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A pályázat
keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő
!
néven,
! ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi
!
építőkövekből
lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes
!
jegyzetét.
! A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a
!
tananyagok
optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy
!
előadó
! kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett,
GSPublisherEngine 0.0.100.17

létrehozott tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok
minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.
GSPublisherEngine 0.0.100.17
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Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre.
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Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát,
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek”
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.
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Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer.
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a
fenntarthatóságát is.
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A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak,
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk.

!

Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli.
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Területfejlesztés
1. A társadalom és a gazdaság területi szerkezete
1.1. A területfejlesztés fogalma
A területfejlesztés olyan társadalmi tevékenység, amely a gazdaság területi
szerkezetének alakulását kívánja ellenőrizni, a spontán regionális folyamatokat törekszik a
kisebb-nagyobb emberi közösségek befolyása alá vonni. Ezért a területfejlesztés elmélete a
területi szerkezet felépítéséből indul ki, a potenciális társadalmi ráhatás ugyanis erre irányul.
A gazdaság és a társadalom területi szerkezetének felépítését vizsgáljuk, amely
rendkívül összetett képződmény.

1.2. A területi gazdasági rendszer fogalma
A gazdaság elemeinek, mint rendszer elemeinek olyan intézmények és szervezetek
tekinthetők, amelyek a gazdaságot alkotó folyamatok meghatározott részét magukban
foglalják.
A rendszer időszakonként inputot fogad be és outputot bocsát ki, eközben
megváltoztatja belső állapotát. A külső és belső folyamatok között két kategória,
reálfolyamatok (anyagi, fizikai) és szabályozási (szellemi) folyamatok különülnek el.
Különböző fokozatú elemekből (alrendszerekből) állnak ⇒ hierarchia, nagyságrend.

1.3. A területi rendszer elemei és működési sémája
A területi gazdasági rendszer felépítésében az elemek három csoportja vesz részt:
1. A természeti elemek halmaza és minősége határozza meg a rendszer térbeli
kiterjedését, erőforrásokkal való ellátottságát, telephelyi viszonyait...stb.
2. művi környezet: antropogén, ember által létrehozott környezet
3. társadalmi elemek: emberek, munkaerő
A gazdaság e három elemtípus kölcsönhatása révén megvalósuló folyamat.
Ha a rendszer gazdasága a társadalom minden anyagi termék és nem anyagi szolgáltatás
iránti szükségletét ki tudja elégíteni zárt gazdasági rendszerről beszélünk, azonban ilyen
gyakorlatilag nincs. ⇒ A korszerű gazdasági rendszerek jellemző külső kapcsolatokkal is
rendelkeznek.
A területi (gazdasági-társadalmi) rendszer külső kapcsolatainak kitüntetett tényezői a
szabályozási - ezen belül is a pénz - folyamatok. A piacgazdaságban a termelés
szabályozásának legfőbb eszköze a pénz: ez közvetíti a rendszer számára a külső piacnak a
gazdálkodási tevékenységre vonatkozó értékítéletét.
A területi rendszer akkor képes önmagát megújítani és folyamatosan működni, ha
kimeneteinek mennyisége legalább annyival meghaladja a bemenetekét, mint amennyit a
maga elemeiből felhasznál.
⇒megváltozott állapot helyreállítása
⇒alkalmazkodóképesség, és határai (művi elemek, társadalom)
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1.4. Nagyságrendi rendszerfokozatok
Az elemi rendszer:
- foglalja magába a társadalmi újratermelési folyamat mindkét
oldalát (anyagi (elméleti konstrukció)
termelés és munkaerő reprodukciója)
- a magasabb fokú rendszerek építőköve legyen, vagyis az elemi
rendszerek sokszorozódása a valódi térségi rendszereket
eredményezzen
- az elemi rendszer a magasabb fokú területi rendszerek összes
alaptulajdonságával rendelkezzék
A társadalomi újratermelési folyamat elemi szintjének keretet adó rendszer
komponensei, vagyis az elemi rendszer alrendszerei:
- a társadalom egy termelést vagy szolgáltatást végző tagja, az általa
használt
termelőeszközök és a termeléssel / szolgáltatással
összefüggő természet. Tehát az
anyagi termelés, vagy társadalmi
szolgáltatás alrendszere
- ezen személy családtagjai, művi eszközei (lakás), természeti
környezet, vagyis a munkaerő reprodukció alrendszere.
A valóságos térségi rendszerek legalsó fokozata a település. A település kialakulásának
menete során az elemi rendszerek természeti tényezői összegződnek, ezen a területen kisebbnagyobb koncentráltságot mutatva települnek a termelés, a társadalmi szolgáltatás és a
munkaerő reprodukció alrendszerei, amelyek révén többnyire specializált területhasználat jön
létre. Nagy összetartó erővel rendelkezik, a belső folyamatok nagy tömege miatt.
A területi rendszerek második fokozata a település-együttes, amely a központi teleülésből és
a hozzá tartozó munkaerő vonzáskörzetből áll, kialakulása az ipari forradalmakkal függ
össze⇒ a mezőgazdasági munkahelyek száma csökken, a munkahelyek egy része a
községekből a városokba csoportosul. Ugyanekkor a lakóhelyek átcsoportosulása nem, vagy
csak részben történik meg. A települési rendszer belső folyamatainak egy része külsővé válik:
pl. munkaerő napi áramlása.
Lehet egységes, összefüggő rendszer egy közigazgatási határral, de lehetséges több
közigazgatási határral működő rendszer is.
Itt is igen erős összetartó erők működnek: rendszerkapcsolatok gyakorisága (napi) miatt,
népesség érdekeltsége a gazdasági teljesítményhez.
Az állam a hierarchia csúcsán, vagy közvetlenül amellett elhelyezkedő területi rendszer,
mely külső (input-output) kapcsolatai révén illeszkedik a nemzetközi területi MMO-ba. Ha
nemzetközi integráció tagja, akkor felülről jövő szabályozás is hat rá.
Területi rendszerekből épül fel. Kialakítja, működteti, szabályozza a gazdaságot.
A területi rendszerek legmagasabb szintjét a nemzetközi gazdasági integrációk képviselik.

1.5. A területi rendszerek átalakulása
Történelem: minőségi, mennyiségi változás. Területileg differenciáló fejlődés.
1.5.1. Minőségi változások
- természeti elemek (ásványkincs éghajlat, domborzat...), megújuló; meg nem újuló;
gazdasági profil meghatározása, merevvé tétele
- művi környezet: integrált rendszer, kettős kombináció:
1. mozgásteret nyújtanak a termelési / szolgáltatási folyamatok lebonyolításához
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2. az ember átalakító tevékenységét közvetítik a természeti és társadalmi elemek felé.
A művi elemek mobilitása meghaladja a természetiekét⇒rugalmassá teszi a rendszert.
Ugyanakkor a műszaki infr. elemeinek mobilitása alacsony⇒meghatározó, telepítő
tényezővé válik.
- társadalmi környezet: legmobilisabb, sokirányú kapcsolatot tart fenn a
környezettel.
A területi rendszerek centrumát képezik a gazdasági folyamatok (társadalmi, természeti,
művi elemek) generálói és szabályozói.
Egyre fontosabb minőségi tényező a munkaerő szakképzettsége. A rendszerek pozitív irányú
fejlődésének elsődleges feltétele a társadalom innovációs készsége
1.4.2. Mennyiségi átalakulás
A területi rendszerek méreteinek megállapítása különböző tulajdonságainak mennyiségi
kifejezésével valósítható meg: terület, népességszám, gazdaság teljesítőképessége...stb.
Jó mérési módszer:
Termelőkapacitás ( belső erőforrások mérete és kombinációja)
piacon realizált termelési teljesítmények (felhasznált erőforrások hasznosultsági
foka).
A termelőkapacitások különösen érzékenyek a termelőeszközök korszerűségére és a munkaerő
szakképzettségre, de ezek a tényezők hatnak a piaci értékesíthetőségre is. Ilyen
összefüggésben ki kell emelni az erőforrások újszerű kombinálását, mint a rendszer
legjelentősebb belső növekedési forrását.
A területi rendszer mennyiségi változásának 3 alapesete: egyszerű, bővített, szűkített
reprodukció.
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2. A területi fejlődés törvényszerűségei
A gazdaság területi elhelyezkedésére ható törvényszerűségeknek nevezzük azokat a lényegi,
tartós összefüggéseket, amelyek a gazdasági rendszerek különböző elemeinek, illetve
maguknak e rendszereknek a térbeli megoszlását, területi arányaik átalakulását
meghatározzák. Ezek gazdasági törvények, melynek lényege, hogy az ember, szükségleteit a
lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki, adott munkaráfordítással.
A hatékonyság a gazdaság működésének alapelve, a társadalmi újratermeléshez tartozó
tevékenységek ill. gazdasági rendszerek területi koncentrálódása, valamint térbeli megoszlása
(decentralizáció, dekoncentráció) révén érvényesül.
A gazdasági tevékenység a gazdasági rendszerek koncentrálásán és dekoncentrálásán túl a
homogén rendszerelemek által meghatározott struktúrák és strukturális vetületek kellő térbeli
összehangolásával valósulhat meg hatékonyan. Ezért fontos a szerkezeti tényezők térbeli
összhangja.
A két törvényszerűség egyaránt megnyilvánul a gazdaság területi elhelyezkedését jellemző
állapotban és az állapot megváltoztatására irányuló tendenciákban.

2.1. A gazdaság térben egyenlőtlen fejlődése
2.1.1. A térségi koncentráció
Az egyenlőtlen fejlődés egyik alaptényezője a területi koncentrálódás.
A társadalmi MMO továbbfejlődése, elmélyülése hoz minőségi változást a termelés és
a térségek kapcsolatában. A társadalmi MMO ugyanis általában területi MMO -t is jelent, de
nem vezet automatikusan a munka nagyarányú térbeli koncentrálódásához.. A tőkés
kooperáció a munka területi összevonásából származó előnyöket is megtestesíti.
Termelőtevékenység koncentrálása: gépesítés. A gépi nagyipar bázisán térbelileg is
koncentrált termelő és szolgáltató szervezetek jönnek létre, ezzel kölcsönhatásban az anyagi
termelés alrendszerei mélyreható belső változáson mennek keresztül. Ezzel szemben a
munkaerő-újratermelés alrendszereit továbbra is inkább mennyiségi térbeli halmozódás
jellemzi.
A gazdaság vázolt fejlődése során a társadalom egyre intenzívebb kapcsolatba kerül a
természettel. A hatékonyság elve miatt kialakul a természeti környezet folyamatos
károsodásának folyamata.
A gazdaság térbeli koncentrálódásának másik fő oka a természeti - földrajzi
környezet és helyzet differenciáltsága. Térben egyenlőtlen elhelyezkedés: szén, kőolaj.
Fő ok még a földrajzi helyzet (fekvés): a természeti térnek azok a pontjai, amelyek
alkalmasak arra, hogy az újratermelési folyamat elemeit területileg egyesítsék, valamint a
gazdasági folyamat szakaszait összekössék, összpontosítják a gazdasági rendszereket:
közlekedési pontok.
A gazdasági folyamatok térbeli koncentrálódásának mértéke és formája függ a
természeti tényezők nagyságrendjétől, kiterjedésétől, szórtságától.
Az újratermelési folyamat térbeli tömörülésének oka még a fizikai elemeknek azon
tulajdonsága, hogy azonos szükségletet koncentrált formában kisebb mennyiségük elégít ki.
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2.1.2. A területi decentralizáció
A koncentrációnak olyan korlátai is vannak, amelyek eleve dekoncentráló hatásúak pl.:
kitermelhető
nyersanyagok
lokális
korlátozottsága,
kitermelhetőségének nehézsége
- beépítésre alkalmas területek szűkössége
- nyersanyagok könnyű szállíthatósága (pl.: szénhidrogének)
- környezeti károk okozta fejlődési korlátok
- rendszerek saját térbeli kiterjedése,⇒szállítási költségek növekedése
- lakóhelyek területi halmozódása ⇒ közlekedési távolságok
növekedése
A koncentrálódás iránya, valamint a természeti erőforrások igénybevételének mértéke között
szoros összefüggés van.
A térben koncentrált, illetve specializált termelés hatékonysági előnyeit a szállítási
szükségletek növekedése általában is mérsékli, az ellentétes költséghatások együttesen jelölik
meg a szállítási határokat. A munkamegosztást a szállítási költségek folyamatos növekedése
csökkenti, illetve megszünteti a területi koncentrációval járó gazdasági előnyöket.
2.1.3. Együttes hatások
A munkamegosztásból és természeti környezet differenciáltságából eredő koncentráló
hatások egymást erősítve érvényesülhetnek a térségek azon pontjain, amelyek nagy
mennyiségű nyersanyagot összpontosítanak és a munkamegosztás szempontjából is
kiemelkedő adottságokkal rendelkeznek. A koncentrációk meghatározott fokán decentralizáló
hatások lépnek fel (pl.: dezurbanizáció)
A két ellentétes tendencia időben és térben is váltakozva érvényesülhet. Ezek együttesen
vetik meg a gazdaság területileg egyenlőtlen fejlődésének alapját.
A természeti elemek és a gazdaságfejlesztés számára kedvező földrajzi pontok köre a
tudomány és technika fejlődésével párhuzamosan átalakul (pl.: szén⇒olaj;
textil⇒gépgyártás⇒elektronika).
Változik a társadalmi munkamegosztás fejlettségi foka is, ez átalakítja a gazdaság térbeni
elhelyezkedésének hatékonysági kritériumait.
A gazdaság területileg egyenlőtlen fejlődése lehet a gazdasági rendszerek növekedése közötti
ütemkülönbség is.
Az ellentétes irányú folyamatok egyazon térségben egymás mellett is haladhatnak.
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3. A társadalmi-gazdasági fejlődés történelmi folyamatainak
hatása a területi szerkezetre
3.1. Bevezető
- az ókori urbanizáció
- alapja a mezőgazdasági termelés volt
- élelemszerzés, létfenntartás minimális biztosítása
- az emberiség feltételezett őshazája: DK-Ázsia - kedvező felt.
- görög városállamok, római városkultúra
- Középkor:
- földművelés elterjedése, fejlődése: gyors népességnövekedés
- tranzitkereskedelem, urbanizáció: Flandria, Itália
- nagy földrajzi felfedezések hatása, súlypontok, volumenek

