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Kivonat 

A modul sorra veszi azokat a tényezőket (gazdasági és társadalmi), melyek alapján térségi különbségek 

kimutathatók. Elsősorban ábrák (térképek) segítségével bemutatja az Európai Unióban jelentkező regionális 

különbségeket (jövedelemtermelő potenciál, egy főre jutó GDP, városias-vidékies térségek megjelenése, a 

népesség változása). A magyarországi térségi különbségeket megyék (NUTS3) és régiók (NUTS2) szintjén 

tárgyalja elsősorban statisztikai adatok felhasználásával (a gazdaság teljesítménye, belföldi vándorlás iránya, a 

cigány népesség aránya az össznépességen belül, a munkanélküliség alakulása, a népesség gazdasági aktivitása, 

az alkalmazottak kereseti színvonala, a nyugdíjak alakulása). A térségi különbségeket vázlatosan kistérségi 

szinten (LAU1) is bemutatja, illetve közli az egyes kistérségek fejlettség szerinti besorolását a KSH komplex 

mutatója alapján. A legutóbbi változásokat az országos területi helyzetkép (hivatalos értékelés) alapján 

ismerteti. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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2. fejezet - A területi-térségi 
különbségek kialakulása és jellemzői 

1. 2.1 Bevezetés 

A tananyag összeállításakor szem előtt tartottuk a képzés fő céljait, a hallgatók szakmai irányultságát és 

előéletét, továbbá, hogy a végzett mérnökök várhatóan milyen munkaköröket fognak betölteni. 

Épp ezért nem törekedhetünk a témakör teljes mélységű megismertetésére, és természetesen számonkérésre 

sem. Azt akarjuk elérni, hogy a végzett mérnöknek legyen „rálátása” a vidékfejlesztés és területfejlesztés 

problémakörére, megszerezve azokat az alapvető ismereteket, melyekkel partnere lehet a területrendezés-

birtokrendezés terén és a kapcsolódó szakterületeken tevékenykedő és együttműködésre ítélt szakembereknek 

(tervezők, fejlesztési ügynökségek, hatóság). A tárgy elsődleges célja tehát, hogy a hallgatókat eligazítsa a 

vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos fogalomkörben, rávilágítson a túlzott területi (regionális) különbségek 

társadalmi veszélyeire, a vidék- és területfejlesztés indokaira (indítékaira), a területi különbségek kezelésének 

eszközeire. Igyekszünk az aktuális problémákra és a problémák megoldására, elhárítására irányuló válaszokra 

koncentrálni, az elméleti háttér mélyebb feltárását tudatosan kerüljük. 

A tanagyag moduljai természetesen egymással szerves kapcsolatban állnak. Arra külön felhívjuk a figyelmet, 

hogy ez a modul a negyediktől (A regionális politika és eszközrendszere) szinte elválaszthatatlan. A 

kistérségekkel kapcsolatban pedig az ötödik modulra (Az Országos Területfejlesztési Koncepció „Országos 

középtávú fejlesztési célok” című részére) hívjuk fel a figyelmüket. Tanuláskor ezekre legyenek tekintettel. 

A modul végén elhelyeztünk irodalomjegyzéket, amely az adott téma iránt mélyebben érdeklődő hallgatóink 

számára ajánlott irodalom, illetve azoknak a forrásmunkáknak a jegyzéke, melyeket a modul megírásához 

felhasználtunk. Igyekeztünk a forrásmunkák internetes elérési lehetőségét megadni, hogy a forrásmunkák 

elérését (és ezzel hallgatóink munkáját) megkönnyítsük. 

A modulban a területi (térségi) különbségek kialakulásával és jellemzőikkel foglalkozunk. Nem tárgyaljuk a 

folyamatokat és a mára kialakult helyzetet sem teljes mélységben. Nem is lehetne, hiszen területi különbségek 

mindig is voltak, és ezután is lesznek és rendkívül sokszínűek. A mára és a közelmúltra – és abban is csak a 

legfontosabb összefüggésekre – koncentrálunk. Arra törekszünk, hogy hallgatóink megismerjék a mai 

állapotok legfontosabb tényezőit, megértsék, hogy mindaz, amit bemutatunk egy folyamat része. 
Elsősorban a gazdasági, illetve a gazdasággal összefüggő különbségekkel foglalkozunk, egyrészt mert tágabb 

kitekintésre terjedelmi korlátok miatt sem vállalkozhatnánk, másrészt mert a legtöbb térségi probléma a 

gazdaság állapotára visszavezethető. 

EU tagország vagyunk, így kézenfekvő, hogy az Unióra, illetve tagországaira is kitekintsünk, mert 

tudatosítanunk kell, hogy a területi különbségek kialakulása nem magyar jelenség, közösségi szinten is 

jelentkezik, és az Unió a területi kohézió erősítése jegyében keresi a megoldás felé mutató eszközöket. A 

kitekintést leginkább térképes ábrákkal tesszük. 

