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A társadalmi-gazdasági átalakulás területi dimenziói Közép-Európában 

A Közép-Európa
3
 volt szocialista országainak politikai rendszerváltásai során lezajló 

piacgazdasági átalakulással a gazdaság visszakerült a térbe (NEMES NAGY J. 1998), ez 

azonban az országok többségében drámai mértékű gazdasági visszaeséssel, a 

munkanélküliség drasztikus emelkedésével, strukturális krízissel és akkut válságterületek 

kialakulásával járt együtt (GORZELAK, G. 1996). A szocializmus időszakában támogatott 

ágazatok jelentős visszaesése miatt nagyon gyors foglalkozási átrétegződés zajlott le, komoly 

mértékű foglalkoztatottság-csökkenés mellett (KEANE, M. P. - PRASAD, E. S. 2006). Az 

átalakulást legjobban átvészelő, fejlett infrastruktúrával és képzett munkaerővel rendelkező 

térségekbe innovációt hordozó versenyképes külföldi működőtőke-befektetések érkeztek, 

megindult a gazdaság tercierizálódása. Az átalakulás sikerességének döntő tényezőit a kezdeti 

fejlettségi szint, a gazdasági tevékenységek szektorális megoszlása, a termelési tényezők 

tulajdonságai, valamint az új politikai és gazdasági térben való elhelyezkedés jelentette 

(GORZELAK, G. 1996). Az országokon belül a korábbi nivelláltabb térszerkezet sokkal 

polarizáltabbá vált (pl. SZABÓ, P. 2003; ABRHÁM, J. 2011), melyek alapvetően hasonló területi 

egyenlőtlenségi tendenciái modellbe belefoglalhatóak (NEMES NAGY J. 2005).  

Elsősorban az agglomerációs előnyöket is biztosító fővárosi régiók (HEIDENREICH, M. 2003), 

jelentősebb városi agglomerációk (BURDA, A. 2013), valamint a fejlett nyugat-közép-európai 

gazdasági központokhoz közelebb eső – és általában korábban is magasabb fejlettségű – 

nyugati határmenti területek tudtak profitálni az átalakulásból (SÜLI-ZAKAR I. 2007; NEMES 

NAGY J. - TAGAI G. 2009). Ugyanakkor a közép-európai országok keleti, gyakran agrár-ipari 

profilú határmenti térségeiben gyakorlatilag összefüggő periférikus sáv alakult ki és a korábbi 

bányászati-nehézipari területek túlnyomórészt strukturális válságövezetekké váltak.  

Tanulmányunk célja – melyet sajnos számos, a következő alfejezetben részletezett probléma 

erősen korlátozott – a közép-európai országok periférikus területeinek bemutatása két 

időmetszetben; a szocializmus időszakában és az ezredfordulót követően. A két időszakra 

készült területi kép alapján igyekszünk rámutatni a főbb változási folyamatokra, valamint 

összefoglalni az átalakulás dimenzióit – természetesen a vonatkozó szakirodalom 

áttekintésével párhuzamosan.  

A periférikus térségek vizsgálatának kérdései  

A jellemzett folyamatok eredményeként egyes esetekben a térszerkezet jelentős átformálódása 

ment végbe, mely több esetben megváltoztatta a területi centrum-periféria sajátságokat is. A 
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vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a periférikus területek térbeli pozíciója – a tradicionálisan 

elmaradott térségek jelenléte ellenére is – dinamikusnak tekinthető, így az elmúlt közel 

negyedszázad során lezajlott területi folyamatok egyfajta indikátoraként is értelmezhető.  

Több tanulmány is született Közép-Európa országainak területi folyamataira, valamint 

fejlettségi térszerkezetére koncentrálva (korántsem a teljesség igényével pl. GORZELAK, G. 

1996; HORVÁTH GY. 1998; SOKOL, M. 2001; KUTTOR D. 2009; NEMES NAGY J. - TAGAI G. 

2009; EC 2010), azonban ezek a munkák túlnyomóan statikus jellegűek és főként az Eurostat 

adatbázisából elérhető NUTS 2-es, NUTS 3-as területi szintre koncentráltak, néhány mutató 

felhasználásával. Komplex (tartalmú) mutatószámként elsősorban a GDP, valamint a HDI 

mutatókat szokták alkalmazni. A legutóbbi EU-s kohéziós jelentésben szerepel egy 

részletesebb térkép az EU hátrányos helyzetű területeire vonatkozóan, ez azonban túlnyomóan 

a természeti és a mezőgazdasági szempontokat veszi figyelembe (EC 2010 p. 193.). Az utóbbi 

időben egyre nagyobb hangsúlyt kap a szegénység, valamint a marginalizáció vizsgálata az 

európai léptékű területi elemzésekben is. 