3.2. A kora ókori civilizációk
kialakulás: - szubtrópusi tájak nagy folyóvölgyei.
II.1. i.e. V - III. évezred
- Tigris, Eufrátesz, Indus, Nílus, Sárga folyó
- TMMO⇒ a folyóvölgyekben városszerű telepek
- ősközösségi rend felbomlása
- társadalmi rétegződési folyamat megindulása: szabadparaszti
birtokok, rabszolgák
- államszervezet első csírái: papság
- nincsenek mai értelemben vett falvak⇒ nagykiterjedésű
termőterületek, középen a szentéllyel.
- gazdag termés⇒osztályviszonyok kialakulása⇒ korai városok
kialakulásának feltétele
Tigris, Eufrátesz vidéke: - kedvező természeti feltételek
- neolitkori technika, fémek felfedezése, alkalmazása⇒népességkonc.
- többszáz falu-városállam 30000-50000 fős népességgel.
Indus völgyi civilizáció
II.2. i. e I. évezredig: - átmenet , ősközösségi pásztorkodó⇒rabszolgatartó
- hódító háborúk ritkák⇒a folyóvölgy élettere megélhetést biztosított
- folyóáradások: - évi ritmus, csatornaépítés, fenntartás, bővítés,
javítás - felső szakaszon
- erózióbázishoz közel: iszap⇒ a település távol kerül a nyílt víztől,
vízhiány
- középső szakasz: kiszámítható, biztonságosabb.
- az első civilizációs központok egymástól függetlenül alakultak ki
- Mezopotámia, Egyiptom: - közvetítő szerep Európa felé
- kereskedelmi kapcsolatok
- Mezopotámia: közvetít Ázsia és É-Afrika között
- A többi öntözéses kultúrájú tájak sokkal izoláltabbak voltak.
É- Amerika: maja, azték Dél: inka
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3.3. Ókori civilizációk
I. szakasz: - magas szintű öntözéses földművelés
- rabszolgatartó, városi-falusi társadalom: Sárga-f., Indus, Tigris,
Eufrátesz, Nílus
II. szakasz - urbanizáció az Égei - t. vidékén
- szárazművelés szűk területen, állattenyésztés, halászat, bányászat,
tengerhajózás ⇒ városodás
- ezzel egyidőben: asszír birodalom⇒ urbanizációs sáv a Földközi - t.
K-i partján.
- i.e. VIII - VI. sz.:
- görög városállamok megerősödése
- kereskedelem gyors fejlődése
- magántulajdonon alapuló árú- és pénzviszonyok
- föníciaiak, görögök: gyarmatosítás
- i.e. V. sz.-tól:
- rómaiak alapította városállamok megjelenése
- tagolt partvidék⇒ hajóipar, kereskedelem, gazdaság

3.4. Középkor
- Róma bukása után a városkultúra központja Ázsiába tevődött át,
- majd a VIII-IX sz.-ban a népességi és gazdasági súlypont ismét Európába
helyeződik, elsősorban Itáliába. Ennek okai:
- szárazföldi közlekedés jelentős javulása;
- földművelés és állattenyésztés korszerűsödése, népességnövekedés;
- római hadiutak gazdasági jelentősége felértékelődött, az állati erővel
vontatott szállítóeszközök szerepe megnőtt.
- Hanza városok: K-Ny-i kereskedelem
- Itália, Flandria: európai tranzitforgalom urbanizáció generáló szerepe
érvényesül⇒ tengeri, folyami átrakodás miatt.
- e két területet összekötő útvonalak mentén a Rhone, Rajna völgyben: átmenő
kereskedelem⇒
városi élet fejlődése

3.5. Az újkori modern urbanizáció
- nagy földrajzi felfedezések⇒súlypont áthelyeződés: Ny-Európa⇒ hajóipar
fejlődése
- mezőgazdaság: jelentős specializáció⇒textilipar fejlődése: Hollandia, Anglia
- textil + hajóipar: népességkoncentráció⇒ balti, itáliai térségek jelentősége
csökken (+ tengertől való táv, merev feudális, zárt társadalom miatt is)
- Spanyolország és Portugália1494 Tordesillas) ⇒NL + F ⇒ GB. kikötővárosok
fejlődése mindenütt.
XVIII. sz.
- ipari forradalom⇒urbanizáció
gőzgép,
vasút⇒szénbányászat,
közlekedés⇒távolságok csökken

vaskohászat,

gyáripar,

szállítás,
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XIX. sz.
- iparvidékek kialakulása: textilipar, vegyipar (BASF, AGFA), szénbányászat
- gazdaság és népesség nagyarányú térbeli átrendeződése⇒ fővárosok új
szerepkörben: pénzpiaci központok, fogyasztópiacok
-kikötővárosok: mögöttes terület ipara, import feldolgozása, hadikikötők,
személyszállítás⇒USA.
- gyarmati térségek jelentősége nő: nyersanyag, új területek
USA: parti sáv⇒ Appalache⇒préri⇒tóvidék⇒nyugati part
XX. század: nagy népességkoncentrációk: Jangce (70), Gangesz(50), USA ÉK
(35), Nílus (13)
Ruhr (7), Japán (40)

3.6. Az újkori urbanizáció folyamatának elemzése (modellezése)
Dr. Enyedi György munkájaalapján
Az urbanizáció 4 szakaszból áll:
3.6.1. Urbanizáció
- gyors gazdasági növekedés, munkahely kínálat⇒nagyvárosok népességszáma
gyors ütemben növekedett
- munkahely és lakóhely térbeli koncentrálódása
- munkaerő átrétegződés mg⇒ipar
3.6.2. Szuburbanizáció
- népességszám növekedésből adódó terjeszkedési készség kiterjeszti a városok
hatásait
- ipari technológia fejlődése⇒ munkaerő szabadul fel⇒ tercier szektorba
áramlik⇒ változik a területfelhasználás
- igazgatási - irányítási tevékenység növekedése⇒ belső városrészek
lakófunkciójának csökkenése
- motorizáció⇒ csökkenti a központi fekvésű lakóterületek vonzerejét + olcsó
kültelkek ⇒peremterületekre költözés. Ez a szuburbanizáció első időszaka: a
központi város és vonzáskörzetének népessége is növekszik.
- a terjeszkedő város elnyeli a környező településeket: kedvezőbb lakhatási
feltételek, környezet
- zsúfolt belváros⇒környező zöldterületek felértékelődése⇒elővárosok, már
módosabb lakókkal
⇒ ez szuburbanizáció klasszikus szakasza: a központi
város népessége csökken, a
vonzáskörzeté nő.
- a nagyváros ellátó funkciói kiterjednek a peremkerületekre is.
- közigazgatási határok kérdése Bp., Berlin - Párizs, USA városai
3.6.3. Dezurbanizáció
- kvaterner szektor előretörése⇒központi városrészek lakófunkciójának további
gyengülése, szuburbanizációs övezetek szétterülése⇒ dezurbanizáció. A
népességszám változás tendenciája változatlan
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- megjelennek a közlekedési kapacitások korlátai
- előtérbe kerülnek a káros, egészségtelen hatások⇒megkezdődik az agglomeráció
népességének csökkenése
3.6.4. Reurbanizáció
- reurbanizáció folyamata indulhat el, de csak tudatos, átgondolt város- és
területfejlesztési tevékenység révén, amely:
- visszaállítja a belső városrészek lakófunkcióját
- dekoncentrálja a munkahelystruktúrát⇒közlekedési és egyéb infrastrukturális
hálózat egyenletesebb kihasználása
- a központi város népessége lassan gyarapszik.

4. A területfejlesztési politika fogalma, céljai
4.1. Bevezető
- gazdaság történelmi fejlődése⇒térbeli átrendeződéssel⇒kedvezőtlen is lehet
- kedvezőtlen állapot megszüntetése⇒ tudatos beavatkozással
- beavatkozás célja, intézményrendszere, módszerei...stb .⇒ területfejlesztési
politika
- regionális politika: 1975-től nemzetközi integrációs keretek között is.

4.2. Módszertani kérdések
4.2.1. területi feszültségek
kiindulási
pont:
gazdaság
történelmi
fejlődése⇒térbeli
átrendeződéssel⇒kedvezőtlen is lehet
- feszültsége fő oka: a területi szerkezet különböző tényezői közötti egyensúly
megbomlása
- a területi feszültségek 3 területi szinten jelennek meg:
- világméretű keretekben - hátrányos helyzetű térségek, kontinensek
- nemzetközi integrációs keretekben - EU: P, GR, IRL; NAFTA:
Mexikó
- állami szinten : Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén.
regionális politika csak utóbbi kettőhöz kötődik.
4.2.2. területi egyensúly fogalma
- egyrészt kiegyenlítődési irányzatot jelent
- más felfogás szerint: területi szerkezet bizonyos alkotótényezőinek összhangját
jelenti.(pl: erőforrások - kapacitások; infrastruktúra - lakosság)
- két felfogás (dinamikus, statikus) közötti kapcsolat

4.3. Az EGK / EU területfejlesztési politikája
- EU történeti áttekintés
- emberek, áruk...stb. áramlását nehezítő korlátok enyhülése, megszűnése
⇒ termelési tényezők területi mobilitása megnőtt
⇒ Williamson hipotézis
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4.3.1. EU fejlődése zárt gazdasági rendszerként
- EU / EGK korai szakaszában
- kevés ország: 6
- kisebb területi különbségek
- bővülések: oldották a zártságot
- 80-as évek bővülése: GR-, P+ (de: infl. 24%) E+ (de: mn20%)
- felzárkózási folyamat és a piaci mechanizmus fejlettsége között szoros
összefüggés van:
- vámok, külker. kvóták eltörlése E, P: 1986; GR: 1989
- kapcsolatok záródása: egymás közötti áruforgalom növekedése,
külső árucsere mértéke stagnál.
- 1975-től: hátrányos helyzetű térségek támogatása: Európai Regionális Fejlesztési
Alap:
- a megbomlott egyensúlyi viszonyok helyreállítása, a demográfiai
szerkezethez igazodva⇒csökkenti a migrációs készséget
- a célok központjában a foglalkoztatási lehetőségek növelése állt, de
emellett más
célok is: fiatal munkaerő letelepítése, mg.-i
struktúra átalakítása...stb.
- 70-es évektől: nyers- és alapanyag-termelő ágazatok nyersanyagigényes
technológiák
visszaszorulása
⇒
átrendeződés
a
regionális
egyensúlyviszonyokban ⇒ mérsékelte a fejlettségi különbségeket.
- hagyományos ipari területek struktúraváltása
- tercierizálódás
Σ:

- mérsékelte a regionális különbségeket,
- kedvező feltételeket teremtett a természeti környezet megóvására
- záródási tendencia erősödésével⇒a gazdaság hatékonysága mérséklődhet.

4.3.2. Nyílt gazdasági rendszerként
- gazdasági hatékonyság maximalizálásának elve alapján működik
- kapcsolatok kiszélesedése
- integráción belüli kapcsolatok mérséklődnek
- kedvező adottságok előtérbe kerülése⇒területi differenciálódás erősödik
- hatékonyság elve érvényesül⇒méretgazdaságosság⇒ agglomerációs
előnyök⇒koncentrálódás
- nagyvárosok fejlődnek
- területfejlesztési politika:
- elsődleges cél: a régió versenyképességének javítása
- hatékonysági szemlélet
Σ:
minden bizonnyal fokozódik a különbség a világméretű versenybe bekapcsolódni
képes régiók és a csak helyi ellátásra alkalmas térségek között.
- EU: nyílt gazdaságra jellemző elemek szaporodása:
- további bővülések
- újabb versenyképes struktúrák megjelenése, növekedési pólusok területei,
ahol:
- kutatóhelyek, laboratóriumok + termelővállalatok egy helyen
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- több technológia képviselete
- tudományos és technikai kooperáció központjai
- K+F ráfordítások min. 20%-ának koncentrálása egy technológiában.
- ezek alapján az EU-ban 10 nagyobb terület határolható el:
- DK-Anglia, Rotterdam - Amsterdam , Párizs, Lyon - Grenoble,
Rajna - Ruhr, Frankfurt, Stuttgart, München, Torino, Milano.