Területi különbségek a világ bármely országában megfigyelhetők, a régebbiek hol megszűnnek, helyettük 

újabbak keletkeznek, ahogyan az adottságok, a környezet, a politikai helyzet, vagy más tényezők változnak. 

A világ (és Európa) fejlettségi-gazdasági térképe többször átrendeződött a történelme során. A gyarmati 

rendszer például sok gyarmattartót gazdaggá tett, az ipari forradalom az általános fejlődés mellet az „újvilágot” 

röpítette magasba, a fosszilis energiák (elsősorban kőolaj) iránti igény az addig értéktelennek tartott sivatagos 

területeket hihetetlenül felértékelte. 

Magyarországon is megfigyelhetők hasonló változások. Amikor még a mezőgazdálkodás volt a fő megélhetési 

forrás, a jobb földminőségű területek népessége jobban élt, a második világháborút követően az erőltetett 

iparosítás teljesen átrendezte a korábbi gazdasági térszerkezetet, a rendszerváltás előtt/alatt történt gazdasági 

változások – nem kis mértékben külső, nemzetközi gazdasági hatásokra – meg épp ezt az „alkotást” döntötték 

porba, helyükön válsággócokat hagyva. Természetesen ezek csak önkényesen kiragadott példák, a sor 

folytatható. 
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A térségi problémák iránt mélyebben érdeklődőknek különösen ajánljuk az Magyar Tudományos Akadémia 

Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) és térségi intézetei tudományos tevékenységét, publikációit, a 

Központ „Tér és Társadalom” című, interneten is elérhető1 folyóiratát. Ugyancsak a figyelmükbe ajánljuk a 

VÁTI (VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) szakmai 

tevékenységét és honlapjukon2 elérhető szakmai anyagokat, valamint az interneten ugyancsak elérhető3 „Falu-

Város-Régió” című területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóiratukat. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• a területi különbségek magyarországi jellemzőt (miben és mekkora különbségek léteznek), 

• milyen mutatókkal írhatjuk le a jelenségeket, 

• az EU tagállamaiban jelentkező különbségeket, 

• milyen társadalmi veszélyeket jelent a differenciálódás. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• felismerni, hogy a területi különbségek kialakulása több tényező hatásának következménye, egyben 

(esetenként) társadalmi feszültség hordozója, 

• reálisan mérlegelni (és megítélni) a megoldás felé vezető eszközöket. 

Azok számára, akikben a képi információ könnyebben megragad, megjegyezzük, hogy KSH honlapjáról 

(http://www.ksh.hu) interaktív tematikus térképeken számos területi adatot megjeleníthet (igaz, nem túl 

friss adatokat), ennek illusztrálására közöljük a következő képet (egy főre jutó bruttó hazai termék megyék 

szerint). 

 
2-1. ábra: Interaktív térkép a KSH honlapjáról 

2. 2.2 Területi különbségek az Európai Unióban 

                                                           
1 http://www.rkk.hu 
2 http://www.vati.hu 
3 http://www.vati.hu 

http://www.vati.hu/main.php
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Az Európai Unió a tagországok gazdasági fejlettsége szerint nézve sohasem volt egységes (noha az EK-t Európa 

viszonylag fejlett országai alapították), a legutóbbi bővítések során még inkább szembetűnők lettek a 

tagországok közötti különbségek 

Nem csak a tagországok között, hanem tagországokon belül is jelentkezik területi differenciálódás4 és 

differenciáltág. A legfejlettebb tagországoknak is vannak viszonylag fejletlen (vagy valamilyen ok miatt 

krízishelyzetbe került) térségei, de a legszegényebbekben is akadnak viszonylag fejlett térségek (melyek akár az 

EU átlagát nézve is fejlettek), jellemzően a fővárosok térségei. 

Az EU a területi különbségeket a NUTS5 rendszer szerinti különböző területi szinteken vizsgálja (jellemzően 

NUTS2, ritkábban NUTS3), beavatkozások (és a hozzá kapcsolódó értékelések) jellemzően a NUTS2 szinthez 

(ami a magyar „tervezési statisztikai régiónak”, vagy a nálunk általánosan elterjed szóhasználat szerint 

„régiónak” felel meg) kapcsolódnak. Annyit azért meg kell jegyezni, hogy minél kisebb területi szinten 

történik a különbségek vizsgálata, annál inkább kimutathatók a különbségek, a nagyobb kiterjedésű 

területi egységek valamennyire biztosan „összemossák”, elfedik a kisebb egységekben mérhető különbségeket. 

Kézenfekvő és általánosan elterjedt a gazdasági különbségek vizsgálata, leginkább azért, mert sok más 

tényező tekintetében jelentkező különbség a gazdasági fejlettségre visszavezethető (például: foglalkoztatottság, 

munkanélküliség, keresetek, infrastruktúra állapota). Az EU is ezt teszi, hiszen a regionális és kohéziós 

politikája azon alapul: igyekszik a gyengébbeknek esélyt adni, hogy a fejlettebbek közelébe 

felzárkózhassanak. 