Jelen tanulmányban igyekszünk egy olyan összetettebb képet alkotni, mely az egyes 

országokban elmaradottnak minősülő térségek – puzzle szerűen – egymás mellé való 

illesztésével túlmutathat a nemzeti határokon (mivel részletes területi elemzések készültek 

mindegyik vizsgált országban). Ennek célja egyrészt az, hogy a hasonlóságok, illetve 

különbségek detektálhatóvá váljanak, másrészt a közös határokon való „áttekintés” a 

területfejlesztés szempontjából is útmutató lehet (akár a több országra kiterjedő, területileg 

összefüggő periférikus térségek komparatív vizsgálatának aspektusából, akár a határon átívelő 

megoldási lehetőségek feltárása szempontjából).  

Sajnos, azonban a periférikus térségek problémakörének vizsgálata meglehetősen bonyolult, 

mivel a jelenség több dimenzióban jelenhet és jelenik meg (KANALAS I. - KISS A. (szerk.) 

2006) (önmagában véve a fogalom is több irányból közelíthető meg – NEMES NAGY J. 1996). 

A periférikus területek lehatárolása emiatt általában számos mutató alapján történik, 

különböző dimenziótlanító és komplex mutató számítási eljárások segítségével.  

A különböző országokban készült számítások összehasonlíthatóságának problémája több okra 

vezethető vissza:  

 rendkívül heterogének az egyes országokban rendelkezésre álló és elérhető 

adatbázisok (akár az indikátorok körét, tartalmát, összeállításának módszertanát, 

területi bontását vagy időintervallumát tekintve); 

 részben ebből kifolyólag, szinte lehetetlen a különböző országokból azonos (illetve 

hasonló) területi bontásban, egyező módszertannal és ugyanarra az időszakra készült 

lehatárolásokat találni; 

 előbbit indokolja, hogy a különböző országokban a területi problémák is más és más 

hangsúllyal jelentkeznek (egyes tényezők néhol komoly egyenlőtlenségeket 

hordoznak, máshol pedig nem számítanak az elmaradottság-fejlettség kifejezőjének); 

 ugyanazon – a periférikusságot egyébként alapvetően jól kirajzoló – indikátor területi 

sajátosságai miatt sem feltétlenül nyújt reális képet (pl. a mezőgazdaság Kelet- és 

Délkelet-Lengyelország agrárdominanciájú területein jelentős látens 

munkanélküliséget fed el – TOKARSKI, T. - GAJEWSKI, P. 2003); 

 sőt, adott esetben a hasonló módszerrel, egy időpontra vonatkoztatva, ugyanarra a 

területre készült számítások is különböző eredményre vezethetnek; 

 mindezeket még tovább bonyolítja az időbeli összehasonlítás kérdése is, mivel az 

indikátorok tartalma is – differenciált módon – megváltozhat. Ráadásul az egyes 

vizsgálatok között lévő néhány évnyi különbség is elegendő lehet ahhoz, hogy 

torzuljanak az eredmények;  



 szinte kuriózumnak számítanak az ugyanarra a területre vonatkozó, nagyobb időtávú 

komparatív elemzések (pl. MUSIL, J. - MÜLLER, J. 2006); 

 a periféria relatív fogalom (ahogyan nyilvánvalóan a centrum is az), emiatt az egyik 

országban elmaradottnak tekinthető terület – adott esetben – a szomszédos országban 

akár még fejlettnek is számíthatna. 

Mindezek fényében egyértelmű, hogy az egyes országokban rendelkezésre álló, a periférikus 

területek lehatárolása céljából készült különböző elemzéseket nem lehet egyszerűen egymás 

mellé illeszteni (bár a lehatárolás különbségeinek elemzéséhez akár éppen ilyen ábra is 

készülhet – lásd. pl. SZABÓ P. 2010, 3. ábra, p. 30.). Azonban megfelelő mértékű 

generalizálással készült sematizált térszerkezeti térképek alkalmasak lehetnek a vizsgált 

országokon belüli periférikusság relatív viszonyainak illusztrálására. 

A periférikus térségek elhelyezkedése a rendszerváltás(ok) előtt és után  

A rendelkezésre álló – és a lábjegyzetben hivatkozott – források alapján elkészített, összevont 

és jelentősen generalizált térképrajzok karakteres képet nyújtanak. (1. és 2. ábra) 

  

1. ábra: Periférikus területek a visegrádi 

országokban, a szocializmus időszakában (saját 

szerkesztés a lábjegyzetben lévő források alapján)
4
  

2. ábra: Periférikus területek a visegrádi 

országokban, a millennium után (saját szerkesztés a 

lábjegyzetben lévő források alapján)
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Sajnos a felsorolt számos módszertani dilemma és probléma miatt a további – térinformatikai 

alapokon nyugvó kvantitatív – összehasonlító elemzés aggályos lenne. Ezért csak a jól látható 

változásokra kívánjuk felhívni a figyelmet, melyek a periférikus térségek elhelyezkedésére is 

kihatottak.  

