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Földrajzi tér (terület) kutatása és alakítása

- Mi hol van, mi hogy néz ki, mi hogy zajlik? (oktatás…)

- Miért ott van, úgy néz ki, zajlik? (kutatás, oktatás)

- Jó a társadalomnak, hogy ott van, úgy néz ki, úgy zajlik? 

Ha nem, meg lehet változtatni? És hogyan? 

(szakpolitika, kutatás, oktatás) 

Társadalmi, gazdasági , környezeti állapotok, folyamatok, KAPCSOLATOK 

megfigyelése, mérése, leírása, elemzése a FÖLDRAJZI TÉRBEN és TERÜLETI 

szemléletű ágazati beavatkozások (kooperáció, koordináció…) a területi 

egyensúly, harmónia, kohézió, … céljából 

Kutatások - különböző szemléletben
(geográfia (komplex), regionális közgazdaságtan, regionális és településszociológia, 

geopolitika, területi közigazgatási jog, …, szintetizálva - regionális tudomány)



I. Tudományos kutatás területtel a fókuszban

a terület gyűjtőhely (természet, társadalom, gazdaság), komplex

218/2009. Korm. Rendelet – területfejlesztési koncepció tartalma:

a) természeti adottságok, természeti erőforrások és a környezet állapotának elemzése

b) épített környezet és a kulturális örökség védelme

c) gazdasági bázis

d) társadalmi környezet

e) közlekedési … és kommunális infrastruktúra

f) a települések intézmény-felszereltsége

g) a települések jellemző lakásviszonyai

h) településhálózati adottságok

i) a térszerkezeti elemek azonosítása, a térszerkezet időbeli alakulása, a térségi területfelhasználás 

változásai, tendenciák értékelése

j) a térségi területfelhasználás vizsgálata

k) a táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása.

Tényezők végtelen kombinációi…



I. Tudományos kutatás területtel a fókuszban

Minden hely egyedi? (HGF, …?)

Vagy vannak csoportok (térségtípusok, LHH, …), területi modellek?

Területi törvényszerűségek feltárása – outlierek…

A földrajzi térnek van szerepe, magyarázóereje (térparaméterek, a 
földrajzi térben együttlét, szinergiák…)

A belső, absztrakt (gazdasági, társadalmi,… tér) és a külső, konkrét 
(földrajzi tér) kapcsolata, kölcsönhatása

Külső terek kutatása belső terek részleges ismeretével…

(Területi tőke? Nevesítve nincs, de …)



II. Elméletek, társadalmi, gazdasági kutatások „területiesítése”

Divat a területiség

Területi …: 
az adott földrajzi térben jelenlévő társadalmi, gazdasági elem (elemek 
csoportja). Csak vetület? Csak keret? (Csak jelző?)

Külső terek kutatása belső terek dimenzióival(ban)...

területi/regionális/városi fejlődés, fejlettség, versenyképesség, kormányzás, 
politika; térségi/regionális identitás; területi/városi tervezés; területi marketing, 
együttműködés, kohézió; regionális klaszter; regionális/városi rugalmasság, 
valamint területi tőke, …

Új fogalom, elmélet? Átértékelt (átcsomagolt)? Csak fogalmi innováció?



Szabó – Tóth (2015): Új fogalmak térnyerése a hazai területi kutatásokban és területpolitikában  
C:/Users/szabopal/Downloads/szabo_pal_toth_balazs_istan___uj_fogalmak_ternyerese_a_hazai_teruleti_kutatasokban_es_teruletpolitikaban.pdf



Szükség van helyi kutatásokra és modellezőkre is

(kétfajta tudományos térszemlélet)

És különböző üzenetek, különböző kutatásokból, különböző 

szereplőknek (lokális, regionális, országos, közösségi 

területpolitika számára)

Fogalmak kutatása, magyarázata – tudomány sokszínű 

Területpolitika: kell egy meghatározás

Indikátorok, módszerek tesztelése – tudomány sokszínű

Területpolitika: kell egy módszer

Tértudomány és területpolitika nagyobb mértékű összekapcsolása
(pl. fórumok (MRTT, KFTE, ...), workshop-ok, közös kutatások és szakértések, … 

Szabó P. 2015: Régió és térszerkezet az elmélettől a területpolitikáig. Eötvös Kiadó, Budapest)
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Területi tőke - elmélet

OECD (2001):

A beruházások azokba az országokba és térségekbe mennek, ahol a

legnagyobb a megtérülés, viszont ezt különböző tényezők befolyásolják, a

piacmérettől a politikai, szociális stabilitáson át az infrastruktúra és

munkaerő minőségéig. És!

Minden térségnek van speciális tőkéje, ún. területi tőkéje, ami

megkülönbözteti más térségektől, és ez a tőke sokféle, materiális és

immateriális tényezőből áll (földrajzi fekvés, éghajlati és természeti

viszonyok, termelési tényezőkkel való ellátottság, agglomerációs gazdaság,

ipari parkok, vállalkozói hálózatok, ill. hagyományok, felfogások, szokások,

informális szokások, intézményi szabályok, gyakorlatok, vállalkozók, kutatók

és szakpolitikusok kombinált tudása stb.)

Fontos a hely, a környezet („valami van a levegőben”).