A Bizottság (amikor Bizottságot írunk, mindig az EU Bizottságra gondolunk) gyakran megjelentet sajátos 

dokumentumot „Zöld Könyvet” (Green Paper)6, melynek célja egy-egy terület legfontosabb megoldandó 

kérdéseinek azonosítása és az érdekeltek (közösségi és tagállami adminisztrációk, civil szervezetek, 

érdekérvényesítő csoportok) bevonása a probléma megvitatásába (társadalmi vita). Ez egyfajta konzultáció, a 

lezárását követően alakítja ki a Bizottság a végleges álláspontját és teszi meg előterjesztését a 

jogszabályalkotásra. 

E helyen megemlítjük a területi kohézióról 2005-ben kezdődött vitát, és az eredményeként 2008-ban közzétett 

Zöld Könyvet7 (és annak mellékletét képező szakértői anyag), mert igen részletes és átfogó képet ad a kibővített 

Unió (általában NUTS3) térségi különbségeiről, a legfontosabbakat igen szemléletes térképeken ábrázolva. A 

tananyagban nem kívánjuk ismertetni a dokumentum tartalmát, azért hoztuk szóba, mert egyrészt EU szinten 

önmagában is jelzi a problémakör súlyát, másrészt mert a melléklet térképei – mint már jeleztük – nagyon 

plasztikusan mutatják a régiók helyzetét, úgy, hogy részletesebb magyarázatot sem szükséges hozzájuk fűzni. 

Egyébként erről a dokumentumról, „vitairatról” Magyarország kormánya [pontosabban a Nemzeti Fejlesztési és 

Gazdasági Minisztérium (NFGM)] is elkészítette a hivatalos álláspontját. Ebben üdvözli, hogy a területi kohézió 

kérdéséről uniós szintű közös gondolkodás kezdődött. „A területi kohézió felhívja a figyelmet a fejlődés térbeli 

dimenziójára, az európai térség differenciáltságára és az ebből fakadó feladatokra, miközben az EU politikáit 

komplexebbé teszi.”8] 

A területi kohézióval foglalkozó Zöld Könyvből elsőször azt a térképet mutatjuk be, melyen az Európai Unió 

területének jövedelemtermelő (GDP) kapacitása látható (2-2. ábra). A térkép az eltéréseket a sötétvöröstől (a 

legalacsonyabb jövedelemtermelő potenciál) a sötétzöldig (legmagasabb potenciál) terjedő színskála 

segítségével jeleníti meg. 

A jövedelemtermelő kapacitás tekintetében Németország, Olaszország (mindkettő egy kicsit átnyúlva Ausztria 

területére) és Franciaország északi része, valamint Anglia középső és déli része van legjobb helyzetben. A 

közép- és kelet-európai országok a színskála közepe táján helyezkednek el. (Románia és a balkáni országok 

pedig az alsóbb részén). Magyarország leginkább Portugáliához áll közel. A főváros környéke, valamint az 

Észak- és Nyugat-Dunántúl pozíciója viszonylag kedvezőbb, a déli és délkeleti országhatárhoz közeli sáv 

potenciálja a legalacsonyabb. 

                                                           
4 A differenciálódás az a folyamat, mely különbségek kialakulásához vezet. A differenciáltság (különbségek) pedig állapot, mely az említett 

folyamat „terméke”. 
5A magyarázatot lásd: 1. modul (alapfogalmak) 
6 A Bizottság által közzétett zöld könyvek itt elérhetők: http://europa.eu 
7 A területi kohézióról kiadott Zöld Könyv erről a címről letölthető: http://eur-lex.europa.eu 
8 Magyar álláspont a területi kohézióról szóló Zöld Könyv társadalmi vitájához kapcsolódóan. NFGM 2008 
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2-2. ábra: A jövedelemtermelő potenciál térbeni alakulása az EU területén 

Forrás: Zöld könyv a területi kohézióról, EU Bizottság, 2008 

Az országok és területi egységeik gazdasági fejlettségének mérésére általánosan használt mutató az egy főre 

jutó GDP9. Minél magasabb az egy főre jutó GDP annál fejlettebb az ország (vagy régió), annál többet tud 

fordítani felhalmozásra (fejlesztésre a jövője érdekében) és fogyasztásra. A világ országai között e tekintetben 

hihetetlenül nagyok a különbségek, Európában a különbségek ugyan mérsékeltebbek, de jelentősek! Egyébként 

az EU átlagot az új tagországok (EU-12) „lefelé húzták” (Szlovénia kivételével). 

