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„A pénz … ha jól használják és jól fektetik be,
mily csodákat mívelhet a világon!”

Széchenyi István: Napló

BEVEZETÉS

A területi egyenlőtlenségek alapvetően az eltérő adottságokból fakadnak: az egyes településeken 
és térségekben az erőforrások – földrajzi, környezeti, történelmi, kulturális, társadalmi és gazdasági 
tényezők – eltérő mennyiségben és minőségben fordultak, és fordulnak elő. A történelem folyamán 
ezen erőforrások gazdasági hasznosíthatósága, így értéke is változott. A területi egyenlőtlenségeket 
Magyarországon már számos aspektusból – jövedelmi viszonyok, foglalkoztatottság, infrastrukturális 
rendszerek, közszolgáltatások, szociális ellátás, földrajzi-környezeti tényezők stb. – vizsgálták a 
térszerveződés különböző szintjein (országos, regionális, megyei és kistérségi szinten).
E kutatások egyértelműen kimutatták, hogy Magyarországon a területi különbségek napjainkra magas 
szintet értek el, és rögzültek. A kedvezőtlen folyamatok kompenzálására, valamint a kiegyensúlyozott 
területi fejlődés elősegítése érdekében a területfejlesztés egyre jelentősebb szerepet kapott hazánkban. 
Országos szinten elkészültek az első elemzések a területi politika eszközeiről és a források felhasználásáról. 
A területi folyamatok pontosabb feltérképezéséhez, valamint a területfejlesztés eszközrendszerének 
hatékonyabbá tételéhez szükséges a – fejlesztéspolitika szempontjából többnyire egységesen kezelt 
– kistérségeken belül, az egyes települések közötti egyenlőtlenségek, és azok trendjeinek feltárása, 
valamint a fejlesztésre szánt eszközrendszer értékelése, hatékonyságának vizsgálata a területi kiegyenlítés 
vonatkozásában. Éppen ezért választottam értekezésem témájául az említett kérdéskörök vizsgálatát a 
Sopron-Fertődi kistérség példáján.
Alapvető célom a kistérségi szinten bemutatni a települések közötti egyenlőtlenségeket, valamint 
feltárni, hogy ezek alakulásában milyen szerepet játszanak a pályázati források és az egyes települések 
kapcsolatai.
A Sopron-Fertődi kistérségen belül tapasztalható területi folyamatok – a nivellálódás vagy éppenséggel a 
területi egyenlőtlenségek növekedésének kimutatása – és a területfejlesztés eszközrendszere szerepének 
vizsgálata a kiegyensúlyozott területi fejlődésben ideális esettanulmányként szolgálhat. 
A kistérségen belüli, települések közötti területi egyenlőtlenségeket, és azok trendjeit vizsgálom. 
Feltérképeztem a településekre érkező pályázati források eloszlásának területi egyenlőtlenségeit, 
valamint az egyes települések kapcsolatrendszereinek eltéréseit. Kutatásom során három alapvető 
hipotézisből indultam ki:

1) A pályázati források egyenlőtlen eloszlása és erőteljes koncentráltsága következtében a kistérségbe 
érkező pályázati források nem gyakorolnak szignifikáns hatást a területi kiegyenlítődésre. A 
perifériális településeknek gyenge a pályázati aktivitása és hatékonysága, így a többlet-források 
nem jutnak el, vagy nem kellő mértékben jutnak el a leginkább rászoruló településekre. Az 
említett források allokációja döntően nem a perifériák fejlődését szolgálja.

2) Az egyes települések fejlődése, így a kistérség egészének kiegyenlített fejlődése is összefüggésben áll 
az egyes települések kapcsolati rendszereinek fejlettségével. Az együttműködések kiterjedtsége 
ugyan nem határozza meg egyértelműen az egyes települések fejlettségét/fejlődését, de 
pótlólagos források biztosításával képes arra kedvező hatást gyakorolni. A kistérségen belül 
azonban hiányosak azok az erővonalak, amelyek mentén a fejlettebb települések, valamint a 
kistérségbe érkező pályázati források fejlesztési hatásai érvényesülhetnének a perifériákon is. A 
kistérségi centrum fejlődése nem gyakorol szignifikáns hatást a kistérség egészének fejlődésére.
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3)  Az egyes települések fejlődésében jelentős szerepet játszhatnak a pályázati források, azonban 
a belső fejlettségi egyenlőtlenségek változására csekély hatást gyakorolnak. A forrásfelvevő-
képesség egyenlőtlenségei mellett a pályázati források elosztását vezérlő mechanizmusok sem 
szolgálják a területi egyenlőtlenségek mérséklését.

A kutatás kiindulópontjaként természetesnek veszem a területi egyenlőtlenségeket, amit az erőforrások 
egyenlőtlen eloszlása okoz. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a pályázati források és az értékközvetítő 
kapcsolatok által többlet (erő)források juttathatók az egyes településekre, amelyek nivelláló hatással 
bírhatnak. Erre világítok rá a dolgozatban.
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1. Területi fejlődés és egyenlőtlenségek

1.1. Fejlődés és egyenlőtlenségek elméleti megközelítésben
A területi fejlődést mozgató tényezőket és mechanizmusokat számos kutató vizsgálta, különböző 
aspektusokból. Empirikus elemzéseik, és részben gondolati okfejtéseik eredményeként eltérő 
összefüggésrendszereket, valamint azok következményeként eltérő irányvonalakat tártak fel. A 
térszerkezet egyenlőtlenségeit, a tényezők területi elhelyezkedését és az arra ható folyamatokat vizsgáló 
elméleti irányzatok az 1950-es években kerültek a regionális gondolkodás középpontjába.

A polarizációs elmélet szerint a területi egyenlőtlenségek kiinduló feltétele, hogy a belső növekedési 
tényezők tekintetében eltérés figyelhető meg a térségek között, a periféria pedig erősen függ a centrumtól 
a növekedési tényezők tekintetében. A fellépő egyensúlytalanság körforgásszerű folyamatokat indukál, 
amelyek hatására ágazati és regionális polarizáció alakul ki, mindez végül egyensúlytalanságok 
sorozatához vezet. Az egyensúly túlságosan megbomlik, ugyanakkor nem létezik olyan természetes 
gazdasági, társadalmi folyamat, amelynek hatására ismét helyreállhatna; a regionális konvergencia 
nem valósul meg automatikusan. Myrdal e folyamatokban meghatározó szerepet tulajdonít a tartósan 
érvényesülő „spread” és „backwash” hatásoknak. (Myrdal, G., 1957)
A „spread” hatások értelmében a központ expanziója valósul meg – a műszaki ismeretek, a 
nyersanyagok növekvő felhasználása, a KKV-k letelepedése, mennyiségileg és minőségileg új fogyasztói 
igények megjelenése stb. tekintetében – a kapcsolódó periféria irányába, amelynek eredményeként a 
térség egészében megindul a gazdasági fejlődés. A „backwash” folyamatok ezzel ellentétes irányúak; a 
centrum – az előnyösebb munka- és életfeltételek, a tőke jobb megtérülése, az erőforrások szélesebb és 
minőségileg magasabb fokú koncentrációja stb. következtében – elszívja perifériájától a mobil termelési 
tényezőket, így a centrumok termelési potenciálja nő, míg ezzel párhuzamosan a periférián leépülési 
folyamat kezdődik. A piaci mechanizmusok eredményeként a centrum vállalatai megjelennek az 
egész térség piacain, azokat elárasztják áruikkal. A periféria vállalatai kiszorulnak még a saját lokális 
piacaikról is, a periféria vállalkozói aktivitása megszűnik, és ezzel megszűnik az esély e termelési 
potenciál újratelepítésére.
A „backwash” hatás többnyire – a fejlődés magasabb szintjén lévő gazdaságok kivételével – erősebb, 
mint a „spread”, amelyet Myrdal a kumulatív kauzalitás elvében foglal össze. A teória értelmében, ha 
egyszer növekedési egyenlőtlenségek alakulnak ki, akkor azok összeadódnak és állandósulnak. Ez 
esetben az állami beavatkozás – sem a regionális politika, sem a területfejlesztés eszközei – nem vezet 
eredményre, nem hozza el a kiegyenlített területi fejlődést.
Az „új gazdaságföldrajz atyja”-nak nevezett Krugman – a polarizációs elméleteket erősítve – az 
induláskori csekély területi különbségek esetén is bizonyítani tudta az egyenlőtlenségek kialakulását, 
majd azok növekedését (Krugman, P., 1999), amely – nézetei szerint – hosszabb távon egy sajátos 
regionális karakter formálódásához vezet. 

A polarizációs elmélettel szembeni irányzat képviselői (Rostow, W. W., Friedman, J., Richardson, 
H. W.) szerint a kapitalista termelési módok térnyerésével párhuzamosan kialakultak a területi 
egyenlőtlenségek. Ezek a különbségek azonban a tömeges termelés általánossá válásával, a magasabb 
életszínvonal társadalmi és földrajzi értelemben vett terjedésével feloldódnak. A folyamat lényegét 
az ún. diffúziós hatások jelentik, amelyek révén során a gazdaságban erőteljes agglomerálódás megy 
végbe. Krugmanhoz hasonlóan egyéni karakterű térségek kialakulását feltételezik az agglomerálódó 
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térségekben végbemenő diverzifikáció eredményeként, ezek azonban hasonló fejlettségűek és 
kapcsolódásaik révén a nemzetgazdaságba sokoldalúan beágyazottak (enbedded). Az agglomerációk 
kifejlődését és megerősödését azonban – éppen a beágyazottság hatására – hosszú távon regionális 
kohézió és kiegyenlítődés követi.
A decentralizációs polarizáció kifejtése során Richardson ezt a folyamatot, azaz a gazdasági növekedés 
egyes szakaszainak a térszerkezet alakulására gyakorolt hatását a fejlődő országok példáján modellezte. 

1) Kezdetben a centrumok elszívó hatásának eredményeként az endogén erőforrások 
koncentrálódása figyelhető meg. A kumulatív fejlődés során a térbeli sűrűsödésből fakadó 
agglomerációs előnyöket egyre jelentősebb mértékben képes kihasználni a térség magterülete; 
mindez növekvő területi különbségekhez vezet. 

2)  A centrumban átrendeződési folyamatok kezdődnek. A jelentős koncentrációból fakadó 
előnyök mellett jelentkeznek az agglomerációs hátrányok is, amelyek hatására megindul a 
tevékenységek decentralizációja a térség fejletlenebb területeinek irányába.

3)  A decentralizációs folyamat tovább folytatódik, a térség határait túllépve megjelenik a térségek 
közötti decentralizáció formájában is. Új típusú agglomerációs előnyök dinamizáló hatása 
alközpontok kialakulását eredményezi.

4)  Az előzőekhez hasonló folyamatok játszódnak le az alközpontok környékén is. A térség egészét 
tekintve kialakul a centrum(ok) és alcentrumok hálózata, stabilizálódik a településhierarchia, 
végeredményben pedig mérséklődnek a területi különbségek.

Míg az előzőekben taglalt irányzat képviselői szerint az említett kiegyenlítődési folyamat spontán, piaci 
mechanizmusok eredményeként következik be, addig a növekedési pólus elméletét vallók (Perroux, 
F., Paelinck, J., Pottier, P., Baudeville, J.-R., Lasuén, J. R.) szerint szükséges az állami beavatkozás. 
Szemléletük lényege, hogy a növekedés nem jelenik meg egy időben mindenütt. Az ún. növekedési 
pólusokban nyilvánul meg a gazdasági fejlődés, majd ez, változó intenzitással, különböző csatornákon 
és mechanizmusokon keresztül terjed szét a gazdaság egészében. Elterjedése és szétterülése azonban 
eltérő eredménnyel jár a térség egyes részein.
Paelinck teóriájában a centrumokban összpontosuló vezérágazatok játsszák a központi szerepet. 
Egyedülálló technológiai fejlettségük révén a velük kapcsolatban lévő további ágazatokban is fejlődést 
indukálnak. A fejlődés terjedése a regionális multiplikátor hatásokon keresztül a jövedelmek ágazati 
polarizációját idézi elő a térségben. A vállalkozói aktivitás terén döntőnek bizonyulnak a pszichológiai 
tényezők, amelyek – az ágazati mellett – földrajzi polarizációt is előidéznek.
Az ágazati polarizációból vezeti le Boudeville (Boudeville, J.-R., 1966) is a gazdaság regionális 
polarizálódását. Elmélete szerint azonban a centrum gazdasági hatótávolságán belül a településhierarchia 
alacsonyabb szintjein is megjelennek a kedvező hatások. A gravitációs és potenciamodellek értelmében 
ugyanis a fejlettség terjedésében nem az egyes települések eredeti fejlettsége, hanem az áramlások, 
kiemelten az áruk és a kommunikáció áramlásai a meghatározóak.
Az áramlásoknak és hálózatoknak a gazdasági fejlettség terjedésére gyakorolt hatását vizsgálta Pottier. 
Kutatásai alapján a centrumokat összekötő infrastrukturális rendszerek és közlekedési hálózatok 
mentén fejlesztési tengelyek alakulnak ki. Az autópályák és a nagy közlekedési hálózatok kiépítése terén 
a fejlesztési tengely koncepció jelentős hatást gyakorolt a regionális tervezésre. 
A tervezés fontosságát hangsúlyozza Perroux is a polarizált fejlődés gondolatkörével. Elmélete 
szerint a pólusokból, tevékenységi központokból kiinduló fejlődés nem kiegyensúlyozott; a kialakuló 
egyensúlytalanságra megoldást jelent a pólusok terjedési környezetének tudatos fejlesztése. (Perroux, F., 
1964) Növekedési pólusnak az olyan településeket tekinti, amelyeknél a termelés vagy a piaci részesedés, 
esetleg ezek növekedési üteme meghaladja az országos átlagot. Szerteágazó – részben a tulajdonosi vagy 
a hatalmi helyzetből fakadó – kapcsolatrendszerükön keresztül gazdasági hatások érik a környezetüket. 
Ezen hatások lökésszerű vagy fékező erőt jelenthetnek a kapcsolódó települések számára. A kialakult 
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területi egyenlőtlenségek mérséklése kizárólag az állam aktív gazdaságbefolyásoló tevékenységével 
érhető el. Perroux elképzelhetőnek tartja elmaradott térségekben is pólusok kijelölését, amelyek aztán 
regionális multiplikátor hatásokon keresztül hozzájárulnak a térség egészének fejlődéséhez.
Lasuén szerint azonban a gyökértelen pólusok támogatásának következtében erőteljes dualitás alakul ki 
a gazdaságban, amely hosszú távon rögzülő egyenlőtlenségeket eredményez a térszerkezetben. (Lasuén, 
J. R., 1973) Elméleti munkásságában a gazdasági növekedés és az urbanizáció összefüggéseire adott 
magyarázatot.

1)  Az ágazati és a regionális klaszterek térbeli koncentrációja alakul ki a növekedési pólusokban.
2)  A nemzetgazdaság kereslete további növekedési impulzusokat jelent a pólusok klaszterei 

számára. Az ágazati klaszter kapcsolatrendszere alapján ezen impulzusok multiplikátor hatásai 
elérik a klaszter további szereplőit is. A pólusok között, versenyképességük függvényében 
eloszlanak a növekedési hatások.

3)  A hálózatokhoz kapcsolódás erősségének mértékében a kedvező hatások elérik/elérhetik 
az ágazati és földrajzi perifériákat is. Ezen innovációs terjedési folyamatok térbeli és időbeli 
leképezéseként kialakul a településhierarchia, és rögzül a térszerkezet.

A növekedési pólusok elmélete időről időre a hazai területi tervezés és területfejlesztés gyakorlatában is 
megjelent/megjelenik. Kiemelkedő a Baross Gábor minisztersége idején indított program (Süli-Zakar I. 
– Csüllög G., 2003), amely a Kárpát-medence egészének kiegyensúlyozott gazdasági fejlesztését célozta 
Budapest, mint gyűjtő-elosztó központ, további regionális központok, valamint az azokhoz kapcsolódó 
hierarchikus településhálózat ágazati orientáltságú fejlesztésén keresztül. Hasonló logikát követ hazánk 
legújabb kori fejlesztéspolitikájában az 1998-as és 2005-ös Országos Területfejlesztési Koncepció vagy a 
2008-ban meghirdetett Pólus Program is (Pólus Klaszter Kézikönyv, 2008).
A centrumok fejlettsége azonban kizárólag megfelelő kapcsolatrendszer és hatásmechanizmusok 
segítségével terjedhet tovább a környező településekre. A gyakorlatban is létező problémát tudományos 
oldalról az innováció-orientált iskola és az endogén fejlődés elmélete képviselői vizsgálták

Az innováció-orientált iskola Schumpeter alapgondolatára épít, miszerint a globális (és regionális) 
innovációs rendszerek működéséből, az azokban lévő és azokból kiinduló folyamatokból leképezhető 
az innováció helyi terjedése is. (Schumpeter, J. A., 1912, 1980) Az innovációs folyamatok pedig végső 
soron meghatározzák a régiók szintjén megjelenő specializációt. Edquist az innováció terjedését 
rendszerszerű megközelítésben elemezte (Edquist, C., 1997), a Nelson-Winter szerzőpáros pedig a 
nemzeti innovációs rendszereket evolúcionista felfogásban vizsgálta. (Nelson, R. – Winter, S., 1982) 
A megjelenő újítások terjedésében fontos szerepet játszó interaktív tanulási folyamatok lehetőségeit és 
korlátait Lundvall mutatta be. (Lundvall, B., 1992)

Az 1970-es években megjelent endogén fejlődés elmélete alapgondolata, hogy az endogén (belső) 
erőforrások fokozott kiaknázása, újszerű kombinációban történő hasznosítása automatikus felzárkózást 
eredményez. A térség gazdaságának megújításában döntő fontosságú a természeti, környezeti, gazdasági 
adottságok és feltételek újraértékelése és hasznosítása. A belső adottságok közül az 1990-es években 
a technológiai tudás témakörében a rejtett tudás (tacit knowledge) vizsgálata került előtérbe. Romer 
szerint a tudás a térben egyenlőtlenül oszlik el. Tudástranszferre ugyan van lehetőség, ez azonban részben 
korlátozott, meghatározó tényezőt jelent a személyes tapasztalatcsere és az informális kapcsolatok. A nem 
tökéletes verseny következtében a területi egyenlőtlenségek kialakulása és fennmaradása törvényszerű. 
A felhalmozott rejtett tudást gyorsan aktivizáló térségek tartós versenyelőnyre tesznek szert, míg a 
paradigmaváltással lépést tartani nem képes térségek elveszítik tartósnak hitt versenyelőnyeiket.
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A kialakult területi egyenlőtlenségek világgazdasági szinten megjelenő rendszerét az ún. centrum-
periféria modellek mutatják be. Az elméletek szerint a történelmi, demográfiai, társadalmi, politikai és 
környezeti faktorok együttes hatásának eredményeként alakultak az egyenlőtlenségek, az egyes szakaszok 
pedig térben és időben is értelmezhetők. Wallerstein a modern világgazdasági rendszer kialakulását, 
annak duális szerkezetét elemezte (Wallerstein, I., 1974), Friedman pedig a területi különbségek 
alakulásának folyamatát nemzetgazdasági szinten mutatta be. (Friedman, J., 1966) Nemzetgazdasági 
szinten a centrumok és perifériák kapcsolatát az autoritáson alapuló függőség határozza meg, amelynek 
oldása kizárólag úgy képzelhető el, ha a periféria is központosítja erőforrásait az alábbi lépésekben:

1)  A vállalatok, az intézményrendszer és a döntési központok koncentrációja következtében a 
centrum kikényszeríti a periféria szervezeti függőségét.

2)  Önerősítő polarizációs mechanizmusok, mint a hatalmi effektusok, az információs hatások, 
a pszichológiai hatások, a modernizációs hatások, szinergia és termelési hatások fokozzák a 
kialakult függést.

3)  Az innovációk és információk perifériák irányába történő fokozódó áramlása következtében 
a periférián felismerik a függési viszonyt. A kialakuló konfliktusok elkerülése érdekében a 
centrum hatalmi elitje korlátozott decentralizációs politikába kezd, amelynek hatására új 
alközpontok alakulnak ki a periférián.

4)  Amennyiben a centrum elitjének érdekében áll, a konfliktust levezetik: a döntés és hatalom 
további decentralizációjával fokozzák az innovációk terjedését és erősítik a kísérő hatásait a 
perifériákon. A folyamat következtében az autoritás és a függőség fokozatosan csökken, amely 
a térség egészében egyre kiegyenlítettebb területi fejlődést eredményez.

Haggett a folyamatokat települési szinten elemezte (Haggett, P., 1983), Dicken pedig az áramlások 
keltette függőségi helyzetet modellezte. (Dicken, P., 1992) Dicken modelljében a koncentrációs és 
dekoncentrációs/decentralizációs folyamatok párhuzamosan alakítják a térszerkezetet, amelynek 
alakulása nagyban függ a regionális hálózatok és a városrégiók hatásától is.

Porter az irányzatok közül az agglomerációs gazdaságokra, a növekedési pólusokra és a gazdasági 
báziselméletre vonatkozó nézeteket összesítve megalkotta a kompetitív fejlődés elméletét. (Porter, 
M., 1996) Empirikus kutatásai eredményeként megállapította, hogy a térségek sikerességének záloga 
a magas termelékenységgel rendelkező térségi gazdasági klaszterekben rejlik. Versenyelőnyeiket 
az üzleti környezetükből fakadó, részben agglomerációs típusú előnyök jelentik – kiemelten a 
méretgazdaságosság, a technológia, a know-how és a termékdifferenciálás –, amelyeket az ún. rombusz-
modellben foglalt össze. A versenyelőnyeiket jelentő tényezők koncentrálásában centripetális, a 
gazdasági fejlődés eredményeinek tovagyűrűződésében pedig centrifugális erők működnek közre.

A térségek centrumai az egyenlőtlen cserék eredményeként koncentrálják a hatalmat és a gazdasági 
fejlődés forrásait. A perifériákról a jobb megtérülés reményében a mobil termelési tényezők és a 
keletkezett értéktöbblet a központ irányába áramlik, ami a központ fejlődését tovább dinamizálja. A 
periféria – a centrum döntéshozatali mechanizmusai által – egyre súlyosabb függőségi helyzetbe kerül. 
(Nagy G., 2006) A centrumok dominanciája csupán látszólagos. Amennyiben a periféria az elzárkózást 
vagy más centrumokhoz történő kapcsolódást választja, lecsökkennek az eredeti központ erőforrásai, 
amely a nemzetközi versenyben kínálati pozíciójának romlását eredményezi. Mindez visszaeső 
befektetésekben, és a versenypozíció romlásában nyilvánul meg. 
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1.2. A területi egyenlőtlenség empirikus modelljei
A bemutatott elméletek ugyan eltérő megközelítésben adnak magyarázatot az egyenlőtlenségek 
kialakulására és viselkedésére, abban azonban egyetértenek, hogy az egyenlőtlenségek a térszerkezet 
természetes velejárói. A térben egyidejűleg differenciáló és homogenizáló erők hatnak, amelyek 
hatására alakulnak a térségek fejlettségi különbségei. Elsőként Williamson ismerte fel, hogy az egyes 
területi egységek fejlettsége, fejlődése szoros összefüggésben áll belső differenciáltságuk nagyságával, 
és annak változásával. Az állami beavatkozás azonban, a területfejlesztés eszközeinek alkalmazásával 
képes kezelni a kialakuló területi egyenlőtlenségeket, képes biztosítani a kiegyensúlyozott területi 
fejlődést. Az ellentétes irányú folyamatok hatásainak nemzetközi vizsgálatát a II. világháborút követő 
erőteljes gazdasági növekedés lecsengése helyezte a nemzetközi érdeklődés középpontjába. Az 1950-es, 
1960-as évekre egyre nyilvánvalóbbá vált a világ megosztottsága, az Észak-Dél dualizmus élesedése. 
A világgazdaságban megjelenő fejlődést, fejlettséget és az egyenlőtlenségek kapcsolatát többek között 
Kuznets (Kuznets, S., 1955) és Myrdal (Myrdal, G., 1957), az országok belső egyenlőtlenségeinek 
vizsgálatát pedig Williamson (Williamson, J. G., 1965) munkái alapozták meg. 
Az egy lakosra jutó jövedelem súlyozott relatív szórása alapján, történeti és keresztmetszeti adatokat 
felhasználva, elsőként Williamson vizsgálta az országon belüli regionális egyenlőtlenségeket területi 
statisztikai alapú összehasonlító elemzéssel. Az alapkérdésre, miszerint hogyan függ össze a nemzeti 
gazdasági fejlődéssel az ország belső területi tagolódása, eredményül egy „U” alakú görbét kapott. A 
globális gazdaság keresztmetszetét tekintve a modell alapján a legfejletlenebb országokban alacsony, 
a közepesen fejlett országokban magas, a legfejlettebb országokban pedig ismét alacsony a belső 
jövedelemegyenlőtlenség. Történelmi síkot vizsgálva a gazdaság kezdeti szakaszaiban a kismértékű 
jövedelmi tagoltság erőteljes növekedése (divergencia), majd egy pont után a regionális tagoltság 
enyhülése (konvergencia) figyelhető meg. (1. sz. Melléklet)

Nemes Nagy József a modell módosításával pontosabban magyarázta a gazdaságtörténet egyes 
szakaszaiban a fejlettség és a jövedelmi tagoltság összefüggéseit (Nemes Nagy J., 1987):

1)  Prekapitalista agrárdominanciájú gazdaság
2)  Kapitalista nagyipar kibontakozása, ezzel párhuzamosan nagy területi koncentrációk kialakulása
3)  Tőkés termelési viszonyok dominanciája. A gazdaságban meglévő éles fejlettségi és szerkezeti 

különbségek csökkenése részben spontán folyamatok, részben az állam gazdaságpolitikájának 
következtében. Ezek hatására a szolgáltatásközpontú gazdaság kerül előtérbe.

4)  A kormányzatok a regionális politika eszközeivel tovább erősítik a kiegyenlítődési folyamatokat.

Az átdolgozott modell egyértelművé teszi, hogy a nagy gazdasági ágazatok – a mezőgazdaság, az ipar 
vagy a szolgáltatások – megjelenése és visszaszorulása erőteljes polarizáló hatásúak, míg domináns 
időszakukban jelentősen hozzájárulnak a kiegyenlítődési folyamatokhoz, mind a jövedelemtermelés, 
mind a foglalkoztatás terén. (Lőcsei H., 2004) A gazdaság erőforrásai közül a termelékenység mind 
magasabb szintjét kereső tőke bizonyult a legjelentősebb tényezőnek, a humán erőforrások hatását 
messze megelőzve.  Ugyanakkor a gazdaságilag fejlett térségben a megfelelő mennyiségű és összetételű 
potenciális munkaerőt vagy keresletet jelentő lakosság tovább növeli e térségek előnyét. A Williamson-i 
görbe elemzése összességében rámutat arra, hogy a területi gazdasági mozgásfolyamatokra leginkább:
 – a naturális és az árutermelő gazdaság súlyának változása;
 – a gazdaság szerkezetének történelmi átalakulása; valamint
 – az állam területfejlesztési politikája hat. 

A regionális egyenlőtlenségeket és kiegyenlítődési folyamatokat leíró modellek közös hibája, hogy 
előrejelzéseket nem tartalmaznak; a fejlettség legmagasabb szintjén lévő nemzetgazdaságok esetében 
tartós kiegyenlítettséget, hosszú távon csekély mértékű polarizáltságot feltételeznek. Lackó László a 
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regionális egyenlőtlenségek történelmi távú alakulását vizsgálva, lecsengő polarizáltságot feltételezett. 
(Lackó L., 1988) Modelljében az ipari kapitalizmus kiugróan magas hullámát fokozatosan csökkenő 
amplitúdójú divergencia és konvergencia szakaszok követik. Ennek értelmében a lakosság egyre kisebb 
hányadát érintik a polarizáltság negatív következményei.

A polarizáltság jövőbeni állapotának előrejelzésére tett kísérletet Amos is, aki empirikus elemzésekre 
épülő modelljében Williamson „U” alakú görbéjéhez két, egymással ellentétes lehetséges kimenetet 
kapcsolt. (Amos, O. M., 1988) Egyrészt egy nyugodt, a kiegyensúlyozott térszerkezet irányába mutató 
folytatást, másrészt az egyenlőtlenségek növekedését valószínűsítő görbét. A modell értelmében a 
gazdasági fejlettséget meghatározó kiinduló feltételek függvényében erőteljes területi polarizációt vagy 
regionális kiegyenlítődési folyamatokat is eredményezhet a gyors gazdasági növekedés. (2. sz. Melléklet)

A témához kapcsolódóan az 1990-es évek makrogazdasági kutatásainak alapkérdésévé vált, hogy az egy 
főre jutó GDP regionális egyenlőtlenségeiben hosszú távon csökkenés vagy növekedés várható-e?  A 
nemzetgazdaságok fejlettsége és az adott ország gazdasági polarizáltsága közötti kapcsolatok feltárását 
vizsgáló kutatások, szemléletük és az alkalmazott módszertan alapján két fő irányvonalba sorolhatók:

1)  Az 1970-es évekig az egyenlőtlenség alapú ún. „szigma-konvergencia” jelentette a kutatások 
alapját. Ennek értelmében a vizsgált területi egység fejlettségi szintjének az országos átlaghoz 
viszonyított differenciáltságát szórással mérték. „Szigma-konvergencia” esetén a vizsgált 
országok egy főre jutó jövedelmeinek keresztmetszeti adataiból számított szórás csökkenő 
tendenciát mutat. 

2)  A XX. század végének fő kutatási irányzata szemléletét tekintve a növekedéselméleti hátterű 
ún. „béta-konvergenciá”-ra épült. Ennek értelmében a területi fejlettségi szintek és a fejlődési 
ütem regressziós kapcsolata alapján mérik a területi közeledést vagy differenciálódást. (Barro, 
R. – Sala-y-Martin, X., 1991) A „béta-konvergencia” gondolata valójában a Solow-modell 
empirikus tesztelése. A modell alapgondolata értelmében: ha a szegényebb országok egy főre 
jutó jövedelme gyorsabban növekszik, mint a gazdagabb országok egy főre jutó jövedelme, 
akkor hosszú távon ez azt eredményezi, hogy a szegényebb országok felzárkóznak a gazdagabb 
országokhoz.  

A „béta-konvergencia” elutasítása következtében módszertani újítások átvezetését követően az ún. 
„feltételes konvergenciá”-t elemezték, amely minden esetben igazolásra került. A módszertani újítások 
lényege egyrészt a regressziós technika kontroll és környezeti változókkal történő kiegészítése. Másrészt 
a hipotézis megfogalmazása során kitértek az országspecifikus tényezőkre is, amelyek hatására nem 
minden fejlett országra igaz, hogy az egy főre jutó jövedelme kisebb mértékben növekszik, mint 
a fejletlenebb országok egy főre jutó jövedelme. Ugyan minden esetben igazolták ezt a hipotézist, 
az alapkérdésre azonban – várható-e a jövedelmi differenciálódás csökkenése? – a módosítások 
következtében nem ad választ a „feltételes konvergencia”. 

A vázolt elméletek és a megalkotott modellek empirikus kutatásokra épülnek. Az 1970-es évekig 30-
40, többségében európai ország adatait elemezték és hasonlították össze. Napjainkban – részben a 
nemzetközi adatbázisoknak köszönhetően – közel száz ország adataival dolgozhatnak a kutatók.  A 
kutatások eredménye szerint a fejlett országokban a regionális egyenlőtlenségek alakulása az 1970-es 
évekig követte a Williamson-hipotézist: a fejlett városias és az elmaradottabb vidéki térségek között 
folyamatosan csökkentek a fejlettségbeli különbségek. A tercierizálódó gazdaságok térszerkezetében 
azonban a globalizáció és a posztfordista mechanizmusok hatására átalakult az endogén erőforrások 
hasznosíthatósága, értéktermelő képessége. Részben belső okok, részben pedig a világméretű 
energiaválság következtében a hagyományos ipari térségekben depressziós övezetek alakultak ki, a 
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mezőgazdasági térségek gazdaságát pedig a jelentős támogatások sem tudták dinamizálni. A jóléti állam 
koncepciója továbbra nem volt fenntartható, így az említett problémák a foglalkoztatás válságához, 
valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedéséhez vezettek. Az erőteljes térbeli koncentrációt 
mutató kvaterner szektor – tudásintenzív ágazatok, pénzügyi-gazdasági szolgáltató szféra – súlypontját 
jelentő nagyvárosok ugyanakkor jelentős fejlődést mutattak.
Jelenleg a fejlett országok a korábbihoz képest jóval kiegyenlítetlenebbek, – térbeli és enyhe időbeli 
ingadozás hatására – instabilabb a térszerkezetük, mégis jóval kiegyenlítettebbek, mint a fejlődő világ 
országai. Az újonnan kialakult és megnövekedett egyensúlytalanság azonban nem strukturálatlan 
polarizáció, hanem markáns térbeli konfigurációval járó folyamat. (Major K., 2001) A fejlettség 
és az elmaradottság térben összpontosulva, hasonló adottságú szomszédos országok mozaikszerű 
leképeződése. Az ún. „konvergencia-klub” vagy ikercsúcs elmélet szerint, ha az egyenlőtlenség a teljes 
mintában nem is csökken, megfigyelhető, hogy az egyes területegységek homogenizálódó csoportokat 
alkotnak. Ennek következtében a jövedelem-eloszlást leíró sűrűségfüggvények „többcsúcsúvá” 
(multimodálissá) válnak. A Quah által leírt jelenséget az egyes országokon belül is kimutatták. (pl. 
Canova, F., 2001) Mindez szoros kapcsolatban áll a társadalmi folyamatok autokorreláltságával, 
miszerint a – jelen esetben jövedelmi – hasonulás jellemzően nem térben véletlenszerűen elhelyezkedő, 
hanem egymáshoz közeli egységek között megy végbe.
Hobijn és Franses világméretű vizsgálatai további érdekességgel szolgáltak az egyenlőtlenségek térbeli és 
időbeli alakulására vonatkozóan. Egyes országok esetében a gazdasági fejlettség mutatószámai növekvő 
egyenlőtlenségeket, míg egyéb társadalmi jelzőszámok (pl. iskolázottság, várható élettartam) a területi 
kiegyenlítődés jeleit mutatták. A jelenséget a szerzőpáros az eltérő típusú mutatókkal magyarázta: 
míg a jövedelem felülről nem korlátos, addig az egyéb társadalmi mutatók esetében meghatározható 
egy elméleti maximum, amelynél magasabb értékeket nem vehet fel. A különböző mutatók vizsgálata 
során Hobijn-ék is felfigyeltek az országok „klaszteresedésére”. Az egykori szocialista országok például 
lényegesen jobb helyzetben vannak az iskolázottsági mutatóik alapján, mint amennyire a gazdasági 
fejlettség tekintetében. Ugyan a globalizációs folyamatok látszólag elhozzák a „távolság halálát” (Porter, 
M., 1990), az empirikus kutatások mégis a földrajzi közelségből, valamint az intenzív kapcsolatokból 
adódó kölcsönhatások meghatározó jelentőségét bizonyítják a társadalom és a gazdaság szerveződése 
terén. 