Területi tőke - elmélet

Camagni (2008)



Területi tőke - elmélet

Tőketípusok számbavétele: 
pénztőke, gazdasági tőke, humán tőke, társadalmi tőke, kulturális tőke, kapcsolati 

tőke, … – egy földrajzi térben, egy része kötődik a gazdasághoz

Tőketényezők:

számtalan (?), különböző csoportosítások

Meghatározás: „A területi tőke egy földrajzi térség esetében a gazdasági

értéktermeléshez kapcsolódó (a gazdasági értéktermelésben résztvevő,

avagy arra ható), anyagi (materiális) és nem anyagi (immateriális), köz-,

vegyes vagy magántulajdoni formában lévő, a térbeli együttességből

eredően egymással különböző kombinációkat, s így egyedi struktúrákat

alkotni képes endogén jellegű tényezők összessége.”

Létező, aktív tényezők (nem potenciális)

Immateriális, nem gazdasági elemek fontossága

Kombinációk …, szinergiák …



Területi tőke - gyakorlati kutatás

Sok külhoni, gyarapodó számú magyar kutatás

Sok kvantitatív:

Területi tőke dimenziói, nagysága – tényezők, tényezőcsoportok 

értékei (statisztikai mutatók, faktoranalízis; ÚJ indikátorok…)

Területek összehasonlítása (pl. klaszteranalízis)

Tényezők szerepe, súlya az értéktermelésben 

(pl. regresszióanalízis)

Kevés kvalitatív:

Immateriális tényezők és szerepük, helyi mélyfúrások (pl. interjúk)

[Győr alapos kutatása, mint jó példa:

A területi tőke a városfejlődésben – A Győr-kód, Rechnitzer 2016]



Területi tőke – kvantitatív kutatás

Kiindulás: 

települési szint

156 indikátor (2010-es évek) tesztelése

Vizsgálat: 

77 indikátor (közte újak), ebből

41 materiális (gazdasági, infrastrukturális, intézményi tőke)

36 immateriális (humán, társadalmi, kapcsolati, kulturális tőke)

Faktoranalízis (mutatók csoportosítása, „összevonása”)

Materiális: 7 faktor
(faktorok: foglalkoztatottság-munkanélküliség, épített környezet-intézményi infrastruktúra, -vonalas 

infrastruktúra, természeti környezet, szolgáltatási infrastruktúra, szabadidő, vállalkozási jellemzők)

Immateriális: 7 faktor
(faktorok: képzettség-internet, népességváltozás-öregedés, vándorlás-helyi politika, felsőfokú oktatás-

színház, kultúra, képzettség-eltartottság, oktatás-egészségügy)

14 érték településenként



Területi tőke – kvantitatív kutatás

Klaszteranalízis (csoportok képzése)

Materiális: 6 klaszter + outlierek

Immateriális: 4 klaszter + outlierek

Csoportosulások, mozaikos kép…







Területi tőke – társadalmi tőke, kvalitatív kutatás

Módszer: statisztikai adatok, kérdőív (polgármesterek, vállalkozók – helyi elit), 

interjúk szakértőkkel

Vizsgált terület: két járás – Fonyódi, Keszthelyi



Területi tőke – társadalmi tőke, kvalitatív kutatás

Hasonló adottságok, részben eltérő társadalmi, gazdasági viszonyok (első magyarázat) -

eltérő fejlettség - eltérő társadalmi tőke? (második magyarázat?)



Területi tőke – társadalmi tőke, kvalitatív kutatás

1) Társadalmi kapcsolatok, közéleti és közösségi aktivitás



Területi tőke – társadalmi tőke, kvalitatív kutatás

2) Bizalom



Területi tőke – társadalmi tőke, kvalitatív kutatás

3) Területi kötődés



Területi tőke – területfejlesztés

Helyzetfeltárás:

- sokrétűbb, mélyebb adatgyűjtés és közlés szükségessége 

(önkormányzatok, vállalkozók, lakosság… körében)

- materiális mellett immateriális tényezőkre nagyobb figyelem

(tőketényezők hiánya…)

- települések közti különbségek, járások?… , településklaszterek 

mozaikosan a térben, településhálózati felmérés

Tervezés:

- területi tőketényezők erősítése, növelése

- különböző beavatkozási szintek, formák





Támogatott területek:

különbség a fejlettségi lehatárolások (település, járás) és a területi 

tőke (tényezői, erőforrás-állomány) között (output-input)

Kedvezményezett járásokról szóló 290/2014-es kormányrendelet

a) A társadalmi és demográfiai helyzet hat mutatójából az aktív korúak ellátásban részesített magas

aránya a humán tőke szerényebb volumenére utalhat.

b) A lakás és életkörülmények hét mutatójából három a lakásállományhoz kapcsolódik, amelyek mint az

infrastruktúra része értelmezhetők. A lakossági jövedelem mutatója közvetve a térségi pénzeszköz-

állományára utalhat.

c) A hét helyi gazdaság és munkaerő-piaci mutatóból a humán tőkéhez kapcsolható az érettségizettek

aránya, a vállalkozói készséghez pedig a működő vállalkozások száma ezer lakosra.

d) Az infrastruktúra és környezeti állapothoz rendelt négy mutatóból a kiépített utak aránya a területi

tőke infrastrukturális tényezőjéhez, míg a szélessávú internet-előfizetők aránya pedig a humántőkéhez

kapcsolódik.



Területi tőke – területfejlesztés

Európai Unió, Magyarország:

helyi tényezők figyelembevétele – igény a decentralizáltabb rendszerekre

Más formában, szemléletben is meg kell próbálni feltárni a hazai települési, 

területi differenciákat és akár egyfajta paradigmaváltás is lehet idővel a 

területfejlesztésben

(És ki kell használni a „területfejlesztés tőkéjét”…)



Köszönjük a figyelmet!

Kötet bemutatója:   május 25. csütörtök 14 óra ELTE Lágymányos 
(Bp. XI. ker, Pázmány P st. 1/c  1. emelet Sárfalvi terem)
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