Az egy főre jutó GDP alakulását NUTS2 szinten a következő ábra mutatja. (2-3. ábra) 

                                                           
9 A „gazdasági” jelzőt azért szerepeltetjük, mert a mutatót sok közgazdász és társadalomkutató kritizálja, mert nem a társadalom fejlettségét 

mutatja (csak az anyagi javak előállítását). Mert például az elosztási viszonyokat (vagyis, hogy abból a jövedelemből a társadalom tagjai 
arányosan, vagy nagyon aránytalanul részesednek) egyáltalán nem tükrözi, ezért szerintük társadalmi mutató kellene a fejlettség mérésére. 
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2-3. ábra: Az egy főre jutó GDP regionális eltérései Európában (NUTS2 szint) 

Forrás: Zöld könyv a területi kohézióról, EU Bizottság, 2008 

A térkép az EU átlaghoz (EU-27) képest mutatja a régiók gazdasági fejlettségét. A sárga és a barna különböző 

árnyalatai azokat a régiókat jelzik, ahol a fajlagos GDP az uniós átlag alatt alakul, a zöld pedig az átlag fölött 

lévőket. Az EU új tagországaira jobbára a barna színárnyalatok jellemzőek, világosabb foltocskák (egy-egy 

régió) a fővárosok környékén találhatók. Az is látszik, hogy a fejlettebb, illetve régebbi tagországokban is 

vannak világosabb foltok (például: Németország keleti tartományai, Olaszország déli része, Görögország 

zöme), vagyis kevésbé fejlett térségek az Eurostat10 szerint. 

Ha az egy főre jutó GDP egy évtizedes időtávon történt változását (EU átlaghoz képest) nézzük NUTS3 szinten, 

akkor azt látjuk, hogy a viszonylag fejletlen régiók gazdasági fejlődése gyorsabb ütemű volt (a térképen a kék 

szín árnyalataival jelzett térségek). (2-4. ábra) 

                                                           
10 Az Eurostat (az EU Statisztikai Hivatala) részletes vizsgálatot készített a 2006. évi fajlagos (egy főre jutó) GDP adatok alapján. A 

vizsgálat a legszegényebb és leggazdagabb régiók értékei között több mint tízszeres különbséget talált (ez utóbbiak Bulgária és Románia 
északi részén találhatók)! 
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2-4. ábra: Az egy főre jutó GDP változásának indexe Európában (NUTS3 szint) 

Forrás: Zöld könyv a területi kohézióról, EU Bizottság, 2008 

Az EU átlaghoz képest a magyar megyék is nagyobb mértékben fejlődtek, de elsősorban a főváros és Pest 

megye, valamint Győr-Moson-Sopron megye (vagyis országunk fejlettebb térségei). 

Érdemes azt is megtekinteni, hogy a nagyvárosok és városias térségek részesedése mennyit változott egy évtized 

alatt a GDP előállításban. (2-5. ábra) 
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2-5. ábra: Nagyvárosok, városias térségek részesedésének változása a GDP előállításából (NUTS3 szint) 

Forrás: Zöld könyv a területi kohézióról, EU Bizottság, 2008 

Ebben a tekintetben nagyon vegyes Európa képe. Magyarországon általában csökkenés tapasztalható, de a 

főváros súlya még tovább növekedett! Ezt csak azért érdemes kiemelni, mert hosszú idő óta deklarált cél 

hazánkban, hogy a kétpólusú gazdasági térszerkezetet (az egyik a főváros és a másik „a vidék”) oldani kell! 

A vizsgált időszakban az egyes régiók népessége is eltérően alakult, egyrészt a természetes szaporodás, illetve 

fogyás, másrészt a migráció (vándorlások) migráció következtében). (2-6. ábra) A barna színek a népesség 

fogyását mutatják (százalékban, évi átlag). Európa (és az Európai Unió) nagyobb hányadára inkább a csökkenő 

népesség jellemző. És nem csak a szegényebb országokra (és régiókra) kell gondolni, mert például az EU 

gazdaságilag vezető hatalma, Németország, vagy a szomszédos Ausztria is szembesül ezzel a problémával. 

Magyarországon csak a Közép-Magyarországi régió mutat szerény növekedést (a bevándorlások miatt), minden 

másikra a fogyatkozás jellemző. 
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2-6. ábra: A népesség változása az Európai Unióban (NUTS2 szint) 

Forrás: Zöld könyv a területi kohézióról, EU Bizottság, 2008 

Az eddigi példák alapján Magyarországot az EU középmezőnyében, vagy alsó harmadában találtuk. Nem 

mindenben vagyunk „elmaradottak”, ha például az emissziót11 nézzük, nem állunk rosszul. (2-7. ábra) Közép-

Magyarországon ugyan magas a szennyező anyag kibocsátás, de máshol a kék színárnyalat (alacsony emisszió) 

a jellemző. 

