó J. – Matesz K. (2007): A kulturális turizmus jelentősége és szerepe napjaink idegenforgalmában. Földrajzi Értesítő 56(3-4), pp. 291–301.
Michalkó G. 2004: A turizmus elmélet alapjai. – Turizmus Akadémia, Székesfehérvár. p. 224.
Nagy A. (2013): A kastélyhasznosítás regionális jellemzői Észak-Magyarországon, különös tekintettel a turizmusra. PTE TTK FI, Pécs. p. 153.
Péterfi J. (2017): A magyarországi kastélyok hasznosításának lehetőségei a pályázati rendszerek tükrében. PTE FI, Pécs. p. 63.
Special Eurobarometer 466: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG Letöltés időpontja: 2018. július

341

HIDAK AZ IPOLY MENTÉN
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Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Abstract
The reseach area is situated along the River Ipoly which always has had a special role as it s a water course. After the I. World War the
boundaries were changed according to Treaty of Trianon. The new border between Czechoslovakia and Hungary separated the former
estates and families, interrupted the relations between the two banks of the river, and the territories were isolated from the demolition of
bridges in large numbers. The two side of the river have developed different ways for the last decades. The accession of EU has started to
change this situation and rebuilt the connections not only physical with the built of bridges, but also socially. We did historical research on
the road network and other connection, also their change int time. We also made a questionnaire research to get to know how intensive
the relation between the inhabitants of the two side of the river, and also which are the most valuable and best known landscape values.
Both the historical research and the questionnaire survey supported our hypothesis that the physical connections (roads, bridges) in the
area do not meet the needs of the population, since the connections that have been established over the centuries make it necessary to
pass through the two banks of Ipoly, even though the majority does their everyday activities within their country boundaries. First of all,
due to family ties and relatives, there was a need to reconstruct former bridges.

Kulcsszavak: Ipolymente, hidak, együttműködés

1. Bevezetés
Kutatásunkban Ipoly menti településekkel foglalkozunk, melyek a folyó jelenléte miatt mindig különleges területek
voltak. Az első világháborút követő határrendezések után hosszú évtizedekre elszigetelt helyzetbe kerültek: a létrejövő
Csehszlovákia és Magyarország közötti államhatár elválasztotta a korábbi birtokokat, családokat, megszakította a folyó két
partja közötti kapcsolatokat, valamint a hidak lerombolása miatt a területek elszigetelődtek egymástól (1. ábra). A folyó
két oldala ennek megfelelően különböző fejlődési utat járt be az elmúlt évtizedekben, ami mindkét ország Európai Unióhoz
történő csatlakozása miatt kezd megváltozni, hiszen hidak épültek nem csak fizikai, hanem átvitt értelemben is a két part
között.
Mintaterületünk (2. ábra) a magyar és a szlovák oldalról is magába foglal településeket. A vizsgált magyar oldali
települések (Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Ipolyszög, Ipolyvece, Patak) mindegyike a balassagyarmati kistérséghez tartozik.
A szlovák oldali települések a következők: Ipolyság, Ipolyhidvég, Ipolynagyfalu, Ipolybalog, Ipolykeszi, Nagycsalomja, Kóvár,
Tótgyarmat. A térség egyértelműen legnagyobb, központi települése Balassagyarmat.
Történelmi háttér

A Felvidék története szorosan összekapcsolódik Magyarország és Középe-Európa történetével. Az évszázadok alatt számos
nemzetiség otthonává váló területet az elmúlt száz évben jelentős változások érintették, melyek az itt élő nemzetiségekre, a
településeket és az azok között meglévő kapcsolatrendszerekre is hatással voltak.
A középkori Felvidékre az egyes etnikumok termékeny együttélése volt jellemző. A felvidéki városok jelentős részét a
középkorban betelepülő németek (pl. szepesi szászok) virágoztatták fel, így sokszor ezek váltak a magyar-, illetve a szlovák(szláv-) lakta vidékek kulturális és gazdasági központjaivá. A Felvidék soha nem volt olyan önálló, mint Erdély, mindig
Magyarország szerves részét alkotta (Czenthe 1990).
Az első világháborút lezáró békekötés az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnéséhez vezetett, Ausztria és Magyarország
önálló állammá vált, elveszítették korábbi területeik egy részét. A magyar – csehszlovák határt az Ipoly folyása mentén
állapították meg. Ahol a békeszerződés szerint az Ipoly folyó alkotja a határt, a határ a vízfolyás főágának az alacsony vízállás

1. ábra Ipoly-mente hídjai (forrás: Hajós 2001)
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2. ábra Vizsgálati terület lehatárolása (forrás: szerzők saját szerkesztése)

mellett való középvonalát követi (Suba én.).
A háború utáni évek a csehszlovákiai magyarság legsötétebb éveit jelentik. Csehszlovákia létrejötte után a határmenti
térségbe nagyszámú cseh hivatalnok és vállalkozó áramlott be, akik az államapparátus legtöbb pozícióját elfoglalták
(Czenthe 1990). A csehszlovák kormány egymás után hozta a magyar kisebbség elleni diszkriminatív rendeleteket pl. az
állampolgárság elvesztéséről, a magyar iskolák bezárásáról vagy a magyar beszéd tiltásáról. Ebben az időszakban, annak
ellenére, hogy mind Magyarország, mint Csehszlovákia a szocialista tábor tagja volt, a határmenti kapcsolatok lecsökkentek,
a háború alatt lerombolt, megsemmisült Ipoly folyó menti hidakat nem, vagy csak kis részben állították helyre, így a korábbi
élő, családi, baráti, gazdasági kapcsolatok megszűntek (Czenthe 1990).
Szlovákia és Magyarország egyszerre csatlakozott az Európai Unióhoz, mely a határmenti, így az Ipoly folyó menti
térségeknek új lehetőségeket teremtett arra, hogy az évtizedes elszigeteltség helyett a korábbi kapcsolatokat felélesszék. A
kapcsolatok szorosabbá válását a megfelelő infrastruktúra, elsősorban a hidak kis száma megnehezíti.
Demográfiai, nemzetiségi változások

A vizsgálati terület lakosságára az aktuális statisztikai adatok alapján (2001. Népszámlálási adatok) jelenleg is, mind a
magyar, mind a szlovák oldalon, a magyar nemzetiség túlsúlya jellemző. A második legnépesebb nemzetiség a szlovák, melyet
nagyszámú roma kisebbség követ. Nagyobb számban a területen még csehek és németek élnek, ami egyértelműen a terület
történetéből adódik. A demográfiai viszonyok alakulását nagyobb időtávlatban a XIX. század végétől napjainkig tekintettük
át. Az 1880-as évben a magyarok aránya a legtöbb településen meghaladta a 85%-ot. Ez alól kivétel Ipolyszög, ahol ez az
arány 25-50 % között volt. A magyarság aránya az első világháborúig fokozatok növekedett, majd a terület elcsatolása után
csökkenésnek indult, de Tótgyarmat kivételével a magyar többség megmaradt a településeken.

2. Anyag és módszer

Kérdőíves kutatást végeztünk 2018. július-augusztusban azzal a szándékkal, hogy megismerjük a határ két oldalán élők
között ma milyen jellegű és mennyire intenzív a kapcsolat, valamint, hogy képet kapjunk arról melyek a helyiek számára a
legismertebb és legértékesebb tájértékek. A kérdőív csak elektronikus formában került kitöltésre, mely az interneten volt
elérhető a következő linken: https://drive.google.com/open?id=1I-_W74gdk-Z-V2PwVfxolROwRNyTJjpwezu-JHN3Www.
A kérdőívet eljuttattuk a mintaterület településének önkormányzataihoz valamint a települések közösségi oldalain tettük
közzé. A kutatásban a mintavétel véletlenszerű volt.
A kérdőív fő- és kiegészítő kérdéseket tartalmaz, valamint nyílt, félig zárt és zárt kérdéseket is alkalmaztunk. Három
kérdéscsoportot különítettünk el. Az első egységet az általános kérdések jelentik: főleg demográfiai kérdéseket tartalmaz, de
itt találhatóak azok a kérdések is, hogy mióta laknak a településen és a család ősei honnan származnak. A második szakaszt a
„Túlparti - szomszédi kapcsolatokra vonatkozó kérdések” kérdéssora jelenti, melyek a kutatásunk fő kérdései. A mindennapi
élethez tartozó tevékenységek esetében kérdeztünk rá arra, hogy helyben vagy máshol végzik azokat. Ebben a csoportban
főleg félig zárt kérdésekkel dolgoztunk. A harmadik egységben találhatóak a „Települési értékekre vonatkozó kérdések”.
A térség úthálózatát és az Ipoly folyón való átkelési lehetőségeket, illetve ezek változásait történeti térképek (katonai

3. ábra: Magyarság arányának változása (forrás: szerzők saját szerkesztése)
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4. ábra: Meglévő és elbontott hidak a vizsgálati területen (forrás: szerzők saját szerkesztése)

felmérések, topográfiai térképek), valamint irodalmi források (települések honlapjain szereplő adatok, monográfiák) alapján
elemeztük.

3. Eredmények

A kérdőíves kutatás során 66 választ (56 magyar, 10 szlovák oldali) kaptunk, melyek között a mintaterületen kívülről
is voltak kitöltőink. Az értékelés során csak a mintaterületről érkezett válaszokat vettük figyelembe, így 52 fő válaszait
dolgoztuk fel. A felmérést tájékoztató jellegűnek tekintjük: a válaszok megerősítik és/vagy kiegészítik az irodalmi és térképes
kutatásunk eredményeit.
Elsőként az általános kérdésekre adott válaszokat összesítettük. A válaszadók többsége nő (60,4%) és 41-50 év közötti
vagy annál idősebb (59,6%) és a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők voltak túlsúlyban (46,1-46,1%). A kitöltők
többsége (86,5%) születése óta él a jelenlegi lakóhelyén, 13,4% pedig a településre házasodott. Más jellegű beköltöző
vagy úgy nevezett „gyüttment” nem volt. A szlovák válaszadók esetében az ősök is helyben laktak. A magyar válaszadók
az ősök származási helyének nagyon különböző településeket jelöltek meg, melyek között szlovák oldali települések is
voltak: Bernecebaráti, Tereske, Nézsa, Ipolyság, Bugac, Ipolyvece, Nagyoroszi, Szécsény, Nagylóc, Budapest, Iliny, Sopron,
Nagykürtös, Szente, Ipolytarnóc, Körmend.
A második kérdéscsoportban a túlparti - szomszédi kapcsolatokra vonatkozó kérdések szerepeltek. Elsőként azt kérdeztük,
hogy vannak-e, voltak-e túlparti rokonsági kapcsolataik és ha igen, hol. Összesen 26 igen és 26 nem választ kaptunk. Túlparti
földdel/birtokkal 3 magyar válaszadó (Ipolyság, Ipolyharaszti, Ipolybalog) és egy szlovák (Ipolyszög) rendelkezik. A többség
(55,7%) helyben dolgozik. Míg az általános iskolát 73%, a középiskolát már csak 34% végezte el helyben. Felsőoktatási
intézmény a mintaterületen nincs. Az alapellátást (90%), de a szakellátást már csak 51% tudja helyben igénybe venni. A
napi fogyasztási cikkek 67% számára, a tartós fogyasztási cikkek már csak 32% számára elérhetők és kielégítők helyben. A
szomszédos települések elérésében a személygépkocsit részesítik előnyben. A többségnek (75%) van közvetlen közlekedési
kapcsolata azokkal a településekkel, amelyekre rendszeresen menni szokott. Ugyancsak 75% rendszeresen jár az Ipoly túl
oldalára, szintén elsősorban személygépkocsival. Újabb hidak építését a válaszadók 90%-a szorgalmazza, főleg azokon a
helyeken, ahol korábban is volt: Ipolyhídvég-Drégelypalánk, Őrhalom és Hugyag került konkrétan említésre. Az EU csatlakozás
a túloldal elérését megkönnyítette, erősítette a kapcsolatokat, lehetővé tette a különböző programokon való részvételt.
Az utolsó kérdéskör a tájértékekre vonatkozott. Akik tudnak a Helyi értéktár felmérésről (46%), azoknak a fele részt is
vett benne. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a saját településükön és a környékben mit mutatnának meg a válaszadók, mit
tartanak fontosnak. Ezeket a válaszokat másik tanulmányban dolgozzuk majd fel.
Az országhatár elválasztó hatása és a csehszlovák oldali betelepítések következtében a korábban döntően (85%
feletti) magyar népességgel rendelkező falvak lakosság átalakult, a legnagyobb csökkenés Tótgyarmat település magyar
népességében volt (3. ábra).
Az Ipoly szélsőséges járású folyó, a településeket összekötő úthálózat is ezekhez a szélsőségekhez igazodva alakult ki: a fő
úthálózat az Ipollyal párhuzamos, a parttól viszonylag távol, az ártéren kívül található és onnan sugaras jelleggel vezetnek
kisebb forgalmú utak az Ipolyig, melyeket egészen a második világháborúig kisebb-nagyobb hidak kötöttek össze. Kis
túlzással azt lehet mondani, hogy minden falunak megvolt a túlpartra vezető hídja. A térség közlekedési csomópontjai már a
XIX. században, Fényes Elek leírása alapján, Ipolyság és Balassagyarmat voltak. A II. világháború előtt az Ipoly-folyó felett 47
híd vezetett át, melynek nagy része a háború során megsemmisült. A korábbi 47 hídból a területünket 8 érintette, melyből
ma csak az ipolysági és a balassagyarmati áll (4. ábra) (Ipolyhidak, Ipeskø Euroregión, 2003).
A falvakat összekötő úthálózatra a lakossági igényeken túl a földbirtokok megközelítése miatt volt szükség, hiszen a
birtokosok sok esetben nem a településen laktak. A jóminőségű termőföldeken búzát, kukoricát termeltek sok faluban és a
kisebb dombokon megjelent a szőlőtermesztés is. Fényes Elek Geográfiai szótára alapján a vizsgálati területünk legnagyobb
földbirtokosa az esztergomi érsek volt, hiszen az érsek tulajdonában volt ekkor: Hont, Drégely(palánk), Hidvég, Dejtár, (Tót)
gyarmat és Patak.

4. Következtetések
A kérdőíves kutatás alapján látható, hogy a lakosság igényli a közvetlen kapcsolati lehetőséget a túlparti településekkel.
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Annak ellenére is, hogy a többség a mindennapi élethez tartozó tevékenységeit a saját országhatárán belül végzi. Elsősorban
a családi kötelékek, rokonlátogatások miatt merült fel az igény az egykori hidak újjáépítésére. Másrészt az EU csatalakozás
miatti könnyebb határ-átjárhatóság miatt megnőtt az igény (mindkét oldalról) a túlparti kulturális rendezvényeken való
részvételre.
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A ZÖLD ÉS KÉK MIKROHÁLÓZATOK SZEREPE A DÉL-ALFÖLDI TELEPÜLÉSEK
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Abstract
Hungarian climate policy researchs highlight the strategic position of municipal governments, but legislation does not specify this as their
mandatory task. There are actions related to climate adaptation in some other municipal tasks (e.g. increasing green areas, rainwater
management, water resource management), and the related funding applications also require detailed climate protection justifications
for these projects.
It is characteristic of the settlements in the South Plains region to have a system of ditches around the houses, lined with trees. These
constitute a kind of green and blue micronetwork, and play a significant role in improving local climate and living conditions. However,
more and more ditches are covered and the alleys are also gone as parking lots are created. This indicated that the climate consciousness of
the bodies of representatives and the inhabitants is insufficient. The aim of this research is to use the example of the selected settlements
to prove that the development and reconstruction of these green and blue micronetworks is important for climate adaptation, to have good
living conditions, and for the proper management of rainwater and inland waters.

Kulcsszavak: klímavédelem, klímapolitika, önkormányzat, fenntartható településfejlesztés

1. Bevezetés
Magyarországon a 2000-es évek elején kapott lendületet a klímaváltozáshoz kapcsolódó diskurzus. A megszületett
klímapolitikai kutatások és dokumentumok is kiemelik az érintett szereplők partnerségének fontosságát, különösen a
települési önkormányzatok stratégiai helyzetét. Ugyanakkor a jogszabályokban még mindig nem jelenik meg kötelező
feladatként a klímavédelem. A jelentősebb zöld és kék felületek védelme, a település élhetőségében játszott szerepe már
helyi szinten is elfogadottságot nyert, sőt a helyi lakosoknak is igénye ezen rekreációs terek meg- és felújítása. A dél-alföldi
települések arculatának egyik jellemző elemeként értékelhető, a családi házakat kísérő füves, fákkal szegélyezett földárok
rendszerek esetében nincs még meg ez a tudatosság.
Véleményünk szerint ezek az árokrendszerek egyfajta zöld és kék mikrohálózatként kezelve komoly szerepet játszhatnak
a helyi klíma és élhetőség, valamint esztétikai minőség javításában is. Ugyanakkor egyre több árok kerül befedésre és a
szegélyező fasorok eltünedeznek például a parkolási igények miatt. Sokan úgy gondolják, hogy az egyéni környezetkárosító
tevékenységük a globális környezeti problémák egészéhez képest elenyészőek, sőt érdemben nem is képesek befolyásolni
azt sem pozitív, sem negatív irányban (Kiss 2006; Harnos 2012; Antal 2013).
A tanulmány bemutatja, hogy ezen zöld és kék mikrohálózatok fejlesztése és rekonstrukciója fontos az élhetőség és
a csapadék, illetve belvizek helyes kezelése szempontjából. Egyúttal szeretnénk megalapozni azt a településfejlesztői
nézőpontot, amellyel értelmezhetővé válik ennek a jellegzetes településképi elemnek a szerepe a fenntartható fejlődésben és
a klímaadaptációban. A vonatkozó tanulmányok áttekintetésével igyekeztünk egy rendszerbe vonni az érintett fogalmakat,
majd a kompiláció eszközével vizsgáltuk a fellelhető települési fejlesztési dokumentumokat, hogy lássuk, mennyire
érhető tetten azokban az adott fogalomrendszer. Ezt követően az árokrendszereknek az integrált települési csapadékvízgazdálkodásban és ezáltal a fenntartható településfejlesztésben betöltött szerepüket vizsgáltuk.

2. Fogalmi keretek településfejlesztési megközelítése

A településfejlesztés egy olyan tevékenységsorozat, gondolkodási folyamat, amely figyelembe veszi a település adottság
rendszerét, annak társadalmi, gazdasági, műszaki, tervezési és környezeti jellemzőit azért, hogy a lakosság életminőségét,
ellátási és környezeti viszonyait javítsa. A definíciók sorába egyre nagyobb hangsúlyt nyer egyrészről az, hogy ez egy
társadalmi tevékenység, amelynek alapelvei szerint a közösségi tervezést, a helyiek bevonását és a szubszidiaritást is meg
kell valósítani , másrészről hangsúlyt kap a fenntarthatóság elve is és megjelenik a fenntartható településfejlesztés fogalma
(Harnos 2012; Nagy 2014). A klímaváltozás és klímavédelem diskurzusokban való hangsúlyosabb megjelenésével, nagyobb
teret kap az ökologikus megközelítés és a helyi közösségek jelentősége is. Többen megfogalmazzák, hogy a fenntartható
településfejlesztés túl kell, hogy mutasson a környezeti és a gazdasági megközelítésen, amihez szükséges a helyi közösség(ek)
környezeti tudatosságának és felelősség vállalásának fejlesztése, vagyis elkerülhetetlen a közösségfejlesztés, mert enélkül
nem megvalósítható a fenntartható fejlesztés alapelve sem (Kiss 2006; Harnos 2012; Antal 2013; Nagy 2014).

Mit is jelenthet a klímaadaptáció, klímavédelem a település szemszögéből a fentebbiek tükrében?
Vitathatatlan, hogy Magyarországon is az elmúlt évtizedekben egyértelműen emelkedett az átlaghőmérséklet, csökkent
a csapadék és növekedett az extrémitások gyakorisága (Láng et al. 2007; NÉS 2017). Ezek egyes esetekben komoly
károkat okoztak és tovább nem halogatható megoldások igényét vetették fel a környezet- és természetvédelemben, a
vízgazdálkodásban, a mező-erdőgazdaságban, az energetikában, a közlekedésben, stb. (Láng et al. 2007; NÉS 2017).
A klímaadaptáció egy aktív hozzáállást jelent, felkészülést a lehetséges eseményekre, a károk megelőzésére vagy
gyors kezelésére. Buzási A. és Szalmáné Csete M. (2018) által adaptált megfogalmazással értünk egyet, miszerint „
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alkalmazkodóképességen nemcsak a külső hatásokkal szembeni ellenállást kell érteni, hanem a rendszer azon képességét is,
mely szerint az képes rugalmasan alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez… A városi szinten való értelmezés esetén
tehát nem elegendő fenntartani egy város bizonyos alrendszerét (például a közlekedési, energetikai vagy infrastrukturális
rendszerét), hanem úgy szükséges az ezeket felépítő elemeket tervezni, működtetni és karbantartani, hogy akár egy hosszabb
időtávon jelentkező jelentős zavar esetén is ellássák funkciójukat, vagyis alkalmazkodni tudjanak a megújult, megváltozott
körülményekhez”. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a helyi szereplők környezet- és klímatudatossága és aktív
részvétele a fenntartható településfejlesztésben.