4.4. Az állami szintű regionális politikák főbb általánosítható vonásai
Területfejlesztés célja:
- kiegyensúlyozott területi fejlődés feltételeinek létrehozása
⇒felzárkózás, nivellálódás
⇒területi szerkezet tényezői közötti egyensúlyi viszonyok kialakítása
⇒természeti környezet egyensúlya fontos: GB 1960⇒ ; J 1970⇒
4.4.1. A területfejlesztési célok és a gazdasági növekedés (fejlettség) kapcsolata
- Williamson hipotézis
- Japán 1956-75 fejlődés:
- területi aránytalanságok, ezek megszüntetése: 13 fejlesztendő város
- Tajvan szintén gyors fejlődés, területfejlesztési célok:
- népesség, gazdaság területi eloszlásának ésszerűsítése
- lakó- és munkakörnyezet tökéletesítése
- természeti környezet helyreállítása
- Hollandia:
- Randstad decentralizációja. Ugyanez: Budapest 60-as évek
Területfejlesztési politika céljai kapcsolatot mutatnak a területi feszültségek jellegével. Ez
alapján a célokat három típusba soroljuk:
1. gazdasági, népességi fejlődés korlátozása
- Nagy-London, Párizs, Budapest
2. elmaradt / hátrányos helyzetű térségek fejlesztése
- területi egyensúly helyreállítása
- regionális kultúrák támogatása (1960-as évektől)
- 1990-ig: Nyugat-Berlin
- Dél-Hollandia, Japán: iparfejlesztés
- Ausztria: rurális térségek fejlesztése
3. gazdaság egyes szektorait érintő válságok kezelése
- bányászat, kohászat
- GB: szén - Wales 70-es években
- D⇒Ruhr vidék, F⇒Massif Central, H⇒Északi iparvidék
4.4.2. A területfejlesztés egymásnak ellentmondó céljai
Felzárkóztatás gazdasági korlátai:
- gazdasági fejlődés motorjai a fejlett területek
- még nem elég erős a gazdaság a fejletlen térségek felzárkóztatásához
Ellentét: a fejlett területek ne járjanak rosszul, de a fejletlenek is fejlődjenek
Jó példa: Hollandia
Rossz példa: ex-NDK; D keletnémet területfejlesztési politikája
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4.4.3. Sajátos tényezők hatása a területfejlesztési célokra
gazdaságirányítási felfogás:
- liberális: piaci mechanizmuson alapul, a területfejlesztési politika
mozgástere kicsi
- szociális, baloldali: állami beavatkozás erőteljesebb
- tervgazdálkodás: közvetlen állami irányítás
4.4.4. A területfejlesztés néhány jellemző stratégiai iránya
- növekedési póluselmélet:
- koncentrált fejlesztés + területi megközelítés
- sok településen támogatják a gazdasági tevékenység fejlődését
- F, NL, A
- H⇒ 1971. Országos Településhálózat Fejlesztési Koncepció francia minta is.
- célok időbeni módosítása:
- prioritások - Japán a vh. után
- térségek saját erőforrásainak aktivizálása:
- kreativitás
- innováció
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5. A területi irányítás modell- és feladattípusai, szintjei
5.1. Bevezető
területfejlesztési (területi) irányítás:
- nem célok és eszközök ( Lásd: TF. politika), hanem:
a
tevékenységben részt vevő
szervezetek, intézmények és a közöttük lévő kapcsolatok
együttese.

5.2. A területi irányítás társadalmi-gazdasági háttere
- tulajdonviszonyok és a regionális fejlődési folyamatok kapcsolata:
- természeti és művi elemek nagyobb része magántulajdonban:
- spontán törvényszerűségek érvényesülnek a területi szerkezet
átalakításában.
- közösségi tulajdonban:
- fejlesztési, üzemelési döntések központosíthatók
- a korszerű gazdaságot a vegyes tulajdonviszonyok jellemzik
- a magántulajdon meghatározó aránya mellett az állami szektor is
megtalálható.
- tulajdonviszonyok - gazdaságirányítás kapcsolata:
- magántulajdon⇒piacgazdaság
- állami tulajdonra épül⇒tervgazdaság
- vegyes gazdaság
- a föld, mint legfontosabb tulajdontárgy
- természeti erőforrás
- gazdálkodás tárgya

5.3. A területi irányítás modelltípusai
5.3.1. A centralizált mechanizmus
A központi szervek határozzák meg a nemzetgazdaság termelési, szolgáltatási
feladatait, majd ezeket vállalatokra, intézményekre bontják le.
- tervutasítás, központi elosztás
Tervezés:
- központi ellenőrzés
- centralizált eszközök újraelosztása
- beruházások, fejlesztések központilag meghatározva
Költségvetés:
- pénzügyi források újraelosztása
- szolgáltatások finanszírozója az állam
- a gazdaság szereplői közötti horizontális kapcsolatok
kiiktatása⇒vertikalitás erős
Jellemzők:
- alsószintű döntési kompetencia is centralizált
- sok beavatkozás
- sok helyen befolyásolja a területi szerkezetet, térségi arányokat,
egyensúlyi viszonyokat⇒ területi szerkezetet torzítja
- a gazdasági folyamatokat ágazati szinten szabályozza⇒területi
szerkezet átalakítása csak közvetett módon
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Területi politika mozgástere:
- elméletileg széles, hiszen sok ponton lehetséges a beavatkozás
- gyakorlatilag szűk a tervezés információs, intézményi stb. korlátai
miatt
Σ:

A fejlődési törvények területi szabályozó hatása nem vagy nehezen helyettesíthető
társadalmi beavatkozással.
A területi egységek irányítási szerepe rendkívül korlátozott, a valóságos területi
rendszerek formális, adminisztratív jellegűek.

5.3.2. A decentralizált mechanizmus
A gazdasági folyamatok irányítója a piac, de bizonyos szerep fennmarad a központ
számára is.
- A gazdaság szereplői a piac által egymástól függnek, a közöttük levő kapcsolat
tehát horizontális.
- a termelés és a szolgáltatás szervezeti egységeinek az elhelyezkedését a területi
fejlődés törvényszerűségei szabályozzák.
- hatékonysági szempontok mellett egyéb társadalmi elemek megjelenése:
- tiszta környezet
- térigény, esztétikum
- környezet károsodásából keletkező költségek beemelése a termelési
költségekbe
- nem képes a területi szerkezet társadalmi értelemben vett optimalizálására⇒a
piaci folyamatokba társadalmi beavatkozás szükséges
- a területi szerkezet tehetetlensége (az elemek különböző mobilitása miatt)
korlátozza a piaci
irányítás
optimalizációs
törekvéseit⇒beavatkozás
szükséges⇒nem tiszta piaci mechanizmus
5.3.3. A vegyes mechanizmus
- az előbbi két típus nem valósul meg tiszta formában
- vegyes rendszerek közötti vízválasztó:
- anyagi termelés és szolgáltatás piaci irányítás alá esik, a nem anyagi
szolgáltatásokban pedig a tervezés szerepe érvényesül.
- jövedelmek elvonása és központosítása adóval⇒nem anyagi szolgáltatások
anyagi alapjának
biztosítása. A szolgáltatások szervezése két módon, de
tisztán ezek nem jelennek meg:
- centralizált jövedelmek elosztása a szolgáltatást végző intézmények között.
- jövedelmek termelését összekapcsolják a finanszírozással
- a területi politika mozgástere bővül
- területi rendszerek szerepe, lehatárolása fontos
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5.4. A területi irányítás konkrét feladattípusai
5.4.1. Az anyagi termelés és szolgáltatás területi elhelyezkedésének befolyásolása
- elsődleges feladat az ipari és a mezőgazdasági üzemek, az anyagi szolgáltatást
végző
gazdálkodó egységek telephelyválasztásának és szerkezetváltásának
befolyásolása
- piaci mechanizmusban:
- a gazdálkodó egységek telephelyet és struktúrát egyedi tulajdonosi döntés
alapján választanak
- közvetlen társadalmi beavatkozás e folyamatokba nem lehetséges, de közvetett
módon a tulajdonosok befolyásolhatók ( pl: anyagi előnyök juttatásával)
- centralizált mechanizmusban:
- telepítési helyet, termelési struktúrát a felügyeleti szervek központilag jelölik ki.
5.4.2. A népesség területi elhelyezkedésének szabályozása
- területi szerkezet átalakulásának legdinamikusabb tényezője a népesség
- decentralizált mechanizmus:
- a népesség térbeli elhelyezkedése:
- a lakások építése, telepítése illetve megszerzése révén a piaci
erőhatásoknak van alávetve
- piaci mechanizmus:
- közvetlen eszköz: bérlakás építés és üzemeltetés
- közvetett eszközök: kedvezmények, szervetett telek-előkészítés
- tervgazdálkodás centralizált modellje:
- “népesség tervezése” településekre lebontott tervek alapján
- a társadalom területi elhelyezkedése tervutasításokkal szabályozható
- a gazdasági kényszerek miatt azonban ebben a típusban is
megjelennek és szaporodnak a piaci elemek
5.4.3. A hálózati infrastruktúra területi elhelyezésének ellenőrzése
- vonalvezetésük függ a termelés és a népesség területi elhelyezkedésétől
⇒lakossági, termelési szükségleteket elégít ki
- az irányítási típusok között nincs akkora különbség
⇒ hosszú élettartam
⇒tartós vonzás
- sajátos helyzet a területi irányításban:
- összetettebb tulajdonviszonyok, magas közösségi tulajdonarány
- kulcsszerep a területi szerkezet üzemelésében, fenntartásában, a
területi rendszer “idegrendszere”
- gazdasági és műszaki tervezés szoros kapcsolata
- egyéni és közösségi érdekek összehangolása
5.4.4. A nem anyagi szolgáltatások intézményeinek (lakossági infrastruktúrának) területi
elhelyezése
- vegyes mechanizmus
- közösségi döntés alapján telepítik
- az országos funkciókat ellátó intézményeket központilag létesítik,
üzemeltetik
- alapellátás körébe tartozik
- közép és felsőfokú szolgáltatások
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5.5. A területi irányítás szintjei
5.5.1. Az irányítás térbeli kategóriáinak történeti fejlődése
- állam feladata volt: a különböző funkciók gyakorlásának területi kiépítése
- az állami irányítás térbeli egységei közül:
- az országhatár és a településhatár adott kategória
- a közöttük kialakított szintek politikai döntés eredményei
- a döntési szintek száma függ:
- állami funkciótól
- földrajzi adottságoktól (terület, népesség)
- állam belső szükségleteitől
feudális állam:
- a területi szervezetek nem épültek ki az ország egész területén
- királyi udvartartás az állam: adók, katonai védelem, jogszolgáltatás: kapcsolat a
társadalommal
- e téren is különbség a városok és falvak között⇒kiváltságok, királyi adók
- tagolt struktúra, önálló államocskák
modern polgári állam:
- 19.században bekebelezte az állam egész területét saját közigazgatása számára
- kiépült az államigazgatás területi rendje
- a helyi szinten ellátandó feladatok nagysága fokozatosan növekedett
5.5.2. A területi közigazgatás-szervezés alapmodelljei
állami funkciók:
- szabályozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás - már a görögöknél is.
államhatalom területi megoszlása:
- centralizációs és decentralizációs ciklusok váltakozása
központi és helyi szervek közötti munkamegosztás szervezeti modelljének alapja
lehet:
decentralizáció:
- a központi és a helyi-területi szervezet között
munksmegosztás jön létre,
- nagyobb önállóság a helyi szervezetnek
dekoncentráció:
- a helyi szerv hierarchikus alárendeltségben van a
központi irányítással,
- döntéseit a felettes szerv irányításával hozza meg,
- ezek a döntések felülvizsgálhatók
helyi ügyek intézése:
- a helyi önkormányzatok általános hatáskörűek,
felhatalmazást kapnak konkrét ügyek ellátására, de a
felhatalmazáson kívüli ügyekben nem intézkedhetnek
(GB)
- helyi ügyek intézése; csak azokban az ügyekben nem
járhatnak el, amelyeket a jogszabály más szerv
hatáskörébe utalt (kontinentális országok)
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irányítási, ellenőrzési rendszer:
állam - Önkormányzat
állam - dekoncentrált területi közigazgatás kapcsolatrendszere.
egységesülési folyamat Európában: 1985. Önkormányzati Charta
területi feladatok finanszírozási rendszere:
- területileg egyenlőtlen jövedelemstruktúra⇒jövedelem újraelosztása
- állami támogatások
- helyi adók, illetékek, központi adók, vállalkozási bevételek, vagyon
hozadéka
- költségvetési részesedés csökkenése⇒helyi gazdaságfejlesztési
aktivitás növelése, privatizáció, önkormányzati felügyelet alatt álló
szolgáltatások “leadása”
állami szervezetek a területi igazgatásban:
- ÖK, dekoncentrált szervek
- pluralizálódás
- szolgáltató management
- állami funkciók leépítése, új szervezeti formák
- koordinációt igénylő feladatokban érdekelt szereplők
összekötése
5.5.3. Az önkormányzati rendszerek alapszintje
- nem mindig a település
- elaprózott településhálózat: társulások
- feladatok közös megvalósítása
- kötelező társulások: meghatározott feladatra
feladatok kijelölése:
- városok problémája: agglomerációs kapcsolatok igazgatásának
intézményesítése
- együttműködés szorossága, önállóság kérdése
5.5.4. A területi közigazgatási egységek struktúrája és működésük alapkérdései
- települési szint feletti területi döntéshozás egységeinek kialakítása ható
tényezők:
- tradíciók, táj, földrajzi környezet, politikai érdekek
- legállandóbb területi közigazgatási egység:
- amely a polgári állammal egy időben tagolódott az egységes
közigazgatásba
- a települési szinthez legközelebb eső téregység feladatrendszere, közigazgatási
struktúrája függ:
- a helyi szinteken megoldott feladatoktól
- általános hatáskörű, második területi önkormányzati szint meglététől
- centralizáció, decentralizáció viszonyától
- önkormányzati társulások rendszerének állandóságától
- központnak közvetlenül alárendelt szervezetek kiépültségétől
- állami, önkormányzati...stb. szektorok viszonyától a feladatok
megoldásában
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Feladatok általában:

- az önkormányzatok településközeli szintje: szolgáltat, működtet
- a törvényességi felügyeletet az állam dekoncentrált szervei
gyakorolják.