Miközben a fejlett országokban az 1970-es évek végén növekedni kezdtek az egyenlőtlenségek, 
addig a szocialista országok térszerkezete lényegesen kiegyensúlyozottabb, a gazdasági fejlettség 
térbeli szóródása szignifikánsan kisebb volt. A Williamson-i modellbe nem illeszkedtek be, hiszen 
a gazdasági fejlettségükhöz képest erőteljesen lefelé nivelláltak. Ez a viszonylagos kiegyenlítettség 
azonban nem egy stabil reálbázison alapult. Az ún. „szocialista konvergencia” a fejlett gazdaságokra 
jellemző tercierizálódás helyett a túldotált – számos esetben az állam eladósodása árán is finanszírozott 
– nehéziparra, a tömegtermelésre, valamint a mesterségesen nivellált bér- és jövedelmi viszonyokra 
épült. (3. sz. Melléklet)

A rendszerváltást követően, a piacgazdaságra való áttérés következményeként ezen országok a 
regionális egyenlőtlenség terén gyorsan igazodtak a Williamson-i görbéhez, ráadásul mindez esetükben 
jelentős gazdasági visszaeséssel is párosult.  A túlzott kiegyenlítettség miatt ez minden érintett esetében 
a regionális fejlettségi és jövedelmi különbségek – sokszor drasztikus – növekedésével járt.  (Illés I., 
2000, Lackenbauer, J., 2004) Az egykori szocialista országokban azonban nem egységesen zajlottak le/
zajlanak ezek a folyamatok. A kiinduló adottságok, az elmaradt gazdaságfejlesztések és a rendszerváltás 
óta regnált kormányok gazdaság- és térségfejlesztési politikájának függvényében erős térbeli és időbeli 
szórással, egyedi jellemzőkkel történt meg az egyensúlytalanság hirtelen növekedése, majd a lassú 
nivelláció is. Ugyanakkor a fejlett országokban tapasztalható valamennyi pozitív (pl. tercierizálódás, 
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kommunikációs és közlekedési infrastruktúra kiépítése, emberi erőforrás hasznosítása) és negatív 
(posztfordizmus, globalizáció, jóléti válság) tényező érezteti hatását ezen országokban is.

A XX. század végén Európában ismét az országon belüli regionális különbségek vizsgálatára helyeződött 
a hangsúly.  A globalizálódó világban új elemek jelentek meg, amelyek következtében megtörtek a 
kedvező nyugat-európai trendek. A – részben – rendezetlen területi, társadalmi és gazdasági viszonyok 
következtében egymásnak ellentmondó kutatási eredmények születnek, miközben az EU jelentős 
összegeket költ a fejletlenebb területek felzárkóztatására. A konvergencia-vita megjelent a gyakorlatban 
is: vajon hatékonyak-e a regionális politika céljaira költött források? A kérdésre nem adható egyértelmű 
válasz, ugyanis ezen támogatások többnyire az azonos kontinentális mezőben lévő országok közötti 
fejlettségi egyenlőtlenségeket némiképp csökkentették, de az adott országon belüli differenciáltságon 
alig változtattak. Martin megfogalmazásával élve hatásukkal a páneurópai konvergencia és lokális 
divergencia együttesen érvényesül. (Martin, P., 1999)

2. A területfejlesztés lehetséges eszközei
Az elméleti ismeretek hasznosítása révén a területfejlesztés feladata a társadalmi alapfunkciók – 
lakás, munkavégzés, elosztás-ellátás, képzés-kultúra, regenerálódás, kommunikáció és közösségi 
élet – gyakorlásához szükséges kedvező feltételek megteremtése, azaz a lakossági életkörülmények 
javítása, ezáltal a társadalmi méltányosság és az igazságosság érvényesítése; az életkörülményekben 
megmutatkozó objektív különbségek mérséklése. Az egyenlőtlenségek kialakulását és azok változását 
eredményező spontán folyamatokba történő beavatkozásra, a társadalmi alapfunkciókat hordozó 
térelemek és a társadalmi szükségletek összehangolására az államok megerősödését követően (XIX. 
sz.) kerülhetett sor. Az ipari kapitalizmus térnyerése következtében az európai országok gazdasági 
térfelosztásában komoly átrendeződések történtek. A nyersanyagigényes ágazatok megerősödésével a 
korábbi növekedési centrumoktól távolabbi vidékeken is látványos fejlődésnek indultak egyes települések. 
E gazdasági folyamatok a népesség vándorlására is erőteljesen hatottak, aminek következtében túlzsúfolt 
nagyvárosi ipari agglomerációk, ennek ellentéteként pedig elnéptelenedő területek alakultak ki. Az új 
ipari központokban eluralkodó kaotikus állapotok kezelésére és megszűntetésére az állami szervek 
fejlesztési rendszabályokat vezettek be.
Az I. világháborút követően a kelet- és közép-európai térségben a határok átrajzolásával születő 
és módosuló országokban az eltérő érdekű területek kohéziójának megteremtése jelentette a fő célt. 
Nyugat-Európában és az USA-ban pedig az 1929-’33-as gazdasági depresszió következtében válságba 
jutott térségeket – részben – ad hoc megoldásokkal igyekeztek dinamizálni.
A II. világháborút követő újjáépítés jelentős fellendülést hozott a nyugati világ gazdaságaiban, az 
eufóriát követően azonban fény derült a kiéleződő területi egyenlőtlenségekre. A kiegyensúlyozott 
fejlődés érdekében a piacgazdaságokban átfogó regionális fejlesztési programok indultak az 1940-es 
évektől. Ez a gyakorlat, speciális módon és jelentős késéssel megindult Európa keleti felében is.
Az 1970-es években új erőforrások és az azokra épülő ágazatok kerültek a gazdaság fókuszába. A 
paradigmaváltás és az ismét élesedő területi egyenlőtlenségek következtében sor került a regionális 
fejlesztési filozófia felülvizsgálatára. Az ipari és posztindusztriális társadalmak területfejlesztési céljai 
és feladatai beépültek az ország társadalom- és gazdaságpolitikájába. Korábban a fejlesztési stratégiák 
a helyi sajátosságokat nem vették figyelembe. Túlzottan erőltetetten a – számos esetben – termelési 
tényezők külső erőforrások általi dinamizálására helyezték a hangsúlyt. Ezek hatására azonban nem 
indult meg az endogén gazdasági fejlődés a fejletlen térségekben, a jóléti állam tartalékai lassan 
kimerültek, a gazdaság szerkezetének átalakulása pedig a gazdaságpolitikában is a fordista nagyüzemek 
helyett egyre inkább a KKV-k fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. A jelentős tőkeberuházásokkal motivált 
gazdasági szerkezetváltozás igénye nem vezetett eredményre, helyette a termelés komplex környezeti 
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feltételrendszerét (pl. infrastruktúra, társadalmi környezet, munkaerő) érintő, a támogatások és 
ösztönzők szélesebb körét felvonultató területfejlesztési politika került előtérbe. A változás átrendezte a 
kapcsolódó hatalmi szerkezetet, az irányítási és elosztási rendszert is. A részben endogén erőforrásokra 
épülő modellben szükségszerű változás volt a decentralizáció; az állam közvetlen szerepvállalásának 
csökkentése, indirekt ösztönzők elterjedése és az érdekeltek szélesebb körének partnerként történő 
bevonása. (Pálné Kovács I., 2001) A modell értelmében a területfejlesztési feladatok végrehajtását, az 
általános célkitűzések regionális adottságoknak megfelelő részletes kifejtését, a fejlesztési eszközök 
kiválasztását és alkalmazását vertikálisan és horizontálisan tagolt intézményrendszer végzi. Az állami 
szerepvállalás fokozódásával, a területfejlesztési feladatok számának gyarapodásával, a fejlesztésbe 
bevont térségek méretének és körének változásával és az eszközök választékának bővülésével 
párhuzamosan differenciálódott a területfejlesztés szervezeti rendszere is.
Míg a hagyományos modell az állam jövedelem-újraelosztó rendszerben elfoglalt helyére épült, addig 
az új – jóval komplexebb és közvetettebb – rendszerben megváltozott az egyes szereplők egymáshoz 
való viszonya, háttérbe szorultak a közhatalmi és elosztási módszerek, új szervezeti és működési formák 
kerültek előtérbe. A területfejlesztés hosszú távú célrendszerét: 

–  a munkaalkalmak teremtése, a munkanélküliségi ráták mérséklése;
–  a túlnépesedett városközpontokra nehezedő demográfiai nyomás csökkentése;
–  a nemzeti erőforrások hatékony hasznosítása;
–  a régiók közti indokolatlan fejlettségi különbségek mérséklése;
–  a regionális kultúrák és identitás megőrzése, különös tekintettel a nemzeti kisebbség lakta 

területekre;
–  a népesség és a környezet egyensúlyának megőrzése alkotja. (Faragó L., 1987)

A célrendszer térben és időben eltérően érvényesül. Az egyes területi egységek eltérő adottságai, 
lehetőségei és problémái függvényében változó a beavatkozások hatása, ezért a célrendszer – és az 
eléréséhez szükséges eszközrendszer – elemeinek területileg differenciált alkalmazása szükséges.

A területfejlesztés eszközrendszerét többnyire leszűkítik a területfejlesztésre szánt, arra fordítható 
pénzeszközök körére, a rendszer azonban jóval összetettebb. Szemléletét tekintve megjelenhetnek:

– a keresleti oldal elemei, amelyeket a fejlesztésben érdekeltek igényei határoznak meg; valamint
– a kínálati oldal elemei, amelyek az állam szándékai, lehetőségei – és gyakran beidegződései– 

alapján kerülnek kialakításra.

Az eszközök a kormányzati politikában gyakran ágazati bontásban (pl. ipar, turizmus, logisztika, 
önkormányzati együttműködések, infrastruktúra-fejlesztés, munkaerő-piac stb.) jelennek meg. 
Ugyanakkor a területfejlesztés céljainak megvalósulását további szakpolitikák is segíthetik, mint pl. 
az adópolitika, az országos infrastruktúra-rendszerek fejlesztései, a foglalkoztatáspolitika, az ipari 
és mezőgazdasági válságkezelő és szakmai programok, az önkormányzati szabályozás kiegészítő 
mechanizmusai, az idegenforgalom fejlesztése, a szociálpolitikai és egészségügyi ellátás vagy a 
művelődési és közoktatás-politika. Ezért fontos és szükséges az egyes ágazatok összekapcsolódásának, 
egymásra gyakorolt hatásának vizsgálata, valamint a fejlesztések és célok összehangolása. A 
gazdaságpolitikai irányzatok és – mint már említettem – az egyes térségek sajátos fejlődési problémái 
függvényében változatosan kombinálhatók (Fleischer T., 2001):

–  támogatásokkal és kedvezményekkel a piaci megfontolások eltérítése (pl. tőkejuttatások, költ-
ségvetési támogatás, kedvezményes hitelkonstrukciók, kamatkedvezmények, adókedvezmé-
nyek, gyorsított értékcsökkenési leírás, munkaerő-mobilitási és –átképzési támogatások);

– szabályozással, adminisztratív korlátozással, hatósági előírásokkal a gazdasági szereplők 
játékterének és lehetőségeinek a behatárolása (pl. területileg körülhatárolt fejlesztési 
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korlátozás, tevékenységek visszafejlesztése, áttelepítése, területi tervezés és programozás, állami 
tulajdonú vállalatok alapítása, állami megrendelések preferálása, az állami intézményrendszer 
decentralizálása, növekedési pólusok, fejlesztési területek kijelölése);

–  maguknak a térbeli adottságoknak a megváltoztatása infrastruktúra kiépítésével 
a gazdaságfejlesztés kedvező környezetének komplex átalakítása (pl. energetikai 
rendszer, vízellátás, közlekedési hálózat, ipari parkok, kutatási-fejlesztési kapacitás, 
szakemberképzés, pénzügyi-gazdasági-piaci szolgáltatások fejlesztése).

Forman Armstrong és Taylor csoportosítását idézi (Forman B., 2000): 
–  makroökonómiai eszközök – a kereskedelemi, költségvetési és monetáris politika egyes terü-

leteinek decentralizációja; regionálisan diszkriminatív kereskedelmi, monetáris és adópolitika; 
pozitív diszkrimináció a közbeszerzések terén;

–  a tőke- és munkaerő mobilitását segítő mikroökonómiai eszközök – tőkevonzás, szak- és átkép-
zések, információadás;

–  koordinációs eszközök – a központi, regionális és helyi támogatások összehangolása; foglalkoz-
tatási és beruházás-ösztönzési programok összehangolása.

Armstrong és Taylor felosztását Horváth is átveszi, amikor megkülönböztet mikropolitikai, koordiná-
ciós és makropolitikai eszközöket (Horváth Gy., 1998):

–  mikropolitikai eszközök – munkaerő-allokációs eszközök (a helyben maradó munkaerő átkép-
zése, a munkaerő térbeli áttelepítése migrációs, munkaerőpiaci vagy mobilitási politika segít-
ségével), tőkeallokációs eszközök (adminisztratív szabályozás, a vállalkozások működési feltét-
eleit támogató politika, a tőkepiac hatékonyságát növelő politika, adók és támogatások terén az 
inputok és outputok szabályozása, valamint a technológiai támogatások);

–  koordinációs eszközök – belső koordináció (mikropolitikai koordináció, makropolitikai koor-
dináció), szervezetközi koordináció (nemzeti és nemzetközi politikai koordináció, a közigazga-
tás különböző szintjei közötti koordináció);

–  makropolitikai eszközök – pénzügyi és költségvetési politika decentralizálása, központi 
makropolitikai szabályozás (automatikus kulcsok és preferenciák a regionálisan különböző 
adó- és költségszabályozás terén, diszkrecionális megoldások a regionálisan különböző adó- és 
költségszabályozás terén, regionálisan különböző monetáris politika, regionálisan különböző 
tarifa- és kereskedelmi szabályozás).

Pap ezektől eltérő módon csoportosítja a területfejlesztés eszközrendszerét, amikor megkülönböztet jogi 
és pénzügyi eszközöket, továbbá jelentős hatást tulajdonít a területfejlesztésben a vállalkozási övezetek, 
ipari parkok, egyedi nagyberuházások megvalósításának, a térség- és településmarketing, valamint a 
közszféra segítő szerepének. Ugyanakkor az oktatást és (át)képzéseket, a fejlesztési ügynökség típusú 
szervezetek létrehozását, a térségi és települési tervek készítését, valamint az érdekegyeztetést és a 
koordinációt is az alkalmazható eszközök között említi. (Pap N., 2005)

A hazai területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljából hozta 
létre az eszköz- és intézményrendszerét, amelynek alapelemei:

–  szabályozó joganyagok;
–  területi tervezés;
–  területi információs rendszer;
–  pénzügyi eszközök; 
–  térségi gazdaságfejlesztési eszközök.
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A különböző törvények és egyéb jogforrások szabályozzák a területfejlesztési tevékenységet, ezáltal 
keretet adnak a területfejlesztés szereplői számára a területfejlesztési politika érvényesítése során. Az 
intézményrendszer egyes szintjei és szereplői számára meghatározzák azokat a feladatokat, amelyek 
végrehajtása elősegíti a területfejlesztési politika stratégiai céljainak megvalósulását, valamint biztosítják 
az eszköz- és intézményrendszer további elemeinek hatékony működtetését.
A területfejlesztés céljainak megvalósításához, az eszközök- és források hatékony elosztásához, valamint 
a rendszert működtető struktúra kialakításához nélkülözhetetlenek a területi kutatással megalapozott 
és megfelelően kidolgozott tervek (fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok, a rendezés 
tervdokumentumai). A területi tervezés teszi lehetővé a helyi adottságokra és képességekre épülő, a 
térség sajátos problémáira választ adó, a lehetőségeket kihasználni képes elképzelések kidolgozását, 
további tervekkel való összhangját, és azok megvalósítását.
A területi információs rendszer a térségek helyzetére jellemző meglévő adatok átvételével, 
feldolgozásával, rendszerezésével, értékelésével, tárolásával és továbbításával segítséget nyújt a 
területfejlesztési és -rendezési tevékenységet végző szervezetek számára. Ezzel elősegíti a pontos 
helyzetértékelést, a releváns fejlesztési elképzelések kidolgozását és a monitoring rendszer megbízható 
működtetését a tervezés és végrehajtás folyamata során. A Területfejlesztési törvény (1996. évi XXI. 
törvény – a területfejlesztésről és a területrendezésről) értelmében a rendszer létrehozásának és 
működtetésének célja a társadalom, a gazdaság, és a környezet területi jellemzőinek és változásainak 
figyelemmel kísérése, valamint előrejelzése érdekében az országos, a regionális, a megyei és a települési 
szintek közötti információcsere biztosítása.
Helyi szinten sajátos, ún. térségi gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazására is sor kerülhet, amely 
többnyire valamilyen kiemelt státuszt és a mögötte meghúzódó kedvező befektetési környezet 
biztosítását, többletforrások juttatását jelenti. A vállalkozási övezetekben – a versenysemlegesség 
feladásával – a Kormány meghatározott időre gazdasági előnyöket biztosít (pl. adókedvezmény). Az 
ipari parkok esetében az alap- és a gazdaság fellendítéséhez szükséges infrastruktúra megteremtéséhez 
nyújt az állam jelentős támogatásokat, amelyek termelő beruházásokat generálnak magántőke 
bevonásával. Az inkubátorházak szolgáltatásai pedig a gazdasági reálfolyamatok kedvezőtlen hatásaitól 
védve elősegítik a helyi vállalkozások létrejöttét, megerősödését.

A vonatkozó jogi szabályozás alapján Tatai formális és informális eszközöket különböztet meg. (Tatai 
Z., 1995) A formális eszközök működését jogszabály vagy rendelet szabályozza, míg az informális 
eszközök esetében nem létezik vonatkozó szabályozás. A formális eszközök lehetnek információs, 
gazdasági vagy hatósági típusúak. (4. sz. Melléklet)

1) Az információs eszközök a fejlesztésben érdekelt szereplők tájékozottságát növelik. Jellemzően 
a fejlesztési dokumentumok (koncepciók, stratégiák, programok stb.), valamint a terület- és 
településmarketing elemei tartoznak e csoportba.

2) A hatósági eszközök kötelező jelleggel szabályozzák a gazdaság működését. Előírásokat 
tartalmazhatnak a műszaki tervezésre vagy a helyi építési jogosultságra vonatkozóan. A 
korlátozó hatósági eszközök között jelennek meg a gazdasági és környezeti célú fejlesztési 
tilalmak.

A gazdasági eszközök szoros összefüggésben állnak az előző két csoporttal; az információs eszközökhöz 
tartozó tervekben meghatározott gazdasági eszközök felhasználását jogszabályok határozzák meg. A 
gazdasági eszközök egy része közvetlenül, míg mások közvetetten hatnak a térségek kiegyensúlyozott 
fejlődésére. A közvetlen eszközök esetében egyértelmű a fejlesztés szükségessége, társadalmi 
támogatottsága pedig biztosított. A beruházások tartalma – többnyire egyedi nagyberuházások, fizikai 
infrastruktúra kiépítése, egyéb közvetett (katonai vagy sportcélú) állami területfejlesztő beavatkozások 
– minden esetben jól definiálható.
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A közvetett gazdasági eszközök esetében a konkrét fejlesztés tartalma és annak megvalósítója 
(kedvezményezett) nem ismert vagy nagy számú. A támogatás biztosítója a lehetséges 
kedvezményezetteket többnyire versenyeztetni kívánja. Ugyanakkor a támogatás módja és a 
támogatandó térségek köre előre meghatározott. A közvetett gazdasági eszközök között működési 
és beruházási támogatások különböztethetőek meg. A működési támogatások esetén a fejlesztések 
fenntartásához vagy a feladatok ellátásához szükséges költségek teljes vagy részleges finanszírozása 
valósul meg. Alkalmazására a kedvezőtlen adottságú vagy válsággal sújtott térségekben kerül sor, 
főként a meglévő vállalatok és a munkahelyek megtartása érdekében. E csoportba tartoznak a területi 
orientációjú nagy állami megrendelések is, azonban jelentős versenytorzító hatásuk miatt számos 
országban és nemzetközi közösségben tiltják ezen ösztönzési formát.
A beruházási támogatásokat szintén többnyire a kedvezőtlen adottságú és helyzetű térségekben 
alkalmazzák, a beruházások ösztönzése és az erőforrások helyben tartása érdekében. A támogatás 
alkalmazásának oka, hogy e térségekben a helyi lakosság, a gazdálkodó szervezetek, a civilek, az állami 
szervek és a települési önkormányzatok fejlesztési célú anyagi forrásai korlátozottak, azok kiegészítésre 
szorulnak. Fontos, hogy a támogatás – pl. adókedvezmény, kedvezményes hitelek, foglalkoztatási 
támogatás – vonzó legyen, de ne ösztönözze a helyi szereplőket megalapozatlan, nem fenntartható vagy 
túlságosan kockázatos beruházásokra. A beruházási támogatások között léteznek pénzügyi eszközök 
és természetbeni támogatások. A pénzügyi eszközök körébe a visszatérítendő és vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatások, közterhek mérséklése és elengedése, különböző kedvezményes hitelek, kockázati 
tőke kihelyezések, valamint a foglalkoztatáshoz fűződő kedvezmények tartoznak. A természetbeni 
támogatások során a támogatás biztosítója bizonyos javakat, szolgáltatásokat (pl. telek, ingatlan, 
inkubáció, vonalas infrastruktúra elemei és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások, információátadás, 
koordinálás, érdekegyeztetés) térítésmentesen vagy kedvezményesen enged át.

A tudatos területfejlesztési politika célja a részletezett eszközök felhasználásával:
–  a fejlett térségek gazdasági folyamatainak decentralizálása – a káros növekedés vagy az 

aránytalan túlfejlődés korlátozása (pl. London fejlődésére vonatkozó szabályozás az 1930-as 
években);

–  a válságtérségek átalakítása – gazdaságilag elmaradott vagy a gazdasági paradigmaváltás 
hatására depressziós helyzetbe került térségekben központi fejlesztési lehetőségek biztosítása 
(pl. Olaszországban a déli területek megsegítése az 1950-es években); 

–  a kevésbé fejlett térségek felzárkóztatása – a gazdasági fejlesztés által kevésbé érintett, többnyire 
rurális térségek felzárkóztatása, esetleg ipartelepítéssel (pl. az USA-ban a „New Deal” program 
egyes vonatkozásai).

Ehhez kapcsolódóan fogalmazható meg a területfejlesztés alapdilemmája, miszerint a dinamikus 
térségeket fejlessze vagy a gazdasági problémákkal küzdő térségeket támogassa a központi politika.

1)  A dinamikus térségek fejlesztése során a térség magas szintű fejlettsége és a további fejlődése 
következtében keletkező jövedelmek – a centralizálás és újraelosztás rendszerén keresztül – 
az egész társadalom és az ország valamennyi területe jólétének alapját jelentheti. Segítheti a 
stagnáló vagy elmaradott térségek fejődését is. Közben azonban olyan társadalmi és gazdasági 
krízisek alakulhatnak ki a fejletlenebb vidékeken, amelyek a fejlett térségek gazdaságát és 
társadalmi viszonyait is destabilizálhatják.

2)  A gazdasági problémákkal küzdő térségek támogatásával a problémák kezelhetővé válnak, 
a későbbiekben nem igényelnek többlet-támogatásokat. E térségek, fejlődésük hatására 
bekapcsolódhatnak az ország egészének jövedelemtermelésébe, addig azonban elvonják a 
fejlesztési forrásokat a dinamikus térségektől.
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A változatok mindegyike hasznos lehet, de szükséges az adottságok, a célok, a meghozott döntések, az 
alkalmazott eszközök és intézmények, valamint a vonatkozó jogszabályok összhangjának megteremtése. 
A területfejlesztés csak a térség adottságait, lehetőségeit és problémáit „komplex módon kezelő, a helyi 
sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő, a pozitív térségi kezdeményezéseket felkaroló helyi 
és regionális stratégia kialakulásán és megvalósításán alapulhat”. (Süli-Zakar I., 2003, 306. o.) Ehhez 
igazodóan szükséges meghatározni a változatosan rendelkezésre álló eszközök alkalmazandó elemeit.

A rendszerváltozást követően a hazai területpolitika és az alkalmazott eszközök jelentős változáson 
mentek keresztül. Részben az EU-hoz történt csatlakozásunk hatására, a fejlesztési források értéke 
jelentősen megnőtt, ugyanakkor a fejlesztési területek száma is. A területfejlesztés és az ágazati 
fejlesztések kapcsán alkalmazott, hazai és EU forrásokból finanszírozott pénzügyi eszközök esetében 
azonban a területi kiegyenlítés nem jelent meg olyan horizontális célkitűzésként, amelyet valamennyi 
támogatási döntés és azok végrehajtása során figyelembe kellett volna venni. A területi politikában 
megjelent az integrált megközelítés, ugyanakkor a források célterületeinek kijelölése, valamint 
a támogatási döntések esetén nem valósul meg valós decentralizáció, a koordináció és a területi 
szempontok. A kedvezményezettség elve, azaz az elmaradott térségek többlettámogatása a gyakorlatban 
nem kellő mértékben érvényesül a források területi elosztása során. A túlzottan sok fejlesztési célterület, 
a források jelentős párhuzamosságai és átfedései, valamint a célok politikai okokból bekövetkező gyakori 
változása és a hosszú távú gondolkodás hiánya következtében nem valósult meg hazánk területileg 
kiegyensúlyozott fejlődése.

3. A kapcsolati (hálózati) tőke és a hálózatelemzés
Az eddig részletezett fejlődési modellek tényezői azonban egyedül nem képesek magyarázni a növe-
kedést vagy annak hiányát. (pl. Easterly, W. – Levine, R., 2001) Általánosan elfogadott nézetté vált a 
társadalmi tőkének a gazdasági növekedésben betöltött fontossága. (pl. Whiteley, P. F., 2000; Carpenter 
et al., 2004) A társadalmi tőke a gazdaságot (is) mozgató nem anyagi jellegű erőforrás. A társadalmi 
hálózatokból, egyéni kontaktusokból, bizalmi viszonyokból, kapcsolatokból és csoporttagságból fakadó 
előnyök jelentősen befolyásolják az egyenlőtlenségek szerkezetét és az egyes szereplők által elfoglalt 
pozíciót.

A társadalmi tőke mai értelemben vett definiálása, és e tőkeforma viselkedésére vonatkozó legfontosabb 
elméletek kidolgozása Bourdieu, Coleman és Putnam, továbbfejlesztése pedig Fukuyama, Lin és Burt 
nevéhez fűződik. Az elméletekben közös, hogy a társadalmi tőkét hálózatokhoz kapcsoltan értelmezik. 
Hálózatokat alkotnak azok az elkülöníthető elemek, amelyek között valamilyen kapcsolat létezik. Ennek 
megfelelően a társadalmi tőke a hálózatokat alkotó elemek – a gazdaság és a társadalom szereplői – 
közötti kapcsolatok összességeként jelenik meg, és nem magukban a szereplőkben. Egy olyan erőforrást 
jelöl, ami egy közösség – legyen akár egy település, kistérség vagy a nemzet – társadalmi, gazdasági 
folyamatait befolyásolja. Ebből kifolyólag a társadalmi tőke jelentős befolyással van egy térség fejlődésére. 

Bourdieu szerint az egyén által „birtokolt” kapcsolati tőke nagysága összefüggésben áll az egyén által 
kialakított kapcsolathálók kiterjedtségével, amelyeket mozgósítani tud, másrészt azon tőke (gazdasági, 
szimbolikus, kulturális, társadalmi) nagyságától, amelyet azok birtokolnak, akikkel kapcsolatban áll. 
(Pokol B., 1995) Coleman elméletében a kapcsolati tőke nagyságát a hálózati struktúra, és annak olyan 
vonásai határozzák meg, amelyeket saját érdekeinek érvényre juttatásában felhasználhat az egyén. 
Ennek megfelelően a társadalmi tőke is termelőerőként, sajátos erőforrásként jelenik meg. Putnam 
társadalmi tőkének nevezi az egyének közötti kapcsolatokat, szoros társadalmi kapcsolathálókat, erős 
civil szervezeteket, valamint az ezeket meghatározó kölcsönösség, bizalom és szolidaritás ismérvekből 
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fakadó normákat. (Putnam, R. D., 2004) A társadalmi tőke kollektív ismérv; értelmezhető nagy 
közösségek, települések, régiók vagy nemzetek szintjén is. Az egyének közötti kapcsolatok, az azokból 
felépülő hálózatok alkotják. Az említett hálózatok nagyban növelhetik a társadalom hatékonyságát a 
cselekvések összehangolásának elősegítése révén. (G. Fekete É. – Solymári G., 2004) Lin értelmezésében 
a társadalmi tőke valójában az egyének befektetései a társadalmi kapcsolatokba annak reményében, 
hogy ezáltal elérhetik az előre elvárt hozamokat. (Lin, N., 2001) Hálózatkutatóként Burt a társadalmi 
tőke koncepcióját összeköti a hálózatok morfológiai jellemvonásaival. (Burt, R. S., 2001) Megállapítja, 
hogy a több hálózati kapcsolat birtoklása előnyt jelent a tulajdonosának, amivel a társadalmi helyzetből 
fakadó előnyök értékét tényként kezeli. 

A társadalmi tőke tőkeként történő azonosításából következik, hogy a társadalmi hálózatok 
erőforrásokként viselkednek, azaz az egyedi szereplők és csoportjaik felhasználhatják azokat érdekeik 
érvényre juttatásához. A fogalom ezáltal szorosan kapcsolódik a kapcsolatrendszer, a hálózatosodás 
témaköréhez, ezért – Angelusz és Tardos alapján – szerencsésebb volna a társadalmi tőke helyett a 
kapcsolati tőke vagy a kapcsolathálózati erőforrás megnevezés használata. (Angelusz R. – Tardos 
R., 1998) A társadalmi tőke valójában hálózatokba ágyazottan van jelen, tehát ez az erőforrás 
kizárólag hálózatokhoz köthetően, hálózatok mentén hozható létre és kizárólag így hasznosítható. A 
közösségek valójában a helyi kulturális, gazdasági, társadalmi, politikai stb. gyakorlatok intézményesült 
rendszereiből épülnek fel. 

A hálózatosodással párhuzamosan felértékelődnek a társadalmat alkotó egyes szereplők, valamint a 
közöttük kialakult és kialakuló kapcsolatok. Összességében ezek határozzák meg az adott közösség 
szerkezetét. A kérdés csupán annyi, hogy a közeget alkotó szereplők között a társadalmi kötéseken 
keresztül miként áramlanak az erőforrások és javak. A valóságban az egyének vagy csoportok szintjén 
értelmezett kapcsolatok mennyiségi és minőségi jellemzői egyidejűleg strukturáló és differenciáló 
mechanizmusként is szolgálnak. A szerkezet és az egyenlőtlenségek alakulását így alapvetően 
meghatározzák a társadalmi viszonyok, mind a rendszerek és alrendszerek, az intézmények és 
szervezetek, mind pedig az egyén szintjén.

Az említett egyenlőtlenségek forrását részben a társadalmi struktúra, azaz a társadalmi rendszer 
különböző elemei közötti rendezett viszonyok jelenthetik. Másrészt az egyes szereplők eltérő 
kapcsolatrendszerei is okozzák, miszerint a rétegződés a társadalmi folyamatok és viszonyok nem 
szándékolt következményeként a csoportok között jól kimutatható egyenlőtlenségek léphetnek 
fel. (Kolosi T., 2000) Ezen megállapításokat Burt beemelte a társadalmi tőke fogalmába amikor a 
kapcsolatoknak az egyenlőtlenségi mechanizmusokkal összefüggő hozadékait és következményeit 
említi. A kapcsolatrendszer a gazdasági és a kulturális javakhoz hasonlóan az egyének vagy csoportok 
célmegvalósító cselekvéseiben versenyelőnyt jelentő tőkeforrásnak tekinthetők. (Burt, R. S., 2001)

Adott csoporton belül az egyes szereplők versenyelőnyének mértéke az egyének közötti viszonyok 
struktúrájában rejlik, a többé-kevésbé intézményesült kapcsolatok tartós hálózatának birtoklása 
határozza meg. A társadalmi (hálózati) tőke mérhetősége kapcsán két szemlélet emelhető ki:

1)  Az erőforrás alapú megközelítés szerint a kapcsolathálózatban közvetlenül és közvetetten 
elérhető kontaktok és pozíciók beágyazott erőforrásai jelentik a társadalmi tőkét (Lin, N., 2001);

2)  Az ún. strukturális megközelítése értelmében az egyénnek vagy csoportoknak a 
kapcsolathálózatban elfoglalt szerkezeti pozíciója, és ezek együttes strukturális mintázata 
határozzák meg a társadalmi tőke mértékét. (Burt, R. S., 2001) A strukturális felfogás értelmében 
a hálózati struktúra rései közötti összekötő, áthidaló szerepkör biztosítja az értéktöbbletet, a 
zártság pedig a társadalmi struktúra réseibe ágyazódó lehetőségek, erőforrások felismeréséhez 
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nélkülözhetetlen. (Coleman, J. S., 1996) Az elmélet értelmében az össztársadalmi szerkezet, és 
az egyénnek abban elfoglalt pozíciója önmagában tőkeként értelmezhető. Az adott szereplők és 
csoportok cserefolyamatokban elfoglalt pozíciója, azaz az elsődleges és áttételes kontaktusaik 
által elért további szereplők szerkezeti pozíciója eleve versenyelőnyt biztosít. 