                                                           
11 Az emisszió kibocsátást jelent, ebben az összefüggésben különféle szennyező anyagoknak a környezetbe jutását. Okozhat 

levegőszennyeződést, vízszennyeződést vagy talajszennyeződést. Ez a mutató azért jelentős, mert a világon mindenütt felértékelődnek a 
kevésbé szennyezett térségek. 
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2-7. ábra: Az emisszió alakulása Európában 

Forrás: Zöld könyv a területi kohézióról, EU Bizottság, 2008 

2.1. 2.2.1 Régiók (NUTS2) és megyék (NUTS3) közötti 
különbségek 

A területi különbségek számos gazdasági-szociális és egyéb mutató vizsgálatával kimutathatók. A modulban 

(némileg önkényesen kiragadva) az alábbiakat mutatjuk be: 

• a gazdaság teljesítménye, 

• a belföldi vándorlás iránya, 

• a cigány népesség aránya az össznépességen belül, 

• a munkanélküliség alakulása, 
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• a népesség gazdasági aktivitása, 

• az alkalmazásban állók kereseti színvonala, 

• a nyugdíjak alakulása. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy sok egyéb mutató vizsgálatát rendkívül fontosnak tartjuk, de egyrészt terjedelmi 

korlátok miatt szelektáltunk (hallgatóink irányultságára is tekintettel), másrészt, mert számos mutató 

alakulásában határozott kiegyenlítődés tapasztalható (kommunális infrastruktúra), harmadrészt mert azokat az 

elemeket igyekeztünk megragadni, melyekre az EU pénzügyi alapok is koncentrálnak (gazdasági helyzet-

fejlettség és ebből adódó különbségek). 

a. A gazdaság teljesítménye 

A gazdaság teljesítményét a bruttó hazai termék (GDP) mennyiségével mérjük, a fajlagos teljesítményt pedig 

általánosan elterjedten az egy főre jutó mennyisége alapján ítélik meg. A modul elején már utaltunk a 

magyarországi kétpólusú gazdaságszerkezetre, e helyen számszerűen is érzékeltetjük azt. 

Magyarországon a GDP 37,7%-át a főváros, közel felét (48,1%-át) Közép-Magyarország (a főváros és Pest 

megye) állítja elő12. Köszönhetően annak, hogy az ország népességének közel harmada él ebben a régióban, a 

termelő kapacitásokból még nagyobb arányban részesedik. (2-1 [10]. táblázat) Megyék között a legkisebb 

részesedésűek azok a megyék (Tolna, Békés), melyekben a jelentősebb a gazdasági teljesítményében a 

mezőgazdaság részaránya. 

2-1: Bruttó hazai termék (GDP) piaci beszerzési áron régiók és megyék szerint, milliárd 

Ft. táblázat - 
 

Területi egység 2004 2005 2006 2007 2008 

2008. 

évi 

meg-

oszlás, 

% 

Budapest 7230,6 7910,7 8858,7 9333,5 10018,0 37,7 

Pest 2078,8 2239,6 2372,7 2648,4 2754,8 10,4 

Közép-Magyarország 9309,4 10150,3 11231,4 11981,9 12772,8 48,1 

Fejér 859,9 892,3 974,5 1035,1 1025,5 3,9 

Komárom-Esztergom 718,4 782,4 762,5 862,2 860,9 3,2 

Veszprém 589,7 594,3 619,7 699,7 699,4 2,6 

Közép-Dunántúl 2167,9 2269,0 2356,8 2596,9 2585,7 9,7 

Győr-Moson-Sopron 1037,8 1064,4 1190,6 1258,8 1321,7 5,0 

Vas 547,8 544,7 611,6 623,1 605,0 2,3 

Zala 557,9 551,9 556,0 594,4 643,7 2,4 

Nyugat-Dunántúl 2143,6 2161,1 2358,2 2476,3 2570,3 9,7 

                                                           
12 A KSH a kézirat készítésének idején 2009-re megyei GDP adatokat még nem publikált. A magyarországi GDP 2009-ben 1990-hez képest 

31%-kal magasabb volt, de az előző évihez képest csökkent (93,7% volt). A régióknál, megyéknél is nagy valószínűséggel hasonló mértékű 
csökkenés jelentkezett. 

_Ref269190876
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Baranya 606,9 629,8 677,4 728,9 752,6 2,8 

Somogy 472,2 474,1 481,6 509,2 542,5 2,0 

Tolna 354,3 366,5 382,8 423,6 433,0 1,6 

Dél-Dunántúl 1433,3 1470,4 1541,8 1661,8 1728,1 6,5 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 1005,2 1087,3 1125,7 1186,9 1179,3 4,4 

Heves 488,4 487,8 516,6 581,7 577,8 2,2 

Nógrád 239,2 237,1 248,8 245,9 253,2 1,0 

Észak-Magyarország 1732,8 1812,2 1891,0 2014,6 2010,3 7,6 

Hajdú-Bihar 855,1 883,3 927,4 983,1 1021,7 3,8 

Jász-Nagykun-Szolnok 544,5 556,5 626,0 659,6 687,7 2,6 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 675,4 689,3 720,8 775,4 787,6 3,0 

Észak-Alföld 2075,0 2129,1 2274,2 2418,1 2496,9 9,4 

Bács-Kiskun 767,1 785,0 837,8 902,1 952,0 3,6 

Békés 491,9 503,0 521,0 554,9 583,9 2,2 

Csongrád 682,7 708,5 743,4 801,5 843,2 3,2 

Dél-Alföld 1941,7 1996,5 2102,1 2258,5 2379,1 9,0 

Ország összesen 20803,8 21988,6 23755,5 25408,1 26543,3 100,0 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 

Ha megnézzük az egy főre jutó GDP alakulását (2-2 [11]. táblázat), igen nagy térségi eltéréseket találunk. A 

fővárosi érték az országos átlagnak 2,2 szerese (a Közép-Magyarországi is több, mint másfélszerese), Nógrád 

megyében viszont felét sem éri el annak! Budapest fajlagos teljesítménye tehát kimagasló, az országos átlag 

fölött még két dunántúli megyét találunk: Győr-Moson-Sopron (112,1%), Komárom-Esztergom (103,5%). A 

régiók közötti rangsort Észak-Magyarország (61,8%), a megyék közöttit Békés (59,%), Szabolcs-Szatmár-Bereg 

(52,4%) és a már említett Nógrád (45,8%) megye zárja. 