Tendenciák:
- decentralizáció igénye nő⇒változás a hatáskörökben, szintek számában
- felértékelődik a területi szint a MMO-ban,
- NUTS rendszer bevezetése (3 szintű)⇒ problémák, ahol a területi
decentralizáció nem vált jellemzővé, vagy gyengék a területi Önkormányzatok-ok.
Differenciált igazgatási rendszerek. Hatékonyság elvének érvényesülése,

6. Kistérségek/ járások
6. 1. Rövid történeti áttekintés
Rendszerváltás⇒önkormányzati (ÖK) modellváltás: felbomlottak a mikrokörzetek, pl. a
városkörnyék
Önkormányzati tv. (ÖT):
- a megyék elvesztették autoritásukat a települési kapcsolatok szervezésében
1990: Köztársasági Megbízott⇒ez lett a regionális szint. Politikai kompromisszum:
SZDSZ - városállamok ⇔ MDF - Főispánság.
Tehát a települési ÖK- ok önkéntes társulásai formálták a területi közigazgatási struktúrát
1992: első kistérségi szerveződések megjelenése, a szétaprózódás kedvezőtlen
trendjének lassulása
- ezek helyi kezdeményezések voltak, elsősorban érdekképviseleti
szerveződések, majd később: koordinációs feladatokat is elláttak.
1993: dinamikus fejlődés, melynek okai az alábbiak:
- települési ÖK- ok önkéntes szerveződései voltak
- nem hordták magukon a megye bélyegét
- rászorultak a kormánysegítségére
nem voltak olyan erősek és kiépültek, hogy a kormányzat komolyabb
partneri gesztusokra kényszerült volna
1993-ig: a kistérségi szervezetek egyenletesen helyezkedtek el az országban, 1994-re
az egyensúly kelet felé tolódott, ahol a kormány válságkezelési akcióba kezdett.
Tipikusan falusi jelenségként indult: a szervezetek 65%-ban van város, és csak 44%ban város a székhely. Tendencia: város + vidéke típus
Kistérségi szervezetek 4 csoportba sorolhatók, intézményesültségük jogi formáját illetően:
1., társadalmi, vagy civil szervezetek, szövetségek, egyesületek
2., ÖK- i érdekszövetség
3., alapítványi forma
4., a sajnos még nem jellemző ÖK- i társulás.
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Kormányzat szerepe: jelentős ⇒ tv.- ek, koncepciók. Pl.: 1994- ben megszűntették a
Köztársasági Megbízotti régiókat, újból megerősödött a megye.
Területfejlesztési Tanácsok is megyénként jöttek létre. Ezek birtokolják a megyei
léptékű fejlesztéseket.
Ez a kistérségeket hátráltatja: „oszd meg és uralkodj” elv: megbénítja a
döntéshozatalt.
Jövő kérdései: milyen szerepet szánnak a kistérségeknek, s ezt milyen elosztási
rendszer finanszírozza. Fontos a szervezeti önállóság megmaradása.

6.2. A kistérség fogalma
Lehatárolások:
- járás: felülről vezérelt volt
- tudati jellegű, pl.: egy kultúrakör, kistájnevekben: Bácska, Őrség, Bereg
- településközi kapcsolatrendszerek struktúrája, összetétele, minősége...stb. alapján
Definíció:
olyan területi egység, melyet a lakossági szükségleteket kielégítő térkapcsolatok határoznak
meg.
Ezen kapcsolatok jellemzői: homogenitás, funkcionalitás, identitás.
a., homogenitás: különböző mutatók hasonló értékei, melyek integrációs elemek
lehetnek
b., funkcionalitás: homogénné alakíthatja a teret, pl.: városi vonzáskörzetek
- sokféle lehatárolás: KSH, választási körzet, bármi vonzáskörzete
c., identitás: bármilyen területi beosztás szerint (egyház, civil szervezetek)
Tehát : - van statisztikai kistérség ( közigazgatási területhez kapcsolható)
- társadalmi kistérség

6.3. Kistérségek és területfejlesztés
Szerveződés: regionális vagy kistérségi alapon.
Kistérségi szerveződés szerepe: lokálpatriotizmusra építve feladatok, célok adoptálása,
megvalósítása.
ÖT.: 8§: - „a településfejlesztés az ÖK- ok feladata. A területfejlesztésről nem rendelkezik,
pedig terület és településfejl. összefügg, lásd: regionális tervezés.
- helyi ellátást nyújtó rendszerek működtetése, fejlesztése
- középfokú ellátás ⇒probléma⇒kistérségi együttműködés célszerű⇒koordináció
:
- Rendszerváltozás után: kényszerházasságok bomlanak (pl.: Zirc - Eplény) , s most
megint szövetkezzenek, esetleg egyesüljenek ?
- sok helyen túl általános: „gondoskodik”, „közreműködik”
- Önkormányzatok feladata a településfejlesztés és rendezés, épített,- és természeti
környezet védelme.
- De az Önkormányzatok térségi együttműködésével nem foglalkozik, pedig fontos
lenne az alábbiak miatt is:
- alapellátás körzeti rendszerének megváltoztatása
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- vizsgálatok alapján csak a minimum 5000-8000 lakosú települések,
településegyüttesek képesek valamennyi ÖK- i feladat megoldására
Döntési szint és kapcsolati intenzitás alapján a kistérségi társulások és együttműködések
leggyakoribb formái:
- Önkormányzati munkaközösségek, szövetségek: laza szövetség az
Önkormányzatok, de tagjai lehetnek alapítványok, társaságok...stb. is. Közös
kérdések megvitatása, közös - nem kötelező erejű - határozat meghozatala.
- végrehajtáscentrikus kistérségi együttműködés. Megállapodás igazgatási ellátási,
szolgáltatási...stb. feladatok ellátásaira, közös fejlesztésére. Csak Önkormányzatok
lehetnek tagok.
- célszövetség: közjogi testület önálló jogi személyiséggel. Elsődleges tagok az
Önkormányzatok, másodlagos tagok lehetnek azonban magánjogi jogalanyok is.
Közösen intézett ügyekre elkülönült szervezetet hoznak létre, megállapodásban
kötött költségvetéssel. Általában infrastrukturális (vonalas) fejlesztési célokra alapul.
Tiszántúli vizsgálat jellemzése:
- az Önkormányzatok a település és területfejlesztési feladatok ésszerűbb
megvalósítása érdekében kívánnak résztvenni a szövetségekben
- befolyásoló tényezők: demográfia, természetföldrajz, gazdaság
- Debrecen: környékbeli falvak összefogtak a nagyváros káros hatásainak
kiküszöbölése érdekében.

6.4. Elmaradott térségek fejlesztési lehetőségei
6.4.1. Az új területfejlesztési koncepció kormány(ok) által támogatott elvei:
1., településközi együttműködés követelménye, kooperáció, szakhatósági funkciók
ellátása, intézményfejlesztés, kistérségi tervezés
2., kistérségi szervezőközpontok létesítésének igénye: a fejlesztés anyagi, szervezeti
feltételeinek biztosítása, ezáltal új kapcsolatrendszerek létrejötte, amely nem egyenlő
a centrum - periféria viszonnyal.
3., kormányzattól független döntéshozó testületek⇒helyi, térségi, regionális szintű
politika
4., területi gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatok felmérése, értékelése
6.4.2.Az elmaradottság:
Magyarországon az urbanizációs különbségekre vezethetők vissza, melynek fő
elemei infrastrukturális elemek ( vonalas, hálós, szociális )
- társadalmi folyamatok jellemzése ⇒ urbanizáció térbeli szerkezete,
munkanélküliség
- felzárkózási tendenciák középfalvak⇒kisvárosok
6.4.3. Megoldások
- pályázati alapon működő támogatási rendszer
- állami alapok
- pozitív diszkrimináció: Céltámogatási Kiegészítő Keret
- területi támogatások keretének növelése
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6.4.4. Jövő
- területi munkamegosztásba való bekapcsolódás
- pénzügyi támogatás, új finanszírozási formák
- települési Önkormányzatok szerepének növelése a problémamegoldásban.

7. A területfejlesztés stratégiai alternatívái
7.1. Bevezető
2. világháború. után
- területi egyenlőtlenségek:
- jövedelmi, ellátottsági különbségek
- oktatási, szociális feszültségek, jövőperspektíva
- kommunikációs lehetőségek
- információhoz jutás, döntésekben való részvétel lehetőségei
- autonómia, függés mértéke
területi egyenlőtlenségek mérséklése:
- állami ipar és szolgáltatások telepítése a hátrányos helyzetű térségekbe
- fejlesztést korlátozó intézkedések a fejlett területeken
- szakmai tőkebefektetések ösztönzése és támogatása
- infrastruktúra fejlesztése

7.2. Hagyományos regionális politikák
7.2.1. regionális gazdasági fejlődési elmélet:
- feltételezi a teljes foglalkoztatottságot, a piaci versenyt, a termelési faktorok
mobilitását és a régiók közötti szállítási költségek azonosságát. Pont ezek
különbségei idézték elő a területi különbségeket
ezeket a különbségeket jelentős kommunikációs infrastruktúra fejlesztéssel
lehetett mérsékelni.
7.2.2. polarizációs elméletek:
- szociális tőkébe történő beruházások fokozásával: oktatás , infrastruktúra
dinamikus húzóágazatok kisszámú centrumba való telepítése, ezen keresztül
fejleszti a régiót
7.2.3. exportbázis elmélet:
- egy régió növekedése a régión kívüli áruelhelyezéstől függ.
7.2.4. Ellentmondások
- a kezdeményezés és a fejlesztés is a centrumhoz kötődött⇒felülről jövő
fejlesztés.
- mobilitáscentrikus szemlélet: bárhol megvalósítható igénytelen beruházások,
fejlesztőhatás nélkül, sőt!!!
- nem újdonságbarát politika
- sok hasonlóság a tervgazdasággal (Magyarország: piacgazdaságra érzékenyebben
reagáltak a polgári hagyományokkal rendelkező térségek)
- 90-es évek: válságtérségekre koncentráló településfejlesztés
- erős függőségi kapcsolatok a centrumoktól. ÖK rdsz.⇒új lehetőségek,.de: ez a
politika felhívta a figyelmet a területi folyamatokra és e folyamatok jelentőségére.
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7.3. A regionális potenciál
1970-es évek: VG. változásai: feszültségek felhalmozódása
- régión belüli lehetőségek, potenciálok feltárása, kiaknázása.
A korábbi regionális politikák elhanyagolták az endogén erőforrásokat, forr·sok a
centrumokban, ez erős specializációt eredményezett.
Új cél: nem a fejlett térségek adottságainak újramozgósítása, hanem a további - régión belüli
potenciáloknak az aktivizálása.
A regionális potenciálok igen sokfélék lehetnek:
- tőkepotenciál
- a munkaerő iskolázottsága, képzettsége
- az infrastruktúra kiépítettsége
- földrajzi helyzet
- környezeti állapot és minőség
- piaci kapcsolatok, keresleti tényezők
- szociokulturális adottságok
- döntési, intézményi és hatalmi rendszer
A regionális potenciált befolyásolják a társadalmi gazdasági tényezők.
Különböző elemek bevonása a stratégiák kidolgozásába:
- regionális források minden stratégiai megoldásban meghatározó és kiinduló
szerepet kapnak.
- területi jövedelem emelése
- régióhoz kötıdõ vállalatok bevonása
- infrastruktúra stabilitása
- a térség lakosságának részvétele
- a politikai önkormányzat lehetősége

7.4. Az innovácioorientált regionális politika
Helyi, térségi adottságok javítása. Az adott terület gazdasága számára elérhetővé tegye az
újdonsághordozás eszközeit, módszereit, intézményrendszerét.
Meghatározó jelentőségű:
- műszaki fejlesztés
- gazdasági szervezetek K+F tevékenysége
- piaci kapcsolatok szélesítése
A megvalósítás eszközei és intézményei nem a közvetlen beavatkozást szolgálják, hanem a
feltételek megteremtését.
E politika lehetőségeit a rendelkezésre álló vállalkozási környezet és ennek klímája is erősen
befolyásolja, ennek tényezői:
- vállalkozások elérhetősége
- regionális kapcsolatai
- infrastruktúra és szolgáltatások
- munkaerő mobilitása és képzettsége
- lakosság mentalitása, kulturáltsága.
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7.4.1. Az innovácioorientált politika akcióterületei:
7.4.1.1. A vállalkozói környezet élénkítése
- a vállalkozások innovációs és versenyképességének növelése
- a kis és középvállalkozások innovációs képességének fokozása, 4 szinten:
1. a térségben már működő sikeres vállalkozások segítése
2. a térségi gazdasági szerkezet átalakítását elősegítő
kezdeményezések támogatása
3. lokális-regionális vállalkozások alapításának támogatása, az induló
szakasz rizikófaktorainak csökkentése
4. külső vállalkozások letelepítésének támogatása.
Döntő szerep az innováció és technológiatranszfert közvetítő szervezeteknek, alábbi célokat
szolgálhatnak:
- kutatási eredmények gyors átültetése új termékekbe, technológiákba,
szolgáltatásokba.
- a térség szerkezetváltásának támogatása, serkentő gazdasági környezet
kialakítása
- térségben levő intézmények és vállalkozások közötti hálózat kiépítése.
a vállalkozások ezeken az intézményekkel könnyebben juthatnak az innovációhoz
szükséges információkhoz.
Az intézménytípusok a nemzetközi gyakorlatot követve az alábbiak lehetnek:
- tudományos parkok: parkszerű terület, multinacionális vállalatok K+F
egységeivel, intézményeivel. Magasan kvalifikált munkaerő, szoros kapcsolat a
felsőoktatási intézményekkel, tudományos intézetekkel. csak kiemelkedő kutatási
és egyetemi központok közelében
- innovációs vagy technológiatranszfer központok célkutatásra irányuló új
alapítású egymáshoz közel működő vállalkozások laza közösségei. Felsőoktatási
központokban, ahol a vállalkozói sűrűség megfelelően magas
- inkubátorházak: feldolgozóiparral vagy termelésorientált szolgáltatással
foglalkozó újonnan alapított vállalkozások telephelyközössége.
- ipari parkok: erről későbbi órán lesz szó. Periferikus területeken jellemző.
7.4.1.2. A humántőke aktivizálása
képzettségi, foglalkoztatottsági szint fokozása
munkaerőhelyzet folyamatos elemzése
oktatási infrastruktúra fejlesztése
7.4.1.3 Az endogén források feltárása és revitalizálása
szociális és kulturális környezet hatása jelentős, ezért ezek feltárása és értékeinek
tudatosítása az
innovációorientált politika egyik fontos célja.
propaganda, management.
értékek aktivizálása csak akkor lehet hatékony, ha a régió politikai intézményeiben
érvényesül az önállóság.
kommunikációs infrastrukturális rendszerek kiépítése és fejlesztése.
energiabázisok zavartalan biztosítása, alternatív energiaforrások
oktatási infrastruktúra
település építészeti karaktere, jellegzetességei
közösségek azonosságtudata
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8. Érdekképviselet és normativitás a területfejlesztési politikában
8.1. Bevezető
- érdekérvényesítés színtere a parlament
- tömegpártok: nem területi szerveződés
- választási rendszerek: állam területi tagolódására épül
20.században:
- pártok mellet megjelennek az érdekérvényesítés egyéb
formái is - érdekképviseletek, új mechanizmusok.
- a döntési mechanizmus centralizáltságával nő a területi érdekképviselet
szükségessége.
Újraelosztási eszközrendszer:
- területi egyenlőtlenségek - regionális különbségekhez kapcsolódó
érdekellentétek csillapítása
Érdekellentétek kialakulása:
- amikor az állami fejlesztési politika kialakul.