A hálózati tőke – a bemutatott elméleteknek megfelelően – gazdaságszociológiai értelemben a 
gazdaság szereplői (egyének, háztartások, vállalatok, gazdaságirányító szervezetek stb.) közötti 
kapcsolatrendszerekben létezik. Azonban mindaddig „holt tőkének” tekinthető, amíg meghatározott 
normák és szabályok alapján fel nem használják azokat a gazdasági tranzakciók során. A tudományos 
elemzések témakörében a hálózat fogalmának első alkalmazására 1940-ben került sor. Redcliffe-Brown, 
a Brit Királyi Antropológiai Társaság elnöke a társadalmi struktúrákat ténylegesen létező társadalmi 
viszonyok komplex hálózataként említette. Az ekkor még kiforratlan, módszertanilag megalapozatlan 
fogalom jelentős fejlődésen ment keresztül, módszertana és felhasználása mára a társadalom valamennyi 
területét érinti.

A társadalmi hálózatok elemzése azon sajátos kapcsoltok vizsgálatára irányul, amelyek a közösségeket 
alkotó elemek, a személyek, csoportok, szervezetek, országok, régiók, esetleg események viszonyában 
fellelhetők. A hagyományos szemlélettől eltérően – amely szerint a társadalmi rétegződésben elfoglalt 
hely ad magyarázatot a viselkedésre – a hálózatelemzés az egyes aktorok jellemzői helyett az elemek 
közötti kapcsolatokra koncentrál. A tartalommal szemben a struktúrák iránti fokozottabb érdeklődést 
már 1969-ben azzal indokolja Clyde Mitchell, hogy a kapcsolatok struktúrája alkalmas lehet a résztvevő 
szereplők magatartásának magyarázatára. (Mitchell, C., 1969) Barry Wellman pedig egyenesen azt 
állítja, hogy a kapcsolati struktúra magyarázó ereje sokkal fontosabb, mint magát a rendszert alkotó 
személyek jellemzői. (Wellman, B., 1998) A hálózatelemzés vizsgálja a társadalmi struktúrákat, a 
miliőt, az egyén másokhoz fűződő kapcsolatait, vagyis nem a környezetükből kiragadva, hanem annak 
részeként, kötődéseikben és függőségeikben, a meglévő és a hiányzó kapcsolataikban, azok tartalmát 
és erősségét is figyelembe véve vizsgálja az egyes aktorokat. Ennek megfelelően felfogható úgy, mint a 
társadalmi struktúra formális leírására irányuló kísérlet, ugyanakkor az adott szereplők tulajdonságai 
szintén az elemzés részét képezik.

A társadalmi hálózatok elemzésének alapját a közösségek hagyományos kutatásának módszertani 
és szemléleti hátterével kapcsolatos elégedetlenség, valamint az előrejelzések pontatlansága adta. 
A tudományos érdeklődés középpontjában az 1950-es években a városi közösségek felbomlására 
vonatkozó előrejelzések igazolása és a (vidéki) agrártársadalmak empirikus vizsgálata állt. A kifinomult 
módszerekkel elvégzett elemzések eredménye elvetette az említett hipotézist: a városi népesség 
körében is léteznek személyes kapcsolatokon nyugvó hálózatok. Ugyanakkor a kutatás ráirányította 
a figyelmet a kötődések jellegének vizsgálatára. A korábbi, ún. strukturalista-funkcionalista szemlélet 
értelmében ugyanis úgy feltételezték, hogy a közösség tagjainak kultúrája meghatározza az egyes 
emberek viselkedését, ezen ismérvek alapján pedig egyértelműen megrajzolhatók egy közösség határai. 
A határokon belül valamennyi szereplőhöz pozíció rendelhető, viselkedésüket pedig a közösség normái 
határozzák meg. Az empirikus antropológiai vizsgálatok azonban elvetették ezeket a feltételezéseket. A 
ténylegesen létező emberi kapcsolatok nem igazodnak az önkényesen kijelölt határokhoz, és a kollektív 
tudat elméletével ellentétben a közösség kultúrája sem határozza meg egyértelműen az egyes szereplők 
viselkedését. Az egyéni cselekedetekben – a személyes attitűd mellett – a hálózati kapcsolatok és a hálózat 
egészében betöltött pozíció bír jelentőséggel. Ezáltal a kutatások módszertanában egyre jelentősebb 
szerepet kapott a hálózatelemzés. Az új fogalom és metódus által összekapcsolhatóvá váltak a mikro- és 
makroszintű elemzések, azaz az egyik szinten elért eredmények értelmezhetővé váltak a másik szint 
kutatásai során is. További többletét pedig a hagyományos empirikus adatgyűjtések egyénközpontú 
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survey-módszerét meghaladó, többszintű elemzések lehetősége adta. (Castells, M., 1997; Putnam, R. 
D., 2004; Barabási A. L., 2003; Anheier, H. – Katz, H., 2005)

A hálózatelemzés elméleti-módszertani előzményét a szociometria néven ismertté váló 
szociálpszichológiai elemzések jelentik. Kutatási területe a különböző kis társadalmi csoportokban létező 
kvantitatív kapcsolatok feltárása, majd az ilyen módon kirajzolódó társas kapcsolatok leírása. Moreno 
szociometriai elemzéseiben kezdetben kizárólag az egyéneket, azoknak a rokonszenv/ellenszenv-
választásait vizsgálta. Az elemzés alanyainak szűk definiálása és a korlátozott vizsgálati témakörök 
következtében számos kritikával illették Moreno-t. A Mérei nevéhez köthető ún. többszempontú 
szociometriai vizsgálatok (Mérei F., 1998) azonban már rákérdeznek közösségi funkciókra, ehhez köthető 
kapcsolatokra és az egyének tulajdonságaira is. A kapcsolatháló elemzés során az egyének, a társadalmi 
csoportok és szervezetek, ugyanakkor területi egységek, mint országok vagy régiók is képezhetik a 
kutatások alanyát. A kezdeti rokonszenv/ellenszenv választási lehetőségeket meghaladóan a vizsgált 
reláció tartalmát rokoni, baráti, hatalmi, kommunikációs, tranzakciós, gazdasági stb. kapcsolatok is 
jelenthetik. Ezzel párhuzamosan az adatgyűjtés módszertana is kiszélesedett. A szociometriai tesztek 
mellett megfigyelésekre, kérdőívek kitöltésére, interjúkra, dokumentumok és statisztikák elemzésére 
is sor kerül az újabb kutatásokban. A többváltozós szociometriai kutatásokban a személyes jellemzők 
mellett, több aspektusból vizsgálták a közösségen belüli kapcsolatokat, amelyek révén lehetőség nyílt a 
rejtett hálózatok feltérképezésére is.

A társadalmi hálózatok kutatása során alkalmazott módszertani megoldások fejlődése tekintetében 
négy jelentősebb korszak különíthető el. A kutatásokat az 1950-es években kis közösségek körében, 
társadalomantropológiai módszerekkel – társadalmi hálózatok feltérképezése, társadalmi csoportok 
strukturális jellemzőinek leírása – végezték. Ezek eredményeit esettanulmányos terepmunkák 
formájában jelentették meg, amelyekben a kapcsolathálókat illusztrációként alkalmazva, még csak 
egyszerű gráfok segítésével ábrázolták. Moreno szociogramja még csak kis léptékű társadalmi 
alakzatok feltérképezésére volt alkalmas. Az 1960-as években az empirikus kutatások száma 
rohamosan emelkedett, ami a módszertani eszközök pontosítását igényelte. A matematikai módszerek 
szintén jelentősen fejlődtek, sor került a relációanalízis és a gráfelmélet hálózatelemzésben történő 
alkalmazására. A vizsgált sokaság elemszámának kiterjesztését pedig a számítástechnika fejlődése 
tette lehetővé. (Ugyanis a hálózatot alkotó aktorok számának emelkedésével a lehetséges kapcsolatok 
száma exponenciálisan növekszik.) Az 1970-es években a hálózatelemzés módszerével vizsgált terület 
jelentősen szélesedett, a módszertan az extenzív fejlődés szakaszába érkezett. Az évtized végétől – 
részben ennek hatására – további tudományágak eredményeit is alkalmazni kezdték, így kialakult a 
hálózatelemzés interdiszciplináris jellege. A módszerek letisztultak, kutatói közösségek és hálózatok, 
nemzetközi együttműködések szerveződtek. Rendszeressé váltak a témakörben tartott konferenciák, 
megjelentek a folyóiratok. Ennek megfelelően Magyarországon is három fő kutatási terület köré 
csoportosíthatók a hálózati elemzések:

–  családi, rokonsági, baráti kapcsolatok és a támogatási hálózatok vizsgálata (pl. Albert F., Dávid 
B., Utasi Á.);

–  a gazdasági szervezetek informális tranzakciói, munkaerőpiaci kapcsolatok, regionális 
településszintű kapcsolatok elemzése (pl. Czakó Á., Sík E., Letenyei L.);

–  rétegződés- és struktúrakutatás (pl. Angelusz R., Tardos R.).

A hálózatelemzés egyik kulcskérdése a mintavétel meghatározása. A vizsgálat irányulhat az aktorok 
viszonylag kicsi, valamilyen külső tényező által lehatárolt, jól definiálható csoportjára. Másik 
esetben a kutató önkényesen, de a szereplők közötti interakciók gyakoriságának és intenzitásának 
figyelembevételével jelöli ki a hálózat határait. Sajátos vizsgálatnak tekinthető az ún. egocentrikus 
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hálózatok feltérképezése, amikor egy adott szereplő és közvetlen kapcsolatrendszere alkotja a kutatási 
mintát. Az adatgyűjtéshez a hagyományos szociológiai és antropológiai módszerek (kérdőív, interjú, 
megfigyelés, kísérlet) mellett speciális módszerek is alkalmazhatók. Ezek közé tartozik az ún. kisvilág 
vizsgálat, amikor két szereplő távolságát a láncolat hossza és az abban résztvevő további szereplők 
tulajdonságai alapján elemzik. Vagy az ún. longitudinális adatok, amelyek segítségével a hálózati 
jellemzők és kapcsolatok időbeli változását vizsgálják.
A legrégebben használt és legismertebb hálózati megközelítés a gráfelmélet. A gráfok pontokból 
és azokat összekötő vonalakból álló alakzatok. A vonalak, amelyek a legegyszerűbb esetben nem 
irányítottak, az egyes szereplők közötti kapcsolatot vagy annak hiányát jelző dichotóm tényezők. Az 
irányított vonalak megkülönböztetik a kapcsolat „küldőjét” és „fogadóját”. A szereplőket ábrázoló 
pontok jellemezhetők az általuk kialakított kapcsolatok számával, amit a gráfelmélet fok-nak, illetve 
fokszám-nak nevez. A fokok száma és iránya függvényében a pontok lehetnek izolált, küldő, fogadó vagy 
hordozó státuszúak. Izolált az az eset, amikor az adott szereplőt nem fűzi kapcsolat a hálózat egy további 
eleméhez sem, míg hordozó a státusz, ha bejövő és kimenő kapcsolattal is rendelkezik. Léteznek ún. 
értékelt gráfok is, amikor a kapcsolatok megléte vagy hiánya mellett azok gyakorisága vagy intenzitása 
(adott kapcsolat sokrétűsége, a szereplők között áramló mennyiségek stb.) is az elemzés tárgyát képezi. 
A teljes hálózatból kiemelhetők két, három, vagy több pontból (szereplőből) álló részek, amelyek önálló 
hálózatként elemezhetők. Ezeket a gráfelmélet diádoknak, triádoknak, illetve algráfoknak nevezi. A 
kapcsolatháló sajátos alcsoportját jelenti a klikk, amely olyan szereplők együttese, akiket szoros és 
kölcsönös kapcsolatok fűznek egymáshoz; a hálózat magas kohézióval rendelkező részhalmaza.
A kapcsolatrendszerek azonban nem csak gráf, hanem mátrix formában is ábrázolhatók (szociomátrix). 
Ez esetben a kapcsolatok irányai a mátrix soraitól az oszlopok irányába mutatnak. A mátrixokkal 
végezhető matematikai műveletek lehetővé teszik a hálózaton belüli kapcsolatok és az egyes szereplők 
kapcsolati jellemzőinek egzakt kiértékelését. A hálózat elemzése során megállapítható annak sűrűsége, 
ami a létező és a lehetséges kapcsolatok arányát jelenti. Az egyes szereplőkhöz érkező közvetlen 
kapcsolatok számát befoknak, a tőle kiinduló közvetlen kapcsolatok számát pedig kifoknak nevezzük. 
A hálózat legfontosabb szereplőjének meghatározásához el kell dönteni, hogy mely jellemzőket – 
legnagyobb kapcsolati aktivitás, legszorosabb kapcsolatok kialakítása, hálózatmegszakító pozíció 
– veszi számításba a kutató. Egy aktor presztízse annál magasabb, minél több kapcsolat irányul felé 
a hálózat többi szereplőjétől. Pontosabb elemzés esetén az említett további szereplők száma mellett 
azok hálózati aktivitása is befolyásolja az egyén presztízsét. A központiság azt jelöli, hogy a valóban 
létező kapcsolatok mekkora hányadát birtokolja egy adott szereplő. Az elemzés megmutatja a központi 
helyzetű szereplőt, ugyanakkor a periférikus és elszigetelt egyéneket is. A szociomátrix matematikai 
elemzése révén lehetőség van további vizsgálatok elvégzésére is; strukturális ekvivalencia (a kötések, azaz 
a kapcsolatrendszer azonosságának vizsgálata), klaszterek (hasonló kapcsolati rendszerű elemekből) és 
blokkok (a hálózat diszkrét csoportokra bontása és ezek kapcsolatának elemzése) képezése, valamint az 
egyes szereplők és a blokkok közötti centrum-periféria viszonyok feltárása.

A hálózatelemzés, a segédtudományok fejlődése révén alkalmassá vált az adott szereplők hálózati 
tőkéjének pontos feltérképezésére. A gráfelmélet és a mátrixalgebrai műveletek elvégzése lehetővé 
teszi az aktorok hálózati pozíciójának és a kapcsolati rendszerük által elérhető erőforrásaik részletes 
meghatározását. A módszertan a bemutatottaknál részletesebb és finomabb elemzések elvégzésére 
is alkalmas, jelen fejezetben azonban csak a kutatásomat közvetlenül érintő fontosabb fogalmak és 
megoldások bemutatására törekedtem.

A társadalmi tőke jelentőségét értelmezésemben az egyes szereplők által kialakított kapcsolatok értéke 
adja. Ezek meghatározzák pozícióját az adott struktúrán belül. A közvetett és közvetlen kapcsolatainak 
mozgósítása által gazdasági előnyökre tehet szert. Ez részben adódik az erőforrások megszerzéséhez 
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kapcsolódó ún. tranzakciós költségek megtakarításából. Másrészt a közvetlen és közvetett kapcsolatait 
jelentő szereplőktől versenyelőnyt jelentő hasznos és értékes javakhoz juthat. Az adott szereplő 
ezáltal olyan pótlólagos erőforrásokat szerezhet, amelyek azelőtt nem álltak rendelkezésére vagy 
nem akkora mennyiségben, vagy csak gyengébb minőségben. A kialakított kapcsolatokat tekintem a 
kulcstényezőnek, amiket erővonalakként azonosítok. A települések eltérő fejlettségűek; közöttük az 
egyenlőtlenség több aspektusból is tetten érhető. A településközi, ún. city-to-city kapcsolatokat vizsgálva 
azt az álláspontot követem, hogy az egyes településeknek a településhálózaton belül elfoglalt pozíciója 
részben okozója, de következménye is ezen egyenlőtlenségeknek. (Egyed K., 2008) A gazdasági, 
foglalkoztatási, fogyasztási, beruházási stb. kapcsolatokon keresztül többlet-források érkezhetnek 
a településekre, a méretgazdaságosságot biztosító közös tevékenységekkel pedig csökkenthetőek a 
kiadások. (Egyed K., 2006b) Mindez – a hálózati kapcsolatok egyenlőtlenségeinek függvényében – 
növelheti vagy éppenséggel mérsékelheti is a települések fejlettsége terén kimutatható különbségeket. 
Ugyan kizárólag a különböző témakörökben kialakított kapcsolatokat vizsgálom, de megemlítem, hogy 
az egyenlőtlenségek kialakulásában a települések belső – pl. természeti, földrajzi adottságok, közlekedés-
földrajzi helyzet, gazdaságtörténet és gazdasági struktúra, infrastrukturális ellátottság, demográfiai 
folyamatok, a társadalom szerkezete, identitás és kohézió stb. – adottságai is szerepet játszanak. (Ezek 
egy része településen belül végzett hálózatelemzéssel pontosan feltérképezhető.)
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II. A KUTATÁS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

1. A hazai egyenlőtlenségi kutatások módszerei
Az előzőekben bemutatott egyenlőtlenségeket alakító spontán folyamatok, a kiegyenlítést célzó 
beavatkozások, valamint azok hatásainak vizsgálata fontos és érdekes kutatási témaként jelent meg. Az 
állam intézményrendszerén belül kiemelkednek a VÁTI Kht. rendszeresen ismétlődő kutatási jelentései 
az Országgyűlés számára.  Ezen felül a 2305/2002. (X. 10.) Korm. rendelet értelmében a területfejlesztést 
közvetve és közvetlenül szolgáló támogatási rendszereket működtető miniszterek a támogatásokról és 
az azok segítségével megvalósuló fejlesztésekről éves gyakorisággal területi értékeléseket készítenek.
A téma jelentősége felkeltette a kutatók és kutatóintézetek érdeklődését is, azonban összetettsége 
következtében a vizsgálati tárgy, a használt mutatószámok, a területi aggregáltság szintje, az 
egyenlőtlenségi mutatók és a vizsgálati időtáv tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók az egyes 
tanulmányok között. A teljesség igénye nélkül, de a főbb kutatási irányokat és területi szinteket kiemelve 
– a kronológiai sorrend helyett a vizsgált tényezők és az alkalmazott módszertan szerinti logikát követve 
– bemutatom a rendszerváltozást követően készült kutatások vizsgált tényezőit és összefüggéseiket, az 
alkalmazott módszereket és mutatókat, valamint az elemzések konklúzióit.

A fejlettség több dimenziós, komplex fogalom, így nem lehet egy vagy néhány tényezővel magyarázni, 
ahhoz az elemek egész sorozatának és azok együttes hatásrendszerének vizsgálata szükséges. (Rechnitzer 
J., 1993) Az egyenlőtlenségekre ható tényezők tekintetében a kutatások többnyire az alábbi szemléleteket 
alapján készültek (Nemes Nagy J., 2003a):

–  közlekedési, hálózati kapcsolatok hatása;
–  társadalmi gazdasági tér adottságainak sűrűsödése;
–  jelentős gazdasági hatású térelemek földrajzi elhelyezkedése. 

Az utóbbi években többnyire leíró jellegű munkák születtek az egyenlőtlenségek bemutatására.  Kevés 
kivételtől eltekintve nem magyarázzák a belső tagoltság okait, ezért különösen fontos a vizsgálatba 
vont tényezők – kellő hatékonyságú – körének megválasztása mellett a megfelelő statisztikai 
módszerek kiválasztása is. Az egyes mutatók eltérőek lehetnek, mivel némiképp máshogy mutatják az 
egyenlőtlenségeket, így jelentősége van a mutató megválasztásának. Azonban nem létezik egy „legjobb” 
mutató, ezért a bizonytalanság csökkentése érdekében célszerű több mutató értékeit is kiszámítani. 
(Major K. – Nemes Nagy J., 1999) Az egyes tényezők fejlődési pályáit, jövőbeni nagyságát, továbbá 
az egyenlőtlenségi viszonyokat leggyakrabban regresszió vagy trendbecslés segítségével adják meg a 
szerzők. Azonban léteznek egyszerűbb (pl. bázis- és láncviszonyszámok) és bonyolultabb (pl. mozgó 
átlagolás, szezonindex-számítás, időbeli autokorreláció), valamint logikai vizsgálati módszerek (pl. 
struktúrakutatás, ágazati kapcsolatok elemzése) is. (Jakobi Á., 2004)

A foglalkoztatás területi egyenlőtlenségeiben szerepet játszó tényezőket Faluvégi A. kistérségi szinten 
vizsgálta. (Faluvégi A., 2005) A 60 változóból szűkített 21 változós faktoranalízisbe bevont tényezők 
körét a külföldi multinacionális és hazai nagyvállalatok, valamint a KKV-k területi elhelyezkedése, a 
foglalkoztatási centrumok elérhetősége, a munkaerőpiac területi átalakulása, a gazdasági aktivitás, a 
bevonható munkaerő és a munkaerőpiacról tartósan kikerültek területi alakulása, az iskolázottsági 
szint, a vándorlási tendenciák, valamint további demográfiai, foglalkoztatásbeli, gazdasági és 
infrastrukturális jellemzők adták. A rangsor felállítását és a csoportalakítást követően dinamikusan 
fejlődő, fejlődő, felzárkózó, stagnáló és lemaradó kategóriákba osztotta a kistérségeket. A foglalkoztatás 
területi egyenlőtlenségeinek alakulásában a legerősebb magyarázó erővel – vizsgálatai alapján – az 
iskolai végzettség és a SzJA-alapot képező jövedelem nagysága bírt.
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Jakobi Á. már említett munkájában (Jakobi Á., 2004) a munkanélküliség jövőbeni alakulását megyei 
szinten vizsgálta. A tanulmány jelentőségét a nagy számú elemzési módszer – súlyozott átlag, súlyozott 
szórás, súlyozott relatív szórás, range, relatív range, szóródás terjedelme, maximum, minimum, Hoover-
index, (lineáris, logaritmikus, hiperbolikus, exponenciális, másodfokú polinom, harmadfokú polinom) 
regresszió-elemzés – részletes elméleti bemutatása és gyakorlati alkalmazása adja.

Szintén rendkívül változatos statisztikai eszközökkel elemezte Tóth I. Gy. a jövedelem egyenlőtlenségeit. 
(Tóth I. Gy., 2003) A szélsőértékekre érzékeny és kevésbé érzékeny mutatókat is alkalmazva tényezőkre 
bontotta a jövedelmi viszonyok területi különbségeit. A Gini-együttható, az alsó és felső decilisek 
átlagjövedelmeinek hányadosa, további percentilis arányok, a Theil-mutató, az általánosított entrópia 
mutató, az Atkinson-féle mérőszám, az átlagos logaritmikus eltérés, a Robin Hood-index és az Éltető-
Frigyes duálmutató alkalmazásával mutatta ki a háztartásfő neme, a háztartások munkapiaci helyzete, a 
településtípus, az etnikai jellemzők, az iskolázottság és az életkor hatásait.

A területi jövedelem egyenlőtlenségekre vonatkozó Williamson-hipotézis országokon belüli 
alkalmazhatóságát vizsgálta Kiss J. P. és Németh N. (Kiss J. P. – Németh N., 2006) Kistérségen belül az 
egyenlőtlenségeket a településszám, lakosságszám, települések méretének arányai, a településhálózat 
regionális sajátosságai, valamint a vonzáskörzetek nagysága határozza meg a számított egydimenziós 
koncentrációs mutatók, a lineáris regresszió és a súlyozott relatív szórás eredményei alapján. 
Ugyanakkor bizonyították, hogy a kistérségek jövedelmi szintje és belső tagoltsága között szignifikáns 
összefüggés áll fenn. A jövedelemszint és a jövedelemegyenlőtlenségek Hoover-indexeinek korrelációs 
eredményei alapján igazolták megyei szinten a Williamson-hipotézist. További vizsgálataikkal – 
kvintilisek egyenlőtlenségei, Pearson-féle lineáris korreláció – kimutatták, hogy kisebb területi egységet 
vizsgálva erősödik a belső egyenlőtlenségek jövedelemszint-függése. A Williamson-i görbéhez való 
pontosabb illeszkedés mellett ugyanakkor egyre erősebben jelenik meg a területi autokorreláció is, azaz 
kimutatható a regionális környezet egyre meghatározóbb szerepe.

A térbeli összehasonlítás helyett Dusek T. a jövedelmi helyzet alakulása tekintetében – 1988-2003 közötti 
– hosszú távú trendeket elemzett. (Dusek T., 2005) A lineáris trend béta paraméterei és a determinációs 
együtthatók alapján a kistérségek négy jellegzetes fejlődési pályáját határozta meg:

–  2000–ig növekedő, aztán mérsékelten visszaeső;
–  az időszak folyamán összességében mérsékelten növekedő;
–  2000-ig jelentősen csökkenő, aztán mérsékelten emelkedő;
–  drasztikus visszaesést követően tartós válságban lévő, valamint
–  csoportokba nem sorolható, sajátos helyzetű kistérségek.

Dusek T. összegző megállapításában kiemeli, hogy egy-egy év adatából és változásából nem szerencsés 
messzemenő következtetéseket levonni, azok idősorait érdemes elemezni. Ezáltal elkerülhető egy-egy 
év kiugróan magas vagy alacsony értékeinek torzításaiból adódó a helytelen következtetések levonása.

A jövedelemszint egyenlőtlenségeit Robin Hood-index segítségével településszerkezeti és a térbeli 
helyzethez köthető faktorokra bontotta Nemes Nagy J., Jakobi Á. és Németh N. (Nemes Nagy J. – Jakobi 
Á. – Németh N., 2001) Szintén e tanulmányban shift-share elemzés eredményeivel bemutatták, hogy a 
megyei szinten realizált növekedés ütemét lokális és strukturális tényezők, a helyi adottságok és az egyes 
megyék településszerkezete határozza meg.

Az elemző tanulmányok többsége az említett jövedelmi viszonyok és a munkanélküliség egyenlőtlenségeit 
párhuzamosan vizsgálja. Németh N. egy korábbi munkájában (Németh N., 2002) többváltozós 
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regressziós modelleket alkalmaz az egy lakosra jutó adóköteles jövedelmek és a becsült települési és 
kistérségi munkanélküliségi ráták különbségeit meghatározó tényezők vizsgálatához. A magyarázó 
változók között települési szintű és kistérségi szinten aggregált iskolázottsági adatokat, valamint a 
földrajzi helyzet (legközelebbi osztrák határátkelőhely, legközelebbi határátkelőhely, Budapest, a 
legközelebbi megyeszékhely, a legközelebbi kistérségi központ és a legközelebbi ipari park távolsága) 
szerepét vizsgálja. 2003-as munkájában a statisztikai módszer megtartása mellett a multikollinearitás 
kiszűrésére tényezőcsoportokat alkot a magyarázó változókból. (Németh N., 2003) Az iskolázottsági 
és földrajzi helyzet mellett demográfiai és településhálózati sajátosságokat hordozó mutatókat is 
vizsgálatba von, mint pl. az öregségi index, a vándorlási egyenleg, a népsűrűség, a városlakók aránya.

Németh és Nemes Nagy a 2005-ben megjelent tanulmányukban további változóknak az adóköteles 
jövedelmek és a munkanélküliség területi egyenlőtlenségeinek alakulására gyakorolt hatását is vizsgálják. 
(Nemes Nagy J. – Németh N., 2005) Hoover-index és többváltozós regressziós modellek alkalmazásával 
elemzik – az iskolázottság és földrajzi helyzet mellett – a potenciális munkaerő minőségének, a távolsági 
és elérhetőségi viszonyoknak, a külföldi tőkének és a szomszédsági hatásoknak a szerepét. Kontroll-
változóként további mutatók, mint a városiasodás mértéke, a migrációs folyamatok, a vállalkozási 
hajlandóság, a településszerkezet és a lakosság etnikai megoszlása is megjelennek kutatásukban.

A jövedelmek és a munkanélküliség területi egyenlőtlenségeit Lőcsei H. a kistérségeken belül vizsgálta, 
abból kiindulva, hogy a területpolitika által homogénként kezelt egységeken belül jelentős különbségek 
létezhetnek. (Lőcsei H., 2002) Ugyan települési szinten nem vizsgálódik, de a centrum és periféria 
kapcsolatát részletesen elemzi, számos egyenlőtlenségi statisztikát – szórás, átlag, fejlettségi rangsor 
alapján pontozásos módszer, több mutatóból képzett index – alkalmazva. A centrum-periféria viszonyt 
az általa legjobb módszernek tartott korrelációval jellemezte. Ezek szerint a jövedelmek esetében 1992-
ig, a munkanélküliség tekintetében pedig 1995-ig csökken, majd növekszik a korreláció mértéke. 
Magyarázatként adja, hogy a centrumok és perifériák eltérő gyorsasággal reagáltak a változásokra. A 
centrumok a válságukat áthárították a perifériákra, elbocsátották az ingázó, alacsonyabb szakképzettségű 
munkavállalókat, amelynek következtében a periférián növekvő munkanélküliség és csökkenő egy 
főre jutó jövedelem alakult ki. Később, a térszerkezet átformálódásával kirajzolódtak a hátrányos és 
előnyös helyzet kritériumai. Országos összehasonlításban a fejletlenebb kistérségekben nőttek inkább a 
különbségek a centrum és a periféria települések viszonylatában, míg a fejlett kistérségekben nagyjából 
együttmozgás tapasztalható.

Szalkai Gáborral 2008-ban a kistérségek komplex gazdasági fejlettségének meghatározását írják le, 
amikor 10 kiválasztott mutató  értékeit faktoranalízissel maghatározott súlyozás alapján vonják össze. 
(Lőcsei H. – Szalkai G., 2008) A kapott eredmények alapján hat egyenlő elemszámú osztályközre 
bontják a gazdasági fejlettséget, és így sorolják be az egyes kistérségeket.

Az előzőtől némiképp eltérő logikával, a főkomponens analízis módszerével is meghatározható a 
gazdasági fejlettség. (Tánczos T. – Egri Z. – Törőcsik V., 2007) A szerzők a komplex mutatórendszer 
mindegyik elemére rangsort állítottak fel, majd ezek súlyozásával alakítottak ki egy abszolút rangsort. 
Az említett főkomponens analízis alkalmazásával 33 kistérségi és 8 megyei szintű mutatót összesen 
6 főkomponensbe sikerült sűríteniük. A módszer előnye abban rejlett, hogy az egymással szorosan 
korreláló mutatókat kiszűrték, így a mutatók belső információtartalma a lehető legkisebb mértékben 
sérült az összevonás során.

Az elvégzett elemzések eredményeként a szerzők a kistérségeket fejlődési térségtípusok szerint tipizálták. 
Csatári B. többféle tipizálást is leír összesen 32 – demográfiai, foglalkozási szerkezet, foglalkoztatás 
változása és munkanélküliség, gazdasági, infrastrukturális, egyéb speciális csoportokba sorolt – mutató 
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értékei alapján.  (Csatári B., 1996) Az eredmények alapján a kívánatos beavatkozások szerint tipizálja a 
kistérségeket.

Nemes Nagy J. az életminőséget és a gazdasági fejlettséget jellemző hét mutatót emel ki: egy lakosra 
jutó adóköteles jövedelem, munkanélküliségi ráta, vállalkozási aktivitás, személygépkocsi ellátottság, 
lakossági telefonellátottság, külföldi tőke koncentrációja, vegyesvállalatok aránya. (Nemes Nagy 
J., 1996) A kistérségeket az így kapott komplex mutatójuk értéke alapján négy összevont fejlődési 
térségtípusba – nyertes, nekilendülő, stagnáló, vesztes – sorolja. További elemzési lehetőségeket is említ, 
mint a vonzáskörzetek és áramlások vizsgálata, a térbeli eloszlás meghatározása, különböző gravitációs 
és potenciálmodellek alkalmazása.

A kistérségek komplex fejlettségének meghatározásához Bíró P. és Molnár L. 136 mutatót elemez, 6 
csoportba – demográfiai, életminőség, gazdaság, infrastruktúra, jövedelem, közigazgatás – sorolva. 
(Bíró P. – Molnár L., 2004) Valamennyi csoportra faktoranalízist végez az egyes mutatók súlyának 
meghatározásához, majd a komplex fejlettség értékének számítása során szintén faktoranalízis alapján 
adja meg az egyes csoportok értékéhez rendelt súlyt. A kapott eredményeket a kistérségek fejlettségi 
rangsorának meghatározása mellett elsődlegesen az infrastruktúra és a fejlettség kapcsolatának 
vizsgálatához használták fel.

A kistérségek gazdasági helyzete mellett azok fejlődését is vizsgálja Faluvégi A., dinamikus mutatók 
elemzésbe vonásával. (Faluvégi A., 2000) A mutatókon  túlmenően további újdonság kutatásában, hogy 
az egyes mutatók értékeit a vidéki átlaghoz viszonyítja, majd a változás sávos értékei alapján pontozza 
is azokat. A csoportokba sorolás eredményeként öt összevont fejlettségi térségtípust – dinamikusan 
fejlődő, fejlődő, felzárkózó, stagnáló, lemaradó – határoz meg. 

E megoldást – mutatók értékelése abszolút tekintetben és a vidéki átlaghoz viszonyítva, majd csoportba 
sorolás – alkalmazza Lőcsei H. is, 2002-es említett tanulmányában, valamint Kiss-sel közös kutatása 
során. (Kiss J. P. – Lőcsei H., 2005) A kistérségek fejlettségében történetileg kialakult strukturális 
tényezők, mint a gazdaság ágazati szerkezete, a településméret-összetétele, demográfiai tényezők, etnikai 
és vallási viszonyok, iskolázottsági struktúra szerepét hangsúlyozzák. Elemzéseikben kimutatták, hogy 
az országok tekintetében létező ún. konvergencia-klubok a kistérségek fejlődésében is megjelennek; az 
azonos csoportba tartozó kistérségek fejlettségi szintje idővel közeledik egymáshoz.