2-2: Területi egységek rangsora az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján (rangsor a 

2008. évi adatok alapján az országos átlag százalékában). táblázat - 
 

Területi egység 2004 2005 2006 2007 2008 

Budapest 206,5 213,8 221,3 217,4 221,9 

Közép-Magyarország 159,5 163,5 166,2 164,4 165,9 

_Ref269191577
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Győr-Moson-Sopron 114,6 110,8 114,2 112,3 112,1 

Komárom-Esztergom 110,5 113,9 102,7 108,4 103,5 

Országos átlag 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nyugat-Dunántúl 104,0 99,1 100,0 98,1 97,4 

Fejér 97,5 95,5 96,4 95,6 90,5 

Közép-Dunántúl 94,7 93,8 90,2 92,9 88,6 

Vas 100,1 94,4 98,3 93,9 87,5 

Pest 89,1 89,3 86,2 88,4 86,5 

Zala 91,6 85,9 80,2 80,4 83,7 

Csongrád 78,0 76,6 74,4 74,8 75,2 

Veszprém 77,9 74,5 72,1 76,4 73,3 

Baranya 73,5 72,4 72,1 72,6 71,9 

Hajdú-Bihar 75,6 73,9 71,9 71,4 71,2 

Heves 73,4 69,5 68,4 72,4 69,2 

Tolna 69,9 68,9 67,1 69,9 69,0 

Dél-Dunántúl 71,0 69,2 67,4 68,2 68,3 

Bács-Kiskun 68,9 66,8 66,1 66,7 67,7 

Dél-Alföld 69,5 67,8 66,3 66,8 67,6 

Jász-Nagykun-Szolnok 64,2 62,4 65,5 65,0 65,5 

Somogy 68,9 65,8 62,1 61,7 63,4 

Borsod-Abaúj-Zemplén 66,4 68,4 66,1 65,8 63,2 

Észak-Alföld 65,3 63,5 63,0 63,0 62,6 

Észak-Magyarország 66,0 65,6 63,8 64,1 61,8 

Békés 61,1 59,5 57,5 57,9 59,0 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 56,3 54,5 52,9 53,5 52,4 

Nógrád 53,5 50,4 49,3 46,0 45,8 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 
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A bemutatott időszakban (2004-2008) a régiók között rangsor csak annyit változott, hogy Észak-Magyarország 

az utolsó helyre csúszott, helyet cserélt Dél-Alfölddel, a megyék közötti rangsor sem változott jelentősen (talán 

csak Somogy „lecsúszása” érdemleges). 

a. A belföldi vándorlás iránya 

Nagyon pontos iránytű! Ugyanis, ha valamely térségben (településen) tartósan pozitív az egyenleg, egy 

másikban pedig negatív, az azt mutatja, hogy a népesség korábbi otthonát a jobb megélhetés (keresetek, 

lakhatási feltételek, szociális-kommunális ellátás, és egyéb tényezők) reményében hagyta el! Ha úgy tetszik: az 

egyik térség (település) prosperáló, a másik sorvadó! Szociológusok szerint a magyarokra nem jellemző az erős 

mobilitási hajlam, és azt is feltárták, hogy a mostohább adottságú helyekről (elsősorban az ingatlanvagyon 

leértékelődése miatt) nem könnyű elmozdulni. Ennek ellenére mégis jelentkezik mobilitás, belföldi vándorlás. 

A belföldi vándorlás iránya a jobb adottságú, magasabb életszínvonallal kecsegtető régiók, illetve megyék. Ezt 

igazolja egy kutatás is (Gödri I.–Spéder Zs. 2009) szerint14 az ezer lakosra jutó vándorlási különbözet15 átlaga a 

régiókban 1990–2007 között az alábbiak szerint alakult: 

• Közép-Magyarország 2,6 

• Budapest –3,3 

• Pest megye 12,7 

• Közép-Dunántúl 0,8 

• Nyugat-Dunántúl 1,0 

• Dél-Dunántúl 0,9 

• Észak-Magyarország –3,0 

• Észak-Alföld –2,5 

• Dél-Alföld –0,5 

Ugyanott olvasható, hogy a legnagyobb elvándorlás az utóbbi években is változatlanul Észak-Magyarországról 

és Észak-Alföldről volt. A lakosság lélekszámához képest a legjelentősebb vándorlási veszteséget Szabolcs-