A klímapolitikai, -védelmi kutatásokban, fejlesztési dokumentumokban (pl.: Láng et al 2007; NÉS 2017; Szeged és Szentes
város ITS és TOP 2.1.2-15 Zöld város kialakítása) nagy hangsúlyt kap a települések zöldfelületi és zöldterületi rendszerének
védelme, fenntartása és fejlesztése; a vízgazdálkodás, valamint a csapadékvizekkel való gazdálkodás előmozdítása. A
fenntartható településfejlesztés térnyerése ezekkel kapcsolatban is koncepcionális szemléletváltást eredményez, amit az
integrált települési vízgazdálkodás és zöld és kék infrastruktúra fogalmai szépen tükröznek. Buzás Kálmán (2012; 2015)
szerint elkerülhetetlen a paradigmaváltás a települési vízgazdálkodás tekintetében, ami a rendszerszemléletű integrált
települési vízgazdálkodást jelenti. Ez kölcsönhatásaiban kezeli a vízelvezetés összes elemét és folyamatát, hiszen nem
csak egy műszaki rendszerről van szó, hanem „valamennyi hidrológiai és hidraulikai folyamatot magába foglalja, tehát: a
csatornahálózati folyamatok mellett a felszíni lefolyást, a beszivárgást, a párolgást és a szennyező anyagok transzportját a
városi vízgyűjtőn (kül- és belterületen egyaránt)”. Így a csapadékvízben rejlő gazdálkodási és kár megelőzési lehetőségek
kiaknázása során a hasznosítás és a hasznosulás (beszivárogtatás, talajvízpótlás) is figyelmet kell szentelni és nem feltétlenül
cél a lehulló csapadék rögtön azonnali le- és elvezetése (VGT 2015).
Buzással egyetértve a lehetséges adaptációs módszerekből fontos kiemelni: a csapadékvíz gazdálkodást segítő zöld
infrastruktúra fokozatos kiépítését, a települési zöld infrastruktúra szinergikus összekapcsolását a kék (víz) elemekkel,
rendszerrel (mint pl.: szennyvíz újra hasznosítás, csapadékvíz gazdálkodás és a rendkívüli csapadékok kezelése) és a helyi
érdekeltek (lakosság, a közintézmények és a vállalkozások vezetői) részvételének biztosítását (Buzás 2012; 2015; 2017;
Internet1).

Léptékben az általunk vizsgálat tárgyává választott nyílt földárok és nyílt burkolt árkok nem érik el a fejlesztési
dokumentumokban, projektekben és kutatásokban taglalt zöld és kék infrastruktúrák vagy éppen ökológiai folyósok méretét.
Feltételezésünk szerint viszont mint zöld és kék mikrohálózatok szerepet játszhatnak egy élhetőbb környezet kialakításában
(klímaadaptáció) és tudatos fenntartásukkal, fejlesztésükkel, akár időszakosan valódi zöld folyosóvá válhatnak.

3. A helyi társadalmak lehetőségei és szerepei a klímaadaptációban

A klímaváltozáshoz és -védelemhez kapcsolható fogalmak és célkitűzések, mint a környezet-, a természet- és a tájvédelem,
a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések, a vízgazdálkodás és vízminőség megőrzése, rendre megjelennek
a hazai klímapolitikát formáló eszközök közé tartozó jogszabályokban (pl.: A területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény; Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); Az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK); Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény; A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet; A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) és koncepciókban (pl.: Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció 2014, Nemzeti Környezetvédelmi Programot 2015
). Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (2014) már megjelenik a klímabiztonság és a klímavédelem
fogalma is.
Az EU-s stratégiai dokumentumok iránymutatásaiban is megfogalmazódik és a hazai kutatók is hangsúlyozzák a helyi
szereplők (lakossági, civil szervezetek, helyi vállalkozók, települési önkormányzatok) jelentőségét a klímavédelemben (Láng
et al. 2007; Mosoniné Fried et al. 2008; Fodor 2016a; Fodor 2016b; NÉS 2017; Kollányi 2017).
A helyi társadalom, a helyi lakosok szerepvállalása képezheti stabil alapját a fenntartható településfejlesztésen belül
értelmezett klímaadaptációnak, amihez az önkormányzatok biztosíthatják a megfelelő szabályozási kereteket és adott
esetben a finanszírozást (nyilván megfelelő pályázatokon keresztül). Ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy a helyi
társadalom szereplői nem érzik, hogy tényleges lehetőségük, sőt felelősségük lenne környezetük állapotáért.
Szentes és Szeged esetében is a városmag erőteljes fejlesztése, illetve a lakótelepek kialakítása magával vonta az erőteljes
közművesítést és a közterületi burkolatok arányának gyors növekedését. Az évtizedek során folytatódott a csapadékárkok
zárttá építése, illetve burkolattal való ellátása. Ennek alapvetően két oka volt és van. Az egyik az, hogy a többszörösére nőtt
gépkocsi állomány miatt megálló, illetve parkoló helyeket kívánnak kialakítani a tulajdonosok az ingatlanuk előtt. Másrészt
a lakosoknak „nincs idejük és energiájuk” az árkok karbantartására, ezért sokan készek akár önerőből is átépíteni betoncső
csatornára. Érvként megjelenik a nyílt árkok baleset-veszélyessége is a járni és biciklizni tanuló kisgyerekekre nézve.
A gépkocsik száma és forgalom erős növekedés eredményeként nem csak az utak szélessége nőtt, hanem a kapubejárók
szélessége is. Az útburkolathoz való csatlakozás pedig csatlakozóívvel történik. Mindennek és a közművesítéseknek együttes
eredménye az, hogy 1980-ig csökkent a közterületi faállomány és a lakossági közterületi virágágyások jelentős része eltűnt.
Az önkormányzatok feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályokban még mindig nem jelenik meg kötelező
feladatként a klímavédelem. Az önkormányzatok egyéb feladataihoz kapcsolódóan (pl. környezetvédelem, hulladékkezelés,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) találunk a klímaadaptációhoz köthető akciókat (pl.: zöldterületek növelése, csapadékvíz
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kezelés, vízgazdálkodás), és a megvalósítást lehetővé pályázatokban kap egyre nagyobb hangsúlyt a projektek klímavédelmi
szempontú indoklása.
Ezt tapasztaltuk a két választott település – Szentes és Szeged – vonatkozó települési jogi és tervezési eszközeinek
áttekintésekor is (a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településszerkezeti terv, a helyi
építési szabályzat és szabályozási terv, a településképi rendelet; az arculati kézikönyv, valamint a települési környezetvédelmi
program): az önkormányzat konkrét feladatai között megjelenik az energiahatékonyság, a levegőtisztaságának védelme,
a szennyvíz és hulladékkezelés, a belvíz és vízkárelhárítás, a környezetvédelem, valamint a közlekedésfejlesztés és az
egészségvédelem és ezek azok a területek, ahol egy tudatos szemlélettel segíteni is lehet a település klímaadaptációját.
A klímaváltozásoz való alkalmazkodás, a klímabarát város fogalmak először a két település integrált településfejlesztési
stratégiájában (ITS) jelennek meg, majd a TOP 2.1.2.-15/6.3.2-15 Zöld város kialakítása c. projektben.
Az országos és helyi szintű fejlesztési dokumentumokban is megjelenik a helyi lakosság, mint fontos partner, sőt a
környezettudatosság megteremtése olyan programok, projektek szervezése, amivel ez segíthető. Ugyanakkor magának
a lakosságnak a tevőleges szerepe, tényleges ráhatása kapcsán több tanulmányban is kétségek fogalmazódnak meg
(hiv.). Véleményünk szerint azért, mert nehéz azt a léptéket megtalálni, mellyel valóban közvetíthetjük a környezet- és
klímatudatosságban való cselekvő részvételt. A lépték pedig csakis a lakókörnyezethez és lakóhelyhez kapcsolható, hiszen
ez az a közvetlen földrajzi tér, amihez a lakos kötődik, érdeke fűződik annak rendben tartásához, esztétikus kialakításához.
A dél-alföldi településekre jellemző belterületi csapadékvíz-elvezető árkok olyan földrajzi, települési elemek, amihez
önkormányzati és lakossági érdekként is kapcsolható a környezet- és klímatudatosság.

4. Az árkok lehetséges szerepei a klímavédelemben

A csapadékvízgyűjtő árkok a települési belterületi klíma mérséklésében rendkívüli szerepet tölthetnek be. A települési
klímavédelem számára az árkok párologtató és beszivárogtató képességük szerint hasznosak.
Az árokban összegyülekezett víz fizikai párolgásához (evaporációjához) szükséges, hogy az árok nyílt legyen, tehát az
árokban tározott víz a szabad levegővel érintkezzen. A víz párolgása igen jelentős energiaigényű folyamat. Közismert példa,
hogy egy egységnyi víz teljes elpárologtatásához durván ötször annyi energia kell, mint ugyanannyi víz fagypontról történő
felforralásához. A folyadék párolgásához szükséges hőt a levegőtől vonja el, így az árokban lévő levegő párolgása folyamatosan
hőt von el környezetétől, az utcai levegőtől. Az árokrendszer elsősorban a nyári időszakban hirtelen lehulló csapadékok
tározásával és párologtatásával járul hozzá az urbanizált területek klímájának mérsékléséhez. A levegő páratartalmának
növekedése ugyanakkor növelheti a hőérzetet, nyilván az árkokból elpárolgó víz nem fogja elérni azt a mennyiséget, hogy ez
a hőérzet növekedés bekövetkezzen, illetve a fák árnyékoló hatása képest ezt ellensúlyozni.
Az árkok által párologtatott víz másik hatása a növényzet sorvadásának megelőzése, ezáltal a városi felületek árnyékolt
mivoltának biztosítása. A levegőbe kerülő vízpára növeli a levegő telítettségét, így lassítja a nyári időszakban jelentkező
légköri aszály kialakulását, amikor a növényzet a levegő alacsony páratartalma miatt válik képtelenné a víz felvételére. Az
árkok vizének talaj irányába történő elszivárgása (szikkadása) csökkenti annak esélyét, hogy a talaj nedvességtartalma
a növények számára kritikus szintre csökkenjen, ezáltal pedig a növényzet képtelenné váljon a talaj még meglévő
víztartalmának felvételére (talajaszály). Az árkok környékén megmaradó növényzet maga is párologtatásával csökkenti a
levegő hőmérsékletét. Az elszivárgás feltétele, hogy az árok ne legyen vízzáró anyaggal (pl. beton) bélelt, medrében legalább
szivárgók legyenek, illetve hogy az árok kialakítása a víz helyben tartására irányuljon, ne pedig a csapadékvíz azonnali
elvezetésére.
Egy mindössze 50 cm mély, 45 fokos rézsűjű és 40 cm fenékszélességű földárok keresztmetszete 0,45 m2 vagyis közel fél
négyzetméter. Ehelyett általában 30 cm átmérőjű betoncső csatornát szoktak fektetni, aminek a keresztmetszete 0,07 m2. Az
árok keresztmetszete tehát 6,42-szerese a csőének. Egy 10 m hosszúságú szakasz esetébe az árok betározó képessége közel
5 m3, míg a zárt csatornáé alig több, mint 0,5 m3.
A föld illetve a részleges és hézagos burkolattal ellátott árok emellett aszályos időszakban még a felhőszakadások
jelentős részét is – néha szinte az egészét – beszikkasztja a talajba, míg erre egy zárt csatorna képtelen. Ugyanakkor belvizes
időszakban az árok folyamatosan fogadja be és vezeti le a talajból a fölös vizet, míg erre a zárt csatorna szintén képtelen.
Az árkok jelentősen hozzájárulnak annak a zöldterületnek a környezetbarát használatához, amelyen vannak. Egyrészt
öntözik illetve levezetik a vizet arról. Másrészt gátolják a burkolat építéseket közterületen. Jellemző ugyanis az, hogy ha
átépítik zárt csatornának, akkor egyrészt gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül szaporodnak az illegális parkolóhelyek és bejárók.
Másrészt a gyönyörű és nagyon könnyen kezelhető gyep nevében eltűnnek a fák.
Az elmúlt húsz évben sajátos racionalizmussal alakult át a települések – egyáltalán megmaradt – közterületi faállománya. A
legtöbb városban rendeletileg is szabályozták azt, hogy a karbantartási gondok, a légvezetékek és a termések “veszélyessége”
miatt, csak kis koronaméretű és kis levelű fák telepíthetőek az utcákra. Ez azért is „jobb”, mert a kis lombkoronájú és kis
levelű – vagyis alig párologtató – fák jobban tűrik a burkolatokban nekik meghagyott kis földkockát – gyakran öntözőcső
nélkül. Ezt kiegészíti az, hogy a szép és könnyen gondozható gyepek és szaporodó burkolatok világában a lakóházak
kertjeiben is erősen lecsökkenőben a faállomány és azok egyre nagyobb hányada is “díszfa”. A nagy lombozatú és nagy levelű
fák egyrészt, ha sok a víz, akkor nagy mennyiségben párologtatnak, viszont ha kevés a víz, akkor az árnyékukkal védik a
talajszint növényzetét, ahogy magukat is, egyúttal szűrik a port, a kormot, oxigént termelnek (Takács et al. 2016; Berland et
al. 2017; Csete – Gulyás 2018). Ráadásul a gyorsan (és sajnos nagyon is indokoltan) növekvő számú klímaberendezés által az
utcára ontott meleget egyedül a fák képesek ellensúlyozni – már ha vannak és nagy lombozatúak, nagy levelűek. Ugyanakkor
nem szabad elfelednünk, hogy a nyári és klímahőségben akkor működnek jól, ha van elég vizük – vagyis nem vezetjük el
előlük meggondolatlanul a nyári felhőszakadások aranyat érő vizét, zárt csatornákkal.
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A rendszerváltás előtt állami források és a használati szabályok betartatása miatt jó állapotban voltak a bel- és csapadékvíz
elvezető hálózatok. A rendszerváltás követően megszűnt ez a szigor, ugyanakkor a szükséges források hiánya miatt megszűnt
a folyamatos városi ellenőrzés és karbantartás is. Egyúttal jelentősen nőtt a lakosság motorizációja, így erőteljes érdekként
jelent meg a csapadék árkok zárttá való átépítésére a korábban már említett okok miatt. A háza előtti árkok karbantartása
lakossági feladat lenne, és a rendszer egységességéből adódóan az árok-hálózat egésze akkor is rossz állapotba kerül, hacsak
a lakosok egy része nem tartja karban az ingatlana előtti árok-szakaszokat.
Úgy véljük, hogy szükség van a szemlélet váltásra, melynek leglényegesebb eleme az, hogy a lakosság is felismerje az
időszakosan kék és zöld mikro-hálózatok meg- és fenntartásának jelentőségét, vállalva azt a kis többletmunkát, amit az árkok
gondozása jelent. A lakosság környezet- és klímatudatosságának megteremtése, növelése mellett, a települési képviselők,
szakemberek tudatformálására is szükség van, ehhez viszont elengedhetetlen a kutatások elérhetővé és közérthetővé tétele,
ehhez kapcsolódó akciók szervezése.

5. Összegzés

A globális felmelegedés szélsőséges meteorológiai és hidrológiai jelenségeket és folyamatokat (árvizek, belvíz, talajvízszint
csökkenés, stb.) generál, ami erősíti az ember lokális tevékenységéből eredő változásokat, mint az átalakított, épített
környezet térnyerése a zöld felület rovására, a tájak homogenizálódásával együtt járó ökológiai degradáció, valamint a levegő
minőségének a romlása. A fenntartható településfejlesztés egyik kiemelkedő célja az egészségesebb, élhetőbb környezet
kialakítása, melyhez a következő feltételeket kell biztosítani a megfelelő jogi szabályozások kialakításával: szemléletváltás
és technológiai fegyelem; az önkormányzatok környezet- és klímatudatosságának fokozása; a lakosság tájékoztatása, illetve
tudatformálása; a támogató pénzügyi eszközök kialakítása; a megfelelő szervezeti, kutatási, oktatási intézményi háttér és
valódi partnerség.
A bel- és csapadékvíz elvezető árkok kék és zöld mikrohálózatként történő rekonstrukciója és fejlesztése lehetővé
tenné a nyaranta lezúduló nagy intenzitású esők kezelését, és a víz részleges helyben tartásával ellensúlyozható lenne a
klimatikus változásokból adódó talajvízszint süllyedés és kialakuló talaj vízhiánya. Egy 40 cm fenékszélességű és 1 m mély
csapadékároknak sokkal nagyobb az átfolyási keresztmetszete, illetve a tárolóképessége, mintegy helyette megépített 3040 cm átmérőjű betoncső csatornának, amely szikkasztani sem tud és a felső talajrétegben felhalmozódó vizet sem tudja
elvezetni, mivel zárt rendszer. Ráadásul a nyílt árok rendszerek kiegészítik és segítik a zöld infrastruktúra rendszerek
fenntartását, és ezáltal a mikroklíma javulását, tehát a klímaadaptációt.
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AZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM TÉRBELISÉGE
KOZMA GÁBOR
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

1. Bevezetés

A 2010-ban hatalomra került új kormány egyik deklarált célja volt a sport korábbiaknál nagyobb mértékű támogatása,
amelynek keretében kiemelt figyelmet fordított a labdarúgásra. A fejlesztések pénzügyi hátterének megteremtését szolgálta a
2011-ben elindult TAO-rendszer (bevezetője a 2011. évi LXXXII. törvény), amely a vállalkozások számára lehetővé tette, hogy
társasági adójuk egy részét valamely kiemelt látványsportág (kezdetben ebbe a körbe tartozott a labdarúgás, a kézilabda, a
kosárlabda, a jégkorong és a vízilabda, míg 2018-ban csatlakozott a röplabda) számára ajánlják fel.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2011-ben fogadta el a „A magyar labdarúgás stratégiája – a megújulás évtizede 20102020” című dokumentumot, amely egyrészt vázolta a problémákat, másrészt megoldási javaslatokat is megfogalmazott. Az
előbbiek közül a legfontosabbak a következőkben foglalhatók össze:
• társadalmi problémák:
• hiányzó sikerek, a tömegek elfordultak a (magyar) labdarúgástól,
• a mai gyerekek örömüket a sporton kívül, más tevékenységekben keresik,
• a futball elveszítette korábbi társadalom-formáló erejét, központi szerepét a mindennapokban,
• gazdasági problémák:
• a klubok és a magyar futball egésze alulfinanszírozott, magát eltartani nem képes,
• mindennapi finanszírozási problémák, a játékosok, edzők, nevelők anyagi (és egyéb) elismertsége nem elégséges,
• infrastrukturális és biztonsági problémák:
• számos futballpálya, kapcsolódó létesítmény tűnt el, vagy használják másra,
• megszűntek a grundok, nincs elegendő pálya a gyermek és amatőr futball szolgálatában,
• a még meglévő futballpályák és egyéb infrastrukturális létesítmények elöregedettek, nem felelnek meg a kor
igényeinek,
• szakmai problémái:
• Magyarországon nagyon kevés az igazolt labdarúgó, a gyermekek között kevés a regisztrált játékos
• így kicsi az utánpótlás-nevelés alapja, a tehetségek egy része be sem kerül a rendszerbe.
A felmerült problémákra a megoldást kínáló eszközök között igen fontos helyet foglalt el a tömegesítés, amely a sportot űzők
számának a növelését jelentette, és ennek keretében kiemelt figyelmet fordított az iskolai és iskolán kívüli gyermekfutball
támogatására. Ez azonban megfelelő infrastrukturális feltételeket igényelt, amely új sportpályák építését tette szükségessé
és elkerülhetetlenné.
A fentiek szellemében indította a Magyar Labdarúgó Szövegség 2011-ben az Országos Pályaépítési Programot, amelynek
keretében a szövetség évente 100 pálya kialakításához igényel TAO-támogatást. Az így rendelkezésre álló pénzügyi
erőforrásokra az önkormányzatok és a sportszervezetek nyújthatnak be támogatási igényt, amelynek sikere esetében az
MLSZ szervezi és végezteti a kiválasztott pálya felépítését. A pályázóknak a beruházáshoz 30%-os önerőt kell biztosítani,
ugyanakkor a program beindítása óta ezen a téren két fontos változás is történt:
• 2013 óta azon szervezeteknek, amelyeknek a 30%-os önerő biztosítása is nehézséget jelent, elég csak 10%-ot
előteremteni, a maradék 20%-os az MLSZ FIFA-forrásokból fedezi;
• 2017 óta a felajánló vállalkozások közvetítésével a felajánlónak kell előteremteni a TAO-forrást, amely kötelezettség
alól csak az előző bekezdésben érintett szervezetek jelentenek kivételt.
A pályázat keretében megépíthető pályák köre az elmúlt időszakban fokozatosan bővült. Az első évben még csak három
típus létezett (grund, kis- és nagypálya), amelyekhez a későbbi években további három típus csatlakozott (2013 – műfüves
félpálya, 2014 – élőfüves nagypálya, 2015 – multifunkciós rekortán kispálya).
A program alapvetően sikeresnek tekinthető: segítségével 2012 és 2017 között összesen 585 pálya épült fel. A pályázók
között kiemelkedő szerepet töltöttek be a helyi önkormányzatok, így elmondható, hogy az átadott új objektumok elsősorban
az iskolai és a szabadidős sportolási lehetőséget bővítették. A pályák méret szerinti megoszlását tekintve (1. táblázat)
1. táblázat: Az Országos Pályaépítési Program keretében 2012 és 2017 között felépült pályák nagyság szerinti megoszlása (%)
2012
2013
2014
2015
2016
2017

összesen

grundpályák

kisméretű pálya

közepes méretű pálya

nagyméretű pálya

13,7

64,2

8,4

13,7

15,3
12,2
24,4
13,7
13,9

65,3
71,3
59,0
76,1
76,9

0,0
4,3
5,1
0,9
0,9

15,0
69,7
3,2
Forrás: https://palyaepites.mlsz.hu/ adatai alapján saját szerkesztés

19,4
12,2
11,5
9,4
8,3

12,0

350
2. táblázat: Az Országos Pályaépítési Program keretében 2012 és 2017 között elkészült pályák megyék szerinti megoszlása (db)
Bács-Kiskun
Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád
Fejér

Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves

Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas

Veszprém
Zala

2013

2014

2015

2016

2017

összesen

4

4

4

1

5

2

20

1

Baranya

Somogy

2012
1
8

2
3
9

4
2
4

4
2

6
4

5

2

9

21

17

18

16

8

3

5

2

5

4
2
4
0
1
5
2

4
5
9
6
1
6
6

7
6
4
5
2
2
4

1

7

0

6

5

5

2

7

1

7

1
2

13

19

2

2

1

2

2

3
2
4
7

6
3
3

2
1
4

3
5

2

1

2

4

3

4,46

34

5,06

3,76
5,67

90

8

5,15

31

7

7,62

26

7

6,20

30

6

6,65

33

7

6,13

27

6

4

12
4

9

3

3

23
14

6

10

13
4

2

6

4
1

6

A

8,92

18

4,72

30

1

9,99

18

9

9,12

70

5,71

19

2

6,08

20

6

3,55

15

1

6,61

10

4

3,93

22

5
3
6
7
5
A – a 100.000 lakosra jutó pályák száma
Forrás: https://palyaepites.mlsz.hu/ adatai alapján saját szerkesztés

6,31

33

11,86

elmondható, hogy a legfontosabb szerepet a kisméretű (általában 22x42 méter) méretű pályák játszották, míg a második
helyet grundok (12x24 méter) foglalták el. Az időszak elején még 10% feletti részesedést mutattak a nagypályák (2012-ben
az arányuk a 20%-ot is megközelítette), ez az érték azonban 2017-re már 10% alá csökkent.
Az eddigiek során megszületett elemzések (pl. Bács – Bácsné Bába, 2014; Ráthonyi-Odor – Borbély, 2017; Váczi et al.,
2017) egyik igen fontos hátrányának tekinthető, hogy igen kevés figyelmet fordítottak a program térbeliségére: mely megyék,
járások élveztek preferenciát, hol épültek az érintett pályák. A tanulmány ezekre a kérdésekre kíván választ adni.