A bemutatott területi folyamatok és a tudományos vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy 
hazánkban nem léteznek homogén megyék vagy régiók. A kialakult területi egyenlőtlenségek nagyon 
finom szerkezetűek. A kisebb területi egységek közötti különbségeket vizsgálva egyre mozaikosabb 
képet, egyre jelentősebb egyenlőtlenségeket kapunk eredményül. A vizsgálatok alapján a kistérségek 
szintjén – ahol felbomlik az adatok megyei aggregálásából adódó viszonylagos kiegyenlítettség – a 
legtagoltabb az egyenlőtlenség. A kisebb területi egységek sajátos pályát futnak be, ebből következően 
indokolt – lehet – a településszintű kutatások elvégzése. Az elemzés során azonban ajánlatos:

–  a fejlettség többdimenziós, komplex volta következtében komplex mutatók meghatározása;
–  idősorok elemzése, amelyek hatására egy-egy év kiugróan magas vagy alacsony értékei 

kompenzálhatók.
–  az eltérő tartalmuk következtében több egyenlőtlenségi mutató számítása.
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2. A kutatás alkalmazott módszerei
A kutatás során a kistérségen belüli fejlettségi egyenlőtlenségeket, valamint a pályázati forrásoknak 
és a kialakított településközi kapcsolatoknak e különbségek alakulására gyakorolt hatását vizsgálom. 
A Sopron-Fertődi kistérségre vonatkozóan több módszert és az azokhoz kapcsolódó adatbázisokat 
alkalmaztam, a kutatás céljaihoz és témaköreihez igazodóan.

2.1. Az egyes települések fejlettségi adatainak vizsgálata
A Sopron-Fertődi kistérséget alkotó 39 település fejlettségét jelző mutatók esetében vizsgáltam az 
egyenlőtlenségeket. A fogalom összetett, többdimenziós volta következtében komplex mutatórendszert 
alkalmaztam a fejlettség meghatározásához. A területfejlesztés hazai rendszerében alkalmazott 
mutatórendszerek közül megvizsgáltam a 30/1997., a 24/2001. és a 67/2007. OGY határozatokba foglalt, 
a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségek meghatározása céljából kidolgozott 
mutatórendszereket. A szakirodalmi kutatás során pedig további lehetőségek alkalmazását elemeztem. 
Ezek közé tartozott a Gazdasági Minisztérium által 2000-től alkalmazott – demográfiai, a vállalkozások 
fejlődését, a jövedelmi viszonyokat és az infrastrukturális fejlettséget jelző – 17 mutatóból álló rendszer. 
(Király Zs., 2006) Megvizsgáltam Faluvégi 40 mutatót tartalmazó, a vizsgált térség társadalmi-gazdasági 
jellemzőinek leírását szolgáló mutatórendszerét (Faluvégi A., 2004c) és Lados 57 mutatóból álló 
komplex mutatóját. (Lados M., 2005) Ez utóbbi részleteiben elemzi a vállalkozói környezet alakulását, a 
kereskedelem és turizmus helyzetét, a foglalkoztatottsági és jövedelmi viszonyokat, a munkanélküliségi 
helyzetet, a helyi társadalom iskolázottságát, a közoktatás helyzetét, az egészségügyi állapotokat, 
valamint az életminőséget meghatározó tényezőket. Megvizsgáltam további, Nemes Nagy, Kiss és 
Németh által kidolgozott rendszereket is. (Nemes Nagy J. – Németh N., 2003; Kiss J. P. – Németh N., 
2006) A lehetőségek áttekintése után végül a 24/2001. OGY határozatban  megjelölt mutatórendszerre 
esett választásom. A választást az adatok begyűjthetősége és egyértelműsége mellett a mutatók 
egyszerűsége, ugyanakkor a mutatórendszer komplexitása indokolta. 
A vizsgált 15 éves időszak során változott a KSH által gyűjtött adatok köre, és részben az egyes 
adatforrások tartalma is. Ezáltal a korábbi vagy későbbi mutatórendszerekben nehezen értelmezhető 
vagy jelentős pontatlanságot eredményező adatok is bekerülhettek volna. A 2001-ből származó 
komplex mutató adatainál csupán kisebb módosításokkal kellett élnem. A KSH szakmai felügyeletével 
kidolgozott mutatórendszert összesen 19 mutató alkotja, az adott térség fejlettségét négy fő aspektusból 
elemezve.
A Gazdasági mutatók között szerepel az 1) 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma, a 2) Működő 
gazdasági szervezetek számának változása, az 3) 1000 lakosra jutó felsőoktatásban dolgozó oktatók 
száma, valamint az 4) Egy fő állandó lakosra jutó összes belföldi jövedelem. 
Az Infrastrukturális mutatókat a 5) Közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakások száma, az 6) Egy km 
vízhálózatra jutó csatornahálózat hossza, a 7) Vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartásoknak a 
lakásállomány százalékában meghatározott száma, az 8) 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma, az 9) 
1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma, a 10) Komplex életminőség elérési mutató, és az 11) 
1000 lakosra jutó távbeszélők száma mutatók alkotják.
A Társadalmi-szociális helyzet állapotát az 12) Adott év folyamán épített 3-x szobás lakások aránya, az 
13) 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, a 14) Vándorlási különbözet évi átlaga , a 15) 60 évnél 
idősebb népesség aránya, a 16) Települések átlagos lélekszáma és a 17) Halálozási ráta jelzik.
A Foglalkoztatási helyzetet pedig a 18) Munkanélküliek aránya, valamint a 19) Tartós munkanélküliek 
aránya (180 napon túli) mutatókkal írja le az OGY határozatban foglalt mutatórendszer.

A jobb értelmezhetőség és az elérhető adatoknak megfelelően némi módosítással éltem egyes mutatók 
tekintetében. A tudományos kutatók és fejlesztők száma helyett közelítő mutatóként a felsőoktatásban 
dolgozó oktatók száma alapján végeztem el a számításaimat. Az adatok így is kizárólag 2005. évre álltak 
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rendelkezésemre, a kistérség vidéki településein található kutatóhelyek munkaerejéről pedig nem 
készült adatbázis. A lakossági jövedelmek pontosan nem mutathatók ki. Az országosan is jellemző 
szürkegazdaság jelenléte mellett az ausztriai munkavállalás jelentős, a hivatalos statisztikákban meg 
nem jelenő jövedelemtömeget jelent, amely a határátkelőktől távolabbi településeken is megtalálható. 
A komplex életminőség elérési mutató kapcsán – a nyújtott szolgáltatások minősége és köre folytán 
– a legközelebbi megyei jogú város közúti távolságát elemeztem. Az országos szintű kutatásokban is 
gyakran alkalmazott módszer, amellyel a nyugati határszél, a határátkelők, a főváros, a megyeszékhelyek, 
a városok és a főbb közlekedési tengelyek elérhetőségének a helyi gazdaság fejlettségére gyakorolt 
hatását mérik. A távolság értelmezhető térben és időben is. Jelen kutatásom során a km-ekben mért 
közúti távolsággal azonosítottam a komplex életminőség elérést. A hivatalos mutatók között szerepelt 
a 3-x szobás lakások aránya az 1990-1999. között épített lakásokon belül. E mutató tekintetében az 
idősor összeállításához valamennyi évre számítható mutatóra volt szükségem, így az épített 3-x szobás 
lakások arányát évente meghatároztam. A népmozgalmi események mértéke és hatása, a népességszám 
terén mutatkozó jelentős különbségek következtében nehezen összehasonlítható. Az egyes települések 
adatainak valós összevetése céljából így az állandó népesség arányában határoztam meg az évente mért 
vándorlási különbözetet. Az így kiválasztott és a helyi viszonyokhoz igazított mutatók adataihoz a KSH 
adatbázisa szolgált forrásul.

2.2. Az elnyert pályázati források adatbázisa az egyenlőtlenségi vizsgálatokhoz
A pályázati források felkutatásánál alapvető célom az egyes településekre érkező többlet pénzügyi források 
feltárása volt. Az egyes források konkrét beavatkozási célterületétől függetlenül hozzájárulhatnak a 
helyi gazdaság fejlődéséhez, az életminőség feltételeinek javulásához, az infrastruktúra fejlődéséhez és a 
foglalkoztatás szintjének emelkedéséhez. Összességében a helyi fejlődés mellett hatásuk – elméletileg – 
kimutatható az imént bemutatott komplex mutatórendszer elemeinek javulásában. Ennek megfelelően 
összegyűjtöttem az 1992-2006. közötti időszakra vonatkozóan a Sopron-Fertődi kistérségben megítélt 
pályázati forrásokat, amely kiterjedt mind a hazai területfejlesztési és fejlesztéspolitikai forrásokra, 
mind az EU-hoz köthető forrásokra, beleértve az Előcsatlakozási Alapokból és a Strukturális Alapokból 
származó forrásokat, valamint az első Nemzeti Fejlesztési Terv forrásait is. 
A hazai források közül:

–  a Céljellegű decentralizált támogatás (CéDE);
–  a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának 

támogatása (TEUT);
–  a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (KKV);
–  a Területi kiegyenlítést szolgáló célelőirányzat (TEKI);
–  a Területfejlesztési céltámogatás (TFC);
–  a Turisztikai célelőirányzat (TURC);
–  az Agrár- és vidékfejlesztési szakmai előirányzatok (VFC);
–  a Címzett és céltámogatások (CCT);
–  az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat (ÚTC);
–  a Vízügyi célelőirányzat (VÍZC);
–  a Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP);
–  az Európa Pályázat Előkészítő Alap (PEA1 és PEA2);
–  a Nemzeti Oktatási Program (NOP);
–  a Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés célelőirányzat (THUL);
–  a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Mecenatúra pályázata (MEC);
–  a Széchenyi István Gazdaságfejlesztési Program (SZIG);
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–  az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium infrastruktúrafejlesztési 
pályázata (INF);

–  a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kutatás-fejlesztési pályázata (KUT);
–  a Lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és felújításának támogatása (LKFT); 

valamint
–  a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács vis maior támogatása érintette a 

kistérséget a vizsgált időszakban.

Az Európai Unió forrásai közül a PHARE CBC, a Területfejlesztési PHARE Program, valamint az 
INTERREG és SAPARD Közösségi Kezdeményezések esetében érkezett forrás a kistérség településeire. 
Az első Nemzeti Fejlesztési Tervnek pedig valamennyi Operatív Programja – az AVOP, KIOP, HEFOP, 
GVOP és ROP is – érintette a kistérséget.

Az adatgyűjtés a Közreműködő Szervezetek és az Irányító Hatóságok adatbázisaira épült. Az adatok 
forrásaként az EMIR adatbázist, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács adatbázisait, 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Kirendeltségének irattárát, valamint az 
INTERREG és PHARE programok hivatalos Internetes oldalait használtam. A vizsgálat céljához 
igazodva az említett források megoszlását – a nyertes pályázók szektorális besorolásától függetlenül – 
települési bontásban elemeztem. 

2.3. A településközi kapcsolati hálók feltérképezése
A (rész)kutatás célja a helyi szereplők, az önkormányzatok, a vállalkozások és a lakosság 
kapcsolatrendszerének a feltárása. Jelentőségét a hálózatelemzés alapgondolata adja, miszerint a 
kapcsolatok sajátos erőforrásként működnek, amelyek meghatározott feltételek mellett gazdasági tőkévé 
alakíthatók. Az együttműködések és a lakosság fogyasztásai révén többlet(erő)források érkezhetnek 
az egyes településekre; ezek elősegíthetik a település – gazdasági, társadalmi, infrastrukturális stb. – 
fejlődését, valamint a működés hatékonyabbá tételén keresztül megtakarítást jelenthetnek a helyi 
szereplők számára.

Az együttműködések és a kapcsolódások feltárására az ún. kapcsolatháló elemzés módszerét 
alkalmaztam, amelyhez a kistérség 39 önkormányzatától, 949 lakostól és 180 helyi vállalkozástól 
kaptam információkat rugalmas kérdőív segítségével. A kutatás valamennyi önkormányzatot, a 
lakosság 1,16%-át, továbbá a vállalkozások 2,54%-át érintette. A közlekedési kapcsolatokat a kistérség 
térképe, valamint a GySEV és a Kisalföld Volán ZRt. hivatalos menetrendjei alapján határoztam meg. 
Összesen 18 témakörben vizsgáltam a kapcsolatokat. (A kistérségben mentális térképezést is folytattam. 
Az eredmények többletinformációval szolgáltak a helyi viszonyok megismeréséhez, részletes kifejtésük 
azonban nem képezik szerves részét jelen értekezésemnek.)

A települések közlekedés-földrajzi helyzetét a közvetlen közúti és vasúti, valamint az autóbuszos és a 
vasúti tömegközlekedés által elérhető kapcsolatok feltérképezésével határoztam meg. A közlekedési 
rendszerben elfoglalt hely hatást gyakorol az önkormányzatok együttműködéseire, a vállalkozási 
aktivitásra, a helyi vállalkozásoknak az értéklánc-rendszerben elfoglalt helyzetére, ugyanakkor a 
lakosság ingázásaira (pl. oktatás, munkavállalás, szabadidő-eltöltés), foglalkoztatására és fogyasztási 
szokásaira is.
Az önkormányzat által kialakított kapcsolatokat a működési hatékonyság és a fejlődési lehetőség 
tekintetében is megvizsgáltam. Egyrészt feltérképeztem az intézményrendszer működtetéséhez 
kapcsolódó együttműködéseket, mint a körjegyzőség, az intézményfenntartó társulások és a 
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közszolgáltatások közös szervezésére irányuló együttműködések. Ez utóbbi részben a lakosság magasabb 
minőségű ellátását is szolgálja. A fejlesztések témakörében az önkormányzati érdekképviseletre 
kialakított együttműködéseket, valamint a közös projektek és közösen megvalósított beruházások 
résztvevőit tekintettem kapcsolatoknak.
A lakosság esetében a munkavállalás kapcsán feltérképeztem a kistérségi foglalkoztatási/munkaerő-
piaci központokat. Ezáltal meghatározhatók a munkaerő-kibocsátó és –fogadó települések, amely az 
értékteremtés mellett a jövedelem települések közötti áramlását is jelzi. A kiemelt funkció, mint státusz 
mellett a hivatalos ügyintézések, okmányirodai szolgáltatások bevételei ugyancsak növelik az adott 
település anyagi lehetőségeit. A szabadidő-eltöltést biztosító adottságok hasznosítása és a programkínálat 
szintén jövedelmet, valamint a szolgáltató ágazat erősödését jelenti a meglátogatott településen.
A vállalkozások kapcsolati rendszerét vizsgálva – a már említett foglalkoztatási szerepkör mellett 
– az adott településnek az értéklánc-rendszerbe való kapcsolódását elemeztem. A feltételezések 
szerint a jelentősebb települések nem saját térségükben, hanem távolabbi térségek hasonló méretű és 
funkciójú településeivel alakítják ki értéktermelő kapcsolataikat. A Sopron-Fertődi kistérségben ennek 
vizsgálatához elemeztem a gazdasági szereplők kistérségen belüli és kívüli kapcsolatait is. A beszállítói 
és a vevői kapcsolódások többlet (hozzáadott) értéket jelentenek az adott településeknek, akár a 
vállalkozói és lakossági jövedelmeket, akár az önkormányzati bevételeket tekintve. 

A megkérdezésekből származó adatokat Ucinet szoftver segítségével adatmátrix-okká szerkesztettem, 
amelyeket a hálózatelemzésben alkalmazott módszerekkel elemeztem. Kiszámítottam a kapott 
hálózatok sűrűségét, valamint az egyes szereplők kapcsolataira vonatkozó sűrűségadatokat, amelyekből 
egyrészt a kistérségen belüli együttműködések kiterjedtségére, másrészt az adott települések kapcsolati 
aktivitására kaptam eredményeket. A központiság és a presztízs mutatóinak számítása (pl. Freeman-
központiság) a települések közötti funkció-megosztást, valamint a kistérség egészét tekintve a centrum-
periféria viszonyokat jelezte. A vizsgált témakörönként különböző hálózatok megjelenítéséhez a 
NetDraw szoftvert alkalmaztam.

2.4. A mutatók, a pályázati források és a kapcsolatrendszerek egyenlőtlenségei
Az összesen 19 mutató esetében az 1992-2006. közötti 15 év mindegyikére kiszámítottam a kistérségben 
tapasztalható egyenlőtlenségeket. Azonos módszereket alkalmazva a településekre érkezett pályázati 
források abszolút és fajlagos, azaz egy lakosra jutó összegére is meghatároztam az eltéréseket. A 
kialakított kapcsolatok esetében pedig az egyes települések fokszámai képezték a statisztikai számítások 
alapját.

A statisztikai módszerek közül olyan megoldásokat választottam, amelyek egyszerűen és egyértelműen 
kiszámíthatóak, ugyanakkor egymást kiegészítve pontos képet alkotnak a kistérségen belüli, települések 
közötti egyenlőtlenségekről. Az egyes mutatók logikája részben eltérő, így a pontosítás mellett 
magyarázzák is az adatokat, utalva a valós térségi és települési folyamatokra. Az egyenlőtlenségek és 
koncentráció meghatározásához az átlag, a minimum és maximum értékek, az adatsor terjedelme, 
a szóródás terjedelme, a relatív terjedelem, az Éltető-Frigyes duálmutató, a szélső decilisek aránya, a 
középső decilisek aránya, a szórás és relatív szórás, valamint a Herfindahl-index számítását választottam.

Az elemzések és a kapott eredmények megjelenítéséhez – a kapcsolathálók említett gráfjai mellett – 
nagy adatszámú táblázatokat, térképeket, diagramokat, valamint Lorenz-görbéket szerkesztettem. 
A térképeken az egyes településeket valamennyi elemzett mutató esetében a kiinduló fejlettség és az 
időszak során elért fejlődés alapján ábrázoltam, 5 egyenlő osztályközű csoportba sorolva. Egyenlő 
osztályközökkel csoportokba sorolt településekhez az osztály értékek alapján színt rendeltem. A 
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legkedvezőtlenebb mutatójú településeket „sötétkék” színnel, majd a fejlettségi sorrendnek megfelelően 
rendre „világoskék”, „zöld”, „sárga” és „piros” színeket alkalmaztam. Valamennyi térkép és kapcsolati 
háló esetében azonos szín-értékelést alkalmaztam. A diagramok között – szintén valamennyi mutató 
tekintetében – a kiinduló és a 2006. évre vonatkozó Lorenz-görbéket, valamint a fejlettség és fejlődés 
kapcsolatát jelenítettem meg. A térképek, diagramok és kapcsolati hálók vizualizációját minden esetben 
az említett mutatók és módszerek alapján egzakt számítások magyarázzák és alapozzák meg.

2.5. Az adatok, adatsorok közötti összefüggések feltárása
A kutatás fő célja a bemutatott fejlettségi és egyenlőtlenségi adatsorok közötti kapcsolatok feltárása 
volt. Az egyes települések fejlődése és az egyenlőtlenségek változásának meghatározásához a 15 éves 
adatsorra illesztett trendfüggvény meredekségét alkalmaztam. Ezáltal kiszűrhetővé vált az egyes évek 
kiugró értékeinek torzító hatása. Az így kapott eredmények közötti kapcsolatot korreláció- és rangsor 
korreláció-számítással határoztam meg. A vizsgált adatsor-párosítások:

–  az 1992-ben kimutatott fejlettség és az időszak során elért fejlődés korrelációs kapcsolata;
–  a kistérségi átlagos fejlődés és Sopron fejlődésének, valamint a kistérségi átlagos fejlődés és a 

vidéki települések átlagos fejlődésének korrelációs kapcsolatai;
–  az 1992-ben kimutatott fejlettség és a településekre érkező pályázati források rangsorainak 

korrelációs kapcsolatai;
–  az 1992-2006. között elért fejlődés és a települések pályázati forrásai, valamint az időszak során 

elért fejlődés és a kapcsolatrendszerek közötti korrelációs kapcsolatok.
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III. A SOPRON-FERTŐDI KISTÉRSÉG JELLEMZŐI

A Sopron-Fertődi kistérség a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megye délnyugati 
részén helyezkedik el. A kistérség délről Vas megyével, azon belül délnyugatról a Kőszegi és Csepregi 
kistérséggel, délkeletről pedig a Sárvári kistérséggel határos. Keleti szomszédja a Győr-Moson-Sopron 
megyei Kapuvári kistérség, nyugaton és északon pedig Ausztriával határos. (5. sz. és 6. sz. Melléklet)

A Sopron-Fertődi kistérség az osztrák határ mentén terül el 857 km2-en. A 39 településen összesen 
94.296 fő lakott 2007-ben. A kistérség gazdasági súlyát jelzi, hogy számos, gyakran eltérő mutatókat 
felsoroltató tanulmány alapján is hazánk egyik legfejlettebb kistérsége. Faluvégi Albert tanulmánya 
alapján a dinamikusan fejlődő kistérségek közé tartozik. (Faluvégi A., 2004b) A besorolás a 
kistérségek komplex fejlettségi mutatója elemzésével készült, amelyet 60 különböző demográfiai, 
oktatási, foglalkoztatási, gazdasági és infrastrukturális mutató matematikai-statisztikai módszerrel 
történő összegzésével állított elő. A Lados Mihály vezette kutatás hasonló eredményre jutott, ám az 
előzőnél jóval árnyaltabban, amelyből a Sopron-Fertődi kistérség fejlettségére Nyugat-Dunántúli 
összehasonlításban találhatóak elemzések. (Lados M., 2005) A kutatócsoport 57 mutató alkalmazásával 
1) a vállalkozói környezet, 2) a kereskedelem és turizmus, 3) a foglalkoztatottsági és jövedelmi helyzet, 
4) a munkanélküliség, 5) az iskolázottság, valamint 6) az egészségügy adatai alapján rangsorolta a 
régió kistérségeit. Az aggregálásként kapott komplex jóléti, életminőségi mutató alapján a Sopron-
Fertődi kistérség a régióban is a legfejlettebbek közé tartozik. Faluvégi, Lőcsei, Csehné, Lőcsei és 
Szalkai, valamint Nemes Nagy további kutatásai is hasonló eredményre jutottak. (Faluvégi A., 2005; 
Lőcsei H., 2002; Csehné Papp I., 2008; Lőcsei H. – Szalkai G., 2008; Nemes Nagy J., 1996) A kistérség 
azonban rendkívül heterogén összetételű, így a megyei szintű, regionális és országos összehasonlítások 
eredményei nem tükrözik az egyes települések között a valóságban tapasztalható különbségeket. A 
jelentős eltérések részben természetföldrajzi, történeti, közlekedés-földrajzi, infrastrukturális, valamint 
gazdasági és demográfiai folyamatokkal magyarázhatók.

1. Természetföldrajzi adottságok
Az ország nyugati peremvidékén található térség természetföldrajzi szempontból hazánk egyik 
legváltozatosabb vidéke. Nyugat-keleti lejtésű, amely az Alpok nyúlványait jelentő hegyektől a 
kisalföldi síkság nyugati részét is magába foglalja. Legmagasabb része a Soproni-hegység. A korábbi 
szárazulat a közép-miocén időszakban lesüllyedt, a területet ellepő víz következtében széntelepes 
rétegek alakultak ki, amelyre aztán folyóvízi kavics ülepedett. (A Brennbergbánya környékén található 
széntelepek kialakulása erre az időre nyúlik vissza.) A Fertő-melléki dombságon pedig a beömlő 
tenger hatására lajtamészkő rétegek rakódtak le. Az Alpok keleti peremének emelkedésével szárazra 
került e térség, amelyen a miocén időszak végén törések keletkeztek. A törésvonalak mentén völgyek 
alakultak ki. Ezek egyike a Soproni-medence, amely összeköttetésben áll a Bécsi-medencével, azon 
keresztül pedig közvetlenül kapcsolódik a Duna-völgyéhez. A táji adottságok és a kedvező közlekedés-
földrajzi helyzet következtében ez a vidék már a korai vaskortól lakott. Az ókorban pedig itt haladt a 
Balti-tengert a Földközi-tengerrel összekötő borostyánkő utak egyike. A Soproni-medencét az Ikva, 
a kistérség legjelentősebb folyóvize töltötte fel hordalékával. A térség legjelentősebb tava a Fertő tó, 
az eurázsiai sztyepptavak legnyugatibb képviselője. A Fertőt – a lecsapolások és a Hanság-csatorna 
kialakítása ellenére – nádasok, vizenyős rétek és sós puszták szegélyezik. E területek a hagyományos 
állattartást szolgáló puffer-sávokkal együtt a Fertő-Hanság Nemzeti Park részei, a Fertő Kultúrtáj pedig 
felkerült az UNESCO Világörökség listájára. A tó korábban a felszínen is kapcsolatban állt a Hanság 
mocsárvilágával. Utóbbit a délről érkező folyók táplálták, azonban kis szigetei korán alkalmassá váltak 
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emberek letelepedésére. A Fertő tavat délről a Lajta-hegység laposabb vonulatai szegélyezik. Az alacsony 
dombvidék lejtői, a Kőhidai-medence és a Fertő-melléke a kedvező adottságok következtében már az 
őskortól lakott vidék. A Soproni-hegységtől délkeletre eső terület a Pannon-tenger visszavonultával 
lassan kiemelkedett és feltöltődött. Itt alakult ki a Sopron-Vasi síkság, amelyet aztán a patakok 
felszabdaltak. Letelepedés szempontjából egyik legjelentősebb része a Répce-síkság, amely alföldies 
jellegű, agyagmárgás, homokos, homokköves, kavicstakaróval fedett terület. A kistérség déli határát a 
Répce-folyó – és a Kőszegi-hegység –, valamint a Rába-völgye jelenti.
A térség talaja nagyrészt erdei eredetű, homokszínű vasas lösztalaj. A Hanság vidékén az öntéstalajok, 
míg a Répce-síkságra a kavicsos, agyagos vályogtalajok jellemzők. A térség a nedves erdőségi éghajlatú 
területek közé tartozik. Nyugat felé, a térszín emelkedésével egyre hűvösebb, csapadékban gazdagabb 
övezetek következnek. A határ mentén átmenetet jelent a hegyvidéki éghajlattal. Az Alpok felől 
fújó páradús szél meghatározó, ezáltal összességében hűvösebb, ugyanakkor kiegyenlítettebb az évi 
hőingadozás. A gyakori széljárás hatására a friss hegyi áramlatokkal tiszta levegő érkezik a térségbe. A 
hegyvidéki részek évi átlagos csapadékmennyiség 900 mm, míg az alföldi területeken 650 mm körüli. 
Az éghajlat és talajadottságok kifejezetten kedveztek a gazdag növényzet kialakulásának, valamint a 
magas szintű agrokultúra meghonosításának.
A kistérség természetföldrajzi adottságaira összességében az átmenet jellemző: átmenetet alkot a 
síkságból a hegyvidékbe, a szárazabb területekről a nedvesebbre, a melegebbtől a hűvösebb vidékekre, a 
szelesebből a csendesebbe, növényzetét tekintve pedig a gabonatermő szántóföldi területektől az erdős 
dombság, hegyvidék irányába.

2. Történelmi, gazdasági és közigazgatási előzmények
A természetföldrajzi adottságok következtében a kistérség már az őskor óta lakott terület. Gazdag 
leletanyag származik a csiszolt kőkorszaki, a réz- és bronzkorszak idején itt élőktől. A Sopron 
környékén talált legkorábbi telepek védelmi árokrendszere az i.e. II. évezredből származik. Majd a korai 
vaskorszakból több, földsánccal megerősített várat tártak fel a régészek. A lakógödrökből előkerült 
emlékek tanúsága szerint itt élt őseink állattenyésztéssel foglalkoztak, fazekaskodtak, valamint élénk 
kereskedelmi tevékenységet folyatattak. A Bécsi-medence irányából benyomuló kelták több települést 
is létrehoztak, amiket megerősített védelemmel láttak el. Vélhetően a Várhelyen megerősített települést 
nevezték először Scarbantia-nak. A rómaiak fokozatosan foglalták el az Ikva-völgyét, településeiket 
inkább a folyók közelében és a Fertő mentén hozták létre (pl. Kópháza, Sarród, Hegykő, Pereszteg, 
Sopronhorpács leletei). Scarbantia tervszerű kiépítése és megerősítése Vespasianus idején kezdődött. 
A III-IV. században a kistérség területén számos kisebb település, majorság, vidéki villa létezett. Az 
ellenséges betörések, majd végül a 456-os földrengés következtében a rómaiak nagyrészt kivonultak a 
területről. A betelepülő germánok, majd avarok a korábbi települések alapjain hozták létre a falakkal 
védett településeket és a vidéki majorságokat.
A 907 körül érkező magyarok gyéren lakott térséget találtak. Az ország nyugati, Fertőtől nyugatra eső 
részének megszállása a XI. századra, a határok kijelölése pedig a XIII. század elején valósult meg. A 
gyepűrendszer kiépítésével a térség fontos határőrvidékké vált. A XIII. századtól a közvetlen királyi 
igazgatás helyét átvette a királyi felségjogokon alapuló közigazgatás. A királyi vármegye területén ekkor 
három jelentősebb királyi vár, Sopron, Locsmánd és Kapuvár alakult ki. A már létező vármegye, mint 
területi szint azonban túl nagy volt ahhoz, hogy a főispán és az alispán egymaga lássa el az összes megyei 
feladatot, ezért a vármegyét – a könnyebb igazgatás érdekében – felosztották járásokra (processus). 
Sopron vármegyében kijelölésre került a Nagymartoni, a Kismartoni, a Felsőpulyai, a Soproni, a 
Csepregi, a Kapuvári és a Csornai járás. A vármegye területfelosztási, közigazgatási rendszerének 
kisebb-nagyobb, jellemzően inkább funkcióbeli, intézményi változásokkal ez képezte alapját a XX. 
század elejéig.
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A tatárok támadását a város ugyan kivédte, ám a vidék szinte teljesen elnéptelenedett. A térségben ekkortól 
egyre nagyobb számban érkeztek a német birodalom területéről német telepesek, akiket elsődlegesen 
az éhínség, a járványok és a háborúk űztek el otthonukból. Első nagy betelepülésükre – ekkor főként 
még csak a Fertőtől nyugatra – a XIV. és XV. században került sor. Sopron 1277-ben szabad királyi város 
rangra emelkedett. A városi jogok fellendítették a város gazdaságát, ami a térségben újabb bevándorlók 
érkezését eredményezte. Dél-Németországból zsidó kereskedők és pénzváltók, Bajorországból szőlő- és 
gyümölcstermelők települtek be. A térség ekkortól vált kétnyelvűvé, különböző kultúrák és szellemiség 
találkozási pontjává. A középkorban uralkodóink többször is elzálogosították Sopront és környékét a 
Habsburgoknak, ami tovább fokozta a német kultúra térhódítását. A török támadások és a császári 
hadak pusztításai következtében a XVI. század közepére egész falvak néptelenedtek el, ahova megindult 
a horvát telepesek bevándorlása. A reformáció tanait a német területeken járt diákok, kereskedők és 
katonák hozták a vidékre, ami aztán – főként a polgárság és a jobbágyság körében – gyorsan elterjedt. 
Nemeskér fontos protestáns központtá vált. A XIV-XVI. században a magyar arisztokrácia jeles 
képviselői szereztek birtokot a vármegyében. A Garay-féle horvátországi lázadás után a Kanizsay-ak, 
majd Kanizsay Orsolya és Nádasdy Tamás házassága révén a Nádasdy-ak jelentek meg a térségben. 
A „cuius regio eius religio” elve alapján ekkortól az uradalom lakossága felvette a protestáns vallást. 
A Wesselényi-féle összeesküvést követően az egykori Nádasdy-birtokokon az Eszterházy-ak, majd 
a Széchényi-ek is megjelentek. Az Eszterházy-család főként a termékeny Hanságban, a Kapuvári és 
Csornai járások területén szerzett birtokokat, a vármegyében lévő Széchényi-földek azonban teljes 
egészében a kistérség területére estek. Az uradalmakban modern, gyorsan fejlődő agrártevékenység 
és mezőgazdasági árutermelés alakult ki. A nagybirtokok mellett – főként a vármegye déli részein – 
nemesi községek, kis- és középnemesi földek találhatók ettől az időtől.
A török háborúk hatására agrárkonjunktúra következett be. Nagy mennyiségben és kedvező áron 
keresett lett a térségben termelt gabona, és fellendült az állattenyésztés. A nagybirtokosok növelték 
a termelést uradalmaikon; majorságokat szerveztek, gazdasági épületeket és cselédházakat emeltek, 
számos esetben a parasztságtól elvett, kisajátított földeken. A Török Hódoltság terjeszkedése, a Bécs 
elleni hadjáratok nyomán a középkori falvak jelentős része elpusztult, és a lakosság száma is erősen 
lecsökkent. Az 1710-es években pusztító pestis tovább tizedelte a térség lakosságát. Az Eszterházy-
ak a XVIII. században németeket telepítettek az elhagyott földekre, ezzel tovább növekedett a német 
ajkú lakosság aránya. Ekkor – részben a Fertő magas vízállása következtében – a vizenyős területek 
rendezésére került sor. A jobbágyság a mocsárlecsapolásokkal és az erdőirtásokkal jelentősen 
megváltoztatta a vidék képét. Az újabb mezőgazdasági konjunktúra együtt járt a technikai háttér, a 
XIX. század elejétől pedig az ipar fejlődésével. A reformkorban új iparágak, mint a harangöntés vagy 
a nyomdászat telepedtek meg a térségben. Széchenyi István – többek között – gőzmalmot létesített, 
elterjesztette a selyemhernyó tenyésztést, takarékpénztárat alapított. Fejlődésnek indult a közlekedés, 
Brennbergbányán pedig szénbányát nyitottak.
II. József idején Nemeskér elvesztette megyeszékhely rangját. Az új székhely, Sopron, a szabadságharc 
leverését követően létrehozott kerület székhelye lett. Ezzel a város lett az egész Dunántúl hivatali 
központja; a közigazgatási mellett gazdasági, oktatási, kulturális központ. A gazdasági fejlődés az egész 
vidéken éreztette hatását. Tovább fejlődött a közlekedés, kiépült a város déli és keleti irányú vasúti 
összeköttetése, amely újabb településeket kapcsolt a forgalomba. A mezőgazdasági gépgyártás révén 
erősödött az agrártechnika, új majorságok alakultak, új növényfélék (pl. cukorrépa) terjedtek el. A 
vízimalmokat turbinákkal szerelték fel, gőzmalmokat létesítettek. Közben azonban a gabonakivitel 
lecsökkent, a középkori gazdagság alapját jelentő állatkereskedelem pedig Ausztriába tevődött át.