8.2. A regionális érdekviszonyok tartalma
- a területi adminisztráció, az állam szerepe nagyon változó
8.2..1. A régión belüli érdekek
- centrum-periféria viszony
szervezeti függőség
verseny, de ugyanakkor kölcsönös függőség
8.2.2. A régiók közötti érdekviszonyok
- centrum és periféria közötti egyenlőtlen viszonyok ellensúlyozása újraelosztási
mechanizmussal
német tipizálás:
- fejlődő régiók: nem igényelnek külön érdekvédelmet, érdekeik egybeesnek a (szövetségi)
állam érdekeivel
- depressziós térségek: érdekeiket nem tudják automatikusan érvényesíteni
- tradicionálisan rurális, elmaradott területek - az előző kettővel szembenáll.
8.2. 3. A regionális és az ágazati érdekek
Az állami regionális politika kisebb hatással van egy területre, mint az általános
gazdaságpolitika elemei (adópolitika, exporttámogatás, ágazati prioritások...stb.)
8.2.4. A társadalmi rétegződés regionális dimenziói
falu - város ellentét
aprófalvak
munkanélküliség sújtotta depressziós térségek
etnoregionális összefüggések (baszkok, katalánok, vallon-flamand..stb.)
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A regionális dimenzióban érvényesülő érdekmechanizmusok jellemző vonásai:
- központi hatalom - régió közötti érdekellentét a központi érdekképviseleti
rendszer jellegétől függ
- az ÖK-ok és a központi hatalom között általános ellentét van
- súlyos ellentétek az egyes régiók között, a központi források megszerzése miatt
- régión belüli ellentétek centrum és periféria között, vagy a településtípusok
között.

8.3. Érdekviszonyok intézményrendszere és szabályozása
8.3. 1. Költségvetés
- jövedelmek központosítása, újraelosztása
- tendencia: a normativitás felé, vagyis az elosztó hatalom mérlegelési kompetenciájának
fokozatos visszaszorulása, források tervezhetősége.
- állami támogatások - a nem pántlikázott pénzek arányának növelése
- növelni kell a saját bevételek arányát
8.3.2. A regionális politika külön forrásai, eszközei
- állami pénzalapok szolgálják a területi kiegyenlítést
- A regionális politika normatív alapja: az állam szociális, gazdaságszervező funkcióinak
finanszírozása
- érdekkonfliktusok - feloldása pályázati rendszerrel, újabban projektfinanszírozás
módszerével.
Érdekegyeztetés másik fontos lépése a forráselosztás mellett: a tervezés. Többlépcsős,
többszereplős:
- egyeztetni kell a településeknek
a régiót alkotó kisebb területi egységeknek
az egyes gazdasági ágazatoknak és szervezeteknek
az infrastruktúra rendszereinek
és a különböző társadalmi, politikai szervezeteknek
az érdekeit + szomszéd régiók és az állam elképzeléseit is. kompromisszumok.
8.4. Az érdekeltségi viszonyok felhasználása a területfejlesztési politikában.
- tényleges hatalmi viszonyoknak alávetett területfejlesztési politika: kedvezett a fejlett
térségeknek, a periferikus-rurális térségek érdekeiket nem tudták érvényesíteni.
- állami források szűkülése az előbbi modell gyengülését eredményezte:
- előtérbe kerültek a területfejlesztés helyi erőforrásai - decentralizáció
- helyi döntéshozatal aktivitása
- helyi szereplők: érdekvédelem mellett megjelenik az előkészítés és végrehajtás.
Cél: a funkció és érdekkonfliktusok csökkentése, a területi integráció növelése, a források
kihasználásának hatékonyságát emelni, különbségeket mérsékelni.
Érdekegyeztetés:
ott lesz erős ahol a regionális politikai keretek nem egyeznek az
államigazgatás területi beosztásával.
Önkormányzatok: szoros kapcsolatok kialakítása a helyi gazdasággal és társadalommal
kínálatorientált modell csődje: az önkormányzatok egymást
gyengítették
keresletorientáltság a jövő: vállalkozó Önkormányzat.
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Karitatív szféra
Civil szféra szervezetei:
- a visszacsatolás fontos elemei, szerep a környezetvédelemben
A nemzeti regionális politikák az integrációval elvesztik önállóságukat, nemzetközi befolyás
alá kerülnek, melynek mozgatórugói a nemzetközi nagyvállalatok.
8.5. A település(hálózat) - fejlesztés
20.sz.: tudományos-technikai forradalom: termelési központok átrendeződtek
- Ny-Európa: gyáripar korszerűsítés és K: tőkehiány, erőforrás ésszerűen:
tervszerű területfejl.
- Fejlődő országokban: fejlesztési pólusok kiépítése
8.5.1. Településhálózat-fejlesztés a tervgazdaságokban
20.sz. közepétől:
településhálózat-fejlesztési koncepciók
entrum periféria
településhálózat: együtt működő rendszer, melynek elemei a települések
kapcsolatrendszerek: közlekedés, energiaszolgáltató rendszerek
intézmények rendszere hirarchikus
Településhálózat-fejlesztési modellek alkalmazása 1960-70-es évek (K-Európa)
- ex-agrárországok, tőkés gyáripar hiánya. Cél a nemzeti ipar megteremtése, míg
nyugaton már a modernizációnál tartottak.
- új “szocialista” települések: ipari beruházások, lakásépítés, fejlett infrastruktúra.
- települések kategorizálása (Magyaro: 1951) Budapest és Miskolc kiemelése
- fővároscentrikus fejlesztés a 60-as évekig.
- erőforrások szűkössége miatt erőteljes koncentráció: a települések csaknem
felében megtiltottak mindennemű fejlesztést.
- osztályba sorolás hatására: Tatabánya, Ózd, Salgótarján, Mosonmagyaróvár,
Kiskunfélegyháza, Dorog ipara fejlődik. 60-as évek vége: az ipari koncentráció
nem folytatható tovább, mert kiélezi az ország térszerkezeti eltéréseit.
1971: Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció elfogadása.
- 130 kiemelt településre koncentrál
- 5 felsőfokú központ
- központi szerepkör nélküli településeket egy központ hatókörébe utalta,
alapellátás ott jobb.
- még a jól működő alapellátási elemek is megszűntek ezeken a településeken
- közlekedési kapcsolatok átrendeződése: vasút racionalizálása
A koncepció hiányosságai:
- egységes rendezőelveket alkalmazott az ország egészére - a településállomány nem
egységes!
- az agglomerációs térségekben a települések a központtal alakítanak ki kapcsolatot, nem
pedig egymással, amit a koncepció feltételezett.
- a koncepció dinamikusan fejlődő népességnövekedéssel és gazdasággal számolt.
- az alsófokú körzetekben kivihetetlen döntések születtek: etnika, vallás, közlekedés,
történelem figyelmen kívül hagyása
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8.5.2. Településfejlesztés piacgazdaságokban
NSZK: Új termelési kapacitások a korábbi centrumok köré települt középvárosokba.
Fővárosok visszafejlesztése: London, Párizs. Bolygóváros-hálózat kialakítása (GB),
termékszerkezet-váltás, külföldi tőke bevonása (Marshall-terv)
Vállalkozói társaságok, környezet élénkülése: ipari parkok, városrekonstrukciók,
helyreállítások.
- területi sajátosságok
- településállomány szerkezete
- ipar megjelenése: a falu-város hierarchikus kapcsolata átalakul, új szempontok jelennek meg
(fogyasztópiac, alap- és nyersanyag, kooperációs lehetőségek...stb.)
Ipari bázison kialakult agglomerációs fejlődés:
Európa: Szilézia, Ruhr, Fekete-vidék
Egyesült Államok: falusi előzmények nincsenek
Ázsia: rendkívül gyors ipari fejlődés során.

9. A területrendezés és fejlesztés összefüggései
Területrendezés: igazgatási, területhasznosítási és szervezési tevékenység, melynek célja a társ
- gazdasági céloknak megfelelő és az ökológiai követelményeket kielégítő térbeli – fizikai
szerkezet kialakítása.
Kettős jelleg:
- átfogó jellegű tevékenység
- terület + településfejlesztés egyik meghatározó eszköze
↓
területrendezés által ellátott funkciók:
- térbeli-fizikai szerkezet kialakulásának elősegítése
- hálózati + létesítményi infrastrukturális rendszerrel kapcsolatos területrendezési feladatok
- környezet átfogó védelme
- táji, természeti, kulturális, művi értékek átfogó védelme
E funkció ellátása: központi irányítás + Ömkormányzat
Területrendezés és Területfejlesztés: szoros kapcsolat
A területfejlesztés fejlesztésre irányul. Csak együtt (egymást feltételezve)
Területfejlesztés: mit? Hol?
Területrendezés: hol? – pontosítja: feltárja a területet, így a hogyan kérdésre is választ ad:
Hogyan befolyásolja legkedvezőbben a térbeli-fizikai szerkezetet?
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Területrendezés: 2 szintje van:
- településrendezés: településfejlesztés térbeli-fizikai kereteinek meghat. → ÖK : telep
rendezési jog
- regionális rendezés
- területgazdálkodás
- területhasznosítás

befolyásolják a
térbeli-fizikai szerkezetet

9.1. Területgazdálkodás
- Mo.: kis terület, nagy népesség, népsűrűség → ésszerű területgazdálkodás kell
- eltérő feladatok a két (települési, regionális) szinten:
- regionális szinten:
- termőföld ésszerű védelme és hasznosítása
- környezetvédelem
- táji, természeti értékek
- ásvány és bányakincsek
- infrastruktúra telepítés ésszerűsítése
települési szinten:
- racionális településszerkezetet elősegítő övezeti tagolás
- infr. fejlesztés + telepítés lehetőségének megteremtése → távolságok
csökkennek

9.2. Területfelhasználás koordinálása
- regionális szinten alkalmazható TH. kategóriák:
- termelés céljaira igénybevehető területek (mg., ipar, kert)
- bányaművelés által érintett, vagy kitermelésre szánt területek
- üdülés, idegenforgalom területei
- infr. rdsz. által elfoglalt területek
- települések területe
- védett területek → védőövezetek területe
- folyamatok:
- intenzív beépítés helyett családiházas, kertvárosias beépítés terjedése
- szolgáltatások, intézmények fejlődése
- műszaki infrastrukturális rendszerek fejlődése
- iparszerkezet átalakulása
∑ : nő a társadalmi igény az új területek bevonására
- megoldások:
- területtakarékos megoldások
- intenzív területhasznosítás (pl.: felszín alatti parkolók)
TR - koordinációs szerep: a különböző területhasznosítási igények összehangolásában.
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- Infrastrukturális rendszerek elhelyezésével, fejlesztésével kapcsolatos területrendezési
követelmények:
- rendeltetésnek megfelelő térbeli fejlesztés és elhelyezés ( igények biztonságos
kielégítése )
- a (vonalas) infr. területigényes: területtakarékos megoldások alkalmazása
- környezetvédelmi követelmények:
- infrastruktúra rendszerek védelme
- infrastruktúra. hálózat negatív hatásainak kivédése, mérséklése
- folyamatos, zavartalan működés feltételeinek megteremtése, megközelíthetőség
- területi koordináció, telepítési akciók összehangolása

9.3. A területrendezés eszközei
9.3.1. Jogi eszközök
- törvények
-országos hatályú jogszabályok (minisztériumok, országos hatókörű szervek,
intézmények)
- települési szinten: ÖK. → településrendezési előírások
9.3.2. Gazdasági eszközök
- állami ktsg. vetés
- Önkormányzatok költségvetése
- egyéb források
9.3.3. Tervezés
- OTK:
válságterületekre és fejlett területekre is koncentrál
halmozottan hátrányos helyzetű térségek
ágazati fejlesztés
területi fejlesztés
közép – hosszútáv
- Térségi fejlesztési programok
Mo: megyékre (7 megyére már készült)
- szociális feszültségek kezelése
- munkanélküliség, közhasznú munkavégzés
- alapinfr.
- környvéd feladatok
- sajátos adottságú térségek fejlesztése:
- idegenforgalmi övezetek, területek: infr., vendéglátás, üzletek, környezetvéd
- agglomerációk: településközi kapcsolatok
- határmenti térségek
- Regionális tervek
- ország területére a kormány jogosult készíttetni, több ország esetén OGY.
- több megyére: K, OGY vagy e célból létrehozott célszövetségek (társulások)
Készítés folyamata:
- vizsgálat: bemutatás, átfogó értékelés
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- koncepció: prognózisok, hipotézisek, változatok
- terv elkészítése:
- megvalósulás: Országgyűlés, Önkormányzatok, ...stb.
- tematikus tervek: idegenforgalom, raktárhálózat
9.3.4. Tájékoztatás, propaganda
- lakossági fórumok, tervek közzététele
9.3.5. Koordicáció
- ágazati
- térségi
- beruházáskor, igények kielégítésekor

10. Országos Területfejlesztési Koncepció
10.1. Társadalmi folyamatok
Népesedés
Életkörülmények
Társadalmi problémák területi vetületei
Humán infrastruktúra
- egészségügy
- oktatás
- K+F
- művelődés
- szociális ellátó rendszer
- lakásellátottság