2. Felhasznált adatbázisok és módszerek

A tanulmány megírása során alapvetően az Országos Pályaépítési Program honlapján található adatbázisra támaszkodtam,
amely évente települési szinten tartalmazta a különböző típusú objektumokat. Az egyes területi egységek (megyék, járások)
lakónépességére, a megyék településszámára és nagyságára vonatkozó adatokat a Területi Információs Rendszer adatbázisa
biztosította, míg a gazdasági fejlettség mutatószámait a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról szereztem be.

3. Eredmények

Az elkészült pályákat megyei bontásban vizsgálva (2. táblázat) igen nagy időbeli ingadozások figyelhetők meg: a megyék
döntő részénél volt olyan esztendő, amikor csak 1-2, de olyan is, amikor 6-7 pályát adtak át, ami az érintett szervezetek
változó pályázati kedvére utal. Az abszolút számokat tekintve a legkedvezőbb helyzetben Budapest, Pest megye és BorsodAbaúj-Zemplén megye van, míg a legkevesebb pálya Tolna, Baranya és Vas megyékben épült.
Az egyes megyékben épült pályák számát befolyásoló okokat elemezve három tényező fontossága merülhet fel: az adott
megye lakosságszáma, településszáma és gazdasági ereje (ez utóbbi mutató esetében a bruttó hazai terméket vettem
figyelembe). Az egyes elemek hatását vizsgálva (3. táblázat) megállapítható, hogy a lakónépesség számának és az adott megye
gazdasági erejének hasonló, és igen erős a hatása: a nagyobb lakónépességgel rendelkező, illetve a fejlettebb megyékben
több pálya épült. Ezzel szemben az egyes megyékben elhelyezkedő települések száma igen kismértékben befolyásolta az
adott megyében épült pályák számát
A járások vizsgálata során megállapítható volt, hogy Magyarország 175 járásából 148-ban létesült a program keretében
3. táblázat: A pályák száma alapján az első és utolsó 25%-ban található megyék átlagos helyezési száma a lakosságszám, a településszám
és a gazdasági erő szempontjából
pályák száma
első 25%

lakosságszám
5,6

települések száma
9,2

gazdasági erő

utolsó 25 %
15,6
9,6
Forrás: https://palyaepites.mlsz.hu és ksh.hu adatai alapján saját szerkesztés

5,6

15,6
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4. táblázat: A Országos Pályaépítési Program keretében felépített pályák és a járások gazdaság-társadalmi fejlettsége közötti kapcsolat
A

B

első tized

112

6,07

negyedik tized

35

5,76

második tized

74

harmadik tized

6,11

62

ötödik tized

5,06

49

hatodik tized

6,03

36

hetedik tized

6,38

49

nyolcadik tized

9,57

31

kilencedik tized

5,86

16

3,47

tizedik tized
25
5,76
első tized – legfejlettebb járások, tizedik tized – legelmaradottabb járások
A – a felépült pályák száma, B - a 100.000 főre jutó pályák száma
Forrás: https://palyaepites.mlsz.hu
290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

5. táblázat: A Országos Pályaépítési Program által nem érintett járások gazdasági-társadalmi fejlettsége (az adott csoportba tartozó
járások száma – db)
A

B

C

D

11
3
6
7
A – komplex porgrammal fejlesztendő járás, B – fejlesztendő járás, C – kedvezményezett járás, D – nem kedvezményezett járás
Forrás: https://palyaepites.mlsz.hu
290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

pálya, és csak 27 olyan járás létezett, amelyben 2012 és 2017 között nem valósult meg ilyen jellegű fejlesztés. Az érintett 27
járás sajátosságait vizsgálva egy egyik fontos sajátosságuk az alacsony népességszám: átlagos népességszámuk mindössze
31.143 fő, amely lényegesen elmarad a magyarországi járások (Budapest nélkül számolt) átlagos lakosságszámától (46.235
fő), másrészt ezen értéktől a 27 járás közül csak ötnek nagyobb a lakosságszáma. A fentiek mellett az állítás harmadik fontos
bizonyítékénak az tekinthető, hogy a 27 járás közül 11 darab a járások lakosságszám szerinti sorrendjének alsó 20%-ba
tartozik.
A másik fontos meghatározó tényezőnek az egyes járások gazdasági-társadalmi fejlettsége kínálkozott. A Központi
Statisztikai Hivatal által kidolgozott mutatószám alapján felállított sorrendet alapul véve nem állapítható meg egyértelmű
helyzet. Egyrészt az jól megfigyelhető, hogy a fejlettebb járásokban átadott létesítmények száma jelentősebb magasabb, mint
a legkevésbé fejlettekben (4. táblázat), a relatív (100.000 főre jutó pályák) számokat tekintve ugyanakkor – főleg a közepes
fejlett járások esetében – nem egyértelmű a kép.
Másrészt ugyanakkor az egyértelműen leszögezhető, hogy a 2012 és 2017 közötti időszakban a pályaépítés által nem
érintett járások nagyobb része valamilyen szempontból kedvezményezett kategóriába tartozik (5. táblázat)
A pályaépítés által érintett járások esetében ugyanakkor megfigyelhető volt, hogy az érintett közigazgatási egységekben
igen alacsony volt az új objektumok száma: a járások 28%-ban mindössze 1 darab pálya, több mint 50%-ban pedig maximum
6. táblázat: Az pályaépítésben érintett járásokban épült objektumok száma
pályák száma

járások száma

3

19

1

42

2

34

4

21

5

9

6

6

7

7

8-9

10-12
15

4
Forrás: https://palyaepites.mlsz.hu

4
2

7. táblázat Az egyes években a járás-székhelyeken megvalósult pályafejlesztések aránya az összes beruházásból (%)
2012
52,4

2013
46,8

2014

2015

43,4
48,3
Forrás: https://palyaepites.mlsz.hu

2016
42,2

2017
38,4
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2 darab pálya épült. Az ellenkező végletet alkotó, azaz legalább 8 új pályának helyet adó járások alapvetően a nagyvárosokhoz
(pl. Kecskemét, Győr, Miskolc, Sopron, Tatabánya, Szeged, Zalaegerszeg, Szeged, Debrecen) köthetőek. Az egyedüli kivételt
két Budapest környéki járás, Gödöllő (10 darab új pálya) és Budakeszi (15 darab új pálya) jelenti, amely közigazgatási
egységeknek egyrészt a lakosságszáma is igen jelentős (Gödöllő – 144.965 fő, Budakeszi – 89.165 fő), másrészt a gazdaságitársadalmi fejlettségi sorrendben is előkelő pozíciót foglalnak el (Budapestet nem számolva a Budakeszi járás az 1., míg a
Gödöllői a 11. helyen áll).
A járások esetében ugyanakkor igen fontos annak a vizsgálata, a járáson belül hol valósultak meg a fejlesztések, mennyire
érvényesül a járásközpont elszívó ereje. Az adatok vizsgálata során (6. táblázat) alapvetően egy csökkenő tendenciát lehet
megállapítani, ami arra utal, hogy a beruházások először a járások központjaiban koncentrálódtak, az idő előrehaladtávol
ugyanakkor már nagyobb figyelmet kaptak a járások egyéb települései is.

4. Összefoglalás

A tanulmány legfontosabb megállapításait az alábbiakban lehet összefoglalni.
• Az Országos Pályaépítési Program keretében épült pályák térbeli elhelyezkedését jelentős mértékben befolyásolja az
adott közigazgatási egység lakosságszáma: a nagyobb megyékben, járásokban természetszerűleg nagyobb igény merül
fel a sportolási és szabadidős tevékenységek infrastrukturális feltételeinek a biztosítására.
• A pályaépítést meghatározó másik tényezőnek az adott területi egységek gazdasági-társadalmi helyzetét lehet tekinteni. A jobb helyzetben lévő megyékben/járásokban működő települési önkormányzatok jobban elő tudják teremteni
a beruházáshoz szükséges önrészt, valamint jobban bíznak abban, hogy a későbbiekben biztosítani tudják az elkészült
objektum működtetésének a feltételeit.
Köszönetnyilvánítás
A publikáció elkészítését EFOP-3.6.2.-16-2017-00003 Sport-Rekreációs és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat
létrehozása projekt támogatta.
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A NEMZETKÖZI SZÁLLODALÁNCOK TERJESZKEDÉSI AKTIVITÁSA A
VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLLAMAINAK
FŐVÁROSAIBAN 2004-TŐL NAPJAINKIG
KÁTAY ÁKOS
Kodolányi János Egyetem, Turizmus Tanszék

Absztrakt
Évezredünkben a nemzetközi turizmust az USA-t ért 2001-es terrortámadás, a Délkelet-Ázsiában pusztító SARS járvány és az első
étized végén bekövetkezett gazdasági világválság kényszerítette átmeneti megtorpanásra. Azonban ezek egyike sem vette el a globális
szállodavállalatok kedvét a márkáik/láncaik bővítésétől. A kutatás adatokkal alátámasztva szemlélteti a vezető szállodavállalatok globális
növekedését. A kutatási cél annak feltárása, hogy a V-4-ek esetében is növekedés történt-e? A tanulmány képet ad a fővárosaik 2004 előtti
nemzetközi láncszálloda-kínálatáról és az EU-hoz csatlakozás időpontjától vizsgálja a folyamatokat. A szerző feltételezi, hogy a közösségi
szabadságjogoknak az utazási kedvre gyakorolt kedvező hatása és a turizmusban üzleti lehetőséget látó magán- és pályázati forrásoknak
a szállodaiparban való megjelenése a globális szállodavállalatokat is cselekvésre ösztönzi.

1. Bevezetés

Az EU szabadságjogai közül az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása az üzleti célból történő utazások növekedésével
járnak, a versenyben maradás információigénye (konferenciák és kongresszusok), valamint a kiválóan képzett munkaerő
megtartásának kényszere (incetive utak) a hivatásturizmus bővebben értelmezett szegmenseinek keresletét növelik. Ezek
a szegmensek – és különösen a megrendelőik – az utazással járó költségek hatékony felhasználása érdekében a tervezhető
árszínvonalat, szolgáltatásterjedelmet és szolgáltatási készséget – egyszóval a kiszámítható minőséget – részesítik előnyben.
Ezt a kiszámíthatóságot a tárgyiasult termékek estében a szabványok, a szolgáltatások esetében a sztenderdek biztosítják.
Utóbbiak alkalmazása akkor racionális és biztosíthat versenyelőnyt az alkalmazójának, ha a vállalat területi lefedettsége
nagy és bővülő. Ebben az esetben számíthat ugyanis egy szállodalánc arra, hogy a sztenderdek által garantált és a szabadidős
turizmus szegmensei által is széles körben ismert márkanévhez a fogyasztó – motivációtól függetlenül – a pozitív tartalmat
asszociálja és ez a szoba megrendelését eredményezi.
Világszerte naponta több mint húszmillió minősített szoba (Kátay 2017) áll a szállodai elhelyezést előnyben részesítő
vendégek rendelkezésére. Ez az UNWTO (World Tourism Organization – Turisztikai Világszervezet) adatai (Internet1) szerint
éves szinten egymilliárdot meghaladó (2017-ben 1,323 milliárd) nemzetközi turistaérkezéssel összevetve túlkínálatot jelent,
ami minden esetben versenyhez vezet.
A kutatás fő kérdése, hogy a vizsgált fogadóterületek turisztikai versenyképessége és a nemzetközi szállodaláncoknak az
érintett fővárosokban történt terjeszkedési aktivitása között van-e ok-okozati összefüggés?

2. Anyag és módszer

A tanulmány az UNWTO Közép- és Kelet-európai szubrégiójához tartozó államok fővárosaira kiterjedő kutatás
részeredményeit tartalmazza. A térbeli egység kiválasztása azzal a magyarázattal történt, hogy az EU utolsó jelentős bővítése
során csatlakozott 10 államból hét ebben a szubrégióban (Internet2) található. Ezek közül a V-4-ekre egyrészt Magyarország
érintettsége, másrészt a tanulmány terjedelmi kötöttsége miatt esett a választás. A nemzetközi szállodaipar kínálati
oldaláról a szállodaláncok kiválasztásának is több oka van. A nemzetközi szállodaláncokat tulajdonló és/vagy üzemeltető
szállodavállalatok a szállodáik méretgazdaságos nagyságrendje (ami a szerző számítása szerint átlagosan több mint 120
szoba) és a területi lefedettségükből következő kockázatmegosztás lehetőségével élve rendelkeznek akkora tőkeerővel, ami
még globális krízishelyzetekben (pl. gazdasági világválság) is lehetővé teszi számukra az 1. táblázatban látható növekedést.
Ivanova és Rahimi (2016) részletes és fejlődéstörténeti áttekintéssel megalapozott fogalmi meghatározását rövidebb
definícióban összefoglalva: szállodaláncnak a felismerhető márkanévvel, analóg termékkel, vagy más közös jellemzővel
rendelkező szállodák azon csoportja tekinthető, amelyek a legalább egy centralizált vállalati funkciójuk révén olyan
különleges üzenetet hordoznak, amely alkalmas lehet a fogyasztónak a márkával való azonosulása elérésére.
Jelen tanulmányban a szerző azon brand-ek (márkák) neveivel azonosítható szállodai kínálati halmazokat vizsgálja
nemzetközi szállodaláncként, amelyek a tíz legnagyobb globális szállodavállalathoz tartoznak. Ezek alfabetikus sorrendben
a következők: Accor Company (Accor), Best Western International (BW), Carlson Rezidor (2018-tól Radisson Hotel Group)
Hotel Group (Carlson), Choice Hotels International (Choice), Hilton Worldwide (Hilton), Hyatt Hotels Corporation (Hyatt),
Intercontinental Hotels Group (IHG), Marriott International (Marriott), Starwood Hotels &Resorts (Starwood), Wyndham
Worldwide (Wyndham).
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1. ábra: Az EU-hoz a Közép- és Kelet-európai szubrégió 2004-ben
csatlakozott államainak TTCI-je 2007-2017

2. ábra: A vendégbarátsággal azonosítható szempontok értékelése
az EU-hoz a Közép- és Kelet-európai szubrégió 2004-ben
csatlakozott államaiban 2007-2017.

Az egyes vállalatok eltérő módon definiálják a láncaikat a szolgáltatásterjedelem – minőség – keresleti elvárások
összefüggésében. Elkerülendő az egyes láncok neveinek hosszas sorolását a szerző a korábbi tipológiáját (Kátay – Rátz 2016)
alkalmazza: Luxury-upscale (a legmagasabb szintű komfortot, szolgáltatásterjedelmet, és szolgáltatási készséget kifejezetten
magas áron kínáló hotel) 5-4 csillag, midscale-selected service (közepes árkategória, széles körű szolgáltatásterjedelem,
korlátozott szolgáltatási készség) 3 csillag, economy-budget (egyszerű, de funkcionálisan kifogástalan tárgyi szolgáltatások,
a vendéglátás (étel-ital ellátás) területén minimális szolgáltatásokkal, relatív alacsony árszínvonalon) 2-1 csillag.
A szállodaláncok szobakapacitásból való részesedésének növekedése az érintett szubrégióban 2007-2013 között
jelentősen (5%) meghaladta a régióban (Európa) azonos időszakban tapasztalt 1,5%-os növekedését (Kátay – Rátz 2016).
A hivatkozott és az ezt követő időszak feltételezett növekedésében részt vevő szállodaláncok beruházásainak megismerése
érdekében honlap tartalomelemzés történt a Kodolányi János Főiskola MA-szakos hallgatóinak bevonásával.
A WEF (World Economic Forum – Világgazdasági Fórum) 2007-től folyamatosan végzi és közzéteszi az egyes gazdaságok
turisztikai versenyképességének (TTCI – Travel&Tourism Cometitiveness Index – Turisztikai Versenyképességi Index)
vizsgálatáról szóló jelentését. Az egyes értékelési szempontok esetében 7 a maximálisan elérhető pontszám.
A 2007-től napjainkig a páratlan évek jelentéseinek a kutatás szempontjából releváns államainak eredményei láthatók az
1. ábrán.

3. Eredmények

„Azért utazunk, hogy jobb helyen legyünk, mint most vagyunk” (Michalkó 2010:66). A jobb hely relatív fogalom, melynek
megítélése kifejezetten szubjektív és elsődlegesen akkor kielégítő, ha személyes tapasztalatokon alapul. Ezek hiányában az
első odautazást megelőzően a turista az igénybe venni kívánt szolgáltató és/vagy a már ott járt turisták kommunikációjára
támaszkodhat. Előbbiek hitelessége az üzleti érdekeltségük okán csak fenntartással fogadható, ráadásul többnyire a
tárgyiasult termékelemekről szól. Utóbbiak megismerése viszont időigényes folyamat, pedig – szolgáltatásról lévén szó – a
máshonnan érkező és a meglátogatott területen pénzt költő személyhez (VENDÉG!) való viszonyulás meghatározó lehet
az utazási döntés, a látogatás megismétlése és a fogadóterület másoknak való ajánlása szempontjából. A WEF korábban
hivatkozott vizsgálatai kiterjednek a vendéglátó és a vendég közötti kapcsolat minőségére is (2. ábra). 2007-ben a 12.
értékelési szempont (pillér) a turizmus nemzeti érzékelése volt. 2009-2013 között a turizmushoz való affinitás (12. pillér),
2015 és 2017 esetében pedig a nemzetközi nyitottság (7. pillér) értéke tekinthető irányadónak.
Az 1. és a 2. ábra adatait összevetve látható, hogy a vizsgált időszakban a turisztikai versenyképesség tekintetében az
együtt csatlakozott hét állam és ezen belül a V-4-ek is gyengülő eredményt értek el. A legtöbb pontértéket vesztett ország
Magyarország és Szlovákia. Lényegesen nagyobb az eltérés a hét államból álló versenykörnyezet tagjai és ezen belül a
V-4-ek adatainál a vendégbarátsággal azonosítható értékelési szempontok tekintetében, különösen azokban az években,
amikor az értékelés szempontja a nemzetköziség egyik konkrét megnyilvánulására – a turizmusra – fókuszált. A legtöbb
pontértéket Szlovákia vesztette és egyedül Lengyelország volt képes javítani az eredményeit. Az időszak végén a V-4-ek
a TTCI tekintetében a 3,9 – 4,22, a vendégbarátság tekintetében pedig az ezzel közel azonos 3,91 – 4,17 közötti sávokban
helyezkedtek el, amelyek csekély mértékben ugyan, de meghaladják az elérhető pontszám számtani közepét. Az adatok
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3. ábra A nemzetközi szállodaláncok terjeszkedési aktivitása 2004-2018. a V-4-ek fővárosaiban a szobák %-ában

alakulásából az a következtetés vonható le, hogy a turizmus nemzeti érzékelése, a turizmushoz való affinitás és a nemzetközi
nyitottság nem befolyásolták érdemben a V-4-ek turisztikai versenyképességét.
Mérsékelt és kontinentális éghajlatú fogadótérségben a kultúra és az ismeretszerzés lehet az a vonzerő, amely a folyamatos
kínálattal folyamatos turisztikai keresletet indukálhat. A nemzetközi vonzerőkkel rendelkező fővárosok (Gyuricza 2008)
szabadidős turisztikai kereslete, kiegészítve a MICE (Meeting, Incentive, Conference, Event – összejövetel, teljesítményelismerő
és ösztönző utaztatás, konferencia/kongresszus, esemény) szegmenseinek keresletével vonzó telepítési helyei lehetnek a
nemzetközi szállodaláncoknak. Jelenlétüket és ennek mennyiségi változásait tartalmazza a 2. táblázat.
A láncok már a csatlakozást megelőző időszakban is folyamatosan jelentek meg a fővárosokban, kivéve Pozsonyt, ahol
az ország 1993-ban elnyert függetlenségét megelőzően mindössze kettő luxury-upscale lánc volt jelen és 2004-ig is csak
három újabb lánccal bővült a kínálat főleg az upscale kategóriákban. Ez az érintett márkák szobáinak 87,7%-a. Budapesten
5 vállalat 13 lánccal képviseltette magát döntően a luxury-upscale kategóriákban, ami a szobák számában mért kínálatuk
90,5%-a. Prágában 9 vállalat 14 lánca szobáinak 89,5%-a 4-5 csillagos. Varsóban 5 vállalat 14 lánca kínált 4-5 csillagos
szobákat, ami 85,9%-a a teljes szobakapacitásuknak. 2004-ig a V-4-ek fővárosaiban a szobák számában mérve a legtöbb
beruházást a teljes szobakínálat 41,7%-át képviselve az Accor végezte.
Az EU-hoz történt csatlakozástól 2010-ig Budapesten az utolsó négy évben 4 vállalat évente egy-egy márkával jelent
meg, melyek között luxury már nem volt. A 667 szobából 125 midscale, a többi upscale kategóriájú. Pozsonyban az időszak
mindhárom fejlesztése 2010-ben történt, 2 vállalat 3 márkájának beruházásával, ami 644 luxury-upscale szobával növelte a
kínálatot. A legnagyobb fejlődés Prágában történt. Az 1824 szobányi kapacitás 6 vállalat 6 márkájában növelte a kínálatot az
5-4-3 csillagnak megfelelő kategóriákban. Varsóban az időszak elején a Best Western jelent meg 2 midscale szállodával, ami a
teljes növekedés 44%-át jelentette. A további 582 szoba 3 vállalat egy-egy luxury-upscale brandjének részesedését növelte a
kínálatból. Az időszak során a négy fővárosban az Accor és a Choice márkái közel azonos (19 és 18%) mértékben vettek részt
a fejlesztésekben. Szintén közel azonos (15,5 és 16%) volt a részesedése a Marriott és a kizárólag luxury-upscale márkákat
üzemeltető Strawoodnak. A fennmaradó 31,5%-on 4 vállalat márkái osztoztak. A Hyatt és a Radisson nem képviseltették
magukat az időszak fejlesztéseiben.
2011-től napjainkig Budapesten csökkent a beruházási kedv, mindössze a Radisson jelent meg egy park-inn (upscale) és
az Accor egy 2017-ben átadott és egy 2018-ban átadandó ibis styles 3 csillagos márkával. Pozsony és Prága egy-egy vállalat
egy-egy márkájával gazdagodott sorrendben a 4 és a 3 csillagos kategóriákban. A legnagyobb növekedés Varsóban történt.
5 vállalat 8 lánccal minden kategóriát képviselve 11 szálloda 2180 szobájával növelte a kínálatot és 2 hotel 282 szobával
még átadásra vár 2018-ban. A V-4-ek fővárosaiban 2011-től történt fejlesztéseket az Accor (41,4) és a Hilton (33,8%) varsói
versengése jellemezte. Rajtuk kívül a Best Western, az IHG a Starwood és a Wyndham vett részt a beruházásokban.
A nemzetközi szállodaláncokat üzemeltető vállalatok és láncaik terjeszkedési aktivitása látható a 3. ábrán.
A V-4-ek fővárosaiban a szállodavállalatok 58%-ban a magas fejlesztési és üzemeltetési kockázattal, ugyanakkor alacsony
elavulási/kilépési kockázattal járó luxury-upscale kategóriákat (Younes – Kett 2007) képviselő láncaikkal jelentek meg.
Megjegyzendő, hogy különösen ezekben a kategóriákban jellemző az akvizíció révén történő tulajdonszerzés, vagyis már
működő szálloda megszerzése és a szükséges átalakítások után a saját márkanéven való üzemeltetése (pl. Le Meridienből
The Ritz Carlton Budapesten, vagy Carltonból Radisson Blu Pozsonyban). Szintén jelentős (40%) a szolgáltatásaikat közepes
árszínvonalon értékesítő láncok szobakapacitás-bővülése. A legalacsonyabb (budget) kategóriában a szobáknak mindössze
2%-a valósult meg.
A nemzetközi szállodaláncok tehát az érintett államok turisztikai versenyképességi indexének folyamatos csökkenése és
2015-től egy közepes szinten való stagnálása ellenére jelentős kapacitásnövelést hajtottak végre 2004 óta a négy fővárosban.
A kínálatbővülés döntően a közepes és magas szolgáltatási és árszínvonalat képviselő márkák beruházásaival vagy akvizíciói
útján történt és új luxusláncok is megjelentek, mint The Ritz Calton Budapesten, a Renaissance Varsóban és a Sheraton
Pozsonyban és Prágában. Tekintettel arra, hogy a szálloda telepítése, vagy megvásárlása drága és lassan megtérülő beruházás
(Internet25), a tanulmányban feltárt fejlesztések egyértelműen a nemzetközi szállodaláncoknak a vizsgált fővárosok
turisztikai potenciálja iránti bizalma jeleként értékelhetők.
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A NAGY MECSETEK (GRAND MOSQUES) KORA
PAPP-VÁRY ÁRPÁD
Budapesti Metropolitan Egyetem, Turizmus és Marketing Intézet