Az I. világháborút követően, a Trianoni békeszerződés értelmében Sopron vármegye (7. sz. Melléklet) 
területének közel fele, Sopron városa is Ausztriához került. A megtartott népszavazás eredményeként 
ugyan Sopron és további 8 község magyar maradt, azonban jelentős hatással bírt a béke a mai kistérségre. 
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A vármegye három járását (Nagymartoni, Kismartoni, Felsőpulyai járás) teljes egészében, a Soproni 
járást pedig részben elcsatolták. Az érintett 104 település, köztük két rendezett tanácsú város (Ruszt, 
Kismarton) közel 120 ezres lakosságával a vármegye Bécshez közelebbi, iparosodottabb területét 
jelentette. A Magyarországon maradt 127 település (a Csornai, Kapuvári és Csepregi járás egésze, 
valamint a Soproni járás magyar része), közel 140 ezres lakosságával elvesztette ipara és felvevőpiaca 
jelentős részét, Sopron pedig kizárólag keleti irányból megközelíthető földrajzi perifériává alakult. 
A két világháború között a közlekedési hálózat és a feldolgozóipar fejlesztésével, az idegenforgalom 
feltételeinek megteremtésével igyekeztek ellensúlyozni az elszenvedett veszteségeket. A II. világháborút 
követően azonban a kialakított határsávban korlátozták a gazdaságfejlesztést. Emellett pedig korlátozták 
a lakosság mozgását is, elzárva ezzel részben az ország további településeitől, és teljesen elzárva az 
osztrák oldalon lévő településektől. 
A közigazgatási átszervezés terén 1950-ben véglegesítették a megyerendszert (4343/1949. (XII. 14.) 
Minisztertanácsi rendelet); előbb elcsatolták a Csepregi járás 16 települését (5201/4/II-1/1950. (I. 29.) 
BM rendelet), majd kialakították Győr-Sopron megyét (5201/11/II-1/1950. (III. 12.) BM rendelet), 
ezzel Sopron elvesztette megyeszékhely szerepkörét is. A század elejétől a települések egyesítésére, 
összevonására került sor. Így alakult ki – többek között – Fertőszentmiklós, Nagycenk, Répcevis, 
Röjtökmuzsaj, Szakony, Zsira, Sopronhorpács, Fertőd és Újkér. Az Első tanácstörvény (1950. évi I. 
törvény a helyi tanácsokról) értelmében a települések elveszítették önállóságukat; járási, városi és községi 
tanácsokat hoztak létre. Az 500 lakosnál kisebb települések közös községi tanácsba szerveződtek. 
A tanácsi rendszer működéséből adódóan a kisebb települések vesztesként élték meg a körzetesítést. 
Az 1971-ben született OTK értelmében a településhierarchiának megfelelően a kisebb községek lassú 
elsorvasztásra ítéltettek. A gyakorlatban ez utóbbi nem valósult meg, de a fejlesztések és az intézmények 
működtetése az önálló tanácsú községekben és a közös tanácsok székhelyein összpontosultak.
E folyamatokkal párhuzamosan a járási rendszer is átalakult. Az Első tanácstörvény az addig a vármegye 
igazgatási egységeként funkcionáló járásban népképviseleti alapon szervezett járási tanácsot hozott létre. 
Az 1971. évi I. törvény, a Harmadik tanácstörvény visszaállította a települések önkormányzati jellegét, 
ugyanakkor megszüntette a járási tanácsot, amely ezután, mint a megye igazgatási körzetét képező 
területi egység maradt meg. Funkciója a megye végrehajtó szerveként az eszközök továbbosztásában 
ki is merült. A járási rendszerben a város és vonzáskörzete számos esetben elkülönült egymástól. A 
Harmadik tanácstörvény – a járások megtartása mellett –, mint lehetőséget, új modellt hozott a helyi 
közigazgatásba: a városnak és vonzáskörzetének egységes igazgatást biztosító városkörnyéki modellt. 
1984. január 1-jével megszűntek a járások, szerepüket a Harmadik tanácstörvényben lehetőségként 
említett városkörnyéki igazgatás vette át. (Egyed K., 2009)
Az 1990. évi LXV. törvény, az Önkormányzati törvény megszűntette a városkörnyéki igazgatási 
rendszert, a kétszintű közigazgatási rendszer pedig erős autonómiához juttatta az önkormányzatokat. 
Ennek hatására sorra önállósultak a korábbi tagtelepülések, így kialakult a kistérség településeinek 
mai száma. A Területfejlesztési törvény lehetőségeivel élve, fejlesztési források szerzése érdekében, 
valamint az anyagi források szűkében a közszolgáltatások biztosítására társulásba tömörültek az 
önkormányzatok. A közigazgatási feladatok ellátásához pedig körjegyzőségeket alakítottak. (Egyed K., 
2006b; Egyed K., 2007c; Egyed K., 2008)
A járási rendszert felváltó városkörnyéki igazgatási rendszer megszűnt az Önkormányzati törvény 
hatályba lépésével, ezzel együtt a megyén belüli területi különbségek statisztikai mérésének területi 
alapja is. A KSH kezdeményezésére 1994. január 1-jétől lehatárolásra kerültek a statisztikai körzetek. 
A körzetek kialakításánál a korábbi járási, majd városkörnyéki igazgatási rendszer területi lehatárolását 
vették alapul, ám attól a valós vonzáskörzeti kapcsolatok figyelembe vételével számos esetben eltértek. Ez 
történt a Soproni (majd elnevezésében Sopron-Fertődi) kistérség esetében is. A Trianon előtti Soproni 
járáshoz csatolták az 1950. évi megyerendezés értelmében a Csepregi járás északi részét: a mai Répcevis, 
Gyalóka, Szakony, Zsira, Und, Egyházasfalu, Újkér, Iván, Csér, Csáfordjánosfa és Répceszemere 
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községeket. Az így kialakult járási határoktól pedig annyiban különbözik a Sopron-Fertődi kistérség, 
hogy a korábban a Kapuvári járáshoz tartozó Fertőszéplak, Sarród, Fertőd, Fertőendréd, Petőháza, 
Fertőszentmiklós, Csapod és Pusztacsalád települések is e kistérség részei. (2008. január 1-jétől a 
korábbi Kapuvári járásból Agyagosszergény is a Sopron-Fertődi kistérség része.)
Önálló polgármesteri hivatal működik ma 15 településen, a többi 25 település pedig 11 körjegyzőségben 
szervezi a közigazgatási feladatokat. A domináns Sopron mellett a jelentősebb települések többnyire 
a 84. és 85. sz. főútvonal mentén helyezkednek el, míg a kistérség déli részére az aprófalvas 
településszerkezet jellemző. A kistérségben található két város (Sopron és Fertőd mellett 2008. július 
1-jétől Fertőszentmiklós is város) földrajzi értelemben a periférián található. A valóban komplex városi 
funkciókat ellátni képes Sopron megyei jogú város az osztrák határ mellett, míg Fertőd a kistérség 
északkeleti határán helyezkedik el. Mindkettő jelentős távolságra található a további településektől, 
amelyek között akár 50 km-es közúti távolság is lehet. (8. sz. Melléklet)

A maival közel megegyező településállomány már a XVIII. század végére kialakult. A településhálózat 
sűrűsödésében tapasztalható jelentős területi differenciáltság okai az említett természetföldrajzi 
adottságokra és történelmi folyamatokra vezethetők vissza. (Rétvári L., 1977) A legsűrűbb 
településállomány az Ikva-folyó partjain, valamint a fő közlekedési utak, a Sopron-Győr és a Sopron-
Szombathely útvonal mentén alakult ki. A falvak a Hanságban a magasabban fekvő területekre 
települtek. A Soproni-hegység vidékén és a Cseren többségében ma is aprófalvak találhatók.

3. Közlekedés-földrajzi kapcsolatok
A térség domborzati adottságai folytán ősidők óta fontos közlekedési folyosó. A Soproni-medence 
jelentette az összeköttetést a Kisalföld és a Bécsi-medence között. A rómaiak ezen adottságot kihasználva 
itt alakították ki a Balit-tenger és a Földközi-tenger között vezető ún. „borostyánkő utak” egyekét. A 
borostyánkő út és a kelet-nyugat irányú útvonal találkozásánál épült ki Scarbantia, a Sopron helyén álló 
római város. A környéken számos település, vidéki majorságok és villák alakultak, amelyeket számtalan 
kisebb-nagyobb út kötötte össze egymással és a municípium rangú központtal. A népvándorlást 
kővetően, a magyar állam megszilárdulásával a településrendszer részben a meglévő hálózatok 
mentén alakult ki. Jelentősebb változást a vasút megjelenése hozott. A térség első vasútvonalát Sopron 
és Bécsújhely között építették ki 1847-ben, amely hosszú időre meghatározta Sopron kiemelkedő 
fejlődését. A XIX. század közepén megnyitották a brennbergi szénmezőket. A fontos energiaforrás 
bécsi hasznosításához a bányák és Bécsújhely között hajózható csatorna kialakítását tervezték, ez 
azonban nem valósult meg. 1865-ben megépült a Sopron-Nagykanizsa vasútvonal, amely közvetlen 
összeköttetést biztosított Bécsnek a Földközi-tenger irányába. Az 1876-ban kialakított Sopron-Győr 
vonal pedig a vidék kisebb településeit kapcsolta be a kereskedelembe. Az organikusan fejlődő térséget, 
valamint az aktív kereskedelmi és közlekedési kapcsolatokat a trianoni határmegvonás megszakította. 
Számos településközi kapcsolatot vágott át, Sopron pedig földrajzi perifériára került. A népszavazás 
eredményeként kialakult az ún. „Soproni zsák”; a várost három oldalról osztrák területek veszik körül, 
északkeleten a Fertő tó zárja el, így kizárólag a keleti irányú közlekedési vonalak mentén kapcsolódik 
az ország további területeihez. A II. világháborút követően a határok lezárultak, határsávot alakítottak 
ki, majd kiépült a „vasfüggöny”. Az 1980-as években enyhült a rendszer, lassan újraéledtek az egykori 
határ menti településközi kapcsolatok. A rendszerváltozást követően fokozatosan újranyitották a 
határátkelőket, a közlekedési kapcsolatok fokozatosan regenerálódnak (ez a folyamat még napjainkban 
is tart).
Az ország nyugati irányú kapcsolatainak erősítése növelte a térség közlekedési szerepét is. A kistérség 
közúti közlekedésében a 84. sz. és a 85. sz. országos főutak szerepe a legjelentősebb. Fontos összekötő 
kapocs az ún. Fertő-menti út, valamint a Kőszeg-Zsira-Lövő-Fertőszentmiklós útvonal is. Az ország 
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közúti közlekedési főhálózatához a 84. sz. és a 85. sz. utak biztosítanak kapcsolatot. Az országhatártól 
Balatonra vezető 84. sz. főútnak különösen az idegenforgalmi szezonban nagy a forgalma. A 85. sz. főút 
Győr, valamint Budapest felé biztosít kapcsolatot. A főutaknak fontos szerepük van a kistérségen belüli 
települések egymás közötti, valamint Sopron és a kistérség további települései közötti közlekedésben. A 
kistérség közúti közlekedésének fontos jellemzője, hogy a kapcsolatok Ausztria felé kedvezőbbek, mint 
az ország belseje felé. Míg az utak minősége és túlzsúfoltsága miatt viszonylag kedvezőtlen a közlekedési 
kapcsolat Győr, Budapest és a Balaton irányába, addig a határtól alig 10 km-re az osztrák A3-as 
autópályán keresztül csatlakozni lehet a nyugat-európai autópálya-hálózathoz. Legjelentősebb osztrák 
közúti kapcsolódási pontok a soproni és a kópházi határátkelők. További időszakos közúti, valamint 
vasúti, kerékpáros és gyalogos határátkelőkkel is rendelkezik a kistérség (pl. Fertőd–Pamhagen, Zsira–
Lutzmannsburg, Fertőrákos–Mörbisch, Ágfalva–Schattendorf).
Közlekedés-földrajzi adottságait vizsgálva Sopron kiváló vasúti kapcsolatokkal is rendelkezik a GySEV 
(Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.) említett vonalain keresztül. A Sopron-Fertődi kistérség vasúti 
összeköttetései egyaránt kedvezőek az ország belső részei, a nagyvárosok és Budapest irányába, mind 
Ausztria felé. A kistérségen belüli közlekedésben is fontos szerep jut a vasútnak. A GySEV Zrt. által 
működtetett Sopron-Győr közötti vonal a hazai törzshálózat része. Szintén e vasúttársaság üzemelteti a 
Sopron-Szombathely-Szentgotthárd közötti vonalszakaszt. A GySEV által az utóbbi évektől működtetett 
számos InterCity és Eurorégió vonalnak a végállomását osztrák nagyvárosok jelentik. Az országos és 
regionális, gyakran ingázási kapcsolatok mellett a Fertőszentmiklós-Pamhagen vonal a kishatárforgalom 
tekintetében is említést érdemel. A soproni vasúti csomópont jelentőségét tovább növeli, hogy ezen 
keresztül történik Burgenland vasúti közlekedésének egy része is. Gazdasági szempontból fontos, 
hogy a GySEV rendező pályaudvaron működik az ország legnyugatibb és egyben egyik legjelentősebb 
logisztikai központja. A Volán társaságokon keresztül a közúti helyközi tömegközlekedés viszonylag 
jónak tekinthető. A kistérségen belüli kapcsolatok megteremtése mellett, a járatok egy része lehetőséget 
biztosít a távolsági tömegközlekedésre is. Helyi járatos tömegközlekedés kizárólag Sopronban található. 
A nemzetközi légi közlekedés tekintetében fontos tényező, hogy a schwechati repülőtér csupán 60 km-
re található Soprontól. Főként sport és turisztikai célokat szolgál a térségi szerepkörrel rendelkező, de 
perspektivikus fertőszentmiklósi repülőtér. (A Pusztacsaládon kialakított repülőtér már nem üzemel.) 
A közlekedési infrastruktúra, valamint a szervezett járatok alapján a kistérség megközelíthetősége 
megfelelő, ugyanakkor a kistérségen belül mindez Sopron és a jelentősebb települések esetében igaz. A 
kistérség kisebb települései egymás közötti közlekedésének rosszak a feltételei. A településeket összekötő 
belső úthálózat állapota, néhány esetben hiánya hátráltatja a kisebb települések bekapcsolódását a 
kistérség és a nagyobb térségek gazdasági vérkeringésébe. Az említett főbb közlekedési tengelyek – 84. 
és 85. sz. főútvonal és a vasútvonalak – mentén fejlett települések találhatók. A közlekedési tengelyektől 
távolodva azonban – ahol a kereskedelem és a gazdasági fejlődés kevésbé volt jellemző az elmúlt 
évszázadokban – külső és belső perifériák alakultak ki.

4. A gazdaság szerkezete

4.1. Mezőgazdaság
A térség kialakulását befolyásoló folyamatok változatos talajviszonyokat teremtettek. A kistérség 
legjobb minőségű földterületei a Hanság lecsapolásával keletkeztek. Zöldség- és gyümölcstermesztésre 
alkalmasak a dombság erdei eredetű talajai. A Cser agyagos, kavicstakaróval borított irtásföldjei 
viszont csak az átlagtól messze elmaradó terméshozamot képesek biztosítani. A kistérség éghajlata 
összességében az erdőségi nedves övezetbe tartozik, azonban kelet-nyugati irányban kettősség 
jellemzi. A síkságból a hegyvidék felé történő átmenettel párhuzamosan hűvösebb és csapadékosabb 
övezetek következnek. A talaj és az éghajlat kifejezetten kedvez a szőlő- és gyümölcs-, a Fertő parton 
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pedig a zöldségtermesztésnek. A tavat szegélyező nádas és sásos takarmányul szolgál az állatoknak. A 
térségre jellemző a szántóföldi gabonatermesztés, a kiterjedt réteken pedig nagy hagyománya van az 
állattartásnak. A térség sajátos növénye a cukorrépa. Az évszázadok során visszaszorult erdőségekben 
pedig fontos tevékenység az erdőgazdálkodás.
Az XX. század közepéig a vidéki lakosság legfőbb jövedelemforrását a mezőgazdasági tevékenységek 
jelentették. A birtokmegoszlás azonban kedvezőtlenebb volt az országos átlagnál. Erős szélsőségek 
alakultak ki: rendkívül magas volt az 1 kat. hold alatti parcellák, az 1-5 kat. hold közötti törpebirtokok, 
valamint az 1.000 kat. hold feletti nagybirtokok aránya. Ezek mellett a családok megélhetését biztosító 
kis- és középbirtokok – az 50-100 és a 100-500 kat. hold nagyságú birtokok – alulreprezentáltan jelentek 
meg. A törpebirtokok jellemzően a Csepregi és Soproni járások nemesi községeiben – Alszopor és 
Felszopor, Csér, Egyházasfalu, Gyalóka, Nemeskér, Répcecsáford és Répcejánosfa, Répceszemere, 
Völcsej, Ebergőc – alakultak ki.  E térségben a köznemesek többnyire gyenge termőképességű birtokai 
elaprózódtak, ezért jobbágyaikat elküldték, majd – kiváltságaik megtartása mellett – önmaguk művelték 
földjeiket. A térség nagybirtokai többségében az Eszterházy és Széchenyi hitbizományi uradalmakhoz 
tartoztak. Az Eszterházy birtokok főként a Hanságban, a Kapuvári és Csornai járások területére estek. 
A nagybirtokok döntően így Süttör, Sarród, Csapod és a Győri Püspökséghez tartozó Fertőrákos 
községeken jellemzőek. Megtalálható volt nagybirtok még a Fertő menti településeken (Fertőboz, 
Fertőhomok, Hidegség, Hegykő, Fertőszéplak), az Eszterházy uradalomhoz tartozó Fertőszentmiklóson, 
Fertőendréden, valamint – részben a Széchenyi-ekhez köthetően – Nagycenken, Peresztegen, 
Sopronkövesden. A Csapod, Újkér és Iván határában kialakult nagybirtokos rendszer azonban a 
Cser sajátosságaival, a kiterjedt erdőséggel és a rendkívül rossz talajminőséggel áll összefüggésben. 
A kedvezőtlen birtokszerkezetet a haszonbérbe adás rendszere, a kiegészítő tevékenységek, majd a 
Nagyatádi-féle földreform (1920. évi XXXVI. tc.) részben enyhítette. A II. világháborút követően sor 
került a nagybirtokrendszer megszűntetésére (600/1945. sz. rendelet), ami gyökeresen átalakította a 
térség birtokviszonyait. Az Eszterházy- és Széchenyi-birtokok mellett ez érintette további nemesi 
családok – pl. Bezerédj, Festetics, Zichy, Pejacevich – birtokait, valamint a Győri Püspökség fertőrákosi 
és zsirai földjeit is. A nincstelenek és ingatlan nélküli mezőgazdasági munkások földhöz juttatása 
azonban nem járt együtt az agrárismeretek fejlesztésével. A birtokok ilyen szintű elaprózása révén pedig 
alacsony hatékonysággal művelhető gazdaságok alakultak ki. A létrehozott szocialista mezőgazdasági 
szövetkezetek – az egykori Hangya Szövetkezetekkel ellentétben – nem voltak képesek kezelni e 
problémákat. E szervezetek esetében ugyanis hiányzott az önkéntesség, nem kaptak a tagok szavazati 
jogot, nem maradt e mellett saját művelésű területük, a szövetkezet bevételeiből pedig nem kaptak 
visszatérítést a közreműködésük arányában. A szakmai irányítás hiányosságai és a közvetlen érdekeltség 
hiányában a mezőgazdaság eredményessége csökkent. (Dedinszky K., 2006) A rendszerváltozást 
követően a kárpótlás keretében többen visszakapták magánföldjeiket. A birtokszerkezet azonban nem 
hasonlított a szövetkezetek kialakítása előtti állapotokra. Többen nem éltek a kárpótlás lehetőségével 
vagy eladták kárpótlási jegyeiket. A kárpótlási jegyeket nagy értékben felhalmozó személyek és 
csoportok nagyobb birtokokat hasíthattak ki, míg a magánlicitálók sokszor föld nélkül maradtak. 
A földekért folytatott licitálás során gyakran spekulatív célok is megjelentek. A mezőgazdaságban is 
megjelent a nyugati tőke. A települések belterületeinek növekedése, valamint az ipar térhódítása miatt 
pedig csökkent a mezőgazdasági földterületek nagysága.

A XX. század elején az agrártársadalom jelentős hányadát a nincstelenek, a földnélküli munkások, 
a törpebirtokosok, valamint a kisiparosok tették ki. A nincstelenek sem saját földdel, sem saját 
ingatlannal nem rendelkeztek. Gyakran személyes sorscsapás – pl. betegség, természeti csapások – 
következtében veszítették el ingatlanvagyonukat. A térség lakosságán belüli arányukat a nagybirtokok 
számának fogyatkozása, a cukorgyárak működése és megszűnése, valamint a törpebirtokosok 
eladósodása növelte. A lakosságon belül legnagyobb arányban így Kópházán, Undon, Nemeskéren, 
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Gyalókán (szűk községhatár), Nagycenken (cukorgyár bezárása), Pusztacsaládon, Ivánban és 
Répcecsáfordon (kedvezőtlen talajadottságok) fordult elő e réteg. Az uradalmak számának és méretének 
csökkenésével párhuzamosan csökkentek a helyi munkaalkalmak és kereseti lehetőségek is (pl. Iván). 
A cukorgyárak térségében jellemző gyakorlat volt a földek felvásárlása. A gyártulajdonosok egyoldalú, 
egyenlőtlen szerződéseket kötöttek a helyi gazdálkodókkal, akik az egyoldalú terménystruktúra és a 
feltételek elmaradásának következtében földjeik eladására kényszerültek. A gyár bezárásával pedig 
munkalehetőségeik is megszűntek. A rossz talajadottságú területeken a törpebirtokosok földjei nem 
voltak képesek eltartani a családokat. A kiegészítő kereseti lehetőségek és a téli munkalehetőségek 
hiányában kölcsönök felvételére kényszerültek. Fokozatos eladósodásuk következtében egy részük 
lesüllyedt a nincstelenek rétegébe. A nincstelenek esetében így nem is az ingatlanvagyon, hanem sokkal 
inkább a munka- és kereseti lehetőségek hiánya jelentette a fő problémát. A földnélküli munkások, 
lakással ugyan rendelkeztek, de megművelhető földterülettel nem. Mindez gyakran a nincstelenné-válás 
egy lépcsőfokát jelentette, ennek megfelelően e réteg kialakulásában az előzőhöz hasonló folyamatok 
játszottak szerepet. A térség lakosságának közel 20%-át tették ki 1930-ban (Soproni E., 1940), legnagyobb 
arányban Eszterháza, Kópháza, Fertőrákos, Lövő, Felszopor és Keresztény községekben voltak jelen. 
A földnélküliekkel egyetemben a törpebirtokosok többsége is további munkavállalással tartotta fenn 
magát. A vármegyében összességében megoldott volt a foglalkoztatás, ehhez azonban számos esetben 
más község határában vállaltak munkát. Az ingázás főként a rossz talajadottságú és a nagybirtok 
nélküli községekből, valamint a téli hónapokban volt jellemző. Példaként említhető Fertőendrédről 
az Eszterházy-uradalomba, Felszoporról és Völcsejről a környező településekre, Sopronkövesdről 
a Széchenyi-ek erdejébe, a nemzetiségi településekről pedig az osztrák településekre járó lakosok. A 
vidéki népesség jelentős része keresetét háziipari tevékenységgel és kereskedelemmel egészítette ki. (E 
tevékenységeket a következő alfejezetekben részletezem.) Ugyan az 1930-as évekre a lakosság közel 
fele törpebirtokos, az említett munkaalkalmak következtében mégsem alakult ki szélsőségesen nagy 
nyomor, így súlyosabb szociális feszültségek sem érintették a térséget.

A térség mezőgazdasága országos viszonylatban is fejlett. Jelentős szerepet játszott ebben a kiváló 
termőhelyi adottságok, a XVIII. század végétől a latifundiumokon kialakult nagybérleti rendszer, a 
parasztok rákényszerítése a belterjes modern gazdálkodásra, a cukorgyárak jelenléte, a répaszelet és 
a melasz takarmányozási célú felhasználása, valamint a nagy mennyiségű és jó minőségű trágyázás. 
Az egykori vármegye legfőbb kiviteli cikkei a marha, a zöldségfélék és a nád volt. Az évszázadok 
során kialakult művelést nagyrészt a szántóföldi gazdálkodás jellemezte. Kiegyenlített arányban 
búza, egyéb gabonafélék, kukorica, burgonya, takarmány- és cukorrépa, zöldségfélék, gyümölcsök, 
valamint ipari és olajos növények alkották a terményszerkezetet. A térség a II. világháborút megelőzően 
cukorrépa nagyhatalomnak számított. Nagyipari méretekben termesztettek cukorrépát, amelyet 
az egykori vármegyében öt cukorgyár (Petőháza, Nagycenk, Bük, Cinfalva, Félszerfalva) dolgozott 
fel. A répa azonban rendkívüli módon kimeríti a földet. Az egyoldalú gazdálkodás és a kedvezőtlen 
szerződések következtében a büki gyár leégését és a nagycenki gyár bezárását követően a környéken 
sokan elszegényedtek vagy Petőházára költöztek. A Fertő menti településeken (Fertőboz, Hidegség, 
Fertőhomok, Hegykő) a nagy kiterjedésű nádasok következtében a kis méretű birtokokon belterjes 
gazdálkodás alakult ki. A magas kultúrájú zöldségtermesztés (uborka, borsó, saláta, paradicsom, hagyma, 
sárgarépa, petrezselyem) a soproni mellett a bécsi és bécsújhelyi piacokat látta el. A II. világháborút 
megelőzően a Fertőmenti Gazdakörök Szövetsége a kínálat összehangolása révén a német piacokat 
is megcélozta. Az éghajlati és talajadottságok révén a Sopron körüli dombokon, Lövőn, Nemeskéren 
és Cséren alakult ki magas színvonalú gyümölcstermesztés. A facsemeték és a növényvédő szerek 
magas ára mellett a gyümölcskonzerválás korlátozott lehetőségei, a fajtaazonosság és megbízhatóság 
hiányosságai következtében nem vált meghatározóvá a térség agrárstruktúrájában. A középkorban 
híres volt a poncichterek szőlőművelése; az egyik legfontosabb exportcikk a soproni bor volt. A XIX. 
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században pusztított filoxéra után azonban a szőlőművelés már csak Sopron szűk vonzáskörzetében 
maradt meg (Sopron, Fertőrákos, Balf, Harka, Fertőszentmiklós).

Az egykori vármegyében a viszonylag kevés legelőterület ellenére magasan fejlett állattenyésztés alakult 
ki. A szarvasmarha-tenyésztés fellendülésében a jó minőségű talaj, az egyenletes csapadékeloszlás, a bécsi 
felvevőpiac közelsége, valamint a cukorgyártás melléktermékeinek felhasználása döntő szerepet játszott. 
A vágócélú tartás mellett a tejtermelés is meghaladta az országos átlagot. Főként a rábaközi kisbirtokosok, 
a határ közeli települések és a cukorgyárak környékén élők foglalkoztak marhatartással. Süttörön 
jelentős tenyésztés folyt, míg Lövőn, Nagycenken, Peresztegen, Szakonyban, Fertőszentmiklóson, 
Völcsejen, Sopronhorpácson, Sopronkövesden, Egyházasfaluban, Pinnyén, Hegykőn és Fertőendréden 
„csak” hízlalással foglalkoztak. A marhakereskedelembe pedig a horvát települések (Und, Kópháza) 
kapcsolódtak be. A térség lótenyésztése szintén fejlett volt a II. világháborút megelőzően. A kupecek 
gyakran Zalából hozott csikókat neveltek, amiket aztán a bécsi és pesti piacon értékesítettek serfőzdék 
és fuvarosok részére. Az angol sonkasertés tenyésztés az Eszterházy-birtokokon volt jellemző, amihez 
kapcsolódóan Kapuváron húsgyárat is alapítottak. A baromfitenyésztés fejlődésének a vasút megépítése 
adott lendületet Sopronszécsényben és a Csornai járás településein.

A Fertő menti településeken (Fertőrákos, Sarród, Fertőszéplak) fontos téli foglalkozást jelentett a 
nádaratás. A Fertő tónál termett az ország legacélosabb nádja, ráadásul itt összefüggő területet alkotva. 
Az időjárás azonban erőteljesen befolyásolta a minőségét. Ennek függvényében készítettek belőle 
német piacra szánt stukatúr nádat vagy verőnádat háztetőnek, de felhasználták állati takarmányozásra 
vagy alomként is.
A térséget nagy kiterjedésű erdőségek borították a XIX. század közepéig. A kialakított irtásföldek 
azonban gyenge termőképességűek lettek a lomb formájában érkező humusz-utánpótlás hiányában. Az 
Eszterházy és Széchenyi uradalmak ezért újraerdősítették a vidéket (Fertőszentmiklós, Csapod, Iván). Az 
agrárnépesség fontos téli kereseti lehetősége volt a tüzelőgyűjtés, a favágás és a gyógynövények gyűjtése. 
A legnagyobb erdőterületek máig Iván, Pusztacsalád, Csapod, Röjtökmuzsaj, Lövő, Sopronkövesd, 
Sopronhorpács, Fertőrákos és Sopron környékén találhatók.
A másodrendű mezőgazdasági ágak szintén jó kereset kiegészítést jelentettek a térség lakosságának. A 
Széchenyi István által meghonosított selyemhernyó tenyésztés az 1920-as évek közepétől visszaszorult, 
a házinyúl tenyésztés inkább csak saját fogyasztásra szolgált (pl. Zsira). A méhészet az akácerdők és 
mélyfekvésű rétek közelében alakult ki (Kópháza, Csér, Zsira).

A századfordulón alakult Hangya Szövetkezet és a helyi gazdasági egyesülések tevékenysége szintén 
ösztönözte a minőségi termelést, ezen túlmenően pedig piacot is szervezett a helyi mezőgazdasági 
termékeknek. Szerepet játszottak – többek között – a filoxéra elleni védelemben, a bikanevelő 
telepek kialakításában, a tenyészállatok beszerzésében, a mezőgazdasági ismeretek oktatásában, az 
új technológiák terjesztésében, csemeték vásárlásában, a kártevők elleni védekezésben. A XX. század 
második felében alakult szocialista mezőgazdasági termelő szövetkezetek már csak nevükben voltak 
szövetkezetek. A kötelező csatlakozás mellett megszűntek a magángazdaságok, ugyanakkor a tagságnak 
nem volt döntési jogköre, és az eredményes működésből sem részesült. A szocialista irányítási 
mechanizmus, sok esetben a szakmaiság és a közvetlen érdekeltség hiánya miatt a mezőgazdaság 
visszafejlődött. Az egykor magas szintű agrárkultúra színvonala csökkent; a minőségorientált termelést 
a mennyiségi szemlélet váltotta fel. Számos különleges ágazat teljesen eltűnt. A téesz-ek mellett működő 
magángazdaságok jelentették számos vidéki településen a lakosság gyarapodásának alapját. Az 1960-as, 
1970-es évektől a háztáji gazdálkodás engedélyezése több település (pl. Und, Kópháza, Sopronkövesd) 
esetében is fejlődést hozott. A rendszerváltozást követően a kárpótlással többségében elaprózott 
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birtokok jöttek létre. A nagyobb területű életképes, profitorientált gazdaságokat gyakran osztrák tőke 
működteti.

4.2. Ipar
Az iparfejlesztés az egykori Sopron vármegye nyugati részeit érintette, a Trianon után is Magyaror-
szághoz tartozó részek mezőgazdasági területek voltak. Az elsődlegesen agrár népesség számára kiegé-
szítő keresetet, valamint a téli hónapokban jövedelemszerzési lehetőséget jelentett csupán a háziipar. 
Ez utóbbi révén sajátos szociális szempontok is érvényesültek támogatása során. A háziipar valójában 
közszükségletek ellátására irányuló, nem iparszerűen folytatott házi tevékenység volt. A XX. század ele-
jén a Földművelésügyi, majd a Kereskedelmi és Közlekedésügyi, végül az Ipari Minisztérium felügyelete 
alá került. A térség községeiben a téli hónapokban nagy igény mutatkozott a képzések iránt, azonban 
a tavaszi munkák elkezdését követően, helyi szervezés és felügyelet hiányában elsorvadtak a kezdemé-
nyezések. A minisztérium kerületi felügyelőségeket hozott létre, amelyek felmérték a helyi adottságokat 
(nyersanyag, hajlandóság, szakértelem, termelési hagyományok, értékesítési piac, forgótőke, lehetséges 
helyi vezető), az értékesítési lehetőségeket, majd piacszervezésbe kezdtek. A térség legfontosabb nyers-
anyagai a háziipar számára a fa, a kosárfonásra alkalmas nemes fűz, a seprűkészítéshez használt cirok, 
a kender és len, a gyékény, a szalma és a kukorica voltak. A lakosság összességében nagy hajlandóságot 
mutatott a háziipari tevékenységek iránt. Kivételt ez alól a helyzetüket kilátástalannak ítélő szegények, a 
biztosabb és magasabb keresettel rendelkező gyári munkások (Sopron, Petőháza és Nagycenk környé-
ke) és a nyugati határszélen élők jelentettek. Utóbbiak a magasabb keresetek hatására, tilalom ellenére 
a határ túloldalára jártak dolgozni, akár heteket is távol töltve. A háziipar fejlesztése számos esetben 
meglévő termelési hagyományokra épült, a további képzések költségeit pedig az állam finanszírozta. 
Problémát a termelés és a kereslet összhangjának hiánya, a gyenge propaganda, valamint az időnként 
jelentkező mennyiségi és minőségi gondok okoztak. A mezőgazdaságból élő szegényebb rétegek nem 
tudtak tartalékolni. Saját forgótőke híján a háziipari szövetkezettel rendelkező községekben és térségek-
ben volt lehetőség a fejlődésre. A szövetkezet ugyanis a képzések és piacszervező tevékenysége mellett, 
a termelést összehangolta, átvette a kész árukat, ezzel mintegy hitelt nyújtva a helyi termelőknek. A 
századfordulón a bécsi piac felszívta a magyar községek mezőgazdasági terményeit, a háziipar pedig – a 
saját szükségletek kielégítésén túl – megtalálta a piacát. Az olcsó, ipari tömegtermékek megjelenésével 
azonban elvesztette versenyképességét ez az ágazat. Az állami és helyi ösztönzés szükségessé vált. Sar-
ródon az ősi gyékényfonás és a kiterjedt nádasok jó alapot jelentettek. A Fertő vízszintjének csökkené-
se azonban veszélyeztette a nyersanyag-ellátást. Az Ivánban tartott szövőtanfolyam eredményeként az 
1930-as években fejlődött az ágazat; különböző vásznak, törölközők, asztalterítők, törlőkendők készül-
tek. Fertőendréden szintén a szövőtanfolyam hozott eredményeket. Növekedett a kereslet az itt szőtt és 
hímzett függönyök, ágyterítők, falvédők, díszpárnák és ruhák iránt. A Fertő menti településeken egykor 
nagy hagyománya volt a nyírfa seprűk és a nyírfa vesszőből font kosarak készítésének. E tevékenység 
az 1920-as évek végére már csak Undon maradt meg. Bánfalván művirágokat és koszorúkat készítettek 
és működött némi háziipar Fertőszéplakon és Fertőszentmiklóson. Háziipari tevékenység kialakítására 
lehetőség mutatkozott Balfon (kukoricaháncs- és kosárfonás, kenderszövés), Kópházán (kosárfonás), 
Hegykőn (kézimunka és bőrkészítés), Ágfalván (seprű, kenderszövés), Egyházasfaluban (lábtörlő- és 
szakajtókészítés, vesszőkosárfonás), Zsirán (varrás és kézimunka a zárdában) és Répcevisen (vessző- és 
kukoricaháncs fonás).

