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I. A sokszereplős területfejlesztés

 „Struktúrapolitika”: kormányzat, EU

 „A partnerség és szubszidiaritás” nem idealizálható 
hordozói: önkormányzatok, téregységek

 „ Polarizáló főszereplők”: a nagyvállalati piaci szféra

 „ A teret összetartók”: közszolgáltatás (működtetés), 
kisvállalkozások, lakosság (a mindennapok)

 „A társadalmi lelkiismeret” szóvívői: civil szféra (települési 
értékek, környezetvédelem, tudomány)

 „A puha infrastruktúra”: tudományos és „tervezési” háttér

 „Az utánpótlás”: képzés



II. A tagolt hazai tér:

néhány szám, térkép, mozgatórugók



Konvergáló és divergáló megyék
a relatív gazdasági fejlettségben
1994-2015, (GDP/fő, országos átlag=100)

Kiugrók Pozíciótartók Felzárkózók Stagnálók Leszakadók

Budapest (180-205) Fejér (96-104) Komárom-E (80-101) Bács-Kk (77-76) Zala (94-82)

GY-M-S (103-132) Vas (103-97) Pest (76-82) BAZ (70-71) Tolna (94-74)

Heves (73-69) Csongrád (94-74)

Veszprém (80-73)

Hajdú-B (83-72)

J-Nk-Sz (79-64)

Baranya (84-63)

Somogy (76-62)

Békés (80-58)

Sz-Sz-B (62-54)

Nógrád (62-42)



A perifériák 
(Pénzes J. 2016 nyomán)



 A területfejlesztés  nagy kihívása egy „közepes fejlettségű” országban: 
mindenütt megjelenő hiányok és az erős egyenlőtlenségek együttlétezése.

*
 Sok elemében kezeletlen társadalmi és területi polarizálódás.

 Leszakadnak a pólusoktól és tengelyektől távoli perifériák, ezek társadalmi 
tőkéje is megrendült (tudáshiány, kimaradás mindenféle hálózatból), 
adományok és  a  „virtuális-kommunikációs szolgáltatás” befogadói. A 
periféria nem stratégiai partner. 

 Látszólag a nyugat-európai trendeket követő (de a policentrizmust csak 
imitáló) vidéki város - központú fejlesztési fordulat zajlik.

*
 Centralizált (fejlesztés)politika, kiüresedő önkormányzatiság, elfeledett 

szubszidiaritás, „központhoz igazodás”. 
 A téregységek ma az EU-támogatásokat „elváró”, komoly saját 

kompetenciák nélküli tartályai.
 A térfolyamatokat (is) érdekcsoportokra szabott általános szabályozás 

uralja, „térségi fékek és ellensúlyok” nélkül. Ez a  (helyi) társadalmi 
támogatottság hiányához is vezet.

Mozgatórugók



III. A tudomány és a képzés dilemmái



A térbeliség
felértékelődött a tudományokban

 A piac fel(át)értékeli a teret – új
(fejlettségi) térszerkezet alakul

 A „szabadság” felértékeli a teret – nyíló-
záródó határok (migráció)

 A globalizáció felértékeli a teret –
nyilvánvalóvá teszi, hogy „hat”

 Az információs forradalom felértékeli a
teret – minden „hírt” elérhetővé tesz

 A hatalom (ki)használja és átépíti a teret

 Mára a tér-problematika  
a tudományos 

kutatásban egy szűk 
szakmai kör 

„térképrajzolgatásaiból” 
fontos 

társadalomelemzési 
témává, szemponttá 

változott 
(megváltoztatva az 

elméleti, gondolkodási 
vonalakat, a 

módszertant)



A hazai térkutatás: három generáció, 
kutatási témák, vitapontok

 400 hazai aktív társadalmi térkutató (regionalista, 
társadalomföldrajzos, más társadalomkutató)

*

 „Tradicionális” és „posztmodern” irányzatok

 Hálózatok, áramlások (virtuális tér, migráció) 

 Helyi társadalom, „tőkék”, „beágyazódás”

 Város (hely) versus régió (térség)

 Kárpát-medencei keret (etnikai hangsúly)?

*
 Információhiányból - információbőségbe

 Térinformatika: vizualizáció – elemzési eszköz



A képzés változó kihívásai
(hova, kinek, minek képezzünk?)

 A hazai kezdetek (90-es évek)dilemmája:  bárki lehet 
terület(térség)fejlesztő vagy kellenek „specialisták” 
is?

 A mai kihívás: mi legyen a képzés tartalma, ha 
súlytalanodik a területfejlesztés – ugyanakkor 
változatlanul, jelenvalóan hat a társadalmi –
gazdasági térbeliség?

 A tartós  „metodikai” dilemma a képzésben: 
elmélet – gyakorlat



Befejezésül



…”S jutott eszembe számtalan

Szebbnél-szebb gondolat,”…