10.2. Környezeti állapot
Folyamatok:
- ipari, mezőgazdasági szennyezés csökkent
- felhagyott bányaterületek, tájsebek
- közlekedési ártalmak növekedése
- kommunális hulladék növekedése
- közműolló nyílása
- mg: rablógazdálkodás, szakszerűtlen talajművelés
- árvízvédelmi rendszerek elhanyagolása
- környezetszennyezés importja: direkt (hulladékszállítás), indirekt (körny.
szennyező tev. exp.)
- agglom. területek: szabályozatlan beépítések
- levegőszennyezettség (városok rangsora)
- zajterhelés
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- (települési) hulladék: szilárd, folyékony elhelyezés
- veszélyes hulladék
- konfliktuspontok: közlekedési,- energia hálózatok
Cél:
- megfelelő életminőség biztosítása
- monitoring (kitüntetetten: közlekedési folyosók)
- megóvás
- ésszerű gazdálkodás a term. erőforrásokkal
10.3. GAZDASÁGI FOLYAMATOK
10.3.1. Ipar
Területi szerkezet kial.:
Bp., Alföld, É-Mo., közlekedési csomópontok
Ma:

Bp., Ny- Mo.
- alacsony eltartóképességű iparágak
- nagy szállítási igény
- környezeti ártalmak
- urbanizációs problémák
Folyamatok:
- racionalizálás (bányabezárások) ? válságkörzetek
- KGST kereskedelem visszaesése? Észak –Alföld
- térségi differenciálódás
- nyugati befektetések elhelyezkedése egyenlőtlen
- falu-város
Fejlesztés:
- közép és kisvállalatok fejlesztése
- szerkezetváltás elősegítése, innováció
- humán erőforrások képzése
- feldolgozóipar modernizálása
- Nyugaton: ipari együttműködés elősegítése a szomszédos országokkal
- Észak-keleten: szerkezetváltás, nemzetközi szerződésekkel
10.3. 2. Mezőgazdaság
Előzmények:
- nagyüzemi gazdálkodás
- nagyüzemi tömegtermelés
- szántó szerepe túlértékelt
- magas termelési színvonal
- háztáji gazdálkodás kialakulása
- tároló és feldolgozó kapacitások koncentrálódása
- élelmiszeripar területi elhelyezkedése nem a piaci viszonyoknak megfelelően
- üzemek másodlagos – nem mezőgazdasági – tevékenysége bővül
- üzemek egyéb feladatok ellátását is vállalták
Folyamatok:
- értékesítési lehetőségek csökkenése
34

- privatizáció: üzemi struktúra felborul, termelési kapacitások változnak,
termékszerkezet átalakul
Termőföld hasznosítás:
- aranykorona /Ha érték alapján
Ágazatfejlesztés:
- erdő és vadgazdálkodás, halászat
- élelmiszeripar: kis és középvállalatok, helyi kooperációk, új termékek
- adott területre jellemző termelési módok, termékszerkezetek
10.3.3. Idegenforgalom
Folyamatok:
- növekedés
- magánszállások
- két pólus: Balaton, Budapest
- érkező vendégek (D, A, PL, HR)
- itt töltött éjszakák
- részesedés a világturizmusból ? szolgáltatások javítása a cél
Fejlesztési területek:
- Gyógyturizmus: nemzetközi jelentőségű (Bp., Héviz, Bük), helyi jelentőségű
- kulturális turizmus: “fesztiválvárosok”
- üzleti turizmus
- gasztronómiai turizmus, borturizmus
- szabadidő, sport
- falusi, tanyai turizmus
- vallási turizmus
- tranzit, bevásárlóturizmus
10.4. HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA
10.4.1. Közlekedés
10.4.2. Hírközlés
10.4.3. Vízgazdálkodás
- árvíz és belvízveszélyes területek
- felszínalatti vizek
- vízellátás, szennyvízelvezetés
- tavak állapota
- folyók: szabályozás, holtágak, szennyezés
10.4.4. Energiaellátás
Jelenlegi állapot:
- nagy import
- energiafelhasználás, termékszerkezet
- egyéb energiahordozók (1% - geoterm, vízi, bio))
- gázellátottság
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- hálózatok
- iparszerkezet, fogyasztási szokások átalakulása
- várható kismértékű növekedés a fogyasztásban
Fejlesztés:
- szerkezet: megújuló E. források növelése
- erőművek: új létesítmények (fogyasztópiac), rekonstrukciók (gázalapúvá
átalakítás)
- hálózat: többoldalú import elérése: A, SLO, RO)
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REGIONÁLIS TERVEZÉS
1. Bevezető
I. Szakirodalom
Perczel – Gerle, Kőszegfalvi: 1966 → elavult: csak ágazati megközelítés
Miklóssy E: 2000.
→ regionális tervezés. → folyamatok szabályozásának az eszköze
↓
ezek a folyamatok körfolyamatok
A regionális tervezés. a gazdasághoz kötődik
↓
további akciók forrásainak megteremtője → piac elméletéből kell kiindulni
II. A regionális tervezés célja: a helyi piacok kedvező működési feltételeinek biztosítása
↓
kínálat-kereslet tv.
III. Regionalizmus és urbanisztika
Város: kiemelt pont a regionális tervezésben is
Hasonló problémakör: ki kell tekinteni a határon kívülre is
IV. A regionális tervezés. - gazdasági indíttatású + célú folyamatszabályozó társadalmi
tevékenység
↓
↓
szükséges a tiszta piac elméletének ismerete + a folyamatszabályozás ismerete is
V. Tervezés
Nincs egységes tervezési charta
EU – 1998: fejlesztéstámogató rendszer kidolgozása, 2001-ben átdolgozás alatt.
↓
nem tervezési charta
↓
alap: a csere és a folyamat elmélete
↓
lényeg, hogy a szabályozás közösségi alapon jöjjön létre.

37

2. A körfolyamat elmélete
2.1 A skarabeusbogár példája
↓
Szabályozás és visszacsatolás
↓
A rész és az egész
Az egész mint érték:
Irányítás:
rész – részenként is hiánymentes irányítás
egész – hiányok a részben, az egész érdekének megfelelően

2.2 Az entrópia
3 törvény a fizikai világ eseményeinek leírására:
A létezés folyamatosságát az elemi dolgok megmaradásának a törvényei
A létezés eseményeit a mozgások és változások törvényei
Az események irányultságát pedig az entrópia törvénye, amely kimondja, hogy a fizikai
folyamatokban résztvevő elemi dolgok rendezettsége nem nőhet. Ha az entrópiaszint
változatlan, akkor reverzibilis folyamatról beszélünk, ha a rendezetlenség nő, a folyamat
irreverzibilis.
példa: két egyenlő légtérfogatú különböző hőmérsékletű szoba → kiegyenlítődés

2.3. A hűtőgép példája
folyamat
feltételek:
Műveleti elem, amely csökkenti az entrópiát.
Külvilág, amely fel tudja venni az entrópikus hulladékot.
Energiaforrás
Zárt legyen a hely, ahol az energia stabilizálódik.
Struktúra, amely e folyamatot lebonyolítja.
Információ a belső állapotról, mely az elhárító mechanizmusokat működteti.

2.4.Gaia elmélet
Rendezettség megőrzése → csak külső entrópia leadásával
Az elmélet lényege: az entropikus hulladék másnak forrást, energiát jelenthet → biocönózis
Példa: Hűtőházak hulladékhője kertészeteket üzemeltet.
Van-e élet a Marson? → stacioner légkör → nincs. Vö.: földi légkör (oxigén és széndioxid
körforgása)
→ ember: széndioxid termelés + erdőirtás → ”duplán” pusztít

2.5. A makrorendszer felépítése
a globális folyamat fennmaradásának feltételei:
Ne keletkezzen entrópikus zárvány, minden entrópikus hulladék felhasználásra kerüljön
energiaforrásként.
Legyen folyamatosan igénybevehető külső energiaforrás - ez a rendezettség fenntartásához
szükséges.
globális körfolyamat feltételei( ld.: hűtőgép példa)
entrópiacsökkentő elem
két entrópiaszint
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-

zárt rendszer ( pl. a Föld)
energiaforrás
struktúra
információ

Körfolyamatok a természetben:
Oxigén
Víz

2.6. A szükséglet a munka és a piac
Csere – emberi specifikum ( halászat, építés, gyűjtés nem az)
↓
↓
hiány fogalma
csere szabályai
miatt.
Többszereplős csere esetén mérlegelési lehetőség is van.
X. Entrópiamentes körfolyamat
Csere: termékcsere,
↓
entrópiatörvénynek alávetett,
mert anyagforgalommal jár

SZABÁLYOZÁS
információcsere, (uaz:→) „nőcsere”
↓
↓
erőszakkal
rablás (erőszak)
szabályozással
áru
áru
szabályozott
kell, mert: az info hatalom:
egyoldalúság kikényszerítése
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3. A piaci egyensúly elmélete
3.1. Az elmélet alapjai
- Walras tv: az áruk összkereslete azonos az összkinálattal
- árucsere lényege a piac, ahol egyenlő értékek cserélnek gazdát
- az értéket az áru ritkasága határozza meg, ez határozza meg az egyensúlyi árat is
- ilyen ár és ideális piac sincs a valóságban (Newton erőhatásmentes mozgás sincs)
- árucikk minden, ami a gazdasági folyamatokba bekerül.
- kereslet - kínálat. ritkaság
- a termelési tényezők értéke a termékáru értékétől függ, és nem fordítva
- eladó célja: a lehető legnagyobb mennyiség eladása
nyereségérdekelt de: a
termelésnövelés csökkenti a ritkaságot, ezáltal az árat is. Határhaszon: az ár a
legutolsó, még deficit nélkül eladható termék ára.

3.2. A piaci egyensúly modellje
- ritkasággal nő az ár, de csak egy pontig (kereslet megszűnik)
- vannak közjavak is: levegő, víz. Népesség és gazdaságnövekedés miatt ez a kategória
beszűkül.
- egyensúlyi ár kialakulása: modellezése árveréssel
2 feltétel:
- a vevők a keresleti ár szerint sorbarendeződnek
- a kínálat felosztódik az azt megfizetők között
fogyasztói többlet, fogyasztói veszteség (ábra)
- jövedelem: (csere)ár és a kínálati volumen szorzata.
Ez határozza meg a kereslet mértékét is, mely a lehető legalacsonyabb árnál a legnagyobb.
Ez az ár a ráfordításokkal azonos (önköltség).
De a ráfordítások a kínálat növekedésével csökkennek. (ábra)
- ármozgás a határköltség és az eladási ár függvényében (tapogatódzás, ábra):
kereslet (vásárlóerő) emelkedése
eladási ár csökken(t)ése
külkereskedelem hatása :
Export: növeli a kibocsátás volumenét: határköltség csökkenés miatt belső piac
is bővül, vásárlóerő nő.
Import: ezzel ellentétes hatás.
Kiegyensúlyozott export-import növekedés kedvező: növeli a kínálat
diverzifikációját, ezáltal a vásárlási hajlamot. Az ellentételezés miatt közvetve
élénkíti az exportot.
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4. Regionális gazdaságtan
4.1. Problémafelvetés - Gazdasági tér fogalmának levezetése, piac
Piacralépés motívumai - szükségletek
Saját eszközökkel ki nem elégíthető
Átalakuló – piacosodó
Új szükségletek
Piacralépés mértéke
Erőforráseloszlás egyenlőtlensége → regionális gazdaságok együttműködése (P bor GB textil)
De: nemcsak eltérő adottságok vannak, hanem eltérő fejlettségi szintek is → gát a
piacralépésben.
↓
a regionális gazdaságpolitika célja ezen gátak lebontása.
2 problémakör:
regionális egyenlőtlenség:
hátrányok felhalmozódása
a lehetségesnél alacsonyabb kibocsátás
erőforrás elszívás
ki nem használt tőkepotenciál, látens vásárlóerő
piac: termelő + vásárló
egyensúlyi probléma, walrasi ideális piac az optimum (ha nincs
monopólium)

4.2.. A kapitalista világfejlődés
Lemaradás = †
Utak:
Porosz – állam piacgerjesztő megrendelőként lép fel
Gyarmatosítás
Államkapitalizmus – állam, mint vállalkozó a piacgazdaságban
Állammonopolista kapitalizmus (államszocializmus)
Tőkeimportáló felzárkózó
Centrumeltolódás, perifériák helyzete
Regionális gazdaságtan:
Meghatározza a regionális politikát
Piacrajutás
Erőforráseloszlás
Kiindulópontja → diffúzió → hatások térbeli tovaterjedése, ennek elmélete.