Szatmár-Bereg, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye szenvedte el. Ebben a két megyében egyetlen éven 

belül majdnem minden századik lakosra jutott egy fő vándorlási veszteség. A két befogadó régió 2008-ban 

Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl volt, de a nyugat-dunántúli régión belül csak Győr-Moson-Sopron 

megyében haladta meg az odavándorlás az elvándorlások számát (Zala és Vas megye enyhe vándorlási 

veszteséget mutatott). Közép-Magyarországon belül továbbra is elsősorban Pest megye volt az odavándorlók 

célterülete. A Budapestről történő elvándorlás elsősorban az agglomerációba költözést jelentette. 

i. A cigány népesség aránya az össznépességen belül 

A cigányság arányát (2-3 [13]. táblázat) elsősorban azért kell kiemelnünk, mert egy rendkívül hátrányos 

helyzetű néprétegről van szó, melyre jellemző az alacsony szintű iskolázottság (képzettség szint), ezzel is 

összefüggésben alacsony az aktivitási ráta, sok család kizárólagos megélhetési forrása a segélyezési-

támogatási rendszer. Ahol kimagasló az arányuk, ott korábban általános társadalmi hanyatlás jelentkezett és 

ma is megfigyelhető. 

2-3: A roma népesség aránya az összlakosságon belül, %. táblázat - 
 

Régió 1990 2001 2009 

                                                           
14 Gödri I.–Spéder Zs.: Belföldi vándorlás, in.: Demográfiai portré 2009, Jelentés a magyar népesség helyzetéről Népességtudományi Kutató 
Intézet Budapest, (http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/portre/honlap_teljes.pdf) 
15 Belföldi vándorlási különbözet (vándorlási egyenleg): Az ország egy adott közigazgatási egységébe állandó vagy ideiglenes jelleggel 

bejelentkezők, valamint visszavándorlók és az onnan más közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és 
visszavándorlók számának különbözete. A felsorolásban a negatív értékek fogyást (negatív egyenleget) jelentenek. 
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Közép-Magyarország 2,2 3,4 4,4 

Közép-Dunántúl 2,1 2,8 3,4 

Nyugat-Dunántúl 2,2 2,6 3,0 

Dél-Dunántúl 6,3 7,3 8,2 

Észak-Magyarország 9,4 11,6 14,1 

Észak-Alföld 7,4 8,3 9,3 

Dél-Alföld 2,5 3,0 3,6 

Forrás: Hablicsek L.: A népesség szerkezete és jövője in.: Demográfiai portré 2009, Jelentés a magyar népesség 

helyzetéről Népességtudományi Kutató Intézet Budapest 2009 

(http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/portre/honlap_teljes.pdf) 

A magas szintű gyermekvállalás hatására (ami elsősorban a gyermektámogatásokkal összefüggésben 

jelentkezik) az utóbbi két évtizedben a gazdaságilag nehezebb helyzetben lévő régiókban létszámuk erősen 

növekedett, bár sokan vándoroltak kedvezőbb körülmények reményében főként Közép-Magyarországra és 

Közép-Dunántúlra. Hablicsek (2009) szerint a becslések azt mutatják, hogy rendszerváltozáskor a roma 

népesség aránya az összlakosságon belül körülbelül 4,3 százalékot, 2009-ben már 6-7 százalékot képviselt. A 

roma népesség aránya tehát gyorsan növekszik, különösen gyorsan a gazdaságilag legnehezebb helyzetben lévő 

két régióban, Észak-Magyarországon, ahol arányuk már közel jár a 15 százalékhoz, de Észak-Alföldön is majd 

10%. 

a. A munkanélküliség alakulása és az álláskeresők aránya 

A munkanélküliség alakulása alapvetően befolyásolja a családok anyagi helyzetét, közismertek káros morális 

hatásai is, de jó fokmérője egy térség (vagy település) gazdasági helyzetének is. 

A rendszerváltás táján hirtelen megugrott a munkanélküliségi ráta Magyarországon, majd a gazdaság 

helyzetének javulásával mérséklődött, legjobb értékeket 2001-ben (5,7%) és 2002-ben (5,8%) mutatott. A 

legutóbbi, napjainkban is tartó gazdasági válság kísérőjelenségeként ismét emelkedett, 2010 elején 10% fölött 

alakult. 

Az országban azonban a munkanélküliség területén is éles különbségek figyelhetők meg, de némi 

leegyszerűsítéssel azt is mondhatnánk, hogy a relatív területi különbségek állandósultak. Ha megnézzük két 

kritikus időszakban (1992-2009) a régiók helyzetét a következőt látjuk. (2-4 [14]. táblázat) A munkanélküliségi 

ráta 1992-ben országos szinten 9,9% volt, a legmagasabb Észak-Magyarországon (14,0%) és az Észak-Alföldön 

(12,5%). 2009-ben – amikor az országos átlag 10% – ugyanebben a két régióban jelentkeztek a legmagasabb 

értékek. A munkanélküliség tekintetében legkedvezőbb helyzetben lévő régiók is ugyanazok, csak a kettőjük 

közötti sorrend változott. 