A községekben található „valódi” ipari létesítmények is a mezőgazdasághoz kötődtek. A vidéken az 1860-
as években megkezdődött a korszerű mezőgazdasági gépek elterjedése. Ezzel párhuzamosan kialakultak 
a helyi gazdasági gépgyárak és szerelőműhelyek. A majorságok területén gépgyártó csarnokot emeltek 
(pl. az Eszterházy-ak). A térségben a mezőgazdasági feldolgozóipart döntően a cukorgyárak képviselték. 
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A büki, nagycenki és petőházi egységek nem csak a cukorrépa termesztők megélhetőségét biztosították, 
hanem hatásukra kialakult a vidéki gyári munkás réteg. A büki gyár leégését és a nagycenki gyár 
bezárását követően a környékek elszegényedtek, a fiatalabbak pedig Petőházára költöztek. A kapitalista 
ipar a térségben valójában Sopronban volt jellemző. Az iparosodottabb községek (Kópháza, Ágfalva, 
Fertőrákos, Harka) is körülötte helyezkedtek el.
Sopron gyáripara a kiegyezést követő fellendülés időszakában alakult ki. Megalapításra került a 
vasöntöde, a zárgyár, a sörgyár, két textilüzem és több téglagyár. A fejlesztések magántőkéből valósultak 
meg, főként a textiliparban jelentős szerep jutott az osztrák magántőkének is. A folyamatot a város 
hatósági döntésekkel, gazdasági kedvezmények nyújtásával, a piaci verseny tisztaságának védelmével 
segítette. Az ipartelepítés azonban kedvezőtlen helyet, a város északnyugati részét érintette. A fejlődés 
ellenére továbbra is a vármegye Bécshez közeli települései és Bécs látta el ipari termékekkel a környék 
lakosságát. (Sopron vármegye ipari létesítményei Sopron és az említett cukorgyárak mellett Lajtaújfalun, 
Lajtaszentmiklóson, Szárazvámon, Félszerfalván, Cinafalván és Kismartonban működtek.) Trianon-t 
követően szükségessé vált az ipar további fejlesztése, azonban a II. világháborúig a lakosság nagyrészt 
kézművességgel vagy mezőgazdasággal foglalkozott. 1935-ben 29 gyár működött a városban: ebből 7 
textilipari, 6 élelmiszeripari, 3 könnyűipari, 5 téglagyár, 3 vas- és fémipari. A II. világháború súlyos 
pusztításait – ami főként a gumigyártást, a selyem- és pamutipart, a zárgyártást és a tejipart érintette – 
követően 1945 és 1948 között helyreállítási munkák folytak, majd 1948-ban minden ipari létesítményt 
államosítottak. Ettől kezdve centralizált (politikai) irányítás döntött a fejlesztések kívánatos irányáról 
és mértékéről. Az 1950-es évektől sor került a meglévő kapacitások bővítésére és új ipari létesítmények 
letelepítésére. A város földrajzi fekvése, a határsáv helyzet okozta politikai és gazdasági elzártság 
következtében azonban jelentősebb, stratégiailag fontos ágazatokat érintő fejlesztésekre nem került 
sor. 1951-ben bezárt a brennbergi szénbánya, ezt követően a munkaerőt újonnan telepített gyárakban 
(gépgyár, ruhagyár, farostlemezgyár, autóalkatrész gyártás, épületasztalos-ipari vállalat) foglalkoztatták. 
Az 1950-es évek közepétől állami intézkedés hatására az önálló vállalatokat felszámolták, központi 
irányítású nagyvállalatok gyáregységeivé váltak. Az ezt követő extenzív gazdaságfejlesztés hatására 
megnövekedett a városi népesség és az ingázók száma is. A város infrastruktúrája, közművei és 
szolgáltató szektora nem volt képes lépést tartani az igények emelkedésével. 1968-tól az iparfejlesztés 
intenzív módja került előtérbe; a gépesítettség növekedésével párhuzamosan csökkent a vállalatok 
munkaerőigénye. Az 1970-es évek közepétől a felszabaduló munkaerő mind nagyobb arányban vállalt 
munkát az infrastrukturális ágazatokban és a szolgáltató szektorban (egészségügy, oktatás, kereskedelem, 
idegenforgalom, vendéglátás). Az 1980-as évek elejétől szerkezeti átalakulásra került sor az iparban. 
A gazdasági munkaközösségek megalakulását követően erősödött a magántulajdonnal kapcsolatos 
szemlélet, majd fokozatosan megjelent a magántőke. Az évtized során az ágazat súlya – kiemelten a 
textilipart – jelentősen csökkent, a termékszerkezet-váltás és a magántőke bevonása következtében 
azonban növekedett a termelési érték.

A községek iparosodásában a XX. század második felében az államilag irányított ipartelepítés és 
a – nagyrészt a II. világháborút megelőző hagyományokra épült – kisipar játszott szerepet. Az 
államosított, majd centralizált irányítású vállalatok gyáregységeket, részlegeket nyitottak a térségben. 
A mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan az ÁFÉSz keretében vágóhidak létesültek Ágfalván, 
Egyházasfaluban, Ivánban és Fertőszentmiklóson. A növénynemesítő és kutató központok vidéki 
telepítése (Fertőd, Röjtökmuzsaj, Zsira) mellett Fertődön malomipari keverőüzemet, Nagycenken 
magtisztító és keverőüzemet hoztak létre. A petőházi cukorgyár 1959-ig részben osztrák tulajdonban 
működött, majd sor került az államosítására. Az élelmiszeripar ágazati közül sütőipari beruházás 
létesült Lövőn, Nagycenken a soproni kenyérgyár nyitott üzemet, Fertődön pedig konzervgyár 
létesült. Szintén Lövőn a korábbi kasza-, kés-, valamint kanál-villa- és késgyár államosítását követően, 
az egység előbb a soproni Tűgyárhoz, majd az ELZETT Zár- és Vasalatárugyárhoz tartozott. A helyi 
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adottságoknak megfelelően Ivánban az erdészet fűrésztelepet és fafeldolgozó üzemet létesített. A Fertő 
menti nádgyártásnak pedig Fertőszentmiklóson hozták létre a központját, Fertői Nádgazdasági Vállalat 
néven. A soproni magasépítő vállalat mellett az építőipart vidéken a Fertődi Építőipari Szövetkezet és 
az abból kivált Ferbau képviselte. Nagycenken működött a Soproni Édesipari Vállalat asztalosrészlege, 
Peresztegen pedig a győri Rába gyár keretében mezőgazdasági gépalkatrészeket gyártottak. A térségre 
legjellemzőbb ágazat azonban vidéken is a textil- és ruházati ipar volt. A soproni székhelyű Ciklámen 
Ruhaipari Szövetkezet varrodát létesített Lövőn, Fertőendréden és Fertődön; a Soproni Ruhagyárhoz 
pedig a fertőszentmiklósi varroda tartozott. A Sotex Pusztacsaládon volt jelen. Fertőszentmiklósra 
gyáregységet telepített a Győri Pamutszövő és Műbőrgyár. A Vas megyei textilipari vállalatok közül 
a Kőszegi Ruhaipari Szövetkezet Völcsejen varrodát, Egyházasfaluban konfekcióüzemet létesített, a 
szombathelyi cipőgyár pedig Sopronkövesden hozott létre üzemet. A gyáregységek telepítése követte 
az állami fejlesztéspolitikát, ezzel kijelölve a települések fejlődési lehetőségeit és funkcióit. A soproni 
vállalatok részben munkaalkalmat biztosítottak a környező községek lakosságának is; Harka, Ágfalva, 
Kópháza, Fertőrákos mellett a köz- és vasútvonalak mentén akár 20-25km-ről is ingáztak a dolgozók. 
Kisebb, ma mikrotérséginek nevezett foglalkoztatási vonzáskör jellemezte Fertődöt, Fertőszentmiklóst 
és Petőházát, valamint Egyházasfalu, Iván, Lövő és Sopronkövesd településeket. A helyi foglalkoztatásban 
jelentős szerepe volt az ingázás mellett a területi gazdasági szerveknek (pl. Fertőszentmiklóson a KPM 
Közúti Üzemmérnöksége, Petőházán a Hídépítő Vállalat Építésvezetősége) is. A rendszer enyhülését 
követően – részben a háziipari hagyományokra építve – fejlődött a kisipar. Jellemzően cipészek (pl. 
Csáfordjánosfa, Lövő, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd), szabók és varrónők (pl. Csapod, Csáfordjánosfa, 
Sopronkövesd), autószerelők, lakatosok alkották a helyi kisiparosságot, gyakran főállásuk mellett. A 
legelterjedtebb az építőipar volt; kőművesek, villanyszerelők, tetőfedők, vízvezeték-szerelők, burkolók, 
üvegesek és festők működtek, érintve a kistérség valamennyi települését. Az 1980-as évek elejétől pedig 
egyre többen vállaltak munkát – legálisan vagy illegálisan – Ausztriában az építőipar, a kereskedelem és 
vendéglátás terén, valamint a mezőgazdaságban.

A kistérség ipar szerkezetében napjainkban megtalálhatók a hagyományos és a modern ágazatok 
egyaránt. Az erdőkre települt fafeldolgozó, faipari és asztalosipari vállalkozások meghatározóak a 
térségben. A szintén hagyományosan fejlett textilipar és fémszerkezet-gyártás piaci helyzete megingott, 
utóbbi azonban a modernizálását követően tartja pozícióit. E hagyományokra alapozva modern 
autóipari beszállító, elektronikai, gépipari és csomagolóipari vállalkozások is alakultak a kistérségben. 
Az élelmiszeripar gazdasági és foglalkoztatottságban betöltött szerepe – a petőházi cukorgyár bezárását 
követően – visszaszorult. Sopronban, hazai viszonylatban is jelentős vállalatok működnek, mint a 
Heineken Hungária Sörgyár, a fémiparban az Euro-Elzett Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., az Elzett 
Sopron Felületkezelő Kft., az UNIMAS gépgyár, a gumiiparban a Semperform Kft. és a Sempermed 
Kft.. Az építőanyag iparban a Wienerberger téglagyár, az elektronikai és az autóiparban az IMS, 
valamint az AWF és a Hirschler üvegipari cég, a bútoriparban a SAMAS Hungária Irodabútor Kft. 
és az IKEA csoporthoz tartozó Swedwood Sopron bútorgyár a legjelentősebbek. A kistérség további 
településein is fejlett vállalkozások működnek, így a Roto-Elzett Certa Vasalatgyártó Kft. és a Roto-Elzett 
Vasalatkereskedelmi Kft. Lövőn, a VELUX Kft. Fertőszéplakon, Fertődön és Fertőszentmiklóson, az 
AUTOLIV Kft. Sopronkövesden, valamint az Advanta Hungary Növénynemesítő és Vetőmagtermesztő 
Kft. és a PET Hungária Kft. Sopronhorpácson.

5. Az infrastruktúra fejlettsége
Az 1960-as évekig az infrastruktúra gazdasághoz viszonyított fejletlensége jellemezte a térséget. Az ipar 
és a mezőgazdaság kiemelt fejlesztése mellett a kommunális rendszerek és az – egészségügyi, oktatási, 
közösségi stb. – intézményhálózat infrastrukturális hátterének kiépítése elmaradt. Az országos szinten 
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tapasztalható jelenségre reagálva, a negyedik ötéves tervben már az infrastruktúra kiépítésére szánt 
összegek meghaladták az ipar támogatását. A harmadik szektor elmaradottságának felszámolása 
azonban hosszú időt, kiépítése és fenntartása pedig jelentős forrásokat vett igénybe. A már bemutatott 
közlekedési hálózatok kiemelkedő fejlettségét a térség kedvező földrajzi helyzete és a korábbi 
nyugati orientációja okozta. A további rendszerek azonban jelentős fejlesztésre szorultak. Az 1960-
as években sor került a települési úthálózat pormentesítésére, korszerűsítésére, a járdák kiépítésére. 
Az életkörülmények javulása kedvezett a lakásépítésnek. A házak átépítése és az új lakásépítések 
következtében a települések arculata ekkor jelentősen megváltozott; nagyrészt eltűntek a hagyományos 
építészeti elemek. A tájjellegű épületek helyét átvették az ún. „tízszer tíz méteres, sátortetős házak”. 
A kommunális infrastrukturális rendszerek – pl. villany, víz- és szennyvízvezeték-hálózat, gázellátás 
– kiépítésében jelentős különbségek mutatkoztak. Egyes településeken (pl. Und, Zsira) már az 1930-
as években bevezették a villanyvilágítás, szélesebb körű kiépítésére azonban csak az 1960-as évektől 
került sor. Ágfalva és Gyalóka pedig csak az 1980-as években csatlakozott az elektromos hálózathoz. 
A vízellátást számos településen törpevízművek létesítésével oldották meg. Ilyen községi szintű 
fejlesztésre került sor az 1960-as években Fertőrákoson és Nagylózson, az 1970-es években Csapodon, 
Egyházasfaluban, Ivánban, Lövőn, Nemeskéren és Röjtökmuzsajon, az 1980-as években pedig Völcsejen. 
Ágfalván a soproni vízvezetékrendszerhez kapcsolódtak. Térségi vízellátást biztosít a fertőszéplaki és a 
fertőszentmiklósi víztorony. A szennyvíz-hálózat kiépítésére a rendszerváltozást követően került sor. Az 
1990-es évtizedtől az infrastrukturális fejlettségben meglévő települések közötti különbségeket tovább 
fokozta olyan új elemek megjelenése, mint a vezetékes gázellátás és a telefon-hálózat kiépítése. Az évtized 
folyamán és az ezredfordulót követően a jelentős állami támogatással megvalósult fejlesztések érintették 
szinte valamennyi kistérségbeli települést, így napjainkra a kistérségben közel teljes körű a kommunális 
infrastruktúra kiépítettsége. A különbségek csupán a szolgáltatókhoz köthető kábeltelevízió és Internet 
terén, valamint a közösségi és szociális infrastruktúra elemeiben mutathatók ki.

Az intézményi ellátottság terén a kistérségben általánosnak tekinthető a ravatalozók és tűzoltószertárak 
megléte, amelyek többségét szintén az 1960-as és az 1970-es években építették. A települések többsége 
rendelkezett kultúrházzal, amely gyakran kapcsolódott a községházához. Helyet kapott benne könyvtár, 
ifjúsági klub, egészségház, Hidegségen pedig még kocsma is. Az orvosi rendelők és egészségházak 
kialakítására szintén gyakran a közösségi ház épületében került sor. A körzeti orvosi rendszer 
bevezetésével azonban az aprófalvas térségekben kedvezőtlenül alakult az egészségügyi ellátás. A 
lakossági igények mellett valójában az 1971. évi OTK-ban meghatározott településkategóriák fejlesztése 
valósult meg az 1970-es és az 1980-as években. A kistérség körzeti központjaiban ekkor került sor 
a közösségi és szociális infrastruktúra elemeinek kiépítésére, bővítésére. Fertődön szolgáltató ház 
létesült, a takarékpénztár fiókot nyitott. A kistérségben Sopronon kívül egyedül Fertődön működik 
középiskola. Az átadott új körzeti általános iskolában pedig tanultak fertőendrédi gyerekek is. Míg 
egyes településeken az orvosoknak és pedagógusoknak lakásokat alakítottak ki (pl. Fertőszentmiklós, 
Fertőszéplak, Iván, Nagycenk, Zsira), addig az óvodák és iskolák, valamint az egészségügyi szolgáltatások 
körzetesítése hátrányosan érintette Ebergőc, Hidegség, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere és Völcsej 
községek fejlődését. Harkán és Kópházán bölcsőde, Nagycenken pedig csecsemővédő otthon létesült. 
Hegykőn, Ivánban és Lövőn tornacsarnokkal is bővítették az iskolát, máshol viszont körzetesítették azt. 
Répceszemerén az orvosi és gyógyszertári szolgáltatás, valamint az iskola körzetesítése mellett megszűnt 
az önálló tanács és a plébánia is. A munkaalkalmak hiánya következtében a fiatalok elköltöztek a 
településről. Csapod körzetközponti feladatkört kapott az oktatás terén, majd tanácsát és felső tagozatos 
iskoláját – a körzetéhez tartozó pusztacsaládi gyerekekkel együtt – Fertőszentmiklóshoz csatolták. A 
„városiasodó” nagyközségben két ütemben sor került az iskola fejlesztésére, valamint egészségügyi 
központot és szolgáltató házat is kialakítottak. Az 1960-as években esti tagozatos gimnázium működött 
a településen. Fertőrákoshoz, Hegykőhöz, Ivánhoz, Petőházához és Zsirához hasonlóan itt is fiókot 
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nyitott a takarékszövetkezet. A szociális ellátás terén Egyházasfalu, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Iván, 
Nagylózs, Pereszteg, Sopronkövesd és Zsira rendelkeztek infrastruktúrával. A Hegykőn és Petőházán 
nyitott strand a környék lakosságának nyújtott többletszolgáltatások mellett megalapozta ezen 
települések turizmusfejlesztését (ezzel azonban igazán csak Hegykő tudott élni).

A kommunális infrastruktúra fejlesztései és a települések önállósodása ellenére az intézményi ellátottság 
terén továbbra is jellemző a körzetközpont és perifériája megosztottság. A társulási szabadság, valamint 
a kisebb települések önkormányzatait érintő gazdasági és adminisztratív kényszer következtében a 
közszolgáltatások számos településen hiányosak. A szolgáltatások többnyire biztosítottak a társulási 
formában megvalósított intézményfenntartás és -működtetés által, azonban gyakran csak valamely 
környékbeli településen.

6. Demográfiai folyamatok
A térség népesedési folyamataiban főként az egyes települések – természet- és közlekedés-földrajzi 
– adottságai, a gazdaság fejlődése, a háborús pusztítások, az uradalmak betelepítései, az országhatár 
változása, a II. világháborút követő lakosságcsere, a ki- és betelepítések, valamint a településhierarchia 
irányított rögzítése játszott szerepet.
A térség, természetföldrajzi adottságai folytán döntően mezőgazdasági terült volt egészen a XX. század 
második feléig. A II. József idejétől végzett népszámlálások adatai szerint az átlagos népsűrűség az 
országos átlagértékekhez hasonló nagyságú. Az ipar hiányában azonban a mezőgazdaság produktivitása 
nem volt képes eltartani ekkora népességet. A térségre jellemző volt a kivándorlás és a belső vándorlás. 
A népesség száma és a népesedés tekintetében jelentős területi egyenlőtlenségek alakultak ki. A jó 
talajadottságokkal és nagy külterülettel rendelkező településeket (pl. Fertőszentmiklós, Pereszteg, 
Nagylózs), és a nagybirtokos családok uradalmait, majorságait (pl. Süttör, Fertőendréd, Sopronkövesd, 
Sopronhorpács) fejlett gazdaság és magas népesedési ütem jellemezte. A Cser községeiben (pl. Iván, 
Pusztacsalád) a jelentős külterületek ellenére szerényebb körülmények között éltek. A helyiek gyakran 
vállaltak napszámot a környező településeken, általánossá vált az ingázás. A nemesi községekben 
(pl. Alszopor, Csér, Egyházasfalu, Ebergőc, Gyalóka, Nemeskér) a birtokok elaprózódása miatt 
elszegényedő köznemesek elküldték jobbágyaikat. Az elvándorlás mellett a családok körében nagy 
arányban fordult elő az „egyke”, amely hatására jelentősen csökkent a népességszám. (Még az 1930-as 
években is Ebergőcön és Gyalókán a legalacsonyabb a születések száma.) A demográfiai erodálódást e 
települések összevonásával (pl. Újkér, Zsira, Csáfordjánosfa kialakulása) igyekeztek megállítani a XX. 
század első felében. A lakosság belső vándorlását erősítette a büki cukorgyár leégése, majd a nagycenki 
gyár bezárása. Ezek hatására a helyben maradó idősebb népesség elszegényedett, a fiatalabbak többsége 
pedig Petőháza környékére költözött. A századforduló amerikai aranyláza hatására a térség számos 
szegényebb településéről vándoroltak ki, azonban többségük – a nyelvtudás és a munkalehetőségek 
hiányában – idővel visszatért. A térség agrártermékeinek legfontosabb felvevőpiaca Bécs volt. Aktív 
kereskedelmi tevékenység jellemezte főként a horvát nemzetiségi települések lakosságát. A határok 
módosításai ellenére a II. világháborúig aktív kapcsolatban álltak a határtérség lakói. A rokonság 
mellett a munkakapcsolatok is meghatározóak voltak. A II. világháborúig a Sopronban létesült 
vállalatokat és az említett cukorgyárakat leszámítva a kistérség területén nem működött számottevő 
ipari létesítmény. A lakosság túlnyomó többsége a mezőgazdasághoz kötődött. A vidéki társadalmat 
nagyrészt törpebirtokosok, földnélküli mezőgazdasági munkások és nincstelenek alkották.

A II. világháborút követően, a politikai és gazdasági irányváltás jelentős hatást gyakorolt a térség 
népességére és népesedési folyamataira. A népesség számának jelentős ingadozásai mellett a 
foglalkoztatási szerkezet kiegyensúlyozottabbá vált. Az ipartelepítés és a körzetközpontok fejlesztése 
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módosította a népesség területi eloszlását. A lakosságszám ugyan fokozatosan emelkedett, a háborús 
veszteségek és a nagy arányú kitelepítések miatt azonban csak 1980 körül érte el a háború előtti 
szintet. A népességszám változásában több tényező játszott szerepet. A világháborút követően a 
német nemzetiségű Balfról, Sopronbánfalváról, Harkáról, Fertőbozról, Fertőrákosról a lakosság 
85-95%-át kitelepítették. Ennek megfelelően az 1949. évi népszámlálási adatok jelentős visszaesést 
mutatnak az 1941-es népszámláláshoz képest. A kitelepítések nyomán üresen maradt házakba 
megindult a betelepítés. Az új lakók nagyrészt a Rábaközből (pl. Bogyoszló, Beled, Vica) származtak, 
de érkeztek betelepülők az Alföldről és a Felvidékről is. Az 1956-os események során a határ menti 
településekről többen külföldre távoztak, 1 főt pedig Kistarcsára internáltak a menekülők segítése miatt. 
A disszidálások főként a fiatalabb korosztályt érintették, így a távozók okozta veszteség a következő 
évtizedben is éreztette hatását. A mezőgazdaság átszervezésekor a jómódú gazdák kuláklistára kerültek, 
és végül többeket internáltak a Hortobágyra.

Az 1950-es évektől átalakításra került a gazdaság szerkezete. Az extenzív iparfejlesztés a községek 
viszonylatában belső átrendeződést okozott. Fokozatosan kialakultak az iparosodottabb vidéki 
települések, amelyek főként a fő közlekedési tengelyek mentén helyezkedtek el. A foglalkoztatási 
szerkezet megváltozott. A mezőgazdaságban nagyüzemek alakultak, a gépesítés és a növénytermesztés 
kemikalizálása révén intenzívebbé vált a gazdálkodás. A korábban agrártérség kiemelt településein 
iparosítás indult. A mezőgazdaság intenzifikálódása révén felszabaduló vidéki rétegek az iparban, majd 
az 1970-es évektől kezdődően a fejlődő tercier szektorban találtak munkát. A mezőgazdasági területek 
népességének fokozatos csökkenése a társadalom fejlődésének természetes velejárója volt. (Rétvári L., 
1977) Ennek hatására a népesség száma és a népsűrűség Sopronban és a vidéki központokban emelkedett, 
a környező települések és a főútvonalaktól távolabb fekvő községek rovására. A legfőbb népesség-
kibocsátók a Fertő parton (pl. Fertőboz, Hidegség) és a Cserben (pl. Csér, Répcevis, Pusztacsalád), 
főként alacsony népességszámú települések. Az 1970-es évektől körzetesítésre és az intézményrendszer 
elemeinek ehhez kapcsolódó irányított telepítésére került sor. A közös tanácsok székhelyein vonták össze 
az oktatási intézményeket, e településeken alakították ki a szociális intézményeket, és itt fejlesztették 
a szolgáltató szektort. Mindez erősítette a foglalkoztatási szerkezet változása következtében kialakult 
vándorlási folyamatokat. A munkalehetőségek és szolgáltatások tekintetében gyengébben ellátott, 
egyébként is alacsonyabb népességű településekről a munkaképes korú lakosság a körzetközpontokba 
vándorolt. A kistelepüléseket csökkenő népességszám, idősödő korszerkezet, természetes fogyás és 
negatív vándorlási egyenleg jellemezte.

Napjainkban a kistérség településeinek természetes szaporodása tekintetében a megyei és országos 
tendencia figyelhető meg. A születések száma a települések túlnyomó többségében alacsonyabb a 
halálozások számánál. A rendszerváltozást követő időszakot vizsgálva egyedül Harka településen 
mutatható ki pozitív egyenlegű népszaporulat. A kistérség többségére jellemző természetes fogyást, 
a térség nyugati határ menti helyzetéből adódó vándorlási különbözet kompenzálja, így a kistérség 
népességszáma nő. A betelepülő lakosság jórészt hazánk középső és keleti részeiből származik. A 
megfigyelhető negatív természetes szaporulat mellett a korszerkezet változása is kedvezőtlen irányba 
mutat. E folyamat – jelentős szóródás mellett – leginkább a demográfiai erodálódásnak kitett, egyébként 
is alacsony népességszámú településeket érinti. Többségében az egykori köznemesi – pl. Csáfordjánosfa, 
Gyalóka, Nemeskér, Szakony –, a szűk külterületű – pl. Ebergőc –, valamint a Cser hagyományosan 
szegényebb településein – pl. Csapod, Pusztacsalád – mutatható ki e tendencia. A korcsoportok 
alapján Iván népessége a legkedvezőbb összetételű; a településen a gyermekkorúak száma meghaladja 
a nyugdíjas korú lakosok számát. A kistérségben a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatok 
kedvezőek. Az ipari vállalkozások azonban többnyire kevésbé kvalifikált munkaerőt alkalmaznak. 
A munkanélküliség a diplomások körében is meglévő probléma. Az aktív keresők aránya viszonylag 
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alacsony, ám ez nem a munkanélküliségre, inkább az említett kedvezőtlen korszerkezetre vezethető 
vissza. A kistérségben jelentős az ingázás mind a kistérségi központ, a mikrorégiós központok és a 
környező városok, mind Ausztria irányába. Az iskolázottság szintje a kistérségben az országos átlagot 
meghaladó, magas az érettségizettek és diplomások aránya.

Az említett folyamatok következményeként a kistérség lakossága ma rendkívül összetett, többségében 
a lakóhelyéhez évszázados gyökerekkel nem kötődik. Ugyanakkor a nemzetiségi tömbökben 
élő lakosság erős nemzetiségi és lokális identitással rendelkezik. A lakosságot a megélhetéshez, a 
munkaalkalmakhoz és a nemzetiségi kapcsolatokhoz kötődően magas mobilitási hajlandóság jellemzi. 
A településhierarchiának megfelelően a népességszám és a népesedési viszonyok nagy különbségeket 
mutatnak. Az intézményrendszer kiépítése és a gazdaságfejlesztés által érintett települések mellett, 
csökkenő népességű aprófalvak is találhatók.
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IV. EREDMÉNYEK

1. Egyenlőtlenségek a Sopron-Fertődi kistérségben

1.1. A komplex fejlettségi mutató egyenlőtlenségei
1.1.1. Gazdasági mutatók
1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma
A kistérségben a gazdasági aktivitás a földrajzi helyzetnek és a kedvező gazdasági lehetőségeknek 
köszönhetően az országos átlagot meghaladó mértékű. A térség fejlettsége azonban nem egységes. 
A vizsgált időszak kezdetén, 1992-ben Sopront a Sopron-Fertődi kistérség további településeihez 
viszonyítva a gazdasági aktivitás terén kiugróan magas adatok jellemezték. A vidék központjaiban – 
Fertőd, Fertőszentmiklós és Lövő – a relatív magas népességszám következtében nem kiemelkedő a 
fajlagos gazdasági aktivitás mértéke. A mutató kistérségi átlagot meghaladó értéket mutatott Sarród, 
Fertőd, Hegykő, Pinnye, Kópháza, Nagycenk és Sopronhorpács esetében. A települések többségében 
azonban messze átlag alatt maradt a vállalkozások 1000 lakosra jutó száma. A gazdasági aktivitás 
jellemzően a kistérség déli részén, valamint a Sopron és az osztrák határ által elzárt, határátkelővel 
nem rendelkező településeken volt a legalacsonyabb mértékű. A vizsgált 15 év során rendkívül eltérő 
nagyságrendben növekedett az egyes településeken a vállalkozások száma. Mind az 1992-es fejlettség, 
mind a fejlődés tekintetében Sopront jellemzik a legmagasabb, a kistérség déli településeit pedig a 
legalacsonyabb értékek. A Sopron környéki, korábban elzárt települések, a Fertő part községei, valamint 
Fertőszentmiklós és Lövő közvetlen környezetének erőteljes fejlődése következtében kistérségi szinten 
összességében csökkentek a különbségek a gazdasági aktivitás terén.

Működő gazdasági szervezetek számának változása
A gazdasági aktivitás mértéke kistérségi szinten a vizsgált időszak alatt szintén folyamatos fejlődést 
mutatott. Az egyes települések, és egyes évek tekintetében azonban jelentősek az eltérések a gazdasági 
szervezetek számának változásában. A mutató változásának éves adatait elemezve a gazdaság bővülése 
rendkívül mozaikos képet mutat. Szinte valamennyi településen kimutatható dinamikus fejlődést jelző 
év, amelyből csak a kezdetben is magas gazdasági aktivitással jellemzett települések maradtak ki. A 
hullámokban megjelenő bővülés többnyire infrastrukturális fejlesztéshez, egy-egy letelepedő vállalkozás 
dinamizáló hatásához, a határnyitással megjelenő keresletnövekedéshez és a gazdasági kapcsolatok 
erősödéséhez köthető. A változásra vonatkozó első, 1993-as adatok alacsony gazdasági aktivitás mellett 
az egyes települések esetében rendkívül eltérő bővülést jeleznek. Hidegségen a vállalkozások száma a 
hatszorosára nőtt, míg hét – főként kisebb és gazdaságilag fejletlenebb – településről adatok sem állnak 
rendelkezésre. A kiugró értékek – Hidegség, Zsira, Fertőboz és Újkér – következtében a települések 
többségét az átlagtól messze elmaradó értékek jellemzik a gazdasági szféra bővülése tekintetében. 
A szervezetek számának változási üteme a 15 éves időszak egészét vizsgálva jóval kiegyenlítettebb. 
Dinamikusan bővült jellemzően Sopron, a határátkelők közelében lévő települések, a korábbi ipari 
központ, Fertőszentmiklós gazdasági aktivitása, továbbá relatív dinamikus bővülés mutatkozik 
a kezdetben rendkívül kevés vállalkozással rendelkező településeken (pl. Csér, Csáfordjánosfa, 
Répceszemere, Nemeskér, Gyalóka). A legalacsonyabb ütemű fejlődést e tekintetben Egyházasfalu, 
Iván, valamint a kistérség déli részének központja, Lövő érte el.

1000 lakosra jutó felsőoktatási intézményben dolgozó oktatók száma
A Sopron-Fertődi kistérségben egyetlen felsőoktatási intézmény működik. A soproni székhelyű Nyugat-
magyarországi Egyetem 2005-ben további Karokkal rendelkezett, a kistérség határain túli Győrben, 
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Mosonmagyaróváron és Székesfehérváron. Az adatok szerint 350 oktató dolgozott az intézményben, 
a lakhely szerinti megoszlásuk azonban nem ismert. A lakosságszámra vonatkoztatott kistérségi 
átlag alapján 3,75 felsőoktatásban dolgozó oktató jut 1000 lakosra. A kedvező érték kizárólag Sopron 
e téren mutatott fejlettségének köszönhető, aminek hatásai elsődlegesen az iskolázottsági mutatók 
fejlettségében jelentkeznek a kistérség településein.