4.2.1. A diffúzió gazdasági elméletei
XIX. századtól. Ratzel, Prinz, Teleki.
Kulturális hatások tovaterjedése, fejlettség terjedése, de: centrum – periféria viszony marad
Telephelyelméletek + póluselmélet.
↓
Piacközelség
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von Thünen: agrártermelésre - föld, mint erőforrás egyenletes eloszlású. Piac egyenetlen. →
Piachoz közeli termőföld az értékes → intenzívebb termelés → városok körüli ún. Thünen körök.
Weber: iparra dolgozta ki. Elsődleges a jó közlekedés (átmenet az erőforrásközelségbe)
Erőforrásközelség
Szállítási költségek optimalizálása. Munkaerő → agglomeráció. Befolyásoló: munkakultúra,
ár. (Pl.: Ázsia)
Információs tér
Perroux: pólus – vonzerő a tőke számára
Kommunikáció intenzitása
Innovációs potenciál
Kiépült infrastruktúra, magas szimbolikus érték
Kedvező gazdasági – pénzügyi szolgáltatási szint
Alacsony szállítási költségek.
Pólus és közlekedés kapcsolata: sebességnövekedés → csökken a jelentős helyek száma, a
szomszédsági egységeké.
4.2.1.1.Póluselmélet
Pólusfejlesztés hatása: felzárkózás, mivel kihat a területre
pólus : forrásösszpontosító stratégia
minőségi szempontok: teljes gazdasági potenciál változása
struktúra -- periféria gazdaságának fejlődése
ezek csak késleltetve jelentkeznek
hatékony visszacsatolás hiányzik
érdekérvényesítés autoritáson alapul, nagy befolyás torzíthat.
szumma: nincs valós kiegyenlítődés, mert ez ahatalmi viszonyokat felborítaná. Ez az ellmélet
ezért túlhaladott (nemzetgazdasági szinten nem biztos)
Tehát más elméletek a regionális problémák kezelésére.
4.2.2. Neoklasszikus, intervenciós, kinálati (kinálatnövelő) modellek
közös bennük: a piacbefolyásolás, nem tisztán piaci folyamatok, közhatalom újraelosztása,
monopóliumképződést elősegítik. Tőke + munkaerő oldalárol közelítik meg a problémát, a
föld, mint erőforrás hiányzik, pedig számolni kell(ene) vele.
4.2.2.1. A neoklasszikus elmélet
Adam Smith: "társadalmi összérdek" és a piac láthatatlan szabályozó keze
Az állam pénzügyi szabályozó szerepére épül.
Lényege: az általános monetáris szabályozás a kamatláb segítségével. Emelése a tőkét leszívja
a gazdaságból és ezzel visszafogja a fejlesztéseket. Csökkentése a tőkét nagyobb hozamokat
ígérő vállalkozásokra ösztönzi.
Keresletnövelés: exporttal
Többi szabályozás: tőke végzi, mert a konjunktúra feltételei is megjelennek a piacon.
Regionális diffúz fejlesztőhatás: munkabér, mint költség -- elmozdulás az alulfoglalkoztatás
térségeibe és szektoraiba.
Hatásmechanizmus: kamatláb csökkentése -- élénkülő beruházások, részben a relatív
lemaradottságú szektorokban (itt nagy a kereslet) részben az alacsony munkabérű területeken
(kisebb ráfordítás) -- az alulfejlett ágazatok és területek gyors ütemben fejlődnek -42

kiegyenlítődés, melynek alapja a tőke és a munkaerő ellentétes mozgása: a tőke az olcsóbb
munkaerő, a munkaerő a magasabb bér felé mozdul el.
A növekedési index függ:
a tőke növekedésétől: a belső felhalmozástól és az importtól
a munkaerő bővülésétől: régión belüliek foglalkoztatása, ingázás, migráció
a technikai haladástól és a termelékenység emelkedésétől.
Előfeltétel: szabad piac, az erőforrások szabad áramlása.
Hátránya: jelentős szociális feszültségek keletkezhetnek a jó makrogazdasági mutatók mögött
4.2.2.2. Az intervenciós elmélet
Keynes, Harrod: Roosevelt New Deal politikájának alapja.
Lényege: a kereslet ösztönzése állami megrendelések inproduktív szférába történő
beruházások segítségével.
Hatékony kereslet -- vállalkozói potenciál mobilizálódik -- állam generálja a keresletet.
Állami kiadások fedezése: adóbevételekből, inflációból.
Állami finanszírozások: közérdekű munka -- vásárlóerő növelése -- kínálat - keresleti arány
javítása.
Eredmény: szociális egyensúly
Hátrány: gazdaság produktuma és innovációs készsége csökken.
4.2.2.3. A kínálati elmélet
Walras, von Thünen: telephely és tiszta piac elméletére alapul
Cél: piaci egyensúlyi helyzet megteremtése, a kereslet - kínálat figyelembevételével
Probléma: a keresletváltozás rugalmas, míg a kínálatváltozás csak hosszabb időtávon
érvényesül.
Megoldás: termékciklus modell:
4 fázis:
keltető - felfutó - érett - hanyatló
1. szellemi ráfordítást igényel, a nullszéria legyártásáig tart.
2. felhalmozás.
3. piacbiztosítás és stabilizálás.
4. kivonás a forgalomból.
Módszer: kínálati rugalmasság növelése a felfutó fázis lerövidítésével a tőkebefektetés
szubvencionálásán keresztül.
Hatásmechanizmus: gyorsított amortizáció -- elősegíti az innovatív beruházásokat -- külső
működőtőke bevonás - hatalmas munkahelyszám -- emelkedő kiáramló jövedelem, vásárlóerő
bővülése.
Kedvez a multi nagytőkének.
Regionális hatás: telephelylétesítési stratégia, bedolgozói rendszer.
Állami beavatkozások fő eszközei tehát
fellépés gazdasági szereplőként
vállalkozások szelektív adózási ösztönzése: sikeres
munkaerő mobilizálása térben és ágazatban: munkabérek, lakásépítés
üzleti környezet javítása: ld. most nálunk
vállalat-telepítés innováció orientált szervezése
Demokráciák anagonizmusa: alapvető ellenérdek a telepítési tényezők olcsósága tekintetében
a vállakozói szféra és a társadalom többi tagja között.
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Egyensúlyteremtő lehet: a politikai diktatúra, a walrasi ideális piac és az állami intervenciós
fejlesztés, mely a keresletet és a kínálatot is bővíti.
A globális piac az információs egyenlőtlenség miatt nem teremt egyensúlyt.

5. A regionális tervezés elmélete és technikái
5.1. Történeti előzmények (funkciók kial.)
Folyamvölgyi társadalmak → térségi tervezés → egységes folyószabályozás
Térszervezés: hatalom, védelem, ellátás
Területfelhasználás szabályozása
Állami beavatkozás: New Deal, Goelro

5.2. Szellemi alapok
Tervezés = szellemi felkészülés a cselekvésre (Glikson)
Földrajzi iskola (Prinz, Cholnoky, Teleki, Mendöl) Közigazgatási iskola (Magyary, Kiss
István)
Közjogi iskola (Bibó, Erdei)
Technokrata iskola (Perczel)

5.3. A klasszikus regionális tervezés
A II. VH után
„gondoskodó állam” ideológiája. Bentham: a lehető legnagyobb jót a lehető legtöbb ember
számára
↓
ez tartalmazza a növekvő fogyasztást
hatalmat jelentő vagyont
hatalom, vagyon ellentétben a közjóval → demokrácia
felzárkóztatás politikája ekkor: fejlődési impulzusok átvitele fejletlen területekre (Stöhr)
↓
ennek tervezéstechnikai eszköze a regionális tervezés
E tervezés pillérei tehát:
Növekedés: szociális tartalom, piaci egyensúly, növekedés finanszírozása
Demokrácia: döntés, ellenőrzés
Tervezés stratégiája: döntés alapjai
Így alakul ki a regionális tervezés, melynek három célja van:
Orientálás: migráció és a tőkeáramlás szabályozása.
Növekedési stratégia meghatározása: komplex erőforrás-gazdálkodás.
Kiegyenlítés: meglevő különbségek mérséklése.

5.4. A (regionális) tervezés technikai lebonyolítása
A RT társadalmi tevékenység, amely a tervezési terület állapotát, a népesség ellátottsági
színvonalát, térbeli elhelyezkedését, a termelőerők, közintézmények és műszaki alkotások
teljes rendszerének térbeli vetületét határozza meg.
E tervezés fő tartalmi elemei:
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A területfelhasználás módja
A települések távlati szerepköre
Az egymással fenntartandó kapcsolataik rendszere
Jelentősebb létesítmények térbeli elhelyezkedésének meghatározása
Ehhez kapcsolódóan a tervműveletek az alábbiak lesznek:
Vizsgálatok: adottságok, fejlesztési célkitűzések és ezek hatásainak felmérése, ezáltal kiinduló
adatok szolgáltatása a RT számára
Tervtanulmányok: elemzési és tervezési munkák, melyek megadják a tervezési terület
leghatékonyabb területfelhasználási módját, meghatározzák a különböző létesítmények
célszerű telepítési rendszerét. Ez a területfejlesztési koncepció.
Racionális fejlesztési lehetőségek feltárása.
Távlati területfelhasználási keretterv készítése
Két kimenete van:
- népgazdasági terv: kínálati orientáció. Hosszútávú igények, komplex erőforrás-gazdálkodás
- rendezési tervek megalapozása, szintén komplex erőforrás-gazdálkodás: föld centrikus
(Magyarország.)
Regionális rendezési tervek:
Fejlesztési célkitűzések térbeli-műszaki megalapozása.
Térbeni időbeni koordináció műszaki feltételeinek biztosítása.

5.5. A tervezés újraértelmezése
A RT-hez szükséges alapelvek:
A növekedés elve. A növekedés nem rendelkezik korlátokkal. Társadalmi gazdasági
tér szükségszerűen átalakul, ebben játszik szerepet az RT.
A tervezési folyamat tecnhicizálható. Adatfeldolgozás. Információ…stb.
Társadalmi ellenőrzés a regionális politika és tervezés fölött → demokrácia.
70-es évektől ezen alapelvek kétségessé váltak:
Római Klub jelentései a növekedés határairól
Környezeti szempontok
Bonyolult matematikai modellek miatti átláthatatlanság
Üzleti érdekek kiszolgálása demokráciaidegen
Döntéshozatali szintek növekedése → áttekinthetetlenség
Egyenlőtlenségek, regionális potenciál „elszívása”, önszabályozó készség kicsi,
alacsony hatékonyság.
Bentham: mi a jó és hogyan érhető el a maximális társadalmi részesedés a jóból?
Regionális tervezést közvetlenül érintő kérdések:
Ki tervez?
Aki a „jót” meghatározza, három forrásból
Személyes értékrend
Objektív ismeret
Más emberek értékítéleteiből
Probléma: a tudomány (tervező) és a megrendelő egymásra mutogat
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Kinek terveznek?
Partnerség elvének tiszteletben tartása.
Tisztán gazdasági szemlélet. És a társadalom?
A haszon nem feltétlenül jut el széles társadalmi rétegekhez.
Mit terveznek?
Az RT céljai (ld. előbb: orientáció, növekedési stratégia)
A tervezés funkciói:
Arányosság:
struktúra tervek. A kereslet-kínálat spontán egyensúlya.
Keresletgerjesztés.
Tendenciák előrejelzése: prognosztizáció. Meghozandó döntések befolyásolása.
Probléma: azt jósoljuk, amit csinálunk.
Konfliktuskezelés: közérdek meghatározása – közpénzek felhasználása
Helyi döntések kompetenciaszintjének erősítése: válasz az előző problémára →
szubszidiaritás.
Fejlesztési források biztosítása: Részben a vállalkozói szféra forrásai + állami
támogatások, regionális kiegyenlítő támogatások és beruházások (70-es évek),
fejlesztéstámogatások (80-as évek).
Miért terveznek?
A tervezés 2 célja:
Döntések legitimációs bázisának kiszélesítése
Komplex célú fejlesztő beavatkozások lehetővé tétele
Probléma: hosszú időtáv komolytalan „időkitöltő” tervezési folyamat.
Hogyan terveznek? (régen és ma)
Hagyományos módszer (paternalista): struktúraterv és stratégiai terv, jövőképpel. Hiányzik a
hatékonyság elve és az emberközpontúság → átalakulás, jelenleg kísérleti jellegű új
(participatív) tervezési szemlélet.
A kettő közötti különbségek kiderülnek az alapkérdésekre adott válaszokból:
Mi a tervezés?
Régen: műszaki tevékenység
Ma: morális tevékenység
Az új felfogás az értékek kialakításának igényét is magában foglalja
Mit tesz a tervező?
Régen: elemez
Mi a módszer? (A tervezés mindig előrelátás)
Régen: objektív folyamatok tudományos előrelátása
előrelátása

Ma: kommunikál
Ma:

emberi

cselekvések

5.6. A tervezés szereplői és tevékenységük
hatalom kérdése:
ha szétosztják anarciához vezet
ha egy kézben marad akkor despotikus berendezkedéshez, diktatúrához
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probléma megoldása: hatalmi ágak megosztása
törvényhozói: többpárti parlament
végrehajtó hatalom - döntéshozatal
bírói hatalom
demokrácia alapelve: az egyén a sorsát érintő döntések lehető legtöbbjében vegyen részt.
a totalitárius állam vs. a jóléti állam: paternalista, centralizált ez is.
Szubszidiaritás elve
Kisebb jelentőségű ügyek és feladatok intézése az alacsonyabb szintű szervekhez legyen
rendelve.
A szubszidiaritás szerveződése
Léteznek alacsonyabb szintű és magasabb szintű közösségek
Célszerű, ha mindenki a rá tartozó feladatot végzi
Funkciók beosztása változhat mindkét irányba
Az állami feladatok egyetemes felügyeletre kell, hogy irányuljanak.
Hogy ez a rendszer működjön, az alábbi feltételek kellenek:
Jól meghatározott intézmények, rögzített hatáskörökkel
A magasabb szint intézkedéseinek tiszteletben tartása az alacsonyabb szinten
Az alacsonyabb szint érdekérvényesítési lehetősége a magasabb szinten.
Hatékony ellenőrzés.
Partnerség elve. Szintek megszervezésének módja.

5.7. Tervezési műveletek a szubszidiáris rendszerben
Értékek és célok meghatározása - törvényhozó testület
Programok, stratégiák – végrehajtó szervezetek
Konkrét megvalósítandó projektek készítése, kivitelezési tervek – vállalkozói szféra
E folyamat alakulása:
Centraliozált közhatalom esetén
Totalitariánus (vízlépcső)
Demokratikus – időtáv probléma
Sok tervnek kell készülnie az alacsonyabb szinteken, a magasabb szint csak segítséget nyújt.
A rendszer működésének feltételei:
A központ a lehetőségeinél kisebb mértékben avatkozzon be.
A tervezhetőséghez szükséges stabilitás biztosítása
Résztvevők érdekeltté tétele a fejlesztések megvalósulásában
Minden lehetséges résztvevő bevonása forrásallokáció
Tehát: szubszidiaritás, partnerség, programozás, additív támogatás, eszközorientáció
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6. Tervezési műveletek
6.1. Célok
- időhorizontok közötti különbségek problémája
megoldások:
hosszabb távú érdekek védelme, jogi korlátozás útján (adminisztratív) pl.: környezetvédelem
gazdasági szabályozás
ezek ritkán válnak szabályozási feladattá
szabályozási feladat: a jogi szabályozás érvényre juttatása. Általános előírások,
rendezési tervek.
- másik probléma: az aktorok eltérő érték és célrendszerének összehangolása
szubszidiaritás elve szerint kell elvégezni
döntő fontosságú eleme a koordinációnak: tervezés megnyugtató folytatásának alapja
érdekkifejezés, szociológiai módszerek alkalmazásával.