Erre a címre az ötletet egy francia szerző Georges Duby művészettörténeti könyve adta: A katedrálisok kora. Művészet és
társadalom 980-1420. 1000 táján a mezőgazdasági termelés megerősödése (mélyebb szántás, új területek feltörése, többet
termő növények kifejlesztése) véget vetett a nagy éhezéseknek. Az égieknek szóló hálaadás jeleként megsokszorozódtak a
zarándokutak. Szent Jakab sírjához vezető, Franciaországon keresztülfutó utak mentén a zarándokok élelmezése, pihentetése
céljából több nagyméretű, román stílusú katedrális épült. Mi magyarok a Jáki- és a Lébényi-templom után a román stílusú
templomokat kisebbeknek képzeljük, de a budapesti bazilika méretét meghaladó nagyszámú, külföldi gótikus templom jól
cáfolja ezt. Duby könyve a fellendülő templomépítészet korára alkalmazta a katedrálisok kora kifejezést.
Joggal vetődik fel a kérdés, az tizennégy évszázada létező muszlim templomépítés történetében milyen változások
történtek napjainkban, ami alapján egy új építészeti korszakról, a Nagy Mecsetek koráról merünk beszélni. A továbbiakban be
szeretnénk mutatni, három muszlim uralkodó által emelt mecsetet, amelyek megvalósítása, stílusa egy új muszlim építészeti
korszak kezdetét jelentheti.

1. A muszlim világ

Nyugat keleti irányban Nyugat-Afrikától Indonéziáig, délről északra Mozambiktól Kazahsztánig számos országban
uralkodó vallás az iszlám. Több országban, ahol nem az iszlám a fő vallás nagyszámú muszlim kisebbség él (pl. Banglades,
Nigéria, Oroszország). Összesen a Föld lakóinak kerekítve az egynegyede (23%) muzulmán. Ez 1,57 milliárd embert jelent
(2008).
Az iszlám vallás öt tartópillére közül az egyik a napi ötszöri ima. A pénteki ima közösségben, ha lehet mecsetben, imám
vezetésével való elvégzése kötelessége minden muszlimnak, aki nem beteg vagy utazó. A muszlim vallás megszületése után
hamar megépültek az első, elsősorban a pénteki imádkozás helyszínéül szolgáló, csak pár ezer fő befogadására alkalmas
mecsetek (Mekka, 622, Medina 644, Jeruzsálem 705, Kairó 972). Az Iszlám Birodalom gyors elterjedésével az Óvilág számos
táján épültek nagyobb mecsetek is. Ezek közül talán a turizmus hatására a legismertebb az isztambuli Kék mecset (Sultan
Ahmet Mosque), amelyet kézi munkával mindössze hét év alatt (1609-1616) építettek fel. A hívők számának növekedésével
a meglévő épületeket gyakran megnövelték vagy új nagyobb épületet emeltek. Jó példa erre a Kába követ őrző szent terület
folyamatos bővítése. A XVII. század második felében Lahoréban (Pakisztán) épült (Badshahi Mesjid mecset) belső terében
56 000 hívő fér el. Az 1653-ban emelt épület több mint három évszázadig, 1986-ig, Mekka és Medina után a világ harmadik
legnagyobb mecsete volt. 1987-ben Iszlámábádban (Pakisztán) átadták a 100 000 hívő befogadására is alkalmas Faisal
mecsetet. Ez vette akkor át a harmadik helyet a mecsetek befogadási sorrendjében, de nem sokáig.
A modern turizmus kialakulásával a vallási építészeti emlékek is látnivalókká lettek ahova a betérés célja nem a lelki
megkönnyebbülés, hanem a szépség megismerése, a művészi alkotás értékelése lett. A keresztény templomok a XX.
századig nyitottak voltak, bárki, más vallású is szabadon megtekinthette azokat. Ezzel szemben a muszlim mecsetekbe csak
muszlim vallásúak léphettek be vagy léphetnek be ma is. Ettől a vallási előírástól az egykori muszlim lakosságú szocialista
országokban, a vallásellenesség jegyében is, eltértek. Muszlim többségű országban, elsőként Marokkóban engedélyezte az
uralkodó egyetlen mecset szabad látogatását.

2. A Nagy Mecsetek korának kezdetei

II. Hassan marokkói király 60. születésnapjára (1989) az egész világ figyelmét kiváltó mecsetet akart építeni. Úgy gondolta
9 év elegendő lesz terve megvalósításához. Az épület 13 év alatt készült el, 1980-1993 között, de nagyszerűsége általános
nemzetközi elismerést váltott ki. A mecset Casablanca város tengerpartján, félig a tenger fölé építve készült el a Korán egy sora
alapján: „Isten trónja a vízre építtetett.” A király a szocialista időkből nálunk ismert békekölcsönhöz hasonló módszerrel, az
emberek önkéntes anyagi hozzájárulásából kívánta megvalósítani az építést. Az állami alkalmazottaktól egy havi illetményük
„felajánlását” várták. A csillárokat és a szószék közeli oszlopokat kivéve csak marokkói anyagokat használtak az építkezéshez.
Az üvegcsillárok Muranóban (Velence) készültek, a szószéknél lévő nyolc oszlop carrarai márvány. Az épület többi oszlopa
szépen csiszolt gránit. Az építés során alkalmazott technikai újításokat nagyon ügyesen olvasztották össze a hagyományos
arab építészettel. Az épület nincs körbekerítve, magában áll a tengerparton. Kupolája nincs és csak egy minaret csatlakozik
hozzá. A 120 méter magas minaret tetejéről éjszakánként lézersugár mutat Mekka irányába. A kész mecsetet, a középkori
szokásnak megfelelően, természetesen az uralkodóról nevezték el. Ezt a mecsetet, pénteket kivéve, a turisták is látogathatják,
míg a többi mecsetbe továbbra is csak a muszlimok léphetnek Marokkóban.
Abban az évben, amikor felavatták a casablancai mecsetet Qaboos (Kábusz) szultán (Omán) elhatározta, hogy uralkodásának
30. évfordulójára csodaszép mecsetet építtet Omán fővárosában, Muscatban (Maszkatban). (Az 1940-ben született szultán
1970-ben lett uralkodó.) Az építkezés 1993-2001 között zajlott, így a befejezés egy kicsit csúszott az eredeti elképzeléshez
képest. A kész mecset 20 000 hívőt tud befogadni, azaz fele annyit, mint a közel egy időben épült Abu Dhabiban lévő mecset.
A mecsetet fal veszi körül. A falon belül dús növényzet övezi az épületet. A fehér falakat díszesen faragott mélyedések és
faragásokkal keretezett ablakok tagolják. A mecsetet fedett folyosó veszi körül. A pihenőpadok mögött különböző arab tájak
népművészeti mintázatai láthatók. Az aranykupolás férfi és az alacsonyabb, lapos tetejű női imaházat folyosó kapcsolja össze.
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A mecset neve

Település

1. táblázat: Az új korszakot jelentő mecsetépítések

Sultan Gaboos Grand Mosque

Hassan II. mecset

Kábusz szultán Nagy Mecset

1980-1993

1993-2001

1996-2007

50 m

85 m

Casablanca

Építés ideje

A belső terem befogadóképessége
Legnagyobb kupola magassága
Minaretek száma, magassága

Sheik Zayed
Grand Mosque
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Abu Dhabi
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Ezen emelkedik a fő minaret. A kupola magassága 50 méter, a fő minaret 90 méter, a négy oldalsó minaret 45,5 méter magas.
A férfi imaterem padlóját borító kézi szövésű szőnyeg (70x60 méter) Iránban készült. A világ második legnagyobb szőnyege.
A főterem kristálycsillárját Olaszországból (Fausting) hozatták. Rendkívül díszes a mihráb (imafülke).
Az Arab-félsziget délkeleti részén lévő emírségek 1971-en egyesültek Egyesült Arab Emírségek címen. Az emírek maguk
közül Abu Dhabi vezetőjét, az 53 éves Zayed emírt választották államfőnek. Az emír korábbi palotáját, védelmi erődjét El
Ajnban múzeumként meg lehet tekinteni. Ezeket az épületeket sárból tapasztották az oázist létrehozó forrás közelében.
Az emírség olajtermelésnek köszönhető gyors gazdagodást látva Zayed emír nagy mecset építését kezdeményezte, azzal a
céllal, hogy bemutassa az iszlám világ kulturális sokszínűségét. A mecsetet az emírségek fővárosában, Abu Dhabiban kívánta
felépíteni. A több mint egy évtizedig, 1996-2007 között folyó építkezés alatt az emír 2004-ben, 86 évesen elhunyt. Sírját a
mecset területén helyezték el. A felépített mecset sok kupolás, hófehér, vízmedencével körbezárt, éjjelente megvilágított
épülete éles ellentétet alkot az emír korábbi sárból épült házához képest.
Az imaterem padlóját a világ legnagyobb, két évig készült, kézi szövésű perzsa szőnyege borítja. A hét kristálycsillárt
a müncheni Swarowski cég szállította. A legnagyobb 10 méter átmérőjű és 14 méter magas. A férfiak imatermét 96
márványborítású oszlop veszi körül, falait színes virágfüzérek díszítik. A mihráb egyszerű, aranyozott bordákkal ékesített
bemélyedés. Körülötte a falon Allah jellemzőire utaló 99 név (Bölcs, Tudó, Látó, stb.) olvasható. Az udvart márvány mozaik
borítja.
Mindhárom mecset nagyon szép, eredeti alkotás. A három közül a zöld növényekkel körbevett, kisebb maszkati mecset
tűnt a legszebbnek, a muszlim világ különböző festési, rajzolati mintáit legszélesebb körben bemutatónak.
Mindhárom mecsetet, pénteket kivéve a különböző vallású turisták tömege keresheti fel. Úgy gondoljuk, a szépségre
törekvő óriási mecsetek sora nem zárul le ezzel a hárommal. Már közel van a befejezéshez az algíri mecset építése is. Ezért
mertünk hasonló címet adni a dolgozatunknak, mint amit Duby adott az új katedrálisok építésének időszakára. Úgy gondoljuk
a muszlim világra egy ideig jellemző lesz a látványos, nemcsak vallási, de turisztikai célú nagy mecsetek építése.
Az emberben joggal felvetődik a kérdés Allah dicséretére vagy a földi uralkodó imádatára, okos vezetésének az
elismertetésére készültek ezek a meccsetek. A Kék mecset példájából kiindulva gondolhatjuk, Allah dicsőítéséért születtek,
hangsúlyozva, hogy földi helytartójuk is méltó az elismerésre, tiszteletre.
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A HAZAI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK TIPIZÁLÁSA
KLASZTERANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL
AUBERT ANTAL, ALPEK BALÁZS LEVENTE, PÁLFI ANDREA
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Turizmus Tanszék
1. Bevezetés
Tanulmányunkban a hazai turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezettel rendelkező településeket vizsgáltuk,
a klasszikus leíró elemzéseken túllépve a desztinációk klaszteranalízissel történő csoportosítását kíséreltük meg.
Napjainkban a desztinációk versenyképessége egyre nagyobb figyelmet kap, amelynek fókuszában egyrészt a turisztikai
termékek, másrészt a térségi alapon szerveződő desztinációk állnak (SZIVA I. 2012, TŐZSÉR A. 2012). A desztinációban
való gondolkodás a 2005-ös Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában jelent meg először, amely új irányba terelte a hazai
desztinációfejlesztés gyakorlatát (Lengyel M. 2008). Kutatásunk során általunk választott turisztikai mutatók (KSH)
segítségével, szigorú módszertani eljárással, a klaszteranalízist alkalmazva kíséreltük meg tipizálni a hazai, TDM alapon
szerveződő desztinációkat. A használt mutatók önmagukban az egyes desztinációk keresleti és kínálati jellemzőit írják
le, míg a klaszteranalízis segítségével olyan csoportok kialakítására került sor, amelyek által az egyes térségek turisztikai
jellemvonásaik alapján elkülöníthetőek egymástól, ugyanakkor az igazán karakteres típusok kialakítása csak részben volt
lehetséges.
Magyarország turizmusában meghatározó Budapest mellett (amely markáns turisztikai szerepe miatt kiesett a
vizsgálatból) a Balaton térsége, valamint a jelentősebb fürdővárosok (TÓTH G. 2005, MTÜ 2016). Tanulmányunkban éppen
ezért szeretnénk rávilágítani arra, hogy noha az egyes desztinációk teljesítménye eltérő, amelyet számos tényező befolyásol
(pl. földrajzi fekvés, turizmus hagyományai) (BIEGER T. 2005, AUBERT A. 2008, STEINECKE A. 2013), mégis matematikaistatisztikai szempontokat figyelembe véve, bizonyos keresleti és kínálati mutatók mentén feltárhatók a struktúrájukban
hasonló desztinációk. Ennek elméleti jelentősége mellett, gyakorlati hasznát az esetleges piacra lépés, illetve a piaci
pozícionálás segítésében látjuk.
A kutatás során a módszertani eljárás megalapozása hangsúlyos feladat volt, ennek érdekében a használt változók szűrése
alapos szakmai szempontok szerint történt, erre jelen tanulmányunkban részletesen kitérünk. A statisztikai alapú tipizálás
lehetősége jó kiindulópontnak tekinthető a további kutatások szempontjából, ugyanakkor látszik, hogy a továbbiakban
bővítenünk kell a tényezők körét, tájföldrajzi és akár turisztikai termék jellemzőkkel, annak érdekében, hogy differenciáltabb
képet kapjunk a desztináció típusokról.
A vizsgálat tárgyát azok a települések képezték, amelyek valamely TDM szervezet tényleges vagy formális tagjai voltak.
Ennek megfelelően az elemzés kiindulópontján 381 település és 81 TDM szervezete vizsgálatára került sor (NGM 2017).

2. Kutatási módszerek

A jelen elemzés bázisát egy a vizsgált desztinációk komplex jellemzését célzó, átfogó indikátortábla képezte, amelybe a
korábbi elemzési tapasztalatok (Aubert A. et al. 2013, Pálfi A. 2017) során valamennyi olyan mutatószám helyet kapott, amelyek
segítségével a vizsgált entitások jellegadó tulajdonságai (például a kínálati oldal sajátosságai, a kereslet jellegzetességei)
azonosíthatók. Az így összeállított, a figyelembe veendő változók széles körét tartalmazó lista alapján került kidolgozásra
az a kezdő adattábla, amelynek összeállításánál a két fő szempontot az egyes adatok elérhetősége (a lehető legkevesebb
desztináció rendelkezzen adathiánnyal) és megfelelő felbontásban történő rendelkezésre állása (települési szinten elérhető)
adta. A végső osztályozásban az adatok elérhetősége alapján az előzetesen vizsgált 81 desztinációból 79-et sikerült típusba
sorolni. Az így kialakított induló adatbázis mintegy 45 változót tartalmazott. A desztinációk elemzése során felhasznált
indikátorok forrásai a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisai voltak. Valamennyi desztináció esetében a legfrissebb
elérhető 2016-os értékek kerültek feldolgozásra. Az alap indikátorok erre a célra alkalmas struktúrába rendezését követően
került sor a mutatószámok települési szintről desztináció szintre való aggregálására, amely az adott változó jellegétől
függően összegzéssel, vagy átlagolással történt. A következő lépésben zajlott – ott ahol ez a vizsgálat célrendszerével
összefüggésben szükségessé vált ¬ a mutatószámok megfelelő bázisra vetítése, relativizálása, így az egyes vendégéjszaka
és településszámokban igen eltérő volument képviselő desztinációk összehasonlíthatóságának biztosítása. A desztinációk
látogatottságát a vendégéjszakák száma valamint az egy múzeális intézményre jutó látogatók száma reprezentálta. A havi
bontásban közölt értékekre számolt relatív szórások segítségével az alábbi módon meghatározásra került továbbá az egyes
desztinációk esetében a vendégéjszakák éven belüli volatilitását számszerűsítő szezonalitás mértéke:
Ezt követően a mutatók több lépcsős szűrésére került sor. Az adatbázisból kivételre kerültek azok a mutatószámok, amelyek
páronként egymásból közvetlenül meghatározhatók voltak. További szempontként jelent meg, hogy a végső adattáblába ne
kerüljenek olyan értékek, amelyek egymással nagyon erős korrelációt mutatnak, vagy alacsony szórással rendelkeznek, így
kevésbé differenciálnak. A klaszterek értelmezhetőségének megkönnyítése érdekében törekedtünk a változók számának
minimálisra csökkentésére, úgy, hogy az előzetes megfontolások alapján valamennyi relevánsnak tekintett jellegadó
tulajdonság legalább egy változón keresztül a végső elemzésben is helyet kapjon. Az így kialakított szűrt, több lépésben

362
1. táblázat: A vizsgálatba vont változók köre és besorolása
Kereslet

Férőhelykapacitás-kihasználtság (%)
Átlagos tartózkodási idő (nap)

KSH által vezetett adat

Relatív mutatók

Fajlagos mutató

Specializált mutató

Összes vendégéjszakák száma (db)

Külföldi vendégéjszakák aránya (%),
Falusi vendégéjszakák aránya (%), Kereskedelmi
vendégéjszakák aránya (%), Szállodai vendégéjszakák
aránya (%), Panzió vendégéjszakák aránya (%), Üdülőház
vendégéjszakák aránya (%), Kemping vendégéjszakák aránya
(%), Közösségi szálláshely vendégéjszakák aránya (%)
Egy múzeális intézményre jutó látogatók száma (fő)
Szezonalitás