Egy fő állandó lakosra jutó összes belföldi jövedelem
A Sopron-Fertődi kistérség jövedelmi viszonyai – az említett kutatások és adatsorok alapján – 
országosan a legkedvezőbbek közé tartoznak. A kistérség azonban e tekintetben sem egységes. 1992-
ben az egy főre jutó belföldi jövedelem Sopronban és az említett cukorgyárnak – és az alacsony 
lakosságszámnak – köszönhetően Petőházán volt a legmagasabb. Szintén kedvező adatok jellemezték a 
vidéki (al)központok, így a gazdasági szervezőerőként funkcionáló Fertőszentmiklós és Lövő, valamint 
a kulturális, turisztikai és részben gazdasági szerepkörrel rendelkező Nagycenk és Fertőd lakosságának 
átlagos jövedelmi helyzetét. Az elérhetőség hiánya következtében a kistérség déli és középső részein, 
valamint az elzártság miatt a Fertő part egyes településein relatív alacsony volt a gazdaság fejlettsége, 
így a lakosság jövedelemszerzési lehetőségei is. A vizsgált mutatót tekintve 2006-ig a kedvező kiinduló 
helyzetben lévő települések fejlődtek a legdinamikusabban, amelyekhez a Lövő környéki települések, 
valamint a termálturizmus fejlődésének köszönhetően Hegykő, a turizmus és a „bevásárlóturizmus” 
által pedig Fertőd tudott csatlakozni. Kedvező folyamat, hogy a korábban alacsony jövedelmi szinttel 
rendelkező települések jelentős része, a gazdasági aktivitás bővülése révén a kistérségi átlagot meghaladó 
ütemben fejlődött. Belső átrendeződés a korábban fejletlen helyi gazdasággal rendelkező települések 
jövedelmi mutatóinak erősödése hatására következett be (pl. Gyalóka, Und és Völcsej előretörése az 
időszak végére). Ez utóbbi települések esetében egy-egy jelentősebb beruházás az alacsony lakosságszám 
következtében jelentős növekedést eredményezett a fajlagos jövedelmi mutatóban. A legfejletlenebbek 
közé tartozó Csér és Csáfordjánosfa lakosságának jövedelmei növekedtek a legalacsonyabb mértékben, 
így e két település relatív pozíciója is tovább romlott.

1.1.2. Infrastrukturális mutatók
Közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakások aránya
A közművek kiépítettsége a kistérségben az 1990-es évek elején magas szintű volt. A kistérség 
többségében 80-90% feletti volt a vízvezeték-hálózat kiépítettsége 1992-ben. Szinte valamennyi 
településen a lakások többsége már korábban bekötésre került a vezetékes ivóvíz-hálózatba. A 
legmagasabb értékek Hegykőn és Fertődön mutatkoztak. Szembetűnőbb az infrastruktúra-fejlesztésből 
kimaradt Ebergőc, Und, Répceszemere, Csáfordjánosfa és Csér helyzete. Az 1990-es évek során hazai 
területfejlesztési pályázatok által finanszírozott programok keretében az említett települések érték el 
a legmagasabb fejlődést az elemzett mutató tekintetében, így behozva lemaradásukat. 1996-ra közel 
valamennyi lakás bekötésre került a vízvezeték-hálózatba. A magas értékkel rendelkező települések, és 
a fejlesztések hatására javuló ellátottságú települések esetében is ez évtől nagyjából azonos a kiépítettség 
mértéke. Így közel kiegyenlített a kistérség településeinek fejlettsége e mutató tekintetében.

Egy km vízhálózatra jutó csatornahálózat hossza
A vízvezeték-hálózattól eltérően az 1990-es évek elején a csatornahálózat csak nyomokban volt fellelhető 
hazánkban és az elemzett Sopron-Fertődi kistérségben is. A kistérség 39 települése közül csupán 11 
településen épült ki részlegesen a csatornahálózat. A vízhálózathoz viszonyítva legmagasabb arányban 
Petőházán, Sopronban, Nagylózson, kis mértékben pedig Hidegségen és Fertőszentmiklóson volt jelen. 
A többi településen arányuk 0 vagy ahhoz közeli értéket mutatott. A vizsgált időszak során jelentős 
forrásokat használtak fel a települések a csatornázottság javítására. Többségük (pl. Egyházasfalu, 
Fertőboz, Fertőendréd, Harka, Nagycenk, Répcevis, Szakony) esetében nagy beruházás által közel teljes 
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körű ellátás valósult meg, míg mások (pl. Fertőrákos, Sarród) lassabb, több lépcsős fejlesztésekkel érték el 
a kommunális szolgáltatások körének bővítését. 2006-ra számos településen (pl. Sarród, Zsira, Ágfalva) 
a csatornahálózat hossza jelentősen meghaladta a vízhálózat hosszát. Továbbra is alacsony a mutató 
értéke Fertődön, Hegykőn, Lövőn és Pinnyén.A mutató legjelentősebben Sarródon, Fertőszéplakon és 
Fertőrákoson javult, de a kistérség valamennyi településén sor került fejlesztésekre.

Vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartások száma a lakásállomány százalékában
A gázellátás feltételeinek kialakítását célzó beruházások szintén az 1990-es évek közepén kezdődtek. 
A kistérség települései közül csupán hat esetében (Fertőd, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Petőháza, 
Sarród és Sopron) volt gázszolgáltatás 1992-ben. Az említettek közül Sopronban már ekkor 80%-
ot meghaladó arányban kapcsolódtak a lakások a vezetékes gáz hálózatába. Ennek következtében a 
kistérségi központ jelentősebb fejlődést nem mutatott a vizsgált időszak során. A szolgáltatással 
kapcsolatos komolyabb beruházásokra főként a főútvonalak mentén és a Fertő parton elhelyezkedő 
településeken került sor. A kezdeti eredmények ellenére Sarródon nem folytatódott a szolgáltatás 
jelentős bővítése, továbbá a déli területek települései közül is csak Zsirán és Pusztacsaládon mutatható 
ki nagyobb arányú fejlődés.

1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma
Az idegenforgalom területi megoszlása a kistérségben rendkívül egyenlőtlen. A települések többségén 
nem üzemel szálláshely-szolgáltató vállalkozás. Az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák tekintetében az 
egyenlőtlenséget tovább mélyíti a helyi attrakciók és a szálláskategória terén létező különbségek. 1992-
ben Röjtökmuzsajon volt a legmagasabb a mutató értéke, amelyet a jelentős vendégforgalom mellett 
az alacsony lakosságszám határozott meg. Hegykőn a már említett fürdő jelenti a turizmus alapját, 
Sopronban pedig a változatos komplex turisztikai kínálat és a város kedvező imázsa. A vizsgált időszak 
során a mutató tekintetében a legjelentősebb növekedést Hegykő érte el. A gyógyidegenforgalommal 
kapcsolatos fejlesztések hatására újabb turisztikai szolgáltatók jelentek meg, és növekedett a 
kereslet is. Röjtökmuzsajon a szálloda kihasználtságának fokozása, míg Sarródon a természetközeli 
turisztikai kínálat és fogadókapacitásának kialakítása hatott kedvezően a vendégforgalomra. 2006-ra 
a kistérségben a szálláskategóriák a diverzifikált turisztikai ágazatoknak, a helyi sajátosságoknak és a 
befektetők tőkeerejének megfelelően rendkívül változatosak. A kistérségben a falusi szálláshelyektől 
és magán szállásadóktól kezdődően, a panziókon át egészen a 4*-os szállodákig többféle kategória áll 
a vendégek rendelkezésére. A kínálat és a kapacitások, valamint a vendégforgalom valódi nagysága 
mellett a vendégéjszakák bejelentésére vonatkozó hajlandóság is befolyásolja az e mutató által jelzett 
egyenlőtlenséget.

1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma
A kiskereskedelmi ellátottság terén erősen mozaikos képet mutatott a kistérség 1992-ben. Az egyes 
települések adatsorai alapján, az időszak kezdetén az ÁFÉSZ hálózat meglévő elemei következtében az 
alacsony népességszámú települések érhették el a legkedvezőbb értékeket. A kereskedelmi központnak 
is számító Sopron adatai szintén kimagasló értéket mutatnak, a népesség jelentős súlya mellett. Az 
ellátottság a kis lakosságszámú, valamint a határ és a közlekedési lehetőségek következtében részben 
elzárt településeken a legalacsonyabb. A vizsgált időszak során a kereskedelmi egységek számának 
bővülése valójában a gazdasági fejlődés, a (bevásárló)turizmus és a vidéki népességkoncentráció 
térbeli leképeződésének tekinthető. Ennek megfelelően e téren legjelentősebb fejlődés Fertőd és 
Fertőszentmiklós, valamint a megnyitott fertődi és kópházi határátkelő vonzáskörzetében tapasztalható. 
Az imént taglalt turisztikai adottságok szintén a helyi keresletet erősítették. Az ellátottság csökkenésében 
pedig főként – az időszak elején kedvező tényezőnek tekintett – alacsony népességszám játszott szerepet.
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Komplex életminőség elérési mutató – a legközelebbi megyei jogú város közúti távolsága
A térség településszerkezeti sajátosságai, a korábbi vonzáskapcsolatokat figyelmen kívül hagyó Trianon-i 
határkijelölés, valamint a kistérségek területét meghatározó jogszabályok eredményeként a Sopron-
Fertődi kistérség centruma a kistérség „földrajzi perifériáján” helyezkedik el. Ennek következtében 
a vidéki települések egy része jelentős távolságra található a centrum megyei jogú várostól. A 
kistérség sajátossága, hogy a környező kistérségi centrumok – így Kapuvár, Csepreg és Répcelak – is 
vonzást gyakorolhatnak a Soprontól távolabbi községekre. Vas megye székhelye, Szombathely közúti 
megközelíthetősége kedvezőbb 8 település számára (a települések közel negyede!), mint saját kistérségi 
központjuk. Az említett települések (Csáfordjánosfa, Csér, Gyalóka, Iván, Répceszemere, Répcevis, 
Szakony és Zsira) számos tekintetben – ahogy az adatok is mutatják – belső periféria helyzetűek a 
régióban. Oktatási, kulturális, foglalkoztatási és gazdasági kapcsolataik egy része Vas megyei 
településekkel szorosabb, mint saját kistérségükkel.

1000 lakosra jutó távbeszélők száma
A telefonhálózat országos bővítése az 1990-es évek elején a Sopron-Fertődi kistérséget is elérte. A vizsgált 
időszak kezdetén a legmagasabb fejlettség e téren a főútvonalak mentén elhelyezkedő, gazdaságilag is 
jobban prosperáló, valamint a Fertő parti településeken mutatható ki. A távbeszélők 1000 lakosra jutó 
száma tekintetében 1992-ben Fertőhomokról származik a legkedvezőbb mutató. A Sopron és a határ 
áltál elzárt települések, valamint a Sopronkövesd–Röjtökmuzsaj–Csapod vonaltól délre eső összefüggő 
terület a legfejletlenebb. A kistérség külső perifériáján található elzárt településeken – Zsira, Szakony, 
Gyalóka, Répcevis, Répceszemere – tapasztalható a legalacsonyabb érték. Az időszak során végrehajtott 
fejlesztések területi vetülete rendkívül mozaikos. A kimagasló értékekkel rendelkező településeken – a 
nagyrészt a mutató felülről korlátos jellegének megfelelően – többnyire kisebb ütemben folytatódott az 
infrastruktúra kiépítése. A vizsgált 15 éves időszak alatt legjelentősebb ütemben Sarródon és Gyalókán 
történtek fejlesztések, amelyek részben a vetítési alapként szolgáló lakosságszámmal, másrészt a kezdeti 
„fejlettséggel” állnak összefüggésben. A déli térségben azonban az átlagot meghaladó ütemű fejlesztések 
mellett továbbra is maradtak alacsony ellátottságú települések.

1.1.3. Társadalmi-szociális helyzet
Az év folyamán épített 3-x szobás lakások aránya
A mutató értéke jelentősen ingadozik az egyes települések és az egyes évek viszonylatában is. A társadalmi 
és szociális jellegű tényezők mellett számos egyéb adottság – így a gazdasági helyzet, a családméret, 
az építkezési szokások, a település lakosságszáma, népesedési és népmozgalmi folyamatok stb. – is 
befolyásolja, így települési szintű valós tendenciák kimutatása és meghatározása ezek ismerete nélkül 
nehézségekbe ütközik. Az egyes évek fejlettségi rangsora jelentősen eltér egymástól, annak térszerkezete 
rendkívül mozaikos. A 15 éves adatsort figyelembe véve azonban megállapítható, hogy a Sopron-
Fertődi kistérségben – az országos mértéket meghaladó gazdasági fejlettség következtében – magas 
a 3-x szobás épített lakások aránya. A vizsgált időszak során a legjelentősebb fejlődés Pusztacsaládot, 
míg a legkedvezőtlenebb folyamatok Zsirát és Völcsejt érintik, ez azonban fenntartásokkal kezelendő, 
mivel jelentősen befolyásolja a kezdő év – jelen esetben 1992 – kiugróan magas vagy alacsony értékű 
mutatója. Összességében a kistérségre jellemző az építkezések területi koncentrációja, valamint a 
lakások alapterületének az országos átlagot meghaladó nagysága.

1000 lakosra jutó személygépkocsik száma
A kistérség lakosságának életszínvonalát – és gazdasági helyzetét – jelző 1000 lakosra jutó 
személygépkocsik száma tekintetében teljes adatsor állt rendelkezésemre. Az állomány abszolút 
nagysága, valamint annak változása az előzőnél megbízhatóbb trendeket ír le. A személygépkocsik 
fajlagos értéke 1992-ben Petőházán és Fertőhomokon volt a legmagasabb. A fejlett gazdaság mellett 
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a viszonylag alacsony népességszám határozta meg e mutatók kedvező szintjét. Kiemelkedő értéket 
jeleznek az adatok a gazdasági centrumként, illetve alcentrumként funkcionáló Sopron, illetve Fertőd 
és Fertőszentmiklós esetében, valamint a fejlett tengelyek mentén. A Sopronhorpács–Csapod vonaltól 
délre eső térségben, továbbá a határzóna és a kedvezőtlen közlekedés-földrajzi helyzettel rendelkező 
településeken legalacsonyabb a személygépkocsi-ellátottság. Kistérségi szinten jellemző a kiegyenlítődés; 
leginkább a kedvezőtlenebb mutatóval rendelkező településeken nőtt a gépkocsik fajlagos száma, míg 
a többi településcsoport esetében kisebb mértékű bővülés vagy stagnálás figyelhető meg. Az előbbi 
csoport tagjai főként a határ menti térségekből (pl. Fertőrákos, Ágfalva, Kópháza, Fertőboz, Répcevis), 
valamint a kistérség belső perifériájáról (pl. Ebergőc) kerülnek ki. Csér és Csáfordjánosfa fejlettsége e 
mutató tekintetében továbbra is a legkedvezőtlenebb.

Vándorlási különbözet évi átlaga
A kistérséget alkotó települések lakosságszáma rendkívüli szélsőségek között mozog, ezért a vándorlási 
különbözetet valamennyi település esetében az adott év átlagos lakosságszámához viszonyítottam. 
A mutató értékei ezáltal összehasonlíthatókká, értelmezhetővé váltak. Az így számított vándorlási 
egyenleg az abszolút értékeknél jóval homogénebb képet mutat. A kimutatható értékek ingadozása 
kiegyensúlyozottabb. A kistérség egészét vizsgálva az abszolút számok tekintetében lehetőség van 
trendek meghatározására, amelyekben főként az adott település határ- és Sopron közeli fekvése, a 
helyi gazdasági aktivitás és ennek feltételrendszere, továbbá az elérési és ellátási viszonyok játszottak 
szerepet. Ugyanakkor az egyes évek és egyes települések adatsora alapján – a lakásépítéssel kapcsolatos 
mutatóhoz hasonlóan – megállapítható, hogy rendkívüli ingadozások léteznek. 1992-ben a kistérségben 
összességében pozitív volt a vándorlási egyenleg, azonban 14 település esetében a vándorlások a 
népességszám csökkenése irányába mutattak. A vizsgált időszak első évében a népmozgalmi események 
hatására arányaiban Nagylózson emelkedett legjelentősebben a népesség száma. További kiemelkedő 
értékekkel rendelkezett Fertőhomok, Harka, Völcsej és Zsira. A jelzett települések sem földrajzi, sem 
gazdasági, társadalmi vagy egyéb demográfiai tényezők alapján nem tipizálhatók. Szintén heterogén a 
legkedvezőtlenebb mutatókkal rendelkezők csoportja. A periférikus helyzet mellett egyéb kapcsolat nem 
mutatható ki Sarród, Csapod, Röjtökmuzsaj, Ebergőc, Sopronhorpács, Iván, Répceszemere, valamint a 
legjelentősebb elvándorlással sújtott Gyalóka esetében. Az időszak során a vizsgált mutató tekintetében 
kiugróan magas fejlődést ért el Gyalóka, amely segítségével pozícióját nagyban javította. A fejlődés 
azonban összefüggésben áll a település szélsőségesen alacsony népességszámával. A mutató átlag körüli 
mértékben javult jellemzően az 1992-ben legkedvezőtlenebb vándorlási helyzetű települések esetében. 
A kezdeti években legjelentősebb vándorlási aktívummal rendelkező településeken azonban az időszak 
során a népmozgalmi mutatók jelentős romlása következett be. E tendencia főként a határ menti átlagos 
lakosságszámú településeket érintette.

60 évnél idősebb népesség aránya
A népesség korcsoportok szerinti összetétele tekintetében a kistérség többnyire homogén egységekre 
bontható. A mutató legkedvezőbb értékei Sopront és közvetlen vonzáskörzetét jellemezték. Az időszak 
során mindvégig Sopron környékéről származnak a legkedvezőbb adatok. Emellett a fejlett vidéki 
„központokban”, Fertődön, Fertőszentmiklóson, Lövőn és Nagycenken a legfiatalosabb a népesség. 
Szintén kedvező az idősek aránya Iván településen, itt azonban inkább a magas születésszám, valamint 
a 14 éven aluliak kistérségi átlagot meghaladóan magas aránya határozza meg a demográfiai megoszlás 
értékét. A legelöregedettebb települések a külső és belső periféria törpefalvai. A Kópházától nyugatra 
és délre eső területeken a 60 éven felüli lakosság aránya közel azonos. A kistérségben átlagosnak 
tekinthető, 35% körüli értékkel a kistérség délkeleti részén található összefüggő településcsoport 
rendelkezett. A mutató az elzárt, szélsőségesen periférikus helyzetű Ebergőcön, Gyalókán, Cséren, 
valamint a szomszédságukban található Nagylózson és Csáfordjánosfán a legkedvezőtlenebb. Az egyes 
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települések számára kedvező, a kistérségi pozitív nivellálódást is jelző folyamatok zajlottak az időszak 
során. A legkedvezőtlenebb korszerkezettel rendelkező települések esetében javult leginkább a mutató 
értéke. Mindez főként Ebergőcön és Gyalókán, kisebb mértékben Nagylózson mérhető. A következő 
mutatók elemzése adja majd meg a választ arra a felvetésre, hogy az értékek kedvező alakulása mögött 
a fiatalabb lakosság számbeli növekedése vagy az idősebb népesség halálozása áll. Az utóbbi esetben a 
demográfiai összetétel javulása valójában népességfogyást, a település elnéptelenedését takarja. Még 
látszólagos fejlődés sem mutatható ki két kistelepülésen, Cséren és Csáfordjánosfán, ahol az 1992-ben 
mért kedvezőtlen értékekben a vizsgált időszak folyamán további romlás következett be. Demográfiai 
erodálódásuk, és a kistérség településeihez mért leszakadásuk tovább folytatódott.

A települések lélekszáma
A történelmileg kialakult hazai településhálózat, valamint a kistérségi lehatárolások jogi, szakmai és 
(helyi) politikai konszenzusának eredményeként eltérő összetételű kistérségek alakultak ki. A város és 
vonzáskörzete kapcsolatokra épülő rendszerben léteznek többpólusú (pl. Keszthely-Hévízi kistérség), 
közel kiegyenlített (pl. Pannonhalmi kistérség), továbbá erőteljes egyenlőtlenségekkel bíró egységek is. 
Utóbbi jellemzően a vidéki központok, régiós központok, megyeszékhelyek, valamint a megyei jogú 
városok kistérségeiben tapasztalható. A települések lélekszámát tekintve a Sopron-Fertődi kistérségben 
egyértelmű Sopron dominanciája. A közel 95 ezres kistérségben a város adja a lakosság majd’ 60%-
át. Az osztályközök meghatározását is olyan erőteljesen befolyásolja, hogy a további települések 
mindegyike a legalacsonyabb értékű csoportba került. A meghatározó soproni népességkoncentráció 
mellett „vidéki központnak” a háromezres Fertőd és Fertőszentmiklós tekinthető. Az időszak végére 
ezer főt meghaladó népességgel további 14 település rendelkezett, amelyek többnyire a kistérség 
fejlettebb, északi részén találhatók. Sopron közelsége, valamint a fő közlekedési tengelyekkel (84. és 85. 
sz. főútvonal) való kapcsolat meghatározónak bizonyult e téren. A legalacsonyabb népességszámmal 
rendelkező településeken – a 100 fő alatti Cséren és Gyalókán, valamint a 236 lakosú Nemeskéren – a 
vizsgált időszak során jelentősen csökkent a lakosság száma. A törpe- és aprófalvak közé tartozik a 
kistérségben további 10 település. E települések földrajzi koncentrációja elsősorban a déli perifériákra, 
a belső perifériákra, valamint részben – a népesebb települések közvetlen közelében – a Fertő partra 
esik. Az időszak során a népességszámban bekövetkezett abszolút változások szintén Sopronban 
a legjelentősebbek. A város egyértelmű dominanciája mellett, átlag körüli fővel gyarapodott az 
agglomerációhoz tartozó Harka és Ágfalva, valamint az egykori orosz laktanya „lakóteleppé alakítása” 
által Fertőd.

Halálozási ráta
A kistérség a halálozási ráta tekintetében az osztályközök alapján nagyjából homogén képet mutatott. A 
települések többsége az átlagosnál kedvezőbb vagy jóval kedvezőbb értékekkel rendelkezett. A pontos, 
idősoros adatok megerősítették, hogy a csoportokba történő sorolás nagyjából kiegyensúlyozott 
eredménye ellenére jelentős területi különbségek léteztek a kistérségben. A kiegyenlítettség látszata 
mögött Nagylózs 1992-es szélsőségesen magas halálozási mutatója állt. A jelentős morbiditás Nagylózson 
kívül kizárólag alacsony lakosságszámú településekre – Gyalóka, Ebergőc és Csáfordjánosfa – jellemző. 
Ez részben magyarázható az alacsony vetítési alap következtében előálló magas relatív értékekkel, 
ugyanakkor tartóssá válása a már említett drámai népességfogyást, egyfajta demográfiai erodálódást 
is jelez. Az időszak folyamán stabilan a legkedvezőbb adatokkal az előző elemzésben említett „fiatalos” 
települések rendelkeztek. A települési szinten kimutatható trendek így a kiegyenlítettség irányába 
mutattak. A legkedvezőbb halálozási mutatókkal rendelkező települések esetében többnyire stagnálás 
vagy enyhe javulás következett be. Kiemelten érvényes mindez Cséren és Gyalókán. Csáfordjánosfán 
és Ebergőcön – és a kedvező folyamatok ellenére Nagylózson – azonban továbbra is jelentős maradt a 
halandóság mértéke.



53

1.1.4. Foglalkoztatási helyzet
Munkanélküliek aránya
A foglalkoztatási helyzet bemutatására a munkanélküliek és a tartós munkanélküliek aktív korú 
lakossághoz viszonyított arányát elemeztem. A Sopron-Fertődi kistérség foglalkoztatás terén – az előző 
fejezetben leírtak alapján – országos viszonylatban kiemelkedően kedvező helyzetű. A kistérség azonban e 
mutató esetében sem tekinthető homogénnek. A munkanélküliség adatainak kistérségi egyenlőtlenségei 
nagyjából követték a gazdasági fejlettség és aktivitás terén megmutatkozó különbségeket. A vizsgált 
időszak során a jelentős gazdasági potenciállal, valamint a kedvezőtlen korszerkezettel rendelkező 
kistelepülések estében volt a legalacsonyabb a munkanélküliség. Az előbbi főként Sopron szűkebb 
munkaerő piaci vonzáskörzetéhez tartozó településekre – pl. Harka, Ágfalva, Fertőrákos –, valamint 
a vidéki foglalkoztatási központokra, így Petőháza, Lövő, később pedig Sopronkövesd környékére volt 
jellemző. Demográfiai okokból kedvező munkanélküliségi adatokkal pl. Ebergőc, a vizsgált időszak 
további éveiben pedig Csáfordjánosfa, Nemeskér és Und rendelkezett. A kistérségi átlagnál magasabb 
munkanélküliség a rossz közlekedési és gazdasági feltételrendszer következtében a külső perifériákat, 
így Gyalókát, Szakonyt, Csért, Csáfordjánosfát és Répceszemerét érintette. A Fertőszentmiklóson 
tapasztalható gazdasági átrendeződés következtében a település munkaerő piaci vonzáskörzetében – pl. 
Csapodon, Pusztacsaládon, Ivánban – szintén kedvezőtlen folyamatok játszódtak le. A vizsgált időszak 
során jelentős nivellálódás figyelhető meg a kistérségben. Szinte valamennyi település esetében csökkent 
a munkanélküliek aránya. A jelentősebb munkanélküliséggel sújtott településeken javult legjelentősebb 
mértékben a mutató értéke. E kedvező változás főként a kistérség déli perifériáját, Szakonyt, Gyalókát, 
Ivánt és Répceszemerét érintette.

Tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli)
A tartós munkanélküliek esetében a kistérség még kiegyensúlyozottabb volt 1993-ban. Az átlagosnál 
jóval kedvezőbb értékkel rendelkezett a települések túlnyomó többsége, számos esetben nem található 
nyilvántartott tartós munkanélküli a lakosság körében. A legkedvezőtlenebb mutatóval rendelkező 
települések azonban – arányait tekintve – szélsőségesen kedvezőtlen értékekkel rendelkeztek. A 
települések túlnyomó többségén rendkívül alacsony volt a tartós munkanélküliek aránya. Magas, 10% 
körüli arányban csupán a kistérség déli, külső perifériáján mutatható ki jelenlétük. Pusztacsalád és Csér 
rendelkezett a legkedvezőtlenebb mutatókkal, de Iván, Szakony és Gyalóka településeken is rendkívül 
rossz volt a foglalkoztatási helyzet. A vizsgált időszak során a kistérség valamennyi településén csökkent 
a tartós munkanélküliek aránya. A legkedvezőbb változások éppen az említett térségben következtek be. 
Átlagot meghaladó mértékben javult a mutató értéke a nevezett települések mellett Répceszemerén és 
Csáfordjánosfán is. A vizsgált időszak végére, jelentős nivellálódást követően a tartós munkanélküliek 
aránya a kistérség valamennyi településén 2% alatti szintre csökkent.

1.2. A pályázati források egyenlőtlenségei
A Sopron-Fertődi kistérség a rendszerváltozást követően – a komplex mutató fejlettsége következtében 
– egy időszakban sem került a területfejlesztés által kedvezményezett kistérségek közé. (A települések 
közül is csupán egy volt hivatalosan hátrányos helyzetű.) Ezek hatására az előzőekben említett hazai 
területfejlesztési forrásokból az országos átlag alatti mértékben részesült. Az Európai Unióhoz köthető 
források tekintetében azonban a magas gazdasági és társadalmi aktivitás következtében számos sikeres 
projekt zajlott a kistérségben. A régió kiemelkedő fejlettsége következtében azonban a gazdasági célú 
projektek támogatási intenzitása alacsonyabb volt a Nyugat-Dunántúlon, mint a fejletlenebb régiókban.
A vizsgált időszakban összesen 942 nyertes pályázatot adtak be és valósítottak meg a kistérség szereplői. 
A kedvezményezettek között valamennyi szektor, így az önkormányzatok, a civilek, a non-profit és 
a gazdasági szervezetek, a vállalkozások és vállalkozók, valamint a lakosság is képviseltette magát. A 
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sikeres projektek többnyire kommunális és hálózati infrastruktúra fejlesztésére, intézményfejlesztésre és 
–működtetésre, termelő beruházások megvalósítására, kisvállalkozók támogatására, a humán erőforrás 
fejlesztésére, marketing tevékenységek támogatására, közösségi és kulturális rendezvények szervezésére 
és megvalósítására, együttműködések kialakítására stb. irányultak. A pályázatok túlnyomó többsége, 
81,3%-a – szám szerint 766 – hazai, míg 18,7%-a – szám szerint 176 – részben uniós forrásokból került 
finanszírozásra. A települések közötti eloszlásuk erős soproni koncentrációt mutatott. A 942 támogatott 
pályázatból 558 – az összes 59,2%-a – Sopronhoz kötődött. Magas arányban szerepelt a Széchenyi Kártya 
igénylése, amely a KKV-k kistérségi területi egyenlőtlenségeihez hasonlóan a város dominanciáját 
mutatta. További jelentős számú – bár a soproni adatoktól messze elmaradó – nyertes pályázat mutatható 
ki az erősebb gazdaságú, aktívabb önkormányzattal, gazdasági és civil szférával rendelkező fejlettebb 
vidéki központokban, sorrendben Fertőszentmiklóson, Fertődön, Kópházán, Hegykőn, Sarródon és 
Zsirán. Az említett települések közül sajátos Hegykőn a fürdő- és gyógyturizmushoz kötődő, Sarródon 
a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal kapcsolatos projektek, Zsirán pedig egy agrárvállalkozás fejlesztései. 
A legkevesebb nyertes pályázatot Csér, Ebergőc és Gyalóka jegyezte. Hazai (rész)finanszírozás a 
kistérség valamennyi településére érkezett, 10 település azonban nem jutott EU-forrásokhoz projektjei 
megvalósítására. A legkevésbé aktív Csér, Ebergőc és Gyalóka mellett ez utóbbiak közé tartozott 
Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőendréd, Fertőrákos, Nemeskér, Petőháza és Röjtökmuzsaj.
Összegét tekintve 9.322.392.000 Ft-nyi pályázati forrás érkezett a vizsgált időszakban a kistérség 
településeire. A nyertes projektek számának megoszlásával ellentétben az összegek tekintetében az 
EU források tették ki a nagyobb hányadot. A támogatások 69,48%-a, összesen 6.477.217.000 Ft EU 
(rész)finanszírozás keretében, míg csupán a fennmaradó 30,52%, összeg szerint 2.845.175.000 Ft 
hazai forrásokból került a kistérségbe. Az összegek közel 2/3-a (62,63%-a, összesen 5.838.769.000 
Ft) a soproni fejlesztéseket és egyéb projekteket támogatta. Jelentős nagyságrendű forrás érkezett 
– sorrendben – Zsirára, Röjtökmuzsajra, Fertőszentmiklósra és Sopronkövesdre. Ezek összetétele, 
és a felhasználás célja különbözött az egyes településeken. (Míg pl. Zsirán döntően EU-forrásokból 
vállalkozásfejlesztésre került sor, addig Röjtökmuzsajon csupán hazai forrásokat használtak fel, főként 
kommunális infrastruktúra fejlesztésére.) A külső finanszírozási összegek Gyalókán, Nemeskéren, 
Csáfordjánosfán, Egyházasfaluban és Völcsejen voltak összegüket tekintve a legalacsonyabbak. A vidéki 
települések közül az EU-források megszerzésében főként Zsira, Sopronkövesd, Fertőszentmiklós és 
Fertőszéplak, hazai források esetében pedig Röjtökmuzsaj és Fertőd jeleskedett.
 