6.2. Vizsgálatok
- népesség:
kor, nemi összetétel, foglalkozási szerkezet, foglalkoztatás, képzettség, szociális helyzet
ellátandó szereplő és erőforrás is.
- gazdaság:
tőkeeloszlás, jövedelmezőség, hozzáadott érték, profit, ráfordítás.
Agrárium: amortizációs idő, termőhelyi kötöttségek
Idegenforgalom: speciális igények, kötöttség
- infrastruktúra és épített környezet:
műszaki, szociális, lakásügy
- természeti környezet:
jelenleg jogi szankcionálással kezelhető
természeti és táji értékek, levegő, vizek és talaj állapota
- új elem: a kapcsolati-kommunikációs viszonyok, kapcsolatrendszerek vizsgálata
6.2.1. A problémák meghatározása
Regionális vizsgálatokkal feltárható.
Két együttesen alkalmazandó vizsgálati módszer: személyes és személytelen ismeretszerzés.
Személyes: érintettek helyzetmegítélését dolgozza fel. Alanyi szociológia, csoportos tréning,
kérdőíves felmérés.
Személytelen: regionális tudományok ismeretanyaga és módszertana.
Statisztika:
Trendek, időbeni folyamatok
Sokváltozós halmazok- jelenségcsoportok egymásmellettiségének szimulálása
Korrelációk - jelenségek összefüggéseinek vizsgálata
Sokváltozós matematikai elemzések: cluster, főkomponens, faktoranalízis:
Ok-okozati viszony feltárása, összefüggések. Pl.: sok lakás épül + sokan költöznek a
településre.
Ok lehet: bevándorlás, lakásépítés, politikai szándék – fejlesztési cél.
Politika nem szereti
Makro és mikrotényezők egyeztetésének kérdése, ezen belül:
Külső igények és belső adottságok közötti összefüggések feltárása.
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Klasszikus regionális terv:
Végállapotot határoz meg- rugalmatlan az időközben beálló változásokkal szemben
Mutatószámokra irányul.
Mai tervezés:
Csak direktívákat, tendenciákat határoz meg.
Forgatókönyv módszer (Scenario): lehetséges változások bekövetkezésének esélyei,
hatásai, védekezési mechanizmusok, alternatívák.
Problémamező: feltárt problémák összegzése, mely tartalmazza az összefüggéseket is.
Tennivalók meghatározása. A tulajdonképpeni tervezés.

6.3. Tennivalók
6.3.1. Tervtípusok és jellegzetességeik
A klasszikus regionális tervezés helyét felváltotta a folyamatok operatív befolyásolásának
elve.
DE! Szilárd célrendszerből kell kiindulnunk, ezért az elv az alábbiak szerint valósítható meg:
Operatív, végrehajtandó, de rövidtávú tervek kellenek
Tervek tartalma korlátozott: csak azonosított problémák megoldása
Végső cél nem nélkülözhető, de nincs pontosan körülírva
Tervek követelményei:
Stabilitás – végrehajtás fegyelme
Flexibilitás – a változó körülményekkel szemben
Realitás – hatékony, végrehajtható célrendszer
Legalitás – társadalmi elfogadottság
Tervek fajtái hatásuk alapján:
Betartandó: közhatalom által; kényszerítő hatály; hosszabb időtávú érdekek védelme
TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Végrehajtandó: gazdasággal kapcsolatos tervek; eszközök, határidők, felelősök
meghatározása;
TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ: nem kötelező érvény; probléma-áttekintés
A regionális tervezés egységes folyamat (planning), melyben a különböző tervműfajok csak
hatásmechanizmusukban különböznek egymástól.
6.3.2. A tennivalók összeállítása
Tervezés fő célja: a piacralépés optimális körülményeinek kialakítása
Eltérő időtáv
Helyi gazdaságfejlesztés: kereslet – kínálat optimalizálása
↓
ehhez a kettőt el kell választani: külső és belső hatások
megkülönböztetése
elsődleges: a belső helyzet javítása, melyhez a külső kapcsolatok segítő rendszerként
illeszkednek.
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Célrendszer sémája:
kereslet
kínálat

külső
Belső kínálat növelés
Belső kereslet növelé

belső
Jövedelem növ.
Belső piac növ. és külső
piacralépés

Kínálat: erőforrások piacra lépése
↓
Munkaerő: bevonása, színvonalemelése
Tőke
Föld: optimális felhasználás; értékteremtő képesség megőrzése
Kereslet: tervezés helyett keresletgerjesztés
Olcsó munkaerő
Jó infrastruktúra
Tőke számára kedvezmények
A lényeg a magánvállalkozások animálása
Tényleges tennivalók (stratégia)
↓
felépítése:
célok, értékek
helyzet, problémák
tennivalók összegzése

6.4. Megvalósítás
6.4.1. A terv-végrehajtás műfajai
3 tervműfaj:
Területrendezési terv
célja – hosszabb időtáv védelme
jellemzői: rendszerelvű felépítés – a tényezőkkel a távlati hatásaik szerint számol
egységes struktúra – elemei közötti összefüggésekre összpontosít
szubszidiaritás elve érvényesül
erőforrások közül elsősorban a földhasználatot szabályozza (Magyarországon:
tulajdonhasználati korlátozás)
Területfejlesztési koncepció:
célja – későbbi tervekhez alap:
kereslet – kínálat előrejelzés
infrastrukturális rendszerek fejlesztéséhez kiindulópont
meghatározó elvek, pénzügyi keretek
jellemzői:
bizonytalan érvényesülésű
középtávú – gazdasági összefüggések miatt: kereslet – kínálat viszony
Területfejlesztési program (EU 1988-tól)
célja – támogatások rendszerelvű megszervezése
jellemzői: rövidtávú, végrehajtandó terv
megvalósítás a szubszidiaritás elvén: két különböző szint (helyi + általános)
együttműködése
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a program helyi szinten készül
e program műveletei:
SWOT
Programcélok: kitűzött és elvárt eredmények megfogalmazása, pénzügyi
források
Megvalósítás stratégiai lépései
Szerződéskötés
Teljesítés és ennek ellenőrzése – monitoring
6.4.2. A legitimitás biztosítása
Partnerség alapján működő fejlesztési társulás a célmeghatározó
Területrendezési terv: tulajdonhasználati korlátozások – önkormányzat hagyja jóvá
Területfejlesztési koncepció: közérdek miatt szintén az önkormányzat hagyja jóvá,
csak határozatként
Területfejlesztési program: a fejlesztési társulás fogadja el
6.4.3. A megvalósítás feltételei
elsősorban pénzügyi feltételek
területrendezési terv: tilalom, kisajátítás, korlátozás…stb. pénzügyi kiadásainak
fedezése
gazdasági tartalmú fejlesztések: ipari park, vámszabad terület, különleges
gazdasági övezet
ösztönzés: koncessziók, szubvenciók, juttatások, kedvezményes hitelek
területfejlesztési program támogatásai általában:
infrastrukturális beruházások
vállalkozások anyagi támogatása
gazdasági kooperációk
sajátos termelési profilok kialakítása (termékváltás)
munkaerő szakképzettség, kvalifikáltság
foglalkoztatás-támogatás
környezetvédelem támogatás
+
marketing, PR, tanácsadás: Területfejlesztési Ügynökség (EU) – KHT, vagy
nonprofit (ingatlanfejlesztés)
↓
nemzetközi kapcsolatok kiépítése és megerősítése.
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7. A programelvű tervezés alapjai
7.1. Bevezető
Fejlődés: mindig komplex, az egyik fejlődő elem húzza maga után a másikat.
Tudatos beavatkozás alapjai lehetnek:
Fejlesztő beruházás, mely javítja a helyzetet
Helyzet áttekintésére alapozott összefüggő akciók
Az utóbbi hatékonyabb és korszerűbb → modern gazdaság és társadalom komplex (vö.:
vasútépítés hatása)
Koplexitás lényege: tényezők koordinációja. Lehet központi és decentralizált is
↓
EU: programelvű fejlesztés. Koordináció: tennivalók és források egybehangolása a partnerség
és a többcsatornás finanszírozás elve alapján.
Partnerség: olyan döntéshozó szerv létrehozása, melyben az aktorok egybe tudják hangolni
szándékaikat.
↓
ebben általában a központi és helyi kormányzat, a gazdaság, és a társadalom
képviselteti magát.
A résztvevők autonómiája megmarad
Kötelezettségek szerződéses alapon
Többcsatornás finanszírozás: fejlesztésben érdekeltté tehető különböző típusú források
mozgósítása.
→→ Újszerű problémamegoldás: problémák helybeni megoldása, központi és érdekeltségi
források bevonásával.
Központi kormányzat szerepe: adórendszer, forráselosztás.
A forráselosztás eltér a problémaelosztástól→ az állam közvetlen problémamegoldó
szerepét csökkenteni kell: célmeghatározó és támogató, de nem végrehajtó szerep.
Problémamegoldásra irányuló program műveletei az alábbiak:
Problémaelemzés
Célmeghatározás
Tennivalók meghatározása
Finanszírozási terv
Megvalósító szervezet meghatározása
Megfigyelő, ellenőrző rendszer
A progam két műveleti eleme: stratégia és operatív program
Stratégia: kiindulási alap a résztvevők szándékainak összehangolására
Operatív program: csak a ténylegesen vérgehajtható elemeket tartalmazza. Pénzügyi korlátok
miatt.
A programok középtávúak (2-5 év), a fejlesztési program elemei az alábbiak:
Gazdaságfejlesztés
Infrastruktúrafejlesztés
Környezetfejlesztés
A program megvalósításához szükséges képzés, oktatás, kapcsolatépítés.
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Hazai előzmények:
Pályázatok elmaradott térségeknek 1985
Célcsoportos pályázati rendszer települések számára
Területfejlesztési és foglalkoztatási alapok
Kihelyezett kormyányülések
→→ ezek fogyatékosak voltak
↓
PHARE 1993 – térségfejlesztő programok kidolgozásának és
kialakításának támogatása
Területfejlesztési törvény: intézményrendszer létrehozása:
Területfejlesztési Tanácsok
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
OGY. Kormány szerepe: támogatások

intézményrendszer

A programelvű fejlesztés sajátossága: al és részprogramok illeszthetők bele
A kistérségi társulások fejlesztési programjai így illeszthetők a megyei programokba.

7.2. A programkészítés műveletei
7.2.1. Helyzetértékelés
SWOT. Célirányos elemzés.
Tervek, szándékok kiértékelése. Folyamatban levő fejlesztési akciók figyelembevétele.
7.2.2. Célmeghatározás
Konkrét. Pontos időtáv.
Kritériumok:
Távlatosság – területfejlesztési koncepció készítése. Komplexitás.
Realitás – elsősorban a forrásigényre vonatkozik. Térségi célok az országossal
összhangban legyenek.
Legitimitás – partnerek egyetértésén alapszik. Érintettek bevonása a tervezésbe
(planning):
Több szem többet lát
Hatékonyabbb megvalósítás
Nem kívánatos fejlesztések elkerülése.
7.2.3. Tennivalók meghatározása
Öszehangolt, célorientált cselekvéssor – stratégia
Cél elérése: közvetlenül tervezhető és közvetve befolyásolható elemektől függ
→ Vizsgálat: melyek a közvetlen beavatkozást igénylő elemek?
A stratégiát alternatívákon célszerű meghatározni.
A stratégiai lépéseket a szükséges forrásokkal és összefüggésekkel együtt kell felvázolni.
A kiválasztott stratégiából meg kell határozni a fejlesztés lényeges projektjeit – ez lesz az
operatív tervezés kiindulópontja. 3 típusa szokott lenni:
Infrastruktúra fejlesztés
Munkahelyteremtés, vállalkozásösztönzés
Programmegvalósításal kapcsolatos szervezés, képzés, oktatás, management, PR…
stb.
53

A korszerűem ,működő fejlesztési rendszerben a központi támogatások döntő hányada a
területfejlesztési programok finanszírozását szolgálja – nálunk e rendszer, korszerűsítés alatt
áll, de nem is ez a lényeg, hanem a modern rendszer működési alapmechanizmusa.
A támogatási forrásokkal rendelkező határozza meg:
A célokat, melyek támogatását szükségesnek tartja
A rendelkezésre álló összegek volumenét
Az egyes pályázatok támogatásának mértékét
Ezek ismeretében lehet összeállítani a programvázlatot.
A program tényleges finanszírozásához egy sokszoros egyeztetést igénylő folyamaton vezet,
melynek menete az alábbi:
Stratégiai program elkészítése
Program jóváhagyása
Lehetséges pályázatokon való részvétel
Szándéknyilatkozas más finanszírozóktól
Ténylegesen megszerzett forrásoknak megfelelően a program átdolgozása
Ezt az átdolgozott programot nevezi a szakirodalom operatív programnak.
A program végrehajtását és teljesülését monitoring bizottság végzi.
7.2.4. Szerződéskötés
A programgazda a végrehajtásra polgárjogi szerződést köt:
Akciók
Határidők
Hozzájárulások
rögzítésre kerülnek a:
társfinanszírozókkal
és a program végrehajtásában résztvevőkkel.
Valamint meg kell állapodni a pénzkezelés módjában és a kezelő pénzintézet személyében.
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