Kínálat

Szállodai férőhelyek aránya (%), Panzió
férőhelyek aránya (%), Üdülőház
férőhelyek aránya (%), Kemping férőhelyek
aránya (%), Közösségi szálláshelyek aránya
(%), Üzleti célú, egyéb szálláshelyek aránya
(%)
Egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj
(Ft), Egy szoba átlagára (Ft), Egy egységre
jutó férőhelyek száma (db)

tisztított adattábla 22 változót tartalmazott (1. táblázat).
A változók köre kiterjedt kínálati oldalon különösen a desztináció férőhelyek szerinti szerkezeti megoszlására, a
vendéglátó egységek átlagos nagyságát érzékeltető egy egységre jutó férőhelyek számára, ezen férőhelyek kihasználtságára,
annak több fontos jegyére (szezonalitás, átlagos tartózkodási idő), valamint a szálláshelyek árszínvonalát közelítő szoba
átlagárra. Az elemzés keresleti oldalon hangsúlyt helyez a desztináció látogatottságára, amelyet a rendelkezésre álló adatok
korlátozottságát is figyelembe véve az összes vendégéjszakával közelít. Figyelmet fordít továbbá a vendégéjszakák több
dimenzió szerinti (szállástípus, külföldi/belföldi, falusi) megoszlására. A két oldal kapcsolatát az egy vendégéjszakára jutó
bruttó szállásdíj jeleníti meg. Végezetül, mint feltételezett jellegadó tulajdonság külön kategóriába került az egy múzeális
intézményre jutó látogató szám, amellyel az esetleges kiránduló forgalom jelenlétét is meg kívánjuk jeleníteni.
Az 1. táblázatból jól látszik, hogy a legtöbb mutató relatív mutató. A vizsgálatunk során ezek felhasználását az indokolta,
hogy elsősorban a jellegükben/struktúrájukban hasonló desztinációkat szerettük volna feltárni. Ugyanakkor természetesen
nem mehettünk el az egyes desztinációk nagyságrendi differenciái mellett sem, ezért kapott helyet a vizsgálatban például
az összes vendégéjszakák száma, amely indikátor a kereskedelmi és az üzleti célú, egyéb szálláshelyek értékeit összesítve
tartalmazza.
A típusalkotás hierarchikus klaszteranalízis segítségével Ward-eljárás és négyzetes euklideszi távolság alkalmazásával
történt. Az eljárás választás során célként jelent meg, hogy a kialakuló csoportok belső heterogenitása minimális legyen.
Az ideális klaszterszám kiválasztása az összevonási séma, a dendrogram, az átsorolódások, valamint a koefficiensek
figyelembevételével történt. Fontos tényezőként szerepelt továbbá, hogy az egyes klaszterek releváns számú elemet
tartalmazzanak, ne jöjjenek létre csupán néhány desztinációból álló csoportok. A klaszterszám meghatározása/ellenőrzése
során a csoportok megfelelő elemszámának vizsgálata mellett a Calinski–Harabasz- (pszeudo–F) és a Duda–Hart-index
értékei is figyelembevételre kerültek (2. táblázat).
A végső klaszterszám kiválasztásánál az értelmezhetőség is fontos szerepet játszott. A szintén erős 5 klaszteres besorolás
nem differenciálta eléggé a vizsgált szervezetek körét, így a korábbi szakmai tapasztalatok alapján jelentősen eltérő
turisztikai háttérrel rendelkező desztinációk is egy csoportba kerülhettek, amely indokolttá tette a magasabb klaszterszámú
megoldások figyelembevételét. A fentieket alapján az elemzés során a 8 klaszteres megoldás került felhasználásra. A klaszterek
szerkezetének értékelése a klaszterközéppontok és szórások segítségével varianciaanalízis alkalmazásával történt.
Az adatok feldolgozása, rendszerezése, strukturálása a megfelelő kódolást követően MS Excel 2016-tal történt, amely
szoftver leíró statisztikai paraméterek számításához is lehetőséget biztosított. A további statisztikai műveletek elvégzése,
valamint a klaszter- és varianciaanalízis futtatása IBM SPSS Statistics 23.0 program, valamint R 3.5.1 segítségével került
elvégzésre. A digitális térképek attribútumtábláinak feltöltéséhez, az adatcsoportok rendezéséhez Appache Open Office
4.1.4 program, a térképek készítéséhez, illetve a különböző térinformatikai műveletekhez QGIS 3.2.2 térinformatikai szoftver
került felhasználásra.
2. táblázat: Calinski–Harabasz- (pszeudo–F) és a Duda–Hart-index értékei

Klaszterszám

Calinski/Harbasz
pszeudo-F

Indexérték

5

10,0619

1,0313

4
6
7
8
9

10

10,5564
9,9858
9,9387

10,1042
10,1916

10,0230

0,9828
0,6986
0,7029
0,8112
0,7524

0,6334

Duda/Hart

Pszeudo
T-négyzet
0,1403

-0,6374
8,6280
7,1857
6,2825
6,5799

4,0511
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3. Következtetések
A klaszterezésben használt mutatók közül több esetben erős klaszterképzőnek bizonyult a szállásstruktúra, ezen
belül a szállodai-, és üzleti célú, egyéb szálláshelyek, de a kemping kapacitás klaszterképző ereje is jelentős volt. Emellett
természetesen meghatározó a vendégéjszaka-szám nagyságrendje, amely révén kiemelkednek és elkülönülnek egy klaszterbe
a jelentősebb fürdővárosok. A hatásnagyság tekintetében a legerősebb faktornak az összes vendégéjszaka száma bizonyult,
ezt követte a kemping, majd a szállodai, valamint a kereskedelmi vendégéjszakák aránya. Szintén jelentős faktorként jelent
meg az egyes desztinációk férőhelykapacitás-kihasználtsága.
A jellemzően nagy számú klasztertagságokat hordozó hegy- és dombvidéki tájtípust reprezentáló klasztereket az
egyéb szálláshelyek arányának mértéke különítette el egymástól két klaszterbe, míg szállásstruktúrájuk egyébként nagy
hasonlóságot mutat.
Fontosnak tartjuk kiemelni a Balaton-régió megosztottságát, a klaszterezés eredményeként három klaszterbe „esett szét”
a térség, melyeket eltérő szállásstruktúrával, vendégéjszaka-szám eloszlással tudunk jellemezni.
A fürdővárosok egy markáns csoportja egy klasztert alkot (legjelentősebb hazai fürdővárosaink), ugyanakkor több
klaszterben is találunk fürdőváros jellegű desztinációkat, attól függően, hogy mennyiben „hasonultak” az egyéb desztinációk
tényező átlagaihoz.

4. A kutatás további irányai

A kutatási további szakaszában az egyes klaszterek és klasztertagság-összefüggések részletes elemzése várható. A célunk
az, hogy a vizsgált tényezők alapján hasonló desztinációkról képet kapjunk, amelynek elméleti és gyakorlati hasznát is látjuk.
Elméleti hasznának tekintjük, az újszerű vizsgálati módszert, amely arányokat is figyelembe véve teszi lehetővé az egyes
térségek összehasonlítását és elemzését, míg gyakorlati haszna az egyes desztinációk piacra vitele során érhető tetten, a
„hasonló a hasonlót” elv alapján.
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Abstract
In recent days, short-term accommodation rental via the platform of Airbnb is still primarily an urban phenomenon, however, it is
increasingly gaining ground at seaside and lakeside holiday resorts as well, offering a cheap alternative and creating a major competitor
to the traditional accommodation sector. The aim of the study is to analyse the demand and supply side of Airbnb and the public
accommodation sector at the lakeside settlements of Hungary. The results of the study show that Airbnb supply is far behind the traditional
accommodation supply, however, both the international and Budapest trends prevail in lakeside settlements as well. Moreover, it is also
confirmed that Airbnb price is more competitive than private accommodation offerings, thus, in most of the cases, we can find cheaper
accommodations on the Airbnb platform.

Kulcsszavak: Airbnb, közösségi szállásadás, Balaton, sharing economy

1. Bevezetés
Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az a technológiai-gazdasági jelenség, amit legtöbben csak közösségi gazdaság
(sharing economy) jelenségével azonosítanak (Frenken – Schor 2017). A közösségi gazdaság meghatározó szereplőinek
jelentős része az utazás és a turizmus területén működik (Ert et al. 2016), akik kihasználva az Internet, a web 2.0, valamint
a mobiltechnológiák nyújtotta lehetőségeket nagyban hozzájárulnak új utazási és fogyasztási formák, szokások, és eszközök
elterjedéséhez és megjelenéséhez is (Süli – Martyin-Csamangó 2017). Közülük is kiemelkednek a közösségi szállásadó
oldalak, mint az Airbnb, Couchsurfing, vagy éppen a HomeAway, amelyek teljes lakások vagy szobák kiadását teszik
lehetővé alapvetően rövid-távra turisztikai céllal. A közösségi szállásadás nemcsak globális szinten, de Magyarországon is
meghatározó szereplővé nőtte ki magát, így komoly hatással van az ország turizmusára, az emberek utazási szokásaira,
valamint versenyhelyzetet teremt a tradicionális szállásadó szektor számára (Boros – Dudás 2017). Mivel a hazai kutatások
jelentős része elsősorban a fővárosra (Boros et al. 2018, Dudás et al. 2016, Jancsik et al. 2018, Smith et al. 2018), valamint
a megyeszékhelyekre (Bálint – Magyar-Papp 2016) fókuszál, ezért fontosnak tartjuk a turisztikailag frekventált helyeken is
megvizsgálni a legelterjedtebb közösségi szállásadó portál, az Airbnb helyzetét és elterjedtségét, valamint összehasonlítani
a kereskedelmi szállásadók kínálatával és áraival. Ennek köszönhetően a tanulmány célja, hogy Magyarország három nagy
tava esetében (Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó) megvizsgálja a közösségi és a kereskedelmi szállásadás viszonyát. E területek
vizsgálatát az is indokolja, hogy a magánszállásadás már az Airbnb előtt is megjelent a népszerű turistacélpontnak számító
tavaink körül, így a közösségi szállásadás nem tekinthető előzmények nélkülinek.

2. Anyag és módszer

Vizsgálatunkat az elemzési mintaterületnek választott tóparti települések lehatárolásával kezdtük, amely során a Remenyik
és társai (2013) által használt módszer alapján, térinformatikai program segítségével határoltunk le 44 Balaton parti, 11
Tisza-tó parti, valamint 4 Velencei-tó parti települést. Az elemzési egységeknek választott településeken a kereskedelmi
szállásadatokat a KSH kiadványaiból és tájékoztatási adatbázisából szereztük be, míg az Airbnb adatok lekérdezésére a
magánszállásadatok korlátozott volta miatt (Jancsik et al. 2018) saját adatgyűjtésre volt szükségünk. Így a hagyományos
adatgyűjtési technikák mellett korszerű, internetes adatgyűjtésre alapuló technikákat is alkalmaztunk (Pásztor et al. 2017),
amely során automatizáltuk a folyamatot és a nemzetközi kutatási gyakorlatok alapján (Wegmann – Jiao 2017) web-scraping
technológiával kérdeztük le az Airbnb adatokat a vállalat honlapjáról (www.airbnb.com). A program a három vizsgált
térségben 2018. július hónapra összesen 2078 Airbnb szállást és a hozzájuk tartozó információt gyűjtötte le.

3. Eredmények

Magyarország nagy tavainál a kereskedelemi szálláshelyek kapacitás és vendégforgalmi adatai alapján a Balaton térsége
messze megelőzi a másik két térséget (1. táblázat). A vendégéjszakák több mint háromnegyede ebben a térségben valósul
meg, ami nem meglepő figyelembe véve, hogy a kereskedelmi férőhelyek több mint 84 százaléka itt összpontosul. A Tisza-tó
és a Velencei-tó kapacitáskínálata közel azonos szinten van, azonban a Velencei-tó sokkal kedveltebb desztinációnak számít
a turisták körében, hiszen dupla akkora vendégforgalmat bonyolít le, mint a Tisza-tó települései.
A magánszálláshelyek adatai alapján (2. táblázat) is kiemelkedik a Balaton térsége, és e szállástípusban a szerepe még
meghatározóbb, ugyanis a rendelkezésre álló férőhelyek 93 százaléka itt található. valamit a vendégéjszakák 97 százalékát
töltik el itt. Megfigyelhető azonban, hogy míg az egy lakosa jutó kereskedelmi férőhelyek esetében a Tisza-tó és a Velenceitó esetében is hasonló értékeket kapunk, addig a magánszállások tekintetében a Tisza-tó mind a szálláskapacitás, mind
a vendégforgalom értékekben felülmúlja a Velencei-tavat, azonban az egy főre jutó értékek a Velencei-tó esetében sokkal
kedvezőbb értékeket mutatnak.
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1. táblázat: A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás és vendégforgalmi adatai 2017. évre vonatkozóan (Forrás: KSH tájékoztatási
adatbázis)
Vendégéj-szakák
Külföldi vendégéjszakák
Szállás-egységek száma
Férőhelyek száma Vendégek száma
száma
aránya (%)

Balaton

Tisza-tó

Velencei-tó

461

76 924

41

420 100

7 501

29

1 715 880

67 212

6 985

32,1

152 788

128 904

8,2

315 679

7,8

2. táblázat: A magánszálláshelyek kapacitás és vendégforgalmi adatai 2017. évre vonatkozóan (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis)
Balaton

Tisza-tó

Velencei-tó

Szállás-egységek száma

Férőhelyek száma

Vendégek száma

Vendégéj-szakák
száma

Külföldi vendégéjszakák
aránya (%)

502

4 490

23 163

59 370

6,8

16 664

96 205

340

1 218 784

2 127

8 954

3 573 809

29,5

28 140

14,4

3. táblázat: Az Airbnb kínálat jellemzői Magyarország nagy tavainál 2018 július (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis)
Balaton

Tisza-tó

Velencei-tó

Szállások száma
1 908
47

123

Férőhelyek

száma

átlag

673

5,5

10 934
326

5,7
6,9

átlag

25 979
20 989
20 989

Ár

MIN

3 000
3 263

6 000

MAX

419 804
140 000
90 000

A kutatás során gyűjtött Airbnb adatok alapján (3. táblázat) összesen 2 078 szálláshelyen 990 üzemeltető, 11 933
férőhelyet kínált rövid-távú szállásszolgáltatás keretében az Airbnb platformján a három tóparton, ami közel a 11 százalékát
képezi a KSH statisztikáiban feltüntetett magánszállás kapacitásoknak, és jelentősen elmarad a fővárosi Airbnb kínálattól is.
Az Airbnb kínálat a magyarországi tavak esetében követi nemzetközi trendeket, így ezekben a térségekben is a domináns
szállástípust a teljes lakások adják, míg a közös szobák száma elenyésző. A Balatonnál és a Velencei-tónál a teljes lakások
aránya 87 százalék – hasonló értékeket mutat Budapest is – míg a Tisza-tó esetében 79 százalék körül mozog.
A meghirdetett Airbnb szállások kb. 53 százaléka a befogadóképességet tekintve a Balatonnál és a Velencei-tónál a hat
fő alatti kategóriába sorolható, míg a Tisza-tónál ez az arány csak 43 százalék. A leggyakoribb szállástípus mind a három
térségben négy férőhellyel rendelkezik, míg második helyen a hat férőhellyel rendelkező szállások vannak, ami azt mutatja,
hogy a kínálat vélhetően az elsősorban az infokommunikációs technológiát intenzíven használó fiatalok, vagy a több főre
szállást kereső, árérzékeny családosok számára teszi versenyképessé az Airbnb-t.
Az Airbnb-vel kapcsolatban a turisztikailag frekventált helyeken egyre jobban előtérbe kerül az ingatlanok magáncélú
hasznosítása mellett azok az Airbnb platformján keresztül szállodaként való üzemeltetése is. A nemzetközi szakirodalom
az egynél több ingatlant kínáló szállásadókat tekinti általában „üzleti” felhasználóknak. Ezek alapján a három térségben
ez a gyakorlat mérsékelten van csak jelen, ugyanis a Balatonnál a szállások 76 százaléka, a Velencei tónál 77 százaléka,
míg a Tisza-tónál 84 százaléka egy üzemeltető kezelésében van, szemben például a fővárossal, ahol túlsúlyban vannak az
üzleti felhasználók (Jancsik et al. 2018). E mögött vélhetően az áll, hogy a közösségi szállásadás nem teljesen új jelenség a
vizsgált térségekben, így elsősorban már régebben a piacon lévő szereplők adják ki az ingatlanjaikat, akik ehhez megfelelő
tapasztalattal rendelkeznek, és kevésbé jellemzők a befektetési céllal új ingatlanokat vásárlók.
A lekérdezett adatok alapján az Airbnb kínálat települési szinten a három térség között meglehetősen egyenlőtlenül oszlik

1. ábra: Az Airbnb szállások száma és átlagára a 10 legjelentősebb tóparti városban, 2018 július (Forrás: egyéni adatgyűjtés alapján saját
számítás)
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meg, és elsősorban a Balaton parti településeken koncentrálódik (1. ábra). Siófok rendelkezik a legnagyobb kínálattal (301),
ami több mint kétszerese az őt követő Balatonfüred kínálatának (148). Ez jól mutatja azt is, hogy a közösségi szállásadás
elsősorban azokban a tóparti városokban emelkedik ki, ahol a kereskedelmi szállásférőhelyek száma is igen magas. Az
Airbnb-n hirdetett szállások átlagáraiban is jelentős szóródás figyelhető meg az egyes városok esetében, ugyanis átlagárakat
tekintve a Balaton nyugati-délnyugati részén – elsősorban Keszthely, Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves – olcsóbban
találhatunk szállást, míg Zamárdi térségében magasabb árfekvésű ingatlanokat kínálnak, így itt 35 ezer forint feletti átlagáron
mozognak a szállások.

4. Következtetések

Kutatásunkban a rövidtávú szállásszolgáltatás (Airbnb) helyzetét mutatjuk be hazánk nagy tavainál, és hasonlítjuk
össze az Airbnb kínálatot a kereskedelmi szálláskínálattal. Az eredményeink azt mutatják, hogy habár az Airbnb döntően
nagyvárosi jelenség, valamint a jelentős turisztikai vonzerővel és potenciállal rendelkező városokban és térségekben
elterjedt, Magyarország nagy tavainál is jelen van, ugyanakkor a kínált szállások számát tekintve jelentősen elmarad a
budapesti kínálattól. Nem meglepő módon a Balaton térségében jellemző a leginkább az Airbnb jelenléte, ami a korábbi
„zimmer frei” gyakorlat folytatásaként is értelmezhető.
Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy az Airbnb kínálat a vizsgált térségekben illeszkedik a nemzetközi
és budapesti trendekhez (Boros et al. 2018, Jancsik et al. 2018), így a hirdetések között döntően a teljes lakások vannak
túlsúlyban, míg a közös szobák szerepe elhanyagolható.
A kutatás további iránya lehetne az adatgyűjtést szisztematikus megismétlése az Airbnb terjedésének figyelemmel
kísérésének érdekében. Emellett érdemes lenne mélyebben megvizsgálni az Airbnb a kereskedelmi szálláshelyekre gyakorolt
hatását is a magyarországi turisztikai régiókban, illetve az adott települések ingatlanpiacára gyakorolt hatásait is, és azt
összehasonlítani a nemzetközi trendekkel.

Köszönetnyilvánítás

A tanulmányban ismertetett kutatás a 128015 számú „A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata” projekt részeként a
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósult meg.
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TUDATOS TURIZMUS, FENNTARTHATÓ TURIZMUS TOKAJ-HEGYALJÁN
DROTÁR NIKOLETT
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Abstract
Sustainability and sustainable development are one of the global issues, century Earth. People need to recognize that, in addition to global
economic development, sustainability needs to be taken care of. The solution, however, can not be realized at local or regional level. To
achieve results, feasible designs, co-operation are required. However, long-term solutions are still waiting for themselves. Nowadays,
more and more news is heard, we can read on Internet portals about the consequences of global problems. That is why it is also a matter
of focusing on how much emphasis is placed on the issue of sustainable development, responsible tourism and awareness among young
generations, especially in high schools. The aim of the research is to transform the perspective of tourists of the future, which mainly refers
to awareness and sustainability. High school students will form tourists of the future and it is important to know what kind of knowledge
and attitude they have to the natural environment related to tourism. I examined both the theoretical and practical implementation of
sustainability in Tokaj-Hegyalja.

1. Bevezetés

A turizmus egyre növekvő tendenciát mutat a gazdasági ágazatok között, azonban a növekvő turista érkezések száma,
akár nemzetközi akár belföldi szinten a turizmus negatív hatásait idézheti elő. A növekvő turistaforgalom, a természeti és
kulturális értékek megóvása miatt, egyre inkább előtérbe kerül a fenntartható turizmus. A téma aktualitásából következik,
hogy egyre újabb tudományos munkák készülnek a fenntarthatóságra vonatkozóan.
Tokaj-Hegyalja 5 városának (Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tokaj, Abaújszántó) középiskoláiban végeztem a
felmérést, a 9- és 12. osztályos tanulók körében. A vizsgálat célja, annak a bebizonyítása, hogy a fenntarthatóság, a felelősség,
a természeti és társadalmi értékek megóvása, nem kapnak kellő figyelmet az oktatott tananyagokban. A hipotézisem, hogy
a közoktatásban, a fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek, elméleti szinten csak a természettudományos tantárgyakban
jelennek meg. A tudatos gondolkodásmód hiánya miatt, a fenntarthatóság gyakorlati alkalmazása a tanulók körében nem
jellemző.