Az elnyert támogatások fajlagos adatai az előzőektől eltérő területi különbségeket mutatnak. A hazai 
források tekintetében Röjtökmuzsaj a megvalósított nagy összegű kommunális beruházás, valamint 
a kistérségi szinten alacsony lakosságszám következtében kiugróan magas értéket ért el. Cséren pedig 
az alacsony bekerült többletforrás ellenére a rendkívül alacsony lakosságszám hatására kedvező e 
fajlagos mutató. A kiugró értékek következtében a kistérség további települései a csoportba sorolás 
eredményeként közel homogénnek tűnnek. Az EU-hoz köthető források esetében szintén erős területi 
egyenlőtlenségek alakultak ki. Zsirán egy agrárvállalkozás sikeres pályázati aktivitása eredményeként 
fajlagosan kiemelkedően magas összegek jutottak a településre. Az átlag körüli szintet ért el Hidegség 
és Pusztacsalád is, azonban a források összetételében jelentős különbségek tapasztalhatók. Hidegségen 
az elnyert PHARE CBC támogatások mellett hasonlóan fajsúlyosak a hazai források is, Pusztacsaládon 
azonban nagyságrendekkel magasabb a KKV-k támogatásainál a sikeres SAPARD és AVOP projekt 
társfinanszírozása. A kistérség további települései lakosságszámukhoz viszonyítva nagyságrendileg 
közel azonos mértékben részesültek pályázati támogatásokban. A hazai és EU forrásokat együttes 
értékét tekintve kiemelkedik a két már bemutatott település. Amíg azonban Röjtökmuzsajon a hazai 
támogatás a meghatározó, addig Zsirán egyértelműen az EU projektek hatására kedvezőek az adatok. 
A felhasználás célját tekintve is jelentős, már említett különbségek mutathatók ki. Fajlagosan átlagot 
meghaladó mértékű forrás érkezett Csérre, Hidegségre és Pusztacsaládra is.
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Az egyes településekre vonatkozó pontos adatok jelentősebb területi egyenlőtlenségeket mutatnak. 
A települések túlnyomó többségének forrásszerzése nem kiegyensúlyozott. Ebben nagyrészt az EU 
pályázatok alacsonyabb száma, ugyanakkor lényegesen magasabb projektköltsége játszotta a döntő 
szerepet. Az említett 10 település kizárólag hazai forrásokból szerzett többlettámogatásokat. A továbbiak 
közül – az EU források magasabb fajlagos értékei ellenére – Szakony, Répcevis, Répceszemere, Pereszteg, 
Kópháza, Iván, Fertőhomok és Fertőd esetében magasabb egy főre jutó összegek érkeztek a tisztán hazai 
pályázatok által. (9. sz. Melléklet)

A Sopron-Fertődi kistérség egyes településein átlagosan 117.676 Ft-nyi pályázati támogatás jutott 
egy lakosra vonatkoztatva. Az egyes adatok között jelentős egyenlőtlenség mutatható ki. Ezt jelzik az 
adatsor és a szóródás terjedelmének magas értékei. A legsikeresebb és legkevésbé sikeres forrásfelvevő 
település között 74-szeres, abszolút értékben 548.042 Ft-nyi különbség mutatkozott. A duálmutatóval 
mért egyenlőtlenség szintén magas. A sikeresebb települések átlagos fajlagos adata 5,6-szorosa a 
kevesebb többletforrásokhoz jutott települések átlagos értékeinek. A szélső decilisek hányadosa szintén 
rendkívül magas. A 42-szeres különbség azonban – az adatsor terjedelmével összevetve – azt jelzi, 
hogy a deciliseken belül is jelentős egyenlőtlenségek léteztek az egyes települések eredményessége 
tekintetében. A középső decilisek nagyjából kiegyensúlyozottak, különbségük csupán 1,3-szeres. A 
kistérség egészére jelzett – főként a szélső értékek következtében kialakult – jelentős egyenlőtlenségeket 
támasztja alá a relatív szórás magas értéke (112,2%) is, miszerint az egyes települések fajlagos külső 
forrásbevonása az átlagot meghaladó mértékben ingadozott. A koncentráció ugyanakkor a települések 
nagy száma, valamint a kis települések viszonylag kedvező fajlagos adatai következtében nem volt 
jelentős, mindössze 5,8%-os.
A hazai támogatások értéke többnyire messze elmarad egy-egy EU-s pályázattal bevonható források 
nagyságrendjétől. Így a magasabb számú elnyert projekt ellenére fajlagos összegük nem érte el 
az EU-s támogatások mértékét. Előző esetében átlagosan 52.662 Ft, míg a másik esetben átlagosan 
65.015 Ft támogatás jutott egy lakosra településenként. A kistérségen belüli egyenlőtlenség mindkét 
kategória tekintetében rendkívül magas, az összes forrásnál kimutatottakat meghaladó mértékű. 
(Ebből következően – mint már jeleztem – az egyes forrástípusok esetében jelentősen eltér a 
települések rangsora.) Valamennyi mutató jelentős egyenlőtlenségre utal. A minimális és maximális 
értékek különbsége 10,4-szerese, illetve 7,3-szerese az átlagos értéknek. Az Éltető-Frigyes duálmutató 
számításával pedig közel 10-szeres különbség mutatható ki mind a hazai, mind az EU-források 
eloszlása tekintetében. A szélső decilisek arányának meghatározására – a zéró értékek következtében 
– csak a hazai támogatások esetében van lehetőség. Itt a felső decilis települései egy lakosra vetítve 
átlagosan 72-szer nagyobb összegű forrást vontak be, mint a legalsó decilis települései. A középső, 
4. és 5. decilisek aránya azonban mindkét forráscsoport esetében közel kiegyenlítettséget mutat, a 
különbség csupán 1,1-1,2-szeres. Mindez arra is utal, hogy az EU források eloszlása esetén szintén a 
szélső értékek közötti jelentős különbségek okozták a nagy arányú területi egyenlőtlenséget. A kiugró 
szélső értékek okozták a relatív szórás rendkívül magas értékeit is, amely a hazai források esetében közel 
200%, az EU támogatásoknál pedig 144%. Bár a települések nagy része nem részesült EU-forrásokban, 
a koncentrációt jelző Herfindahl-index csupán 7,9%. A hazai pályázatok esetében pedig az átlagosan 
alacsony támogatási összegek mellett a kommunális infrastruktúra fejlesztésére adott rendkívül magas 
támogatás jelentős, 12,8%-os koncentrációt mutat. (10. sz. Melléklet)

A kistérségben átlagosan 101.250 Ft-nyi pályázati forrás jutott egy lakosra. Ebből a hazai támogatások 
aránya közel 30%. Sopron kissé hatékonyabban pályázott, mint a vidéki települések összessége, amely 
főként az EU társfinanszírozott forrásai esetében jellemző. A vidéki településeken átlagosan a bevont 
többletforrások 1/3-a hazai kormányzati alapokhoz köthető.
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1.3. A kapcsolati hálók egyenlőtlenségei
A kistérség településeinek összes fokszámában jelentős eltérések tapasztalhatók. Sopron egyértelmű 
dominanciája, valamint Sopronkövesd szintén kiugróan magas presztízse elsősorban gazdasági 
kapcsolataik eredménye. A város közvetlen agglomerációjában pedig – részben a város komplex 
kínálatának hatására – rendkívül alacsony a települések kapcsolati fokszáma. A további perifériákat 
– Csáfordjánosfa, Csér, Répceszemere, Gyalóka stb. – leszámítva közel hasonló aktivitást mutatnak az 
egyes települések.

A különböző aspektusok eredményeit összesítve az egyes települések átlagosan 107 kapcsolatot 
alakítottak ki. Jellemzően a befokok száma azonos a kifokok számával, amely részben a szimmetrikus 
kapcsolatok magas arányából következik. Az egyes települések kapcsolati aktivitásában jelentős 
eltérések tapasztalhatók, amelyet részben a komplex mutató egyes értékei magyaráznak, másrészt 
szomszédsági tényezők, közlekedési kapcsolatok és személyes kompetenciák is szerepet játszanak 
benne. A legaktívabb és legkevésbé aktív település közötti különbség 8-szoros, és a relatív terjedelem is 
2,3 körüli az összes kapcsolat tekintetében. (11. sz. Melléklet)

Az Éltető-Frigyes duálmutató értékei közelítőleg kiegyenlítettséget jeleznek; a 39 település tekintetében 
az átlagosnál több együttműködéssel rendelkező települések által kialakított kapcsolatok átlagos száma 
csupán 2-szerese az átlagosnál kevesebb együttműködésben résztvevő települések átlagos adatánál.  
Mindez a terjedelem magas értékeivel egy, a fokszámok tekintetében közel kiegyensúlyozott kistérséget 
jelez, ahol azonban a szélső értékek között jelentős eltérések léteznek. A decilisek vizsgálata ezt a 
feltételezést erősíti. A szélső decilisek valóban magas, közel 4,5-szeres egyenlőtlenséget mutatnak, 
ugyanakkor a 4. és 5. decilis településeinek átlagos adatai közel azonosak, a különbség mindössze 
1,08-szoros.
A szórás közepesen magas értékei szintén azt jelzik, hogy a szélsőségesen alacsony vagy magas kapcsolati 
számmal rendelkező településekből adódó ingadozást a kiegyensúlyozott, átlag körüli értékkel 
rendelkező települések adatai részben kompenzálják. Az egyes települések kapcsolati számainak átlagos 
ingadozása az átlag értékének közel fele, alacsony, 3%-os koncentráció mellett. (12. sz. Melléklet)

A Sopron-Fertődi kistérségben – gazdasági, társadalmi, kulturális stb. – súlyának megfelelően 
az átlagosnál jóval magasabb kapcsolati számmal rendelkezett Sopron. Az együttműködések és 
kialakított kapcsolatok 6,66%-a a városhoz kötődött. A kistérségben betöltött domináns státuszát 
jelzi, hogy befelé irányuló kapcsolatainak száma jelentősen meghaladta a kifelé irányulókét. Ebben 
meghatározó szerepe volt a gazdasági és lakossági áramlási vonalaknak. Továbbá mindez azt is jelzi, 
hogy értékes kapcsolatainak egy jelentős részét a kistérségen kívüli településekkel alakította ki, amint 
azt az értéklánc során ki is mutattam. A vidék az összes fokszám 93,34%-át tudhatta magáénak. A 
pénzügyi és adminisztratív folyamatok hatására jellemzőek – bár még jelentős fejlesztésre szorulnak 
– az önkormányzati együttműködések, ugyanakkor a gazdasági szféra erősítése a fokszámokban is 
megmutatkozó fejlődést hozhat a települések számára. A vidéki centrumok a vizsgált időszakban még 
nem voltak képesek oldani Sopronnak a társadalmi és gazdasági téren megmutatkozó egyértelmű 
dominanciáját.

1.4. Összegző statisztikák
Az egyes témákban elvégzett elemzések eredményeként kirajzolódó területi egyenlőtlenségek 
összekapcsolásával – az adatok és a rangsorok korrelációs értékei alapján – meghatároztam a 
fejlettségben és fejlődésben megnyilvánuló különbségek lehetséges magyarázatát.



57

Az 1992. évi adatokból meghatározott fejlettség és a bekövetkezett fejlődés települési rangsorainak 
korrelációs értéke a kistérségben lezajló területi folyamatok nivellációs vagy differenciáló hatásáról 
ad információt. Az elvégzett korrelációs számítások eredményeként összességében közel változatlan 
maradt az egyenlőtlenség 1992-2006. között a Sopron-Fertődi kistérségben. Az egyes települések 
rangsorában azonban átrendeződések következtek be, továbbá az egyes mutatók tekintetében szintén 
eltérő módon alakult az egyenlőtlenség. (13. sz. Melléklet)

A kiértékelhető mutatók (a komplex életminőségi elérési mutató és a felsőoktatási intézményekben 
dolgozók lakossághoz viszonyított aránya esetében nem értelmezhető a fejlődése) többsége tekintetében 
kedvező folyamatok zajlottak a kistérségben; a negatív, számos esetben erősen negatív korreláció a 
fejletlenebb települések átlaghoz viszonyított jelentős fejlődését takarják. Különösen erős a nivellálódás 
az infrastruktúra fejlettségi szintje, a demográfiai folyamatok és a munkanélküliség adatai tekintetében. 
A kommunális hálózatok fejlesztése, a lakossági szolgáltatások szélesebb körben történő biztosítása 
vagy az életminőséget jelző mutatók terén valóban kedvező folyamatok zajlottak. A halálozási ráta, 
a 60 évnél idősebb lakosság aránya és a munkanélküliségi ráták közeledését azonban többnyire a 
kistelepülések demográfiai erodálódása okozta. E folyamatra utal a lakosságszám eloszlásának növekvő 
területi egyenlőtlensége is, amely részben követi, részben okozza a gazdasági aktivitás és a lakossági 
jövedelmek adataiban megnyilvánuló erős differenciálódást.
A funkciók, a potenciál és a népességkoncentráció által keltett látszat ellenére azonban Sopron adatai 
nem határozzák meg egyértelműen a kistérség fejlődésére vonatkozó értékeket. (14. sz. Melléklet)

A vizsgált mutatók többségénél a számított értékek alapján nagyjából kiegyensúlyozott a térség fejlődése 
a Sopron-vidék relációban. A korrelációs kapcsolatok közül 11 esetben a soproni fejlődés erősebb hatást 
gyakorol a kistérség egészére, mint a vidéki települések átlagos adatai. Döntően azonban csak 5 kiemelt 
mutató tekintetében befolyásolja a kistérség fejlődését. A kiskereskedelmi boltok lakosságarányos 
számának változása erőteljesen ingadozott a vizsgált évek során, összességben azonban – főként az 
ezredfordulót követő folyamatok hatására – erőteljes koncentráció figyelhető meg ezen ágazatban. A 
minőségében és mennyiségében kiemelkedő keresleti potenciállal rendelkező településekre irányuló 
koncentrálódás figyelhető meg. A demográfiai mutatók esetében is hasonló folyamatok jellemezték 
a vizsgált időszakot. Mind az átlagos lélekszám, mind a vándorlási különbözet alakulása tekintetében 
kimutatható a gazdasági centrum település(ek) súlyának növekedése a kistérségben. E folyamatokkal 
párhuzamosan korszerkezetük is javuló tendenciát mutat. A lakások minőségét jelző mutató (a 3-x 
szobás lakások aránya az épített lakások számához viszonyítva) esetében azonban a leírt erőteljes 
ingadozás következtében a valós fejlődési ütem az adatokból egyértelműen nem határozható meg. A 
kommunális infrastruktúra fejlesztése terén azonban a vidéki települések kezdeti lemaradását követő 
beruházások befolyásolták a kistérségi átlagos adatsor értékeinek kedvező változását. Szintén a vidéki 
települések – kezdetben kedvezőtlen, majd jelentősen javuló – mutatói befolyásolták a kistérség 
munkanélküliségi adatainak alakulását. (15. sz. Melléklet)

A településeknek a vizsgálati időszak kezdetén mért fejlettsége a kimutatott esetekben kapcsolatban 
áll az időszak során elért fejlődésükkel. Ez a fejlődés azonban nem tulajdonítható a pályázati 
forrásoknak. Az elvégzett korrelációs számítások alapján a pályázatok nem célozták a fejletlenebb 
települések felzárkóztatását. Egy mutató esetében sincs kimutatható kapcsolat a tekintetben, hogy a 
fejletlenebb településekre magasabb összegű támogatások érkeznének, igaz a kiírások többségénél sem 
kritériumként, sem célként nem jelent meg a kedvezőtlen helyzetű települések felzárkóztatása, vagy a 
kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosítása. (16. sz. Melléklet)
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Hasonló kapcsolat, illetőleg a kapcsolat hiánya figyelhető meg a települések vizsgált időszak során 
elért fejlődése és a pályázati források között. Sem a hazai, sem az EU-ból érkező támogatások nem 
gyakoroltak jelentősebb hatást a települések fejlettségi viszonyaira, a kistérségi kiegyenlítődésre. Az 
általam vizsgált kapcsolati rendszerek szintén alacsony, bár a pályázati forrásoknál magasabb hatást 
gyakoroltak a települések fejlettségi rangsorában bekövetkezett változásokra. Az „együttmozgás” 
jellemzően a gazdasági mutatók fejlődése terén mutatható ki; közepes erősségű kapcsolatban áll a 
kapcsolati hálók fokszáma az egyes településeken tapasztalható gazdasági aktivitással (1000 lakosra jutó 
gazdasági szervezetek számának változása) és a lakosság jövedelmi viszonyaival (egy fő állandó lakosra 
jutó összes belföldi jövedelem).

2. Új tudományos eredmények
A Sopron-Fertődi kistérség, mint esettanulmány példáján keresztül elvégzett elemzéseimmel három 
alapvető témakörben kerestem a választ: 1) a kistérségbe érkező pályázati források nem gyakorolnak 
szignifikáns hatást a területi kiegyenlítődésre; 2) hiányos a települések kapcsolati tőkéje, az e téren 
kimutatható fejletlenség pedig hátráltatja a területileg kiegyenlített kistérségi fejlődést; 3) a pályázati 
források elosztását vezérlő mechanizmusok nem szolgálják a területi egyenlőtlenségek mérséklését.
A regionális tudomány korábbi vizsgálatait alapul véve saját kutatásom, valamint a vizsgált mutatók 
kiértékelése során részben az alkalmazott módszertan, másrészt a kistérségek belső egyenlőtlenségei 
tekintetben jelent újdonságot az értekezésem.

2.1. Az alkalmazott módszertan újdonság-értéke
Saját kutatásom újszerűségét az alkalmazott módszertan – 1) a kistérségnél alacsonyabb szinten, az egyes 
települések közötti fejlettségi különbségek vizsgálata; 2) ehhez hosszú távú idősorok (1992-2006) és 3) 
komplex mutató alkalmazása; valamint 4) a vizsgált települések közötti kapcsolati hálók feltárása – adta.

1.  A nemzetközi, országos, regionális és megyei szintű folyamatok vizsgálata, valamint a 
kistérségek között létező egyenlőtlenségek feltárása számos tanulmányban megjelenik, a 
kistérségen belüli fejlettségi különbségek elemzése azonban ritkán, többnyire kizárólag leíró 
jelleggel. A kistérségek azonban nem tekinthetők homogén egységeknek, azokon belül jelentős 
fejlettségbeli egyenlőtlenségek mutathatók ki. A módszertan pontos meghatározásával, több 
mutató és statisztikai eljárás egyidejű alkalmazásával a kistérségi szinten, az egyes települések 
között létező fejlettségbeli különbségeket, és azok változását is kimutattam.

2.  A területi egyenlőtlenségek vizsgálata során a kutatók többnyire egy vagy néhány aspektust 
emelnek ki. A fejlettséget jellemzően a gazdasági fejlettséggel azonosítják, azon belül is 
kiemelkedik az egy főre jutó jövedelem, esetleg a foglalkoztatottság vagy a munkanélküliség 
mértékének vizsgálata. További tényezők – így a térség elérhetősége, a gazdaság összetétele, az 
infrastruktúra fejlettsége, az intézményi ellátottság és a humán erőforrás minősége – elemzésére 
magyarázó változóként kerül sor. A különféle társadalmi-gazdasági mutatók azonban eltérő 
mértékű egyenlőtlenséget, annak eltérő irányú és mértékű változását jelzik, ezért az egyes 
települések fejlettsége – valamint a települések közötti egyenlőtlenségek – és annak változása 
csakis komplex mutató-rendszer alkalmazásával írható le. A kutatásom során a 24/2001. (IV. 
20.) OGY határozatban közölt, a gazdasági és az infrastrukturális fejlettséget, a társadalmi-
szociális és a foglalkoztatási helyzetet komplexen elemző – összesen 19 – mutatóból álló 
rendszert alkalmaztam.

3.  A rendelkezésre álló statisztikai módszerek közül idősoros vizsgálatok során a kutatók többnyire 
a regresszió-elemzést alkalmazzák. Ennek során az egyenlőtlenség mértékének alakulását 
a béta-paraméter értéke jelzi. A statikus, egy adott évre elvégzett vizsgálatok során jellemző 
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több egyenlőtlenségi index számítása. Ezek közül – jellemzően a jövedelem különbségeinek 
kimutatása során – az Éltető-Frigyes duálmutató, az Attkins-mutató, különböző szegénységi 
mutatók, valamint a Robin Hood-index értékei alapján határozzák meg a térségen belüli 
egyenlőtlenséget. Az egyes mutatókhoz hasonlóan a különböző statisztikai módszerek is 
részben eltérő eredményekre vezethetnek. A képlet kiválasztásából adódó pontatlanságok, és 
az egyenlőtlenség összetevőinek részletesebb magyarázata céljából az adatelemzés során több 
statisztikai módszert is alkalmaztam.

4.  A területi egyenlőtlenségek adott évre vonatkozó állapotát vizsgáló tanulmányok több 
egyenlőtlenségi indexet is alkalmaz(hat)nak, míg a területi egyenlőtlenségek alakulását taglaló 
munkákban többnyire a regresszió-elemzés jelenik meg. Az egyes térségek fejlődésének 
összehasonlítása céljából alkalmazzák a dinamikus viszonyszám módszerét is. Saját kutatásom 
során az említett különböző módszerek előnyeit igyekeztem ötvözni, miközben az egyes 
hiányosságok elkerülésére törekedtem. A statikus elemzésekre jellemzően több egyenlőtlenségi 
index értékét is kiszámítottam, így azok részben pontosították, részben magyarázták egymás 
eredményeit. Az adott évre vonatkozó belső egyenlőtlenségek kimutatása mellett azonban 
célom volt a kistérségen belüli fejlettségi különbségek alakulásának vizsgálata is. E célból a 
statikus elemzéseket idősorosan, az 1992-2006. közötti időszak 15 évére elvégeztem. A kistérség 
és településeinek fejlődését, valamint a belső egyenlőtlenségek változását a 15 év adatsorára 
illesztett trendvonal meredekségével határoztam meg. Ezáltal korrigálva a viszonyszám azon 
hiányosságát, miszerint egy-egy év kiemelkedően magas vagy alacsony adatai torzítják a valós 
átlagos változás értékét.

5.  Az egyenlőtlenségek vizsgálata során magyarázó változóként többnyire a gazdasági aktivitást, 
a külföldi tőke jelenlétét, a foglalkoztatottság mértékét, a központoktól és a nyugati határszéltől 
mért távolságot, az iskolázottságot, a családszerkezetet és a lakosság életminőségét jelző mutatók 
kerültek alkalmazásra. Saját kutatásom során a kistérségen belül a gazdasági, infrastrukturális, 
társadalmi-szociális és foglalkoztatottsági mutatók terén létező egyenlőtlenségeket, és azok 
változását vizsgáltam. A folyamatok magyarázatára pedig a kistérség településeire érkező 
hazai és EU-hoz köthető források mértékét és a kapcsolatrendszer kiterjedtségét alkalmaztam. 
A gazdasági környezet és az önkormányzatok finanszírozási helyzete következtében a 
fejlesztésekhez szükséges többlet-források biztosítása nagyrészt ezen pályázatok függvénye. 
Megvizsgáltam, hogy a sikeres pályázatok számának és a többlet-források értékének 
településenként mért megoszlása, továbbá településenként az egy főre jutó mértéke mennyiben 
határozza meg a kistérségen belüli egyenlőtlenségek alakulását. A magyarázó változók terén új 
elemként a kapcsolati rendszer kiterjedtségét is vizsgáltam. Az egyes településeknek a társadalmi 
és gazdasági értékek közvetítésében jelentős szerepet játszó együttműködései, kapcsolódásai és 
az említett mutatókban mért egyenlőtlenség alakulása között kerestem a kapcsolatot.

2.2. Új elemek a megállapításokban
A kutatás területi szintje, az alkalmazott módszerek, a vizsgált mutatók, változók és összefüggések 
újszerűsége következtében megállapításaimban nem tudok utalni más kutatásokra, így az eredmények 
összehasonlítása sem áll módomban. A kistérségen belüli, az egyes települések közötti egyenlőtlenségek 
vizsgálatának eredményei alapján hipotéziseimmel összhangban az alábbi megállapításokat teszem. 
Ezek azonban a kistérségek – természeti, földrajzi, történeti, gazdasági, társadalmi, demográfiai stb. – 
sajátosságai következtében elsődlegesen a Sopron-Fertődi kistérségre vonatkoznak:
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1.) A kistérségbe érkező fejlesztési célzatú források nem szolgálják a területi kiegyenlítődést; nem valósul 
meg általuk a perifériák felzárkózása. 
A pályázati források csupán kis hányada esetében jelent meg konkrét célként a területi kiegyenlítés, 
azonban hazánk területi politikájának alapját a kiegyensúlyozott területi fejlődésre való törekvés 
jellemzi, így átfogó célként valamennyi eszköz alkalmazását ez határozza meg. A régiók és megyék 
szintjén több tanulmány is bemutatta, hogy legfeljebb a különbségek stagnálása, esetleg némi közeledés 
figyelhető meg. Jelen értekezésemmel mindezt kistérségi szinten is igazoltam. 
A kistérség komplex fejlettségi mutatóját alkotó mutatók többségének esetében az egyenlőtlenségi 
statisztikák 1992-2006. közötti értékeinek meredeksége „0” körüli értéket mutat. A vizsgált időszak 
elején mért egyenlőtlenségek jelentős csökkenése csupán néhány – főként az infrastruktúra fejlettségét, 
valamint a demográfiai helyzetet jelző, „felülről korlátos” – mutatók esetében mutatható ki. A folyamatok 
hátterében a kedvezőtlen helyzetű települések fejlesztései és – gyakran kedvezőtlen – demográfiai 
trendek hatása áll.

2.) A fejlesztési források nem jutnak el, vagy nem kellő mértékben jutnak el a leginkább rászoruló 
településekre, a kistérségi perifériákra.
A centrum-periféria viszony vizsgálatára szintén csupán nagyobb térségek esetében, országos szintű 
összehasonlításban került sor. A vizsgálatok alapján két fő tendencia állapítható meg: a kedvezőtlenebb 
helyzetű nagytérségek rangsorának némi módosulása, másrészt a fejlettekhez viszonyított relatív 
pozíciójuk kis mértékű erősödése. Ennek hátterében főként a fejlett térségekben tapasztalható fejlődési 
ütem stagnálása figyelhető meg, és csak kisebb szerep jut az erőforrások áramlásának. A pályázatok 
esetében – a címkézett források kivételével – a fejlettebb térségek erőteljesebb aktivitása figyelhető meg. 
A pályázati források területi eloszlását vizsgálva mindezt a kistérségen belül is kimutattam.
A pályázati források esetében számított egyenlőtlenségi és koncentrációs mutatók magasak. Azonban a 
kezdeti év fejlettségi szintje és a vizsgált időszak során nyert pályázati források összege alapján képzett 
rangsorok nem mutatnak kapcsolatot egymással. A források bevonása esetében nem meghatározó a 
település kiinduló fejlettségi szintje, nem a hátrányos helyzetűek kerülnek támogatásra. A forrásbevonás 
eredményességét elsődlegesen más tényezők – pl. a helyi gazdasági aktivitás mértéke, a szervezetek 
fejlettsége, a rendelkezésre álló önrész nagysága, a helyi menedzserek képessége és aktivitása stb. – 
határozzák meg. A pályázati források fajlagos megoszlását tekintve így a források allokációja döntően 
nem a perifériák fejlődését szolgálja.

3.) A kistérségi centrum fejlődése nem gyakorol szignifikáns hatást a kistérség egészének fejlődésére.
A statikus elemzések – és a szubjektív érzet – alapján a jelentős egyenlőtlenségeket mutató térségekben a 
domináns település erőteljesen torzítja a vizsgált térség fejlettségi mutatóit. Ugyanakkor a Williamson-
hipotézis alapján, egyrészt a fejlettebb térségek fejlettebb perifériával rendelkeznek, így az egyenlőtlenség 
mértéke is csekélyebb. Másrészt a fejlődés hatására csökkennek a belső egyenlőtlenségek, ami a periféria 
erőteljesebb fejlődését feltételezi. Az idősoros vizsgálat alapján ez utóbbit igazoltam kistérségi szinten is.
Az egyes mutatók, valamint a komplex fejlettségi mutató tekintetében a vidéki településeken 
tapasztalható fejlődés közel azonos súllyal jelenik meg. Ugyan a mutatók többségénél a centrum értékei 
erőteljesebb korrelációt mutatnak a kistérségi átlaggal, mint a vidéki települések átlaga, de egyértelmű 
dominancia nem mutatható ki. Ugyanakkor – az egyenlőtlenségi mutatók értékei mellett – a szóródás 
magas értékei jelentős területi különbségekre utalnak, nagyjából kiegyenlített „középréteg” jelenléte 
mellett.
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4.) Az egyes települések fejlődése, így a kistérség egészének kiegyenlített fejlődése is összefüggésben áll az 
egyes települések kapcsolati rendszereinek fejlettségével.
A közösségeken belüli bizalom és társadalmi tőke az együttműködések alapja. A szociológia és a 
menedzsment tudományok vizsgálatai eredményeként a kapcsolatok aktív szerepet játszanak az értékek 
közvetítésében és a hatékonyság javulásában. Mindez az együttműködésekből származó szinergiák, 
valamint az értéklánc-rendszer kapcsolódásainak eredménye. Kutatásommal ennek jelentőségét – az 
emberi közösségek és vállalati szövetségek mellett – az egyes települések fejlődésében és a kistérségen 
belüli egyenlőtlenségek alakulásában is kimutattam.
Az együttműködések kiterjedtsége ugyan nem határozza meg egyértelműen az egyes települések 
fejlettségét/fejlődését, de pótlólagos források biztosításával képes arra kedvező hatást gyakorolni. A 
kialakított együttműködések jellemzően a gazdasági típusú mutatók alakulására gyakoroltak kedvező 
hatást.

5.) A kistérségen belül hiányosak azok az erővonalak, amelyek mentén a fejlettebb települések, valamint a 
kistérségbe érkező pályázati források fejlesztési hatásai érvényesülhetnének a perifériákon is. 
A polarizációs és növekedési pólus elméletek alapvetően e kapcsolatok meglétére épülnek. A centrum 
térségek és települések fejlettsége ezek mentén serkenti a periféria gazdaságát. A hazai területfejlesztés 
gyakorlatában a hálózatosodás elősegítése és a Pólus program szintén ezt veszi alapul. A kapcsolatok 
azonban rendkívül hiányosak. Azonos súlyú szereplők között alakul ki együttműködés, emellett 
tapasztalhatók a többletforrások bevonása céljából létrehozott „látszat-együttműködések” is. Az 
együttműködési készség országos szinten alacsony fokú, amely a kutatásom eredményei alapján a 
kistérségre is jellemző.
A kapcsolati hálók sűrűsége – különösen az értékközvetítő kapcsolatok esetében – rendkívül alacsony. 
Ugyanakkor a fejlettebb települések kistérségen túlmutató együttműködéseinek intenzitása figyelhető 
meg, főként a vállalkozások értékláncai terén. A fejlesztési források így a kistérségi centrumok, valamint 
más kistérségek centrumainak fejlődésére gyakorolnak kedvező hatást. Hiányosak az egyes települések 
kapcsolati rendszerei, a fejlettebb települések pedig értékalkotó és –közvetítő kapcsolataikat döntően 
más kistérségek hasonló súlyú településeivel alakítják ki.
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V. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Kutatásommal és értekezésem megírásával az esettanulmányként elemzett Sopron-Fertődi kistérség 
példáján keresztül három alapvető témakörben kerestem a választ:

1)  a kistérségbe érkező pályázati források nem gyakorolnak szignifikáns hatást a területi 
kiegyenlítődésre;

2)  hiányos a települések kapcsolati tőkéje, az e téren kimutatható fejletlenség pedig hátráltatja a 
területileg kiegyenlített kistérségi fejlődést;

3)  a pályázati források elosztását vezérlő mechanizmusok nem szolgálják a területi egyenlőtlenségek 
mérséklését.

A téma elméleti megalapozásaként kitértem a térszerkezetben fellelhető egyenlőtlenségek alakulására, 
az azokat mérsékelni képes területpolitika lehetőségeire, valamint a társadalmi (hálózati) tőke 
forrásközvetítő szerepére. A területi folyamatok természetes velejárója a különbségek kialakulása, 
amelyek a tényezők változása következtében a meghatározott mechanizmusok mentén újraformálják 
a térszerkezetet. A kormányzati területpolitika rendelkezésére álló eszközrendszer alkalmazása – az 
adott ország lehetőségei mellett – a fejlesztési célok függvényében alakul. Alapvetően szemléletbeli 
kérdés, hogy a fejlett térségek támogatásával kívánja szolgálni az össztársadalmi érdekeket vagy a 
hátrányos helyzetű térségekbe juttatott kedvezményekkel és többletforrásokkal a kiegyensúlyozott 
területi fejlődést ösztönzi. A kapcsolati rendszerek fejlettsége visszavezethető a helyi társadalmat érintő, 
a történelemben gyökerező folyamatokra, valamint a népesség attitűdjére (is). A kiterjedt és intenzív 
kapcsolatok ugyanakkor olyan többlet (erő)forrásokat juttathatnak az egyes szereplőknek, amelyek 
meghatározzák/meghatározhatják a térség fejlődését.
E folyamatokat különböző aspektusok mentén számos szerző kutatta és elemezte. A tanulmányok 
túlnyomó többsége azonban a kistérségnél magasabb területi szintek egyenlőtlenségeit taglalta. 
Ugyanakkor a kistérségeken belül is jelentős fejlettségbeli különbségek mutathatók ki. A különféle 
társadalmi-gazdasági mutatók azonban eltérő mértékű egyenlőtlenséget, annak eltérő irányú és 
mértékű változását jelzik, ezért az egyes települések valós fejlettsége – valamint a települések közötti 
egyenlőtlenségek – és annak változása csakis komplex mutató-rendszer alkalmazásával írható le.
 
Saját kutatásom újdonságát éppen e szint vizsgálata, valamint az alkalmazott módszertan – 1) a 
kistérségnél alacsonyabb szinten, az egyes települések közötti fejlettségi különbségek vizsgálata; 2) 
ehhez hosszú távú idősorok (1992-2006) és 3) komplex mutató alkalmazása; valamint 4) a vizsgált 
települések közötti kapcsolati hálók feltárása – adja.

Az elvégzett kutatásaim eredményeként a Sopron-Fertődi kistérségre megállapítottam, hogy:
1.  A területfejlesztés által homogén egységként kezelt kistérségek nem egységesek; az egyes 

települések között jelentős fejlettségi különbségek mutathatók ki. A különböző társadalmi-
gazdasági mutatók azonban eltérő mértékű egyenlőtlenséget, annak eltérő mértékű és irányú 
változását jelzik, ezért az egyes települések fejlettsége, a települések közötti egyenlőtlenségek és 
ezek változása komplex mutató-rendszer alkalmazásával írható le.

2.  A kistérség településeinek bemutatott fejlődésében jelentős szerepet játszottak a pályázati 
források, azonban – a kutatásom témáját képező – belső fejlettségi egyenlőtlenségek változására 
csekély hatást gyakoroltak. A fejlett települések további fejlődését elősegítő források mellett a 
kevésbé fejlett települések felzárkóztatását is támogatni szükséges. Ennek lehetséges módjai:
–  a pályázatok egy részénél célként jelenjen meg a területi kiegyenlítődés;
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–  egyes pályázatok esetében az értékelésénél előnyben részesüljenek a kedvezőtlen helyzetű 
településeken megvalósuló projektek, továbbá a fejlett települések azon projektjei, amelyek 
valós együttműködés keretében érintik a kedvezőtlen helyzetű településeket is.

3.  A kistérség kiegyensúlyozott fejlődése, valamint az értékek és jövedelmek helyben tartása 
érdekében – a bevonható többletforrások hiányában is – szükséges a belső hálózatosodás 
elősegítése. A párhuzamosságok kiiktatásával szabad kapacitások, az erőforrások szinergikus 
összekapcsolódásából pedig többletérték keletkezik.

4.  A kohéziós és növekedési cél párhuzamosan is megvalósítható, ha a központok az értékközvetítő 
kapcsolatrendszerekkel együtt kerülnek fejlesztésre, így annak kedvező hatásaiból a periféria 
is részesül. A strukturális eltérések azonban gyakran történelmileg beágyazottak, így a 
gazdasági és infrastrukturális támogatás mellett mentális téren is szükséges a helyi társadalom 
„modernizálása”.

A szükséges beavatkozások körének meghatározásához és a várható hatások előrejelzéséhez az elvégzett 
kutatásomnak új elemekkel történő bővítése hasznos eredményekkel szolgálhat:

–  az egyes településen belüli, a helyi szereplők között kirajzolódó struktúrák elemzése, 
ezzel meghatározható a belső kohézió, ami összefüggésbe hozható az egyes települések 
fejlettségével és az általuk kialakított értékközvetítő kapcsolatrendszerrel;

–  a módszertan alapján több kistérség idősoros összehasonlítása által az egyenlőtlenségek 
alakulása szempontjából tipizálhatók a kistérségek, így elkülöníthetőek a kistérségi szintű 
konvergenciát meghatározó tényezők;

–  a területi autokorreláció vizsgálata kistérségi keretek között. Az e szinten megjelenő 
területi különbségek szerkezete határozható meg ez által, így fejlesztési településcsoportok 
alakíthatók ki;

–  a kognitív terek vizsgálata alapján ún. „mentális kistérségek” kialakítása, majd ezek 
összevetése a hivatalos kistérségi lehatárolással és a kapcsolatrendszer alapján kirajzolódó 
vonzáskörzetekkel. A lokális identitás szintjének feltérképezése, ezáltal a fejlesztés 
lehetőségeinek meghatározása.
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