A periférikus területek vizsgálata meglehetősen alárendelt volt a szocializmus időszakában, 

noha az eszmék és célkitűzések a területi kiegyenlítést is szolgálták (COTELLA, R. 2006) az 
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állami fejlesztéspolitikán és redisztribúción keresztül (amely nagyobb térségi szinten jórészt 

nivellált térszerkezetet eredményezett, de a koncentrált fejlesztések jelentős 

egyenlőtlenségeket is generáltak). (FUCHS, R. J. - DEMKO, G. J. 1979) Magyarországon az 

1970-es években vettek lendületet elsősorban az életkörülmények területi különbségeinek 

vizsgálatára irányuló kutatások, 1986-tól pedig az elmaradott területek központi lehatárolására 

is megtörtént (bár érdemi területfejlesztési politika még nem bontakozott ki). 

Lengyelországban pedig az 1980-as évektől helyeztek nagyobb hangsúlyt az 

életkörülmények, az életminőség és a szolgáltatások elérhetőségének területi aspektusú 

vizsgálatára. Az egykori Csehszlovákia esetében ezek a vizsgálatok alárendeltek voltak, mivel 

a legfontosabb térszerkezeti diszparitások ismertek voltak (elsősorban a cseh-morva és kelet-

szlovák területek jelentős fejlettségbeli különbsége). 

Mindegyik vizsgált országban hangsúlyos a főváros és a vidék térszerkezeti dichotómia. 

Magyarország esetében különösen szembetűnő Budapest „vízfej” jellege, mely a szocializmus 

időszaka alatt is meghatározó volt (FUCHS, R. J. - DEMKO, G. J. 1979), de a rendszerváltás után 

még dominánsabbá vált (lásd. többek között ENYEDI GY. 1996; NEMES NAGY J. 1998). 

Szlovákiában is megfigyelhető Pozsony és szuburbanizációval jellemezhető szomszédos 

térségének felértékelődése (HALÁS, M. - HURBANEK, P. 2008) és ezzel párhuzamosan a 

periférikus területek kelet felé szorulása a fővárostól. Ugyanakkor Pozsony térszerkezeti súlya 

jóval kevésbé nyomasztó, mint Magyarország esetében, és ugyanez mondható el 

Csehországról is. Lengyelországban Varsó szerepe még kevésbé karakteres, mely a 

városhálózat sajátságából, az alcentrumok létéből fakad (FUCHS, R. J. - DEMKO, G. J. 1979).  

Utóbbi ország kapcsán, ebből fakadóan sokkal inkább a nagyváros-vidék kettősség emelhető 

ki – Poznań, Krakkó, Wrocław és az ún. Tricity (Gdańsk, Gdynia and Sopot) (GORZELAK, G. 

2006) –, ugyanakkor a legnagyobb városok sem jelentik feltétlenül a területi fejlődés 

centrumait, melyre a lengyel regionális politika igyekszik odafigyelni. (CHURSKI, P. 2010) 

A város-vidék dichotómia minden országban jelen van és ennek jelentősége is megnőtt a 

rendszerváltások után. A vidéki területeken sokkal meghatározóbb volt a gazdaság leépülése – 

különösen a vizsgált térség keleti, agrárdominanciájú részén. A városok foglalkoztatási 

szerepe felértékelődött azáltal, hogy kisebb mértékű volt a munkahelyek számának 

csökkenése. A szuburbanizáció jelensége a városok környezetében a fejlődést mozdítja előre, 

míg a vonzáskörzettől távolabb eső térségekben leszakadás figyelhető meg. (NOVÁK, J. - 

NETRDOVÁ, P. 2011; CZYŻ, T. 2012; PÉNZES J. 2013) 

Nyugat-kelet kettősség valamilyen formában mind a négy közép-európai országban 

kimutatható. A nyugati területek felértékelődéséről és a keleti térségek válságjelenségeiről 

már a bevezetésben esett szó, utaltunk annak strukturális hátterére. (NEMES NAGY J. 1998; 

GORZELAK, G. 2006; HALÁS, M. - HURBANEK, P. 2008) A külföldi működőtőke befektetések, 

valamint az európai magterülethez való közelsége folytán felélénkülő gazdaság, a kialakuló 

Poznań–Wrocław fejlődési tengely Lengyelország délnyugati részét egyértelműen felértékelte 

és az ottani periférikus területek felzárkózását okozta. (CZYŻ, T. 2012) Nyugat-Szlovákia és 

Északnyugat-Magyarország rendszerváltások utáni fejlődése szintén az elmaradott térségek 

átformálódását eredményezte – különösen a főbb közlekedési tengelyek mentén. (LŐCSEI H. - 

SZALKAI G. 2008; TÓTH G. 2013) A folyamat Csehországban a legkevésbé látványos, mivel 

Prága és környéke korábban is a legdinamikusabb térség volt – kihatva egyben erre a területi 

dimenzióra is.  