2. Anyag és módszer

A kutatási felméréseim, arra irányultak, hogy a Tokaj-Hegyalján működő középiskolák tanulóinak válaszaiból, információt
nyerjek a tudatos, és felelősségteljes gondolkodásukról, szokásaikról.
A pedagógusokkal készített mélyinterjúk elősegítették, hogy a kérdőívek kiértékelése során kapott negatív képet tovább
árnyalják, illetve jobban megvilágítsanak egy- egy részletet. Fontos volt, hogy a konkrét napi gyakorlatban hogyan valósulnak
meg az elméletben kialakított elvek. A tantervek és az egyes tantárgyi tematikák lehetővé teszik-e a környezetvédelem, a
fenntarthatóság szempontjainak megjelenítését, megtanítását. Az oktatási folyamatban a tanárok hozzáállása is meghatározó,
hiszen ha nem tartják a tantervi előírásokat az oktatás hatékonysága érezhetően csökken! Amennyiben azonosultak a
fenntartható turizmus gondolatával a fenntartható fejlődéssel úgy sokkal sikeresebb volt a tanulók megtanítása, szemléletük
formálása. Elkötelezettségük befolyásolta a jövő nemzedékének környezettudatos magatartását.
A végső konklúziók levonása előtt hazai és nemzetközi kitekintésben is összehasonlítottam, a primer forrásból szerzett
adatokat. Mind a nemzetközi mind a hazai szakirodalmat tanulmányoztam, a felelős turizmusra és a környezeti nevelésre
vonatkozóan, hogy kellő megalapozottságú véleményt tudjak alkotni.
Fenntarthatóság és a környezeti nevelés
A fenntartható fejlődés fogalmát, a 20. században a Brundtland jelentésben fogalmazták meg: „a fenntartható fejlődés
olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek
kielégítését.” (Gyulai 2012)
A fenntartható fejlődés, a tudatos turizmus szoros összefüggésben van a környezeti nevelés szerteágazó területeivel.
(Chikán et al. 2015) A pedagógusok által kifejtett szemléletformáló tevékenység, a gyakorlati élet különböző területeire
érvényes. Ennek megvalósulásához a környezeti nevelés tananyagának alapos ismerete elengedhetetlen. A környezeti nevelés
fogalmát elsőként 1977-ben fogalmazták meg Tbiliszben. „A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan világnemzedék
nevelkedik fel, mely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint annak problémáival. Ismeretekkel, készségekkel,
attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák
megoldásain és az újabbak megelőzésén”(Czippán et al. 2010). A környezeti nevelés során, a diákokkal éreztetni kell, hogy
a gazdasági, a társadalmi és az ökológiai jelenségek kölcsönös kapcsolatban vannak egymással, ezek egymástól függetlenül
nem létezhetnek. (O’Connell et al. 2005)
Az 1992-ben Rio de Janiero-ban megtartott konferencián a fenntartható fejlődés fogalmát bevezették a köztudatba. 1997ben Thessalonikiben arról határoztak, hogy az oktatásnak fontos szerepet kell kapni a környezet megóvásában.
A fenntarthatóság gondolatának a térhódítása egyre inkább megfigyelhető, az 1999-ben megtartott Brüsszeli, és 2002ben megtartott Johannesburgi konferenciákon. Az előadások célja volt, hogy a környezeti-, ökológiai nevelésről a hangsúlyt
a fenntartható nevelés felé irányítsák, és ennek jelentőségét az oktatásban, és a tantárgyi tematikákban (ha érintőlegesen is)
éreztessék.
Magyarországon az 1970-es években kezdődött meg a természeti értékek kihangsúlyozása az oktatásban. A biológia

370
tantárgy keretében jelentek meg elsőként a környezetvédelemre vonatkozó ismeretek. Az 1980-as években már tankönyvek,
segédanyagok jelentek meg, 1985-ben pedig az oktatási törvény megemlíti a környezetvédelem oktatásának fontosságát.
A 2000-es évek elején, olyan döntés született, hogy „a környezeti nevelésnek az életkori sajátosságoknak megfelelő módon
az oktatás minden szintjén, valamennyi műveltségterületen meg kell jelennie.” A dokumentum kimondja, hogy az oktatás
hangsúlyát a fenntarthatóság fogalmára kell helyezni (Czippán et al. 2010).
Abban az esetben, ha a környezeti nevelést, a gyakorlati életben szeretnénk megvalósítani, annak két formája lehetséges.
Iskolában, és iskolai tevékenységeken kívül. Még az előzőre jó példa, az osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, az iskolán
kívüli tevékenységnél a családdal történő utazások, nyaralások jelentősek. „A családban tapasztalt viselkedési, fogyasztási,
életvezetési szokások alapvetően határozzák meg az ott nevelkedő gyermekek környezeti érzékenységét. Indokolt tehát a
nevelés, benne a környezeti nevelés egyik legfontosabb területének a családi életet és életmódot tekinteni.” (Nagy 2010)

3. Fenntarthatóság és turizmus

A turizmus a világgazdaság harmadik legfontosabb iparága. A globális GDP-hez 10%-al járul hozzá, a hatásai szinte az
élet minden területén megmutatkoznak. Ha a pozitív hatásait vizsgáljuk, akkor hátrányos helyzetű térségekben kiegészítő
jövedelemként funkcionálhatnak például a falusi szálláshelyek létrehozása, hiszen munkahelyteremtést generál, és a
gazdaságra is pozitív hatást gyakorol. Ugyanakkor a negatív hatásoknál, a környezetre gyakorol hatást, a túlzsúfoltságot,
a helyi közösségek kultúrájának, szokásainak a rombolását idézheti elő. (Drotár et al. 2017) Felmerülhet a kérdés, hogy a
fenntarthatóság, és a turizmus milyen szálakon kapcsolható össze? A fenntartható turizmus fogalmát a WTO a következőképpen
fogalmazta meg: „A fenntartható turisztikai fejlesztés egyrészt kielégíti a jelenlegi turisták és fogadó területek szükségleteit,
másrészt védelmezi és növeli a jövő lehetőségeit. Az elképzelések szerint lehetővé teszi az erőforrások olyan módon
történő menedzselését, hogy miközben az emberiség kielégítheti gazdasági, társadalmi és esztétikai igényeit, ugyanakkor
megőrizheti az alapvető ökológiai folyamatokat, a biológiai változatosságot és az életet fenntartó rendszereket, valamint a
különböző népek és csoportok kulturális integritását.” (WTO 2000) A fenntartható turizmus, a fenntartható fejlődés elvére
épül, és ennek az érvényesítését a turizmusban próbálja visszaadni. Ez a turizmusforma egyaránt foglalkozik a természeti
és kulturális környezet fenntarthatóságával. Természetesen, itt is a három tényező, a gazdaság, a társadalom, és a természeti
tényezők összefüggése is dominál.
Napjainkban a fenntartható turizmus, a tudatos, vagy okos turizmus és a felelős turizmus kifejezés divatossá vált, és
egyre gyakrabban használják. Ennek ellenére az elméleti megfogalmazásokban található kritériumoknak való megfelelés, a
gyakorlati életben még nem terjedt el szélesebb körben.
Kutatási eredmények
A felmérés során a következő kérdésekre kerestem a választ:
• Mennyire fontos a környezetvédelem a diákok körében, egy osztálykirándulás, egy családi nyaralás ideje alatt?
• Hogyan viszonyulnak a diákok a fenntartható fejlődéshez, mit jelent számukra a fenntartható fejlődés fogalma?
• Melyek azok a tantárgyak, amelyek keretében tanultak a konkrét az ismertekről?
A megkérdezettek 40 %-a nem tanult közvetlenül turizmust Az igen válaszok 60%-az, arra vezethető vissza, hogy két
intézmény van Hegyalján, ahol turisztikai képzést folytatnak. Tokajban a KIK Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnázium,
míg Sátoraljaújhelyben a Kossuth Lajos Gimnázium.
A tanulók 85%-az a természettudományos tárgyaknál hallott és tanult a fenntarthatóság, a környezetvédelem
fontosságáról.
Az 50 órás közösségi szolgálatot a diákok maguk választhatják: egészségügyi és szociális, oktatási, természet és
környezetvédelmi, illetve katasztrófavédelmi helyszíneken. A diákok, mindössze 13%-a választotta a környezetvédelmi
tevékenységet magába foglaló munkát. A középiskolás korosztályban, napjainkban a minél gyorsabban és a legkisebb
erőfeszítéssel elvégezhető munka elvégzése a meghatározó. Ebből következik, hogy cselekedeteiket nem a tudatosság
vezérli. Igyekeznek olyan feladatot kiválasztani a közösségi szolgálat esetében, amely a legkevesebb ráfordítást igényli. A
környezeti, és természetvédelmi tevékenység nem tartozik a népszerű munkák körébe. A diákok 45%-a letöltötte a kötelező
50 órás közösségi szolgálatát. 40%-uk a feladatot a táborokban történő gyermekfelügyeletet, 17%-uk az egészségügy,
15%-uk katasztrófavédelem, 13%-uk természetvédelem, és 10%-uk a szociális feladatok elvégzését választotta gyakorlati

1. ábra: Melyik tantárgy keretében tanultál/hallottál a
környezetvédelemről/környezet szennyezésről?

2. ábra: Ha letöltötted a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot,
milyen tevékenységet végeztél?
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3. ábra: Hol figyelsz oda leginkább az energiafelhasználásra?

munkaként.
A fenntarthatóság elméleti, és gyakorlati alkalmazása, nem csak iskolai színtereken, hanem iskolán kívüli utazásoknál/
szokásoknál is meghatározó.
Fontosnak ítéltem meg, azt felmérni, hogy a diákok mennyire figyelnek oda az energiafelhasználásra az iskolákban,
otthonaikban, és tudatos turistaként.
A válaszadók 83%-a, az otthonában, 9,5%-a turistaként és 7,5%-a az iskolában figyel oda leginkább az energiafelhasználás
gazdaságos működtetésére. Ha az oktatási rendszerünk jobban tudatosítaná az energiatudatosság fontosságát, akkor a
közoktatási intézményeknek hasonló arányban kellene a válaszokban megjelenniük, mint a tanulók otthonaiknak. A válaszok
alapján kijelenthető, hogy a tanulók cselekedeteit e téren sem a tudatosság jellemzi.
Az elméleti ismeretek elsajátítása, és az energiafelhasználás tudatossági vizsgálata mellett fontos a családi és iskolai
utazások során tanúsított tudatos turista szokások megtartása a választott közlekedési eszközt illetően. A válaszadók 72%-a
a családi nyaralások alkalmával, személygépkocsival utazik, még iskolai kirándulások alkalmával a vonatot és az autóbuszokat
használják közlekedési eszközként.
A szálláshelyek kiválasztásánál, a diákok 35%-a családi utazások alkalmával a hoteleket, 30% a panziókat, 15% a falusi
szálláshelyeket, 5% a kempingeket, még 15% a rokonokat választotta. Iskolai kirándulások alkalmával, a válaszadók 60%-a
diákszállókat, 24% a kempingeket, és 16% a panziókat jelölte meg.
A turistaszállások kiválasztásánál azt, hogy a kiválasztott szállás környezet barát-e, illetve, hogy mennyire veszik
figyelembe, ezt a tényezőt a szállás lefoglalásakor, a megkérdezettek 44%-a ítélte fontosnak. A környezetbarát szálláshelynél
meghatározó szempont volt például a szelektív hulladékgyűjtés, a víztakarékosság, a geotermikus energia használata.
56 %-a a diákoknak a szálláshely kiválasztásánál nem tartotta meghatározó tényezőnek az energiatakarékosságot és a
környezetbarát működtetést!
A helyi hagyományok, a biogazdálkodás, az egészséges élelmiszerek fogyasztása iránt, a családi utazások során, a
megkérdezettek 54%-a tanúsított érdeklődést, míg az iskolai utazások alkalmával a tudatos felkészítésnek köszönhetően a
válaszadók 65%-a válaszolt igennel.
A családi utazások során a diákok a pihenést részesítik előnyben, még iskolai utazások alkalmával az új ismeretek
megszerzését. A természeti értékek megőrzését, és védelmét a válaszadók 80%-a fontosnak ítéli meg. Ezen a téren
tapasztalható a leginkább tudatos gondolkodás.
A pedagógusokkal készült mélyinterjúkban a kérdéseket a környezetvédelemre, a tantervi/tantárgyi követelményekre,
illetve arra helyeztem, hogy mit gondolnak a diákoknak a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteiről, és az oktatási
intézményekben a gyakorlati alkalmazásukról/ alkalmazási lehetőségeiről.
A vizsgált oktatási intézményekben, a pedagógusok által tanított tárgyak skálája a közismeretitől egészen az idegenforgalmi
szakmai tárgyak tanításáig terjed. A diákok által adott válaszokból az derült ki, hogy a vizsgált oktatási intézményekben a
diákok, vagy közömbösek a témával kapcsolatosan, vagy jelentéktelennek ítélik ezt a problémát, illetve a fogalmi háttér
zavarairól is beszámoltak a tanári interjúk.
A pedagógusok az 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatosan kiemelték, hogy intézményi keretek között előtérbe
helyezik a fenntarthatóságra vonatkozó tevékenységeket, legyen az például hulladékgyűjtés, de sajnos a tanulók az intézmény
falain kívül, az elméletben megtanult ismereteket nem használják.
A tanmenetek készítésekor, a pedagógusok előtérbe helyezik a fenntarthatóság és tudatosság kérdését. Napjainkban a
nagy mennyiségű tananyag következtében gyakori a lemaradás a tervezett tanmenethez képest, ezért előfordul, hogy csak
érintőlegesen tudják oktatni a tudatosságra a fenntarthatóságra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. Az elméleti
ismeretek hiánya meghatározónak bizonyul a tanulók környezettudatos cselekedeteik során.
Összegzés
A fenntarthatóság, a felelős turizmus, a felelős turista attitűdje meghatározó a középiskolai diákok körében, hiszen belőlük
lesznek a leendő okos, vagy tudatos turisták. Történetiségében és szakmai tartalmi mélységében tanulmányozva a hazai és
nemzetközi szakirodalmat valamint figyelembe véve a kapott kutatási eredményeket, megállapítható, hogy a tudatosság
kialakítását nem középiskolás korban kell kezdeni.
Fontos viszont a környezeti nevelésnek az oktatásban betöltött szerepe, illetve a gyakorlati alkalmazások lehetőségének,
megvalósításának a biztosítása. A fenntarthatóság, és a turizmus kapcsolatát, illetve a felelős turizmus kialakulásának és
napjainkban betöltött szerepének fontosságát.
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A kérdőíves felméréssel, és mélyinterjúkkal felmért Tokaj-Hegyalja 5 városának középiskolájában a tudatos gondolkodást,
a fenntarthatóságot, a jövő felelős turistáinak az oktatás során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretei még számos területen
hiányosságot mutatnak.
Az adatok kiértékelése során, arra következtetésre jutottam, hogy a tudatos turizmushoz kapcsolódó ismereteket főként,
3 természettudományos (biológia, földrajz, turizmus) tantárgy keretében tudják elsajátítani a tanulók.
Ha tudatosítani szeretnénk a tanulókban, hogy a gazdaság egyik meghatározó ága a turizmus, akkor mindenképpen
előtérbe kell helyeznünk a tudatos turizmusra nevelést, mind a gyakorlati életben, mind pedig a tantárgyak tematikájában,
nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon.
A világ kitárult, a globalizáció egyre nagyobb mértéket ölt, és a társadalom is folyamatosan fejlődik. A kutatás
viszont azt igazolja, hogy a diákok ismeretanyaga és szokásai nem a tudatos turista szerepkörére hangolódnak. Kevés a
turisztikai szokásukban a tényleges tudatosság és a fenntartható fejlődés gondolatának bővítése. Elméletben tanulnak a
fenntarthatóságról, de mivel a gyakorlatban nem alkalmazzák, ezért az ismereteik hiányosak. A nagy mennyiségű tananyag
mellett, iskolán kívüli programokra kevés esetben marad idő, ahol a megszerzett tudást alkalmazhatnák. Azonban, az oktatási
színtereken belül is, alapvető dolgokra nem figyelnek a tanulók, például a világítás lekapcsolása a tantermekben a tanórák
után. Jelentéktelen dolognak minősül, de ha megfelelő időt fordítanánk a szemléletformálásra, akár az energiatakarékosságra
vonatkozó alapvető dolgok, a tanulók szokásaivá is válhatnának. Mivel a fenntarthatóság témaköréről, a természettudományos
tárgyaknál, csak érintőlegesen (Max. egy-két tanóra alkalmával) tanulnak a diákok, akár más tantárgyak keretében is
lehetne a tudatosság témájával foglalkozni, például történelem óra során. Történelem órán, akár egy forráselemzést is
lehet gyakorolni a diákokkal a fenntarthatóság jegyében. Egy-egy forrás elemzésével a történelmi korszakok embereinek
életvitelét, fogyasztói szokásaikat, de akár a természettel való kapcsolatukat is lehet vizsgálni. A források felhasználhatók,
úgy, hogy a diákok a mai emberiség fogyasztási szokásaival összevetik, és következtetéseket vonnak le belőlük.
A felelős gondolkodás kialakítását, nem középiskolai tanulóknál kellene elkezdeni előtérbe helyezni, hanem óvodás kortól
kezdve családi, és oktatási színtereken együtt kellene, hogy megjelenjen. Az oktatási intézményekben, növelni kellene azon
tanulmányi kirándulások számát, ahol a fenntarthatóság, a tudatosság prioritást kaphatna.
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TANÖSVÉNYEK WEBES GEOVIZUALIZÁCIÓJA
AZ UPPONYI-HEGYSÉG TERÜLETÉN
BALLA DÁNIEL, SZABÓ ZSUZSANNA, MOLNÁR DÁVID
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék

Abstract
The aim of the study is to create a mash-up geovisualizing web based digital trail paths in the area of Nekézseny. For the realization mainly
the Google Maps API v3 technology and the Keyhole Markup Language (KML) were used.

Kulcsszavak: KML, tanösvény, geovizualizáció, WebGIS

1. Bevezetés
Az 1980-as években jelentek meg a turizmusnak azon szelídebb formái - összefoglaló néven alternatív/zöld turizmus
-, amelyek a turizmus negatív hatásainak mérséklését célozták meg. Fejlesztéseik tudatos, átfogó koncepciók alapján
történnek, melyben kiemelt figyelmet kapnak az adott területek természeti, kulturális és gazdasági adottságai (Kiss 2001).
A környezettudatosság élőtérbe kerülésével egyre inkább olyan turisztikai szolgáltatások kialakítására van igény, amelyek a
fenntarthatósági elveknek megfelelnek, segítik az értékek megőrzését, és egyben alkalmasak a szemléletformálásra (Fülep
2004). A tanösvények, mint a természeti és kulturális értékek bemutatására, a természetvédelmi nevelésre, a természetjárás
népszerűsítésére és a turistaforgalom fellendítésére egyaránt alkalmas szolgáltatások (Internet1), szervesen illeszkednek e
szemléletbe. Ennek következtében számuk az ezredfordulót követően ugrásszerűen megemelkedett, hazánkban mára az 500
felé közelít (Kollarics 2015). Az online szolgáltatások fejlődésével a térképek informatikai reprezentációi is nagyléptékben
megnövekedtek (Várhelyi 2009), melyeknek köszönhetően a tanösvények információ terjesztési lehetőségei is szélesedtek. A
legtöbb térbeli vonatkoztatású adatbázis webtérképeket használva elérhetővé/letölthetővé teszi azok adatait (Zichar 2011b;
Zichar 2012). A felhasználóknak is többféle lehetőségük van térbeli adatbázisaik webes publikálására az erre kifejlesztett
interfészeken keresztül (Pődör - Kiszely 2014; Zichar 2003; Zichar 2011a). Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogyan
zajlik a Nekézseny kiindulóponttal kialakítandó tanösvények webes környezetbe való integrálása.

2. Anyag és módszer

Mintaterület bemutatása
Nekézseny egy kis település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1. ábra), mely gyönyörű természeti környezetben fekszik.
A település északi része természetvédelmi oltalom alatt áll, a Lázbérci Tájvédelmi Körzet részeként (Dövényi 2010). Emellett
az Európai Unió Natura 2000 hálózathoz tartozó területek is találhatók határain belül. Kulturális értékek tekintetében is van
bőven bemutatni való. A falu világhírű színésznője, Szeleczky Zita, akit itt helyezte végső nyugalomra, emlékére a Szeleczky
Zita Emlékházat nyitották meg. Balogh Béni író a falu szülöttje, akinek munkásságát a Balogh Béni Irodalmi Emlékhely őrzi.
A református templom alapkövét 1816-ban tették le, emellett egy iskolakápolna is található a településen, a Szent László
király kápolna. A régi hagyományok felidézésére, a múlt megőrzésére egy falu múzeum került kialakításra, a Hagyományok
Háza (Internet2).
A település értékeinek bemutatása céljából egy természetvédelmi és természetismereti tanösvény (Patakvölgy

1. ábra: Nekézseny elhelyezkedése
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2. ábra: A kialakított mash-up oldal

tanösvény), valamint egy kultúrtörténeti tanösvény (Nekézsenyi kultúrtörténeti tanösvény) kerül kialakításra (jelenleg az
engedélyeztetés folyamata zajlik).
2.2. A webes munkafolyamat ismertetése
A munkafolyamat első lépéseként a tanösvényeket tartalmazó *.shp fájlt ArcGIS 10.2 szoftverkörnyezetben Export to kml
parancs segítségével exportáltuk kml állományokba, melyeket aztán egy következő lépésben általunk definiált kml sablonba
integráltuk. A munkamenet utolsó fázisa pedig a Google térkép és a kml kezelő függvények weboldalba való beágyazása volt. A
mash-up oldal megvalósításánál öt különböző technológiát alkalmaztunk. A térkép és a földrajzi adatok megjelenítése Google
Maps API V3 és KML eszközök felhasználásával történik. A webes felület kialakításához a Twitter fejlesztői által készített
BootStrap front-end framework-öt és a HighCharts interaktív felületét használtuk fel. A Bootstrap elsősorban HTML5 és a
CSS3 technológiákra épül. Teljes körű használatához szükséges a jQuery. A jQuery népszerű JavaScript keretrendszer, mely a
HTML kód, és a kliensoldali JavaScript közötti kapcsolatot hangsúlyozza. A jQuery célja az, hogy amennyire csak lehetséges,
leválassza a JavaScript kódot a HTML-ből, és különböző eseményvezérlőkön és azonosítókon keresztül kommunikáljon a
weblap HTML elemeivel.

3. Eredmények

A célkitűzéseknek megfelelően elkészült, az interneten az útvonalak fizikai kialakítását követően szabadon elérhetővé és
böngészhetővé váló, a digitális tanösvényeket bemutató mash-up oldal (2. ábra). A munkafolyamat eredményei lényegében
három különálló egységre bonthatók. (1) A tanösvények és az azokhoz kapcsolódó állomások kialakítása. (2) Az egyes
állomások természeti-kultúrtörténeti értékeit leíró információk összegyűjtése. Minden egyes állomásnál reprezentáló
helyjelölőhöz kapcsolódó információs buborék biztosítja a legfontosabbnak tartott információk (Tájegység, Település,
Érintett Nemzeti Park Igazgatóság, Téma, Útvonal hossza, Szintemelkedés, Menetidő, Állomások száma, Érintett természeti
terület, Tanösvény rövid bemutatása) megjelenítését. (3) A térképi felületen megjelenítendő adatok reprezentálása kml
állomány létrehozásával. E munkafolyamat során a Google API-k felhasználásával (térkép inicializálás, KML függvénykezelés,
rétegmegjelenítés és eltüntetés) a KML állományaink megjelenítése történt a Google Térkép felületén, a Google Föld
felhasználásával, valamint a túra során előforduló reliefkülönbségek vizualizálása valósult meg.
A kiválasztott térképszolgáltatás számos előnye (eseménykezelés támogatás, nincs szükség bővítményre a beágyazáshoz,
stb.) mellet találkoztunk főleg a KML elemeket (formázási korlátok, alapértelmezett megjelenítés, stb.) korlátozó tényezőkkel.
Mindezek mellett azonban, kijelenthető, hogy az ingyenes hozzáférhető és felhasználható szolgáltatások alkalmazása mára
már megfelelő szinten képes biztosítani földrajzi adatok webes közlését.
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NEKÉZSENY TÚRAÚTVONAL HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOTURIZMUS
ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
SZABÓ ZSUZSANNA, BALLA DÁNIEL
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Abstract
The aim of the study is to present the evolvement of the trails network of Nekézseny for the purpose of supporting the boost of the
okoturism. Nekézseny is a small village in one of the most undeveloped region of Hungary, its northeast part, near to the Bükk montain.
Inspite of its pint-size, Nekézseny has lots of traditional, cultural and natural values. To demonstrate its values two thematic circle trails
and some shorter paths were designed, moreover, two trails were planed to connect Nekézseny to the neighbour trails in the Bükk montain.

Kulcsszavak: kultúrtörténet, természetismeret, tanösvény, fenntartható turizmus

1. Bevezetés
Az ökológiai turizmus egy jó kitörési lehetőséget kínál azon kis falvaink számára, melyek viszonylag zavartalan természeti
területeken helyezkednek el, és jelenkori, múltbeli kulturális értékeket kínálnak. E természetre és kulturális vonzerőkre épülő
fenntartható turizmus egyben segíti az értékek megbecsülését, megőrzését, a környezeti nevelést és szemléletformálást,
illetve jövedelemteremtő hatásánál fogva támogatja a helyben maradást, a helyi közösség megélhetését is (Fülep 2004;
Várhelyi 2009).
Nekézseny, a Csernely-patak völgyében fekvő, dombokkal körülövezett borsodi kis falu, szintén az ökoturizmusban látja
fejlődésének egyik lehetőségét. A természeti kincsekben bővelkedő község gazdag múlttal is rendelkezik és kulturális téren
sem kell szerénykednie. A természeti értékek megőrzésére 1975-ben létrejött a Lázbérci Tájvédelmi Körzet, valamint az
Európai Unió ökológiai hálózatához tartozó területek is részesednek a falu közigazgatási területéből. A településen fellelhető
múltbeli örökségek megőrzésére és bemutatására az elmúlt években számos lépés történt. Megnyitotta kapuit a Szeleczky
Zita Emlékház, a Balogh Béni Irodalmi Emlékhely, valamint a Hagyományok Háza, újraszerveződött a Pávakör együttes,
emellett évente megrendezésre kerülő hagyományörző programok is színesítik a falu életét.
Kétségtelen, hogy Nekézsenyben az ökoturizmus lehetőségei adottak, ahhoz viszont, hogy az ebben rejlő potenciált ki
tudjuk aknázni további lépésekre, átfogó fejlesztésekre, turisztikai programcsomagok kidolgozására és hatékony marketingre
van szükséges.
Jelen tanulmány Nekézseny község túraútvonal hálózatának kialakítására fókuszál, mely egy következő lépés a
fenntartható turizmus elősegítésében. A tanulmányban bemutatjuk, hogyan tervezzük Nekézseny becsatolását a környező
túraúthálózatba, valamint azt hogy, hogyan történt a tematikus túraútvonalak kijelölése a falu hagyományainak, kulturális és
természeti értékeinek bemutatása céljából.

2. Anyag és módszer
Nekézseny bemutatása

Nekézseny Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, az Upponyi-hegységben található (1 ábra) körülbelül 700
lélekszámú falu. Közigazgatási területe 1410 ha. Nekézsenyt körülvevő városok és falvak gazdag történelmi múlttal
rendelkeznek. 46 km-re található két megyei jogú város, Eger és Miskolc. Ettől közelebb helyezkedik el a Szalajka-völgyről
és lipicai méneséről híres Szilvásvárad, Jókai Mór bujdosó helye Tardona. A közelben található az Upponyi-szoros szurdoka
és a Lázbérci víztározó, a Damasa-szakadék, az 1567-ben törökre robbantott a dédesi vár romja, a Bélapátfalvai Ciszterci
Apátság, a bánhorváti Platthy-kastély, hogy néhány nevezetességet megemlítsünk (Dövényi 2010).
Természeti értékek

Nekézseny a Lázbérci Tájvédelmi Körzet keleti szélén helyezkedik el. A 3634 ha-os védett területből a település
közigazgatási határain belül 665 ha található. Emellett területének egy része a Natura 2000 hálózat két természetmegőrzési
terület - egyike az Upponyi-szoros, a másik a Sátai Tőkés-völgy -, valamint a Bükk hegység és peremterületei madárvédelmi
terület (SPA) része is. Nekézseny erdősültsége magas, 80 % fölötti, a mai erdők állományainak zömmét a csertölgy és
kocsánytalan tölgy, a gyertyán alkotják, de helyenként a fekete fenyő és a bükk is előfordul. Növénytanilag a tájvédelmi
körzet különlegesen értékes, ritka növényei: a leány-kökörcsin, a sziklai perje, az erdélyi nyúlfarkfű és számos más, a bükki
sziklagyepekre jellemző növény. Állatvilága megegyezik a Bükk hegység állatvilágával, de annál gazdagabb, mert a Lázbérci
víztározó zavartalan vízfelülete megfelelő élőhelyet nyújt a vízimadarak számára is. Itt fészkel a fokozottan védett fekete
gólya, rendszeresen megfigyelhető az uhu és ezen kívül a szürke gém is fel-feltűnik a területen. A Csernely-patak jellemző
halfaja a fokozottan védett petényi márna, fokozottan védett ragadozója pedig a vidra. A településünk felszín alatti vizekben
gazdag, határain belül több forrás tör felszínre a hegy gyomrából (Bartha – Ilonczai 2005).
Épített értékek és bemutató helyek
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A Szent László király kápolna 1937-ben épült iskolakápolnaként. A kis kápolna nyeregtetős homlokzati részen – kissé
kiemelve –, egy fából készült huszártorony szolgál az egyetlen harang elhelyezésére. A református templom alapkövét
1816. június 22-én rakták le. A templom, belső egyhajós, kazettákra osztozott famennyezettel. A nyugati oldalon található
fekete márványlap az I. világháború hősi halottjaira emlékezik. A II. világháborúban elesettek emlékére a falu központban,
a Csernely-patak mentén Kopjafás Emlékparkot hoztak létre. A templom előtti közparkban található településünk első
ismert írásos említése 600 éves évfordulójának emlékjele. Községünkben 2005-ben a Szeleczky Zita Emlékház, 2006-ban
pedig a Balogh Béni Irodalmi Emlékhely nyitotta meg kapuit. 2015-ben a megüresedett iskola épületegyüttesében falu
múzeum, a Hagyományok Háza került kialakításra, mely állandó kiállításaival segíti a régi hagyományok felidézését, a
múlt megőrzését. Településünkön fellelhetők a vidékre jellemző építési hagyományt képviselő kétlakásos csűrös, valamint
tornácos épületek. A falu határában a hegyoldalon hangulatos pincesor található, jelezvén, hogy a térségben is hagyománya
van a szőlőtermesztésnek (Internet1; Tóth – Angyal 2017).
Híres emberek

Szeleczky Zita világhírű színművésznő 1915. április 20-án született Budapesten, de nekézsenyi felmenői voltak. A
családi sírhely is itt található, ahová végakarata szerint őt is temették. A falu híres szülöttje Balogh Béni író, aki 1922-ben
Nekézsenyben született, és itt töltötte gyerekkorának 13 esztendejét. Legtöbb írásában Észak-Magyarország változatos tájain
játszódó történelmi eseményeket eleveníti meg. Csorba Ilona színésznő szintén nekézsenyi szülött és végső nyugalomra is
itt helyezték el (Internet2).
Hagyományok

A falu szélén rég múlt időkre emlékeztető tanyás gazdálkodás folyik. Az idősek még mindig űzik a falunk régi hagyományát,
a szövést, kosárfonást. A gasztronómiai szokásoknak is megvannak a helyi hagyományai: jellegzetes nagymamáink által
még mindig készített ételek pl.: krumpli laksa, begyerő. Nagy hagyományokkal rendelkeznek a bálok: asszonybál, szüreti
bál, Katalin napi bál. Szeptemberben az óvodások részvételével minden évben szüreti felvonulásra kerül sor. Minden év
augusztus utolsó hétvégéjén megrendezésre kerül a Nekézsenyi Hagyományörző Nap. A nekézsenyi hagyományörző Pávakör
2014 őszén szerveződött újra több mint 20 évnyi csönd után (Internet1).
Társadalom, gazdaság és infrastruktúra

Nekézseny a leghátrányosabb kistérségek egyikéhez, az Ózdi Kistérséghez tartozik, és az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések egyike (Internet3). Idősödő korösszetétel és a fiatalok elvándorlása
jellemző. Az elmúlt években azonban, a megnyert pályázati pénzeknek köszönhetően számos beruházás történt (illetve
jelenleg is zajlik), többek között útfelújítás, új parókia és óvoda építése, az önkormányzat és az egykori iskolák épületének
rekonstrukciója, emlékhelyek és bemutató helyek kialakítása, és emellett munkahelyteremtés felé is történtek lépések. A
2014-ben létrejött Együtt Nekézsenyért Egyesület igen jelentős közösségi tevékenységet végez. Az elmúlt időszakban pedig,
a számos jubileumi és egyéb rendezvénynek köszönhetően, növekedett a település látogatottsága is. Az idei évben már
szálláshelyek kialakítására is sor került.
Túraútvonalak kijelölése, állomások meghatározása, az engedélyeztetés folyamata

Nekézseny közigazgatási területén belül jelenleg nem található felfestett túraútvonal, viszont a Kohászok útja kék keresztje
(Miskolc-Sáta-Salgótartán) a falu északi határához nagyon közel fut és az Országos Kéktúra vonala is viszonylag közel –
néhány km-re észak-keletre – halad. A település déli, délkeleti szomszédságát vizsgálva pedig, láthatjuk, hogy a környék
– a Bükk-hegység közelségéből adódóan – nagyon gazdag túraútvonalakban (1.a ábra). Az útvonalak irányultságának
meghatározásánál az egyik döntő fontosságú volt, hogy Nekézsenyt bekapcsoljuk a vérkeringésbe, tehát rácsatlakozzunk a
legközelebbi útvonalakra. A tematikus útvonalak (tanösvények) kijelölésénél pedig Nekézseny – korábbiakban már említett
– természeti és kulturális értékeinek bemutatása volt a mérvadó, hogy a lehető legtöbb értéket felfűzve jelöljük ki azokat.
Emellett a természeti kincseket ismertető tanösvényt, mivel a falu északi része az, amely természetvédelmi oltalom alatt
áll, egyben arra is használtuk, hogy elérhető legyen róla a Kohászok útja kék keresztjén át az Országos Kék. A nyomvonalak
kijelölése Baráth Zoltán természetvédelmi őr (Bükki Nemzeti Park - BNP) segítségével történt. A kijelölésnél fontosnak
tartottuk azt is, hogy az útvonal létrehozása a lehető legkevesebb fizikai beavatkozással járjon, a lehető legkevesebb
szereplőt kelljen bevonni az engedélyeztetésbe, de mindemellett mégis sajátos hangulatú, változatos útvonalak kerüljenek
kialakításra. Igy leginkább már meglévő földutakon és kitaposott ösvényeken át jelöltük ki azokat, és inkább az állami,
önkormányzati tulajdonban lévő területeket részesítettünk előnyben a magántulajdonban lévők helyett, illetve törekedtünk
arra, hogy olyan részeket is bekapcsoljunk, ahol a kisfalunkra, a szomszédságra, valamint a Bükkre szép panoráma nyílik. A
természetismereti, -védelmi tanösvénynek pedig a Csernely-patakon való többszöri átkeléssel igazán egyedi, vadregényes
jelleget biztosítottunk.
Az útvonalak rögzítése után lakossági egyeztetésekre került sor, melyben meghatároztuk a tanösvények állomásainak
számát, megbeszéltük ennek megfelelően az esetleges nyomvonal változtatásokat, valamint a későbbi feladatokról (a
táblák információtartalommal való feltöltése, fényképek készítése, webes fejlesztések, stb.) is szó esett. Ezek után még
egy visszacsatolás történt a BNP természetvédelmi őrszolgálat munkatársai felé és a rábólintás után kezdődhetett az
engedélyeztetés.

379

3. Eredmények

1. ábra: Nekézseny elhelyezkedése és a kialakított túraútvonalak

Nekézseny értékeinek bemutatására egy kultúrtörténeti, valamint egy természetvédelmi és természetismereti tanösvény
kialakítását kezdtük meg, míg a szomszédos túrautakra való csatlakozás céljából két nyomvonalat terveztünk meg (1.b ábra).
Az útvonalak Nekézseny község központjából indulnak. A két tanösvény körtúra. A Patakvölgy tanösvény, mely a
természetvédelmi és természetismerti tartalmú, 10 km hosszú és 7 állomást tartalmaz, előbb északnak indul, majd nyugatnak
fordulva tér vissza a központba. A tanösvény egy szakaszán együtt fut a Kohászok útja kék keresztjével. A Nekézsenyi
kultúrtörténeti tanösvény, amely 5 km hosszú és 13 állomást foglal magába, előbb szintén északnak indul, utána viszont
keleti irányt véve kanyarodik vissza a kiindulópontjába. A két túraútvonal dél felé indul, az egyik a Nagyvisnyó-Miskolc sárga
sáv jelzésébe csatlakozik, míg a másik Szilvásvárad településére vezet, és ott fut bele a Szilvásvárad-Omassa sárga sáv, illetve
a Szilvásvárad-Felsőtárkány zöld sáv jelzésébe. A kialakított útvonalak tartalmaznak még olyan leágazásokat, amelyekkel
forrásokhoz, az útvonalakra fel nem fűzött látnivalókhoz lehet eljutni.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálat munkatársainak: Baráth Zoltánnak az útvonalak
tervezéseben, kijelölésében végzett, áldozat- és segítőkész munkájáért, Bartha Attilának a Szilvásvárad felé irányuló útvonal kijelölésében
nyújtott készséges segítségéért és Bartha Csabának hasznos tanácsaiért, támogatásáért.
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DEBRECEN VÁROSFEJLESZTÉSÉNEK CSOMÓPONTI ELEMEI
KOZMA GÁBOR
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

1. Bevezetés

Az elmúlt évtizedben Debrecenben igen jelentős fejlesztések mentek végbe, amelyek sok tekintetben megváltoztatták a
város arculatát és növelték a település versenyképességét. Tanulmányunk célja ezen változások egy-egy jellemző típusának
a bemutatása, valamint a jövőben várható trendek vázolása.

2. A belváros átalakulása

A debreceni belváros szerkezete hosszú történeti fejlődés eredményeként alakult ki, és a XX. század elején utcahálózatát
egy főutca, és azt keresztező három mellékutca-pár jellemezte. A szocializmus éveiben két jelentős változás zajlott le: egyrészt
a gépkocsik számának növekedése következtében fokozatosan visszaszorult a főutca sétálóutca jellege, másrészt az 1960-as
években – részben a növekvő gépkocsiforgalom kezelése céljából – a történelmi városközpont északi és keleti határán egy
kiskörutat alakítottak ki.
A rendszerváltás után ugyanakkor egyre sürgetőbben merült fel az az igény, hogy a többi nagyvároshoz hasonlóan
Debrecenben is alakítsanak ki gyalogos övezetet, erre azonban az 1990-es évtizedben még nem került sor. Az 1998-ban
hatalomra került új városvezetés ugyanakkor már határozott lépéseket tett a helyzet javítása érdekében. Ennek első
lépéseként 2000 és 2001 folyamán a belváros északi részének (a Kossuth tér és a Széchenyi-Kossuth utca közötti terület
valamint az innen induló utcák kezdeti része) a sétálóövezetté történő átalakítása (1. ábra), valamint a Kossuth téren
különböző egyéb látványosságok (pl. két szökőkút, a megújult Kossuth-szobor előtt elhelyezett városcímer, a Református
Nagytemplom mellett található, egykor Veres-toronyra emlékeztető üvegpiramis) elhelyezése. Az újonnan kialakított tér a
város igazi központjává vált, és az elmúlt időszakban több kulturális és sportrendezvénynek szolgált helyszínül (Kecskés,
2018).
A fejlesztés második lépcsőjét a Református Nagytemplom mögötti terület átalakítása jelentette, amelynek keretében
felújították a növényzetet és a sétautakat, valamint új padok és világítótestek kerültek kihelyezésre. Az itt található Romkert
rendbetételén túl újabb funkciókkal (egy galéria és kávézó megnyitása) is gazdagodott a terület. A belváros északi részén
elhelyezkedő – 1970-es években épült – Kölcsey Művelődési Központ hosszú évekig a város kulturális élete egyik legfontosabb
központjának számított, az 1990-es évek végére azonban sem építészetileg, sem pedig infrastrukturális adottságait
tekintve nem volt képes ellátni a vele szemben felmerülő igényeket. Ennek következtében a 2000-es évek elején az épületet

1. ábra: A debreceni belvárosban megvalósított és tervezett fejlesztések legfontosabb színterei
1 – Kossuth tér, 2 – Református Nagytemplom, 3 – Kölcsey Központ, 4 – Simonffy utca, 5 – Halköz, 6 – Debrecen Fórum, 7 – Piacközpont,
8 – Nyugati kiskörút új szakaszai, 9 – Debreceni Ítélőtábla és Fellebviteli Főügyészség, 10 – Debreceni Járásbíróság, 11 – Dósa nádor tér,
12 – Régi Városháza
Forrás: saját szerkesztés
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lerombolták, és helyére Kölcsey Központ néven egy több egységből álló komplexumot építettek. Ennek egyik fontos eleme
egy konferenciaközpont, amely 1.500 főt befogadni képes nagytermével és több kisebb termével magas színvonalon képes
kielégíteni a konferenciaturizmus által teremtett igényeket. Ehhez szorosan kapcsolódik a 4 csillagos Hotel Lyceum, amely
a város egyik legelőkelőbb szállodájának tekinthető. A komplexum harmadik eleme a MODEM Modern és Kortárs Művészeti
Központ, amely a közelben található Déri Múzeummal és a Református Kollégiumban található kiállításokkal együtt egy
múzeumi negyedet alkot.
A fejlesztés negyedik lépcsőjét a főutcából nyugati irányba kiágazó Simonffy utca átalakítása jelentette. Az utca és
a hozzá kapcsolódó Halköz gyalogosövezetté alakítása, valamint a környéken található épületek felújítása révén egy
sétálózóna alakult ki, amely – az itt található vendéglátóipari egységeknek is köszönhetően – a város egyik legkedveltebb
kikapcsolódási helyszínévé vált. A belvárosi gyalogosövezet utolsó fontos elemének kialakítása a városrész északkeleti
részének az átalakulásához köthető. A korábban itt elhelyezkedő kétszintű parkolót, valamint a Debrecen Áruház és
nagybani piac épülettömbjét lebontották, és ezek helyén épült fel egy olyan komplexum, amely többek között a Debrecen
Fórum bevásárlóközpontot (ebben kerül a közeljövőben kialakításra a Latinovits Színház) és az új Piacközpontot (ennek
felső szintjein több SSC-központ is működik) foglalja magában. Az épületegyüttes jobb megközelíthetősége érdekében az
előtte húzódó Csapó utca kb. 150 méteres szakaszán alakítottak ki sétálóövezet, amely az itt elhelyezkedő vendéglátóipari
egységek (pl. Romkocsma, Butiq) révén igen népszerűvé vált a debreceni lakosok körében.
A belváros sétálóövezet kiterjesztését nagymértékben támogatta (és tulajdonképpen az előfeltételét is jelentette)
a városrész utcahálózatának az átalakulása. Ennek keretében – Európai Uniós támogatásokat felhasználva – a városrész
nyugati peremén az elmúlt időszakban elkészült a kiskörút déli és középső szakasza, amely jelentős mértékben csökkentette
a belvárost terhelő gépkocsiforgalmat. Emellett az új utca mellett kialakuló „foghíjtelkek” – jó fekvésük következtében – igen
népszerűek lettek az ingatlanfejlesztők körében, és az elmúlt években több társasház-építés is elindult ezeken, valamint itt
kapott elhelyezést többek között a Debreceni Ítélőtábla, a Fellebviteli Főügyészség és a Debreceni Járásbíróság épülettömbje.

3. A Nagyerdei Stadion és környéke

A város északi részén elhelyezkedő Nagyerdő (2. ábra) nagyobb ütemű fejlesztése a XX. század első felére tehető: az
oktatási funkció (Tisza István Tudományegyetem különböző épületei) mellett ekkor épült a Nagyerdei Stadion, a gyógyfürdő,
valamint több vendéglátóipari egység is létesült. A fejlődés következő jelentős szakaszának az 1960/70-es évek tekinthetők:
az 1960/70-es években fejlesztették a strand adottságait, valamint több új szálloda és étterem (pl. Új Vígadó), illetve
kikapcsolódást biztosító létesítmény (pl. Szabadtéri színpad, Vidámpark, Állatkert) épült.
A szocialista korszak bukása utáni időszakban – elsősorban a 2000-es évektől – ugyanakkor egyre több probléma
jelentkezett a Nagyerdő vonatkozásában. A korábban felépített létesítmények egy része (pl. Szabadtéri színpad, Új Vígadó,
Csónakázó tó, Nagyerdei Stadion) – a felújítások elmaradása miatt – egyre rosszabb állapotba került, és mindinkább a város
szégyenfoltjának számított. A változtatás szükségességét a helyi önkormányzat is felismerte, és az 1990-es évek közepén
a városrészre elkészített rendezési terv igen ambiciózus elképzeléseket fogalmazott meg, amely magában foglalta egy
fedett uszoda. gyógyszálló és konferenciaközpont építését, a már létező sporthotel bővítését, valamint a Nagyerdei Stadion
rekonstrukcióját. A megvalósításhoz szükséges anyagi erőforrások ugyanakkor csak korlátozottan álltak rendelkezésre, és
ennek következtében a megfogalmazott célokból hosszú ideig csak igen kevés valósult meg: 1998-ban adták át a gyógyfürdő
mellett elhelyezkedő Aquaticum Termál és Wellness Hotelt.
A szükséges fejlesztések azonban csak a 2000-es évtized végén kezdődtek, amely csúszás alapvetően két okkal
magyarázható. Egyrészt mindenki tisztában volt azzal a ténnyel, hogy első fontos feladat a Nagyerdei Stadion helyzetének
rendezése, amelyhez állami támogatás szükséges, ez azonban a 2002-2010 közötti kormánypártoktól nem volt elvárható.

2. ábra: A nagyobb debreceni fejlesztések térbeli elhelyezkedése
Forrás: saját szerkesztés
1 – Nagyerdei Stadion és környéke, 2 – a potenciális Északkeleti városközpont, 3 – a repülőtér és környéke
Forrás: saját szerkesztés
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Másrészt ebben az időszakban váltak elérhetővé azon Európai Uniós támogatások, amelyek a többi beruházáshoz szükséges
anyagi erőforrásokat tudták biztosítani.