A nyugat-kelet lejtő másik vetületeként megjelenő tendencia a keleti térségekben egyre 

nagyobb területi koncentrációt mutató periférikusság. Ez Lengyelországban a „keleti fal” 

sávjában, Délkelet- és Kelet-Szlovákia akkumulálódó területi problémáiban és a periférikus 



térségek Északkelet- és Kelet-Magyarországon való kicsúcsosodásában jelentkezik. Az 

elmaradott területek nagy arányban koncentrálódnak a határ menti földrajzi perifériákon. 

A bányászat, a textil- és nehézipar szerkezeti válsága okozta a szocializmus időszakában 

prosperáló területek egy részének újonnan megjelenő társadalmi-gazdasági nehézségeit – 

például Lengyelországban Felső-Szilézia és Łódź térségében, valamint hazánkban tipikusan 

Salgótarján, Ózd és Komló környezetében. 

A térség jelentős része tradicionálisan elmaradottnak számít, melynek periférikussága nem 

új keletű. Kelet-Lengyelországban az elaprózott birtokszerkezetű mezőgazdaság és 

Belorusszia, Ukrajna szomszédsága konzerválja a hátrányokat, melyek hasonló társadalmi-

gazdasági problémákkal járnak együtt minden országban (pl. alacsony szintű foglalkoztatás, 

szelektív elvándorlás). (MISZCZUK, A. - WESOŁOWSKA, M. 2012) Szlovákia és Magyarország 

esetében (az északkeleti országrész mellett a délnyugatiban is) a roma lakosság szociális-

foglalkoztatási gondjai nehezítik a térség felzárkózását. (MATLOVIČOVÁ, K. ET AL. 2012) 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a periférikus területek elhelyezkedésére jellemző 

mind az állandóság, mind pedig a változás, a dinamikus átalakulás. Mindegyik országban 

tetten érhető a rendszerváltások utáni területi fejlődés eltérő mivoltából fakadó korábban 

prosperáló, majd visszaeső térségek köre (főként a strukturális válságterületek esetében), 

illetve a felzárkózó perifériák kategóriája is (elsősorban a nyugati határszélek és a fő- és 

nagyvárosok agglomerálódó, szuburbanizálódó térségei). De a periférikus zónák egy része 

tradicionálisan elmaradott (döntően a keleti határmenti térségek), melyek felzárkózása 

továbbra sem detektálható.  

A területi egyenlőtlenségek alakulása, a polarizáció további növekedésének kérdése, a 

periférikus térségek folyamatainak feltárása és különösen a regionális politika beavatkozási 

lehetőségeinek körvonalazása minden országban, bár eltérő hangsúllyal jelen van – elsősorban 

az Európai Uniós fejlesztési források elosztásának és a térségi kohéziót szolgáló 

felhasználásának kapcsán. A jelen tanulmányban – rövid eszmefuttatásszerűen – összefoglalt 

folyamatok és a módszertani problémák mélyebb elemzése további vizsgálatok feladata lesz.  
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Change or permanency – the location of peripheral areas in Central Europe 

 

The current study tries to draw the attention to the restructuring spatial pattern of peripheral 

areas in Central Europe. The spatial delimitation covers Poland, Slovakia, the Czech Republic 

and Hungary. There are significant methodological obstacles regarding the collecting and 

comparison of different delimitations of peripheral areas. However, a general overview could 

have been made in order to detect the most important changes of the spatial structures of the 

studied countries. The spatial structure of peripheral areas during the socialism and nowadays 

were compared to each other. The changes in the location of peripheral areas reflect back the 

increasing role and influence of the capital cities and the largest towns (in Poland) and the 

development of the Western territories. At the same time, the crisis of the Eastern border areas 

– traditional backward areas – became deeper and can be regarded as permanent with the 

process of concentrating and cumulating social-economic problems. The structural changes 

triggered the backsliding of some of the former industrial and mining areas causing a new 

phenomenon in the pattern of peripheral territories in Central Europe. 

 

Keywords: Central Europe, centre-periphery, peripheral areas, regional disparities, spatial 

pattern 
 