A fentiek szellemében az 2010-es évtized elején igen jelentős beruházások kezdődtek, amelyek nagymértékben átformálták
a Nagyerdő nyugati és középső részét. 2013/2014 folyamán megvalósult a Nagyerdei Stadion rekonstrukciója, amely több
szempontból is egyedi jellegűnek tekinthető. Egyrészt illeszkedik a környezetéhez, alig nyúlik túl a fák lombkoronáján, és régi
Nagyerdei Stadion emléket idézve a nézőtér minden egyes pontjáról látható egy darab erdő. Másrészt építészeti szempontból
különlegesnek tekinthető a stadiont övező kb. 1,1 km hosszú, a fák lombkoronájának síkjába emelt, hullámzó járda, amely
a futballmérkőzések vagy más rendezvények alkalmával a stadionba érkező vendégek számára kijelölt és ellenőrzött
útvonalként szolgál, emellett, az év jelentős részében, amikor nincs rendezvény a stadionban, futópályaként üzemel.
Ez a megoldás azért is tekinthető kiemelkedő jelentőségűnek, mivel így lehetőség kínálkozott a lelátók alatt található
terek használatára, annak biztosítására, hogy a létesítmény egyéb feladatokat is ellátva multifunkciós stadionként
üzemeljen. A fenti adottságot kihasználva az elmúlt években fokozatosan bővült az elérhető szolgáltatások köre. Az
átadáshoz kapcsolódva már 2014-ben kialakították azon irodahelyiségeket, amelyek egyrészt a működtetéshez szükségesek,
másrészt a stadion legfontosabb használója, a DVSC-TEVA labdarúgócsapata adminisztrációs feladatot ellátó egységeinek a
helyszínéül szolgálnak. Szintén az átadáshoz kapcsolódott a 12 Sky-box kialakítása, valamint egy 140 fős konferencia- és
rendezvényterem átadása, amely az elmúlt időszakban több tudományos tanácskozást is vendégül látott.
A fejlődés következő lépcsőfokát a kereskedelem és a kikapcsolódás jelentette. Ennek keretében 2015-ben nyílt meg a
stadion déli részén a klubbal kapcsolatos emléktárgyakat árusító és a stadiontúráknak kiinduló pontként szolgáló DVSCshop, valamint 2016-ban a szurkolókat vendégül látó Red & White Club. A kikapcsolódás vonatkozásában a létesítmény
északi részén elhelyezkedő és 2015. szeptemberében átadott Hall Közösségi Tér játszik kiemelkedő szerepet, amely modern
belső világa, változatos formái, révén sokféle esemény kereteit képes biztosítani.
A szolgáltatások harmadik eleme a sporthoz és az egészséges életmódhoz kapcsolódik, és szoros kapcsolatban áll a
Debreceni Egyetem ilyen jellegű törekvéseivel (Bács – Kozma, 2018). A Debreceni Egyetem Életmód Központja keretében
került 2016. folyamán kialakításra a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ (SET-Center), majd 2017.
szeptemberében adták át az UniFit Fitness és Gym Centert. A legújabb, sporthoz köthető fejlesztésnek a DEAC-DAK egyesület
2018-ban átadott asztalitenisz-edzőközpontja tekinthető, amely az érintett sportág számára biztosít korszerű feltételeket.

A létesítmény fejlesztéséhez kapcsolódva mind a Nagyerdei park középső, a stadionhoz szorosan kapcsolódó része,
mind pedig a nyugati része jelentős megújuláson ment keresztül. A stadiontól délre, az egykori Csónakázó tó helyén egy
szökőkutakból és több kisebb medencéből, valamint azokon átívelő mini hidakból álló komplexumot alakítottak ki, amelynek
a legfőbb látványossága egy időszakosan működő 60 méter magas szökőkút. A létesítmény egyrészt a stadion fogadóterének
tekinthető (innen indul a korábban már említett lebegő járda), másrészt az alatta kialakított mélygarázs révén csökkenti a
városrész parkolási gondjait.
A stadiontól északra elhelyezkedő területen egy koncertek és egyéb események megszervezésére alkalmas multifunkcionális
közösségi és rendezvénytér került kialakításra, amely télen egy mobil műjégpályának szolgál helyszínül. A stadion keleti és
nyugati peremén továbbra is a parkerdő jelleg dominál, ugyanakkor az előző kapcsolódva került felújításra a Nagyerdei
Víztorony épülete, amelyben napjainkban igen sok kulturális rendezvényt lát vendégül.
A Nagyerdei park nyugati részén megvalósuló beruházások szintén kapcsolódnak a stadion-fejlesztéshez. A korábbi
Csónakázó tó megszűnése csökkentette a rendelkezésre álló vízfelületet, ennek pótlására a terület középső révén elhelyezkedő
Békás-tó vízfelületét másfélszeresére növelték, és biztonságosabbá tették a vízutánpótlását. A tó környezetében felújították a
leromlott állapotú Szabadtéri Színpadot, játszóteret és új sétányokat alakítottak ki, valamint megújították a park növényzetét.

4. A potenciális Északkeleti városközpont

A város északkeleti része hosszú ideig csak igazgatási és lakófunkcióval rendelkezett: egyrészt a XIX. század II. felében –
igazodva az adott létesítmény jelentős területigényéhez – a Kassai úton huszárlaktanya létesült (ez a XX. század első felében
tüzérlaktanyává alakult át), másrészt a város térbeli terjeszkedésének köszönhetően lakóépületeket, döntő mértékben
földszintes házakat építettek. A terület helyzete először a II. világháború után – az 1950-es/60-as években – változott meg
jelentős mértékben. Egyrészt a város nyugati részéből fokozatosan ide települt át Debrecen egyik új vállalata, a Magyar
Gördülőcsapágy Művek, amely több szempontból is átformálta a környék arculatát. A dolgozók lakásigényeinek kielégítése
érdekében a Szabadság út (eredeti nevén Kassai út) északi részén, a korábbi földszintes házak helyén 4 emeletes épületekből
és különböző kiegészítő létesítményekből (pl. óvoda, kereskedelmi egységek) álló lakótelepek épültek, valamint a lakosság
igényeinek kielégítése céljából strandfürdő is létesült. Másrészt a korábbi magyar laktanyába a szovjet hadsereg egységei
költöztek be, és a régi épületek hasznosítása mellett több új létesítményt is emeltek. Harmadrészt az 1970-es években
egyre sürgetőbbé vált Debrecenben egy megfelelő befogadóképességű (legalább 2.000 fős) fedett sportcsarnok megépítése,
amelyre – elsősorban a megfelelő megközelíthetőség miatt – a Szabadság útján került sor.
A rendszerváltás után több olyan változás is történt, amely alapjaiban formálta át a terület viszonyait. Egyrészt a Magyar
Gördülőcsapágy Művek debreceni gyára csődbe jutott, és bár történtek lépések az egykori gyárépületek hasznosítására (pl.
jelenleg is itt működik az Eurorings vállalat, illetve egy darabig itt működött a FAG és a Foxconn debreceni egysége), a terület
jelentős része kihasználatlannak tekinthető.
Másrészt a szovjet hadsereg kivonulása után üresen maradt laktanyát a Debreceni Egyetem kapta meg hasznosításra,
és az elmúlt évtizedekben intézmény egyik új Campusát alakította ki a Kassai úton. A fejlődés első lépcsőfokaként egy-két
kivételtől eltekintve lerombolták a szovjet hadsereg által emelt objektumokat, és megkezdték az XIX. század második felében
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felhúzott épületek rekonstrukcióját. Ez utóbbiak fogadták be a közgazdász, a jogász és a népegészségügyi képzést, az egyetem
Gazdasági Főigazgatóságának bizonyos egységeit, valamint ezekben kapott elhelyezést a Lovarda Kulturális Központ. A
második lépcsőben új oktatási épületek beruházásai valósultak meg, amelyekben az Informatikai Kar és a Népegészségügyi
Kar tanszékei működnek. Az új beruházások másik csoportjába az egyetemi oktatást/kutatást kiszolgáló egységek
sorolhatók: a Campus területén épület fel az egyetem új kollégiuma (az egység magas színvonala és a sportlétesítményekhez
való közelsége miatt több esetben is a sportrendezvényekre érkező elszállásolást is biztosította), új könyvtára, valamint az
egyetem szuper-számítógépe és megújuló energiaforrásokat kutató központja.

Harmadrészt – támaszkodva a már meglévő adottságokra (pl. Oláh Gábor utcai sportkombinát és a Hódos Imre
sportcsarnok közelsége) – fokozatosan bővült a terület sportlétesítményekkel történő ellátottsága. A 2002-es Tornász
Világbajnokság eredeti helyszíne – a Budapest Sportcsarnok – leégése után új helyszínre volt szükség, és a 2001-es
Ifjúsági Atlétikai Világbajnokság kiváló megszervezésére támaszkodva a kormány Debrecent választotta (Kozma, 2010). A
rendezvény vendégül látása azonban új sportlétesítmény igényelt, és a már korábban említett okok (Hódos Imre Sportcsarnok
közelsége) és az idő rövidsége miatt (önkormányzati tulajdonú telek volt szükséges a beruházáshoz) a választás a Kassai úti
fürdő területére esett. Az adott ingatlanon került sor 2002. januárja és a szeptember között a Főnix Csarnok felépítésére,
amelyben az elmúlt évtizedben több sport- és kulturális rendezvényre került sor. A sporttal kapcsolatos másik beruházás az
egykori szovjet laktanya területén valósult meg. A város 2005-ben nyerte el a 2007-es Rövid pályás Úszó Európa-bajnokság
rendezési jogát, és ez után került sor 2005/2006 folyamán a létesítmény felépítésére. Az uszoda az elmúlt évtizedben igen
nagy népszerűségre tett szert a hazai sportéletben: több alkalommal itt rendezték meg a magyar úszó-bajnokságot, 2012ben, a Londoni Olimpia előtt pedig az Úszó Európa-bajnokságra került sor.
A városrész negyedik új funkciójának a szolgáltatás tekinthető. Ennek hátterében az áll, hogy a 2000-es évtized második
felétől a város egyre népszerűbbé vált az SSC (Shared Service Center) szektorban tevékenykedő vállalatok számára,
akik – Budapest fokozatos telítődése és az ottani magas munkaerőköltségek miatt – egyre nagyobb figyelmet kezdtek
szentelni a vidéki nagyvárosoknak. Az érinett cégek befogadását ugyanakkor nagymértékben nehezítette az a tény, hogy
bár történtek ilyen jellegű fejlesztések Debrecenben, hiányzott egy olyan A+ kategóriás irodaépület, amely a legmagasabb
igényeket is kielégíti. A beruházást az is támogatta, hogy 2016/17 folyamán – az Európai Unió által támogatott beruházások
kifutása miatt – szabad építőipari kapacitások keletkeztek Debrecenben. A fentiek következtében kezdődött 2017-ben az
önkormányzat tulajdonában lévő Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a Hunép Universal Építőipari Zrt. közös beruházásaként
a 22.000 m2-es Forest Offices Debrecen építése. A helyszín kiválasztását több tényező is indokolta. A magas színvonalú
megközelíthetőség mellett ki kell emelni a szomszédos Főnix Csarnok parkolóját (az új épülethez ugyan készül 250 darab
parkoló, de ez valószínűleg kevés lesz a kb. 2.000 foglalkoztatott igényeinek a kielégítéséhez), valamint azt a tényt, hogy az
ingatlan önkormányzati tulajdonban volt.

5. A repülőtér és környéke

A város déli részén elhelyezkedő repülőtér a XX. század elején jött létre, majd az 1930-as években már rendszeres
járatok üzemeltek Debrecenből Budapestre és Magyarország nagyobb városaiba. A második világháború során a magyar
bombázó repülőgépek bázisaként üzemelt. A háborút követően magyar, majd 1951-től szovjet repülőcsapatok állomásoztak
itt. Az ingatlant 1990-ben vette át a Magyar Honvédség Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatósága, majd 1994-ben a helyi
önkormányzat vásárolta meg azt (Kádár – Kozma, 2011).
Az objektum fejlesztésének és működtetésének jelentős költségei miatt Debrecen vezetői a kezdetektől fogva arra
törekedtek, hogy a magánszférát is bevonják a kiadások finanszírozásába. Ennek szellemében 1997-ben a magyar tulajdonú
Szer-Bon Rt-vel, 1998-ban a török Begendik Group cégcsoporttal, míg 2008-ban a magyar Xanga Holding Zrt-vel kötött a
város erre irányuló szerződést, a három cég – különböző okok miatt (pl. gazdasági válság okozta problémák) – ugyanakkor
mindegyik esetben felbontotta azt. A fentiek következtében mind az objektum működéséhez szükséges fejlesztéseket (19942008 közötti időszakban kb. 4,5 milliárd Ft-ot fordított erre a célra), mind pedig a működtetés költségeit az önkormányzat,
illetve az utóbbi esetben a tulajdonában lévő Airport Debrecen Kft. volt kénytelen finanszírozni. A beruházások keretében
többek között korszerű navigációs berendezést építettek ki, bővítették a fogadóépületet és az az előtt elhelyezkedő parkolót,
nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő fegyveres őrzésvédelmet alakítottak ki, beszerezték a működéshez szükséges
tűzoltó járműveket, és végrehajtották a terület kármentesítését. Mindezek eredményeként a Debreceni Nemzetközi
Repülőtéren 2004. április 22-től, a magyarországi vidéki repülőterek közül egyedüliként létesült állandó vámút és nemzetközi
légi határátkelőhely, 2008-ban schengeni légi határátkelőhely létesült, és a minősítések alapján az objektum egyenrangúvá
vált a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtérrel.
A repülőtér forgalmát az 1990-es évtizedben a kisméretű gépek uralták, a 2000-es évtizedben ugyanakkor már megjelentek
a nagyobb személyszállító repülőgépek, amelyek elsősorban a nyári idegenforgalmi szezonban bonyolítottak le charterjáratokat. A 2000-es évtizedben történtek ugyan törekvések a menetrendszerinti forgalom beindítására, azonban sem a
bécsi, sem a budapesti, sem pedig a müncheni járat nem bizonyult tartósnak.
A 2010-es évek elején az önkormányzat úgy vélte, a továbbiakban nem képes az objektum további működését és fejlesztését
finanszírozni, és ezért újra kísérletet tett magántőke bevonására, amely két területen is sikerrel járt. Egyrészt a Xanga
Investment and Development Group többséget szerzett a repülőteret üzemeltető Airport Debrecen Kft-ben, és ígéretet tett a
létesítmény fejlesztésére. Másrészt a repülőtér üzemi területének hasznosítására kiírt pályázatot a fenti cég egyik vállalata,
a Saigo Port Kft. nyerte el, amely egy cargo és logisztikai bázis kiépítését vállalta.
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Az elmúlt időszakban a repülőtér mind a két korábban említett területén igen jelentős változás következett be. Az
egyik legjelentősebbnek tekinthető fapados légitársaság, a Wizz Air 2012. júniusában indította el London-Lutoni, majd
decemberben Eindhoveni járatát, amelyek változó intenzitással azóta is üzemelnek. A fentiek mellett az elmúlt időszakban
a légitársaság több európai városba indított rendszeres járatokat (emellett ugyanakkor megszűnt például a malmői és a
brüsszeli célpont), és így jelenleg hat városba (London-Luton, Eindhoven, Bergamo, Tel-Aviv, Moszkva, Beauvais) lehet
eljutni a légitársaság gépeivel. A járatbővítés következményeként a Wizz Air 2015. decemberétől egy repülőgépet a debreceni
repülőtéren állomásoztat, amely így a társaság 22. bázisává vált. Az objektum másik jelentős használójának a Lufthansa City
Line tekinthető, amely 2016. áprilisától kezdetben heti három, majd 2018. nyarától heti öt járatot üzemeltet Debrecen és
München között. A rendszeres járatokat közlekedtető légitársaságok mellett a repülőtér harmadik fontos szereplőjének a
különböző utazási irodák jelentik, amelyek a nyári időszakban váltakozó számú járatot indítanak a különböző tengerparti
üdülőhelyekre (2018-ban például Burgaszba, Antalyaba, Barcelonába, Zakyntosba és Hurghadába indultak Debrecenből
repülőgépek). A fentiek következtében az elmúlt években jelentős mértékben nőtt a repülőtér forgalma, és 2017-ben az
utaslétszám meghaladta a 300.000 főt.
A 2010-es évek eleje óta a repülőtér másik jelentős funkciójának tekinthető logisztikai szolgáltatás is nagyméretű
fejlődésen ment keresztül, amelynek eredményeként egy Trimodális Logisztikai Központ alakult ki. Ennek keretében a
Saigo Port Kft. – részben Európai Uniós támogatások segítségével –felújította a repülőteret a vasútállomással összekötő
vasútvonalat, majd megépített egy térburkolattal övezett vasúti átrakót is (2017-ben rendszeresen közlekedtek a repülőtér
és többi külföldi kikötő között konténervonatok, 2018-ban azonban – a megfelelő igények hiányában – leállították ezeket).
Emellett 2016 és 2017 folyamán kb. 25.000 m2 nagyságú raktárcsarnokot épített meg, amelyekben hazai és nemzetközi
logisztikai cégek bérelnek területet. A fejlesztés harmadik lépcsőjét a 2018-ban átadott Innovációs és Inkubációs Központ
jelenti, amely egyrészt helyet biztosít a magas hozzáadott értékű logisztikai szolgáltatások számára, másrészt pedig a
repülőtér megnövekedett forgalmához kapcsolódóan helyszínül szolgál a terminálfunkciók, a légitársaságok és a kapcsolódó
kiszolgáló vállalatok tevékenységeinek magas színvonalon történő végzéséhez.

6. Összefoglalás

Véleményünk szerint a tanulmányban bemutatott fejlesztések jelentős mértékben javították a város versenyképességét és
hozzájárultak új célcsoportok Debrecenbe vonzásához, illetve a település lakossága elégedettség-érzetének a növeléséhez.
Az elkövetkező időszakban ugyanakkor mindegyik esettanulmány vonatkozásában további beruházások várhatók.
A belváros esetében a fejlesztések több területre is kiterjednek. Egyrészt a Dósa nádor téren a gépkocsiforgalom és
parkolás visszaszorításával bővítik zöldterületet, valamint a Régi Városháza hátsó tömbjéhez kapcsolódva kerül felépítésre
a Debreceni Inkubációs Központ, amely alatt mélygarázs enyhítené a belvárosi parkolási gondokat. Másrészt a belváros
nyugati részén 2020-ra készül el a kiskörút északi része, amely teljessé teszi a városrészt övező körgyűrűt.
A Nagyerdei Stadion környezetében egyrészt 2018 végén kezdődik a Nagyerdei Strand építése, amely objektum egyedi
jellegével próbál kiemelkedni a környéken található fürdők közül. Másrészt az elkövetkező években valósul meg az Állatkertet
és Vidámparkot is magában foglaló Nagyerdei Kultúrpark fejlesztése, amelynek keretében növelik a megtekinthető
állatok körét (pl. Elefántház, Sarkvidékek Háza) és újfajta szórakoztatást szolgáló elemeket is kialakítanak. Az északkeleti
városközpontban csak kisebb méretű nagyságú fejlesztések várhatók, amelyek többek között a Sportuszoda új medencéjének
a felépítését foglalja magában.
A repülőtérrel kapcsolatos közeljövőben megvalósuló beruházások hátterében az áll, hogy a Wizz Air 2018. decemberétől
egy második gépet is „állomásoztat” Debrecenben, valamint az elkövetkező időszakban több új járatot is indít (2018.
december: Barcelona, Basel, Dortmund, Doncaster/Sheffield, 2019. tavasza: Palma de Mallorca, Málta, Larnaca), és a
megnövekedett utasszám (2019-re kb. 700.000, míg 2020-ra 1 millió utast prognosztizálnak) kiszolgálását már nem teszi
lehetővé a jelenlegi infrastruktúra. Ennek következtében bővítik/szélesítik a kifutópályát, kiépítik a repülőgépek leszállását
a jelenleginél jobban segítő ILS 2 rendszert, valamint az Innovációs és Inkubációs Központ egy részét is utasterminállá

3. ábra: Az elkövetkező években kialakításra kerülő Északnyugati Gazdasági Övezet
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alakítják át (a távlati cél ugyanakkor egy új terminál megépítése).
Emellett a repülőtértől délre az év végére egy kb. 8 milliárd Ft-os beruházás eredményeként befejeződik a közel 600
hektáros Déli Ipari Park infrastruktúrájának kialakítása. Az ingatlanon már jelenleg is zajlik a német Krones és Continental
vállalatok gyárának a felépítése, és az elképzelések szerint az ipari parkban hosszú távon kb. 7-8.000 ember fog dolgozni.
Debrecen városfejlesztésének jövőbeli alakulását ugyanakkor nagymértékben befolyásolni fogja a BMW városba tervezett
új üzeme. A 2018. július végén elhangzott bejelentés szerint a vállalat egy kb. 1.000 ember foglalkoztató gyárat épít fel a
város nyugati peremén az újonnan kialakításra kerülő Északnyugati Gazdasági Övezetben (3. ábra), amely a tervek szerint
kb. 150.00 darab személygépkocsi előállítására lesz képes. A város közgyűlése június végén módosította a területre
vonatkozó településszerkezeti tervet, amelynek keretében közel 700 ha került ki a mezőgazdasági művelés kategóriából,
amelyek gazdasági területként (3. ábra – lila szín), zöldfelületként (3. ábra – zöld szín) és közlekedési területként kerülnek
felhasználásra (a 3. ábrán az alsó nagyobb lila színnel jelölt, kb. 400 ha-os egységen épül fel a BMW-gyár). A beruházás
ugyanakkor igen jelentős infrastrukturális fejlesztéseket tesz szükségessé/von maga után. Ezek keretében a megfelelő
vonalas infrastruktúra kiépítése mellett többek között új csomópontot építenek az M35-ös autópályán (3. ábra felső része),
négysávosra bővítik a 33. számú főközlekedési út BMW-gyártól délre futó, az M35-ös autópálya és a Balmazújvárosi elágazás
közötti szakaszát, új logisztikai központot alakítanak ki és ezen központ, valamint a 100-as vasútvonal között modernizálják
és villamosítják a 108-as (Debrecen – Füzesabony) vasútvonalat.
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