2-4: A munkanélküliség alakulása régiós szinten (1992-2009). táblázat - 
 

Munkanélküliségi ráta régiók szerint, % 

1992-ben 2009-ben 

Észak-Magyarország 14,0 Észak-Magyarország 15,2 

Észak-Alföld 12,5 Észak-Alföld 14,2 

Közép-Dunántúl 11,7 Dél-Dunántúl 11,0 
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Dél-Alföld 10,2 Dél-Alföld 10,6 

Országos átlag 9,9 Országos átlag 10,0 

Dél-Dunántúl 9,6 Közép-Dunántúl 9,3 

Közép-Magyarország 7,4 Nyugat-Dunántúl 8,6 

Nyugat-Dunántúl 7,3 Közép-Magyarország 6,6 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 

A következő táblázatban az utóbbi évtized munkanélküliségi rátájának alakulást mutatjuk be különböző területi 

szinteken [ország, régiók (NUTS2) és megyék (NUTS3)], úgy, hogy a területi egységeket sorba rendeztük, a 

táblázat első felében a 2000. évi ráta alapján, a másik felében a 2010. évi16 ráta alapján (2-8. ábra). 

A térségek munkanélküliségi rangsorában a 2000. évi munkanélküliségi ráta alapján a régiók között első helyen 

Észak-Magyarország áll (2000-ben 10,1%, 2010-ben 16,9% a munkanélküliség), őt Észak-Alföld követi 

(9,2%, illetve 15,7%), ugyanúgy 2010-ben is. A legkedvezőbb helyzetben lévő régió 2000-ben Nyugat-

Dunántúl, 2010-ben Közép Magyarország és Nyugat-Dunántúl közel azonos rátával (9%, illetve 9,1%). 

A megyék között a legrosszabb értékeket Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád 

megye mutatja (a munkanélküliség 70%-kal magasabb az országos átlagnál!), közülük Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 2010-ben is a 2. legrosszabb, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig a két bemutatott időpontban a 

munkanélküliségi ráta pont egyezik, de Nógrád „előretörése” az első helyre leszorította Borsodot a 3. helyre. 

                                                           
16 Az I. negyedévi értékek! A második negyedévben (a táblázat készítésekor még csak országos adatot közölt a KSH) csökkent a 
munkanélküliség, közel 1% ponttal. 



 A területi-térségi különbségek 

kialakulása és jellemzői 
 

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
2-8. ábra: Munkanélküliségi ráta térségek szerint (2000-2010) 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 

Az álláskeresők száma is fontos mutató, mert például a munkanélküliek között nem szerepelnek olyanok, 

akiknek még nem volt állásuk, és legtöbbször azok sem, akik munkanélküli ellátásban (segély) már nem 

részesülnek (nem regisztráltatják magukat). (2-5. táblázat) A táblázat adatai egyértelműen mutatják, hogy 

álláskeresők aránya jellemzően ott magas, ahol a munkanélküliség is magas. 

2-5: Álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség arányában. táblázat - 
 

Megnevezés 
Az álláskeresők aránya az aktívak százalékában* 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Budapest 2,9 2,6 2,7 3,0 3,3 5,5 

Pest 3,9 3,9 3,9 4,3 4,8 7,3 

Győr-Moson-Sopron 5,3 5,1 4,2 4,4 5,2 7,4 

Vas 6,8 7,0 5,8 6,5 7,2 11,3 

Komárom-Esztergom 6,6 6,5 5,6 5,2 6,5 11,5 

Fejér 7,7 7,7 7,0 7,2 9,0 12,8 



 A területi-térségi különbségek 

kialakulása és jellemzői 
 

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Csongrád 10,6 10,2 9,0 10,0 10,5 13,3 

Veszprém 8,6 8,0 8,4 8,8 10,8 14,4 

Zala 8,3 9,9 9,4 10,1 11,1 14,5 

Tolna 12,2 12,7 11,8 12,9 14,0 17,2 

Bács-Kiskun 10,6 10,9 11,2 12,2 13,4 17,2 

Baranya 13,8 14,0 13,3 15,4 16,0 18,0 

Heves 11,6 12,5 12,1 13,1 13,9 18,0 

Jász-Nagykun-Szolnok 13,1 13,1 11,8 12,9 14,4 18,5 

Békés 14,5 15,0 15,5 16,6 17,3 20,3 

Somogy 16,7 16,5 17,4 19,1 19,1 22,5 

Hajdú-Bihar 14,6 15,3 15,3 18,8 18,9 23,3 

Nógrád 17,2 18,8 17,9 19,6 21,2 25,3 

Borsod-Abaúj-Zemplén 21,1 21,5 20,7 22,3 23,5 27,4 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 20,4 20,8 20,5 24,2 26,3 28,4 

*Megjegyzés: 100 fő aktív korú népességre jutó álláskereső, fő 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 

a. A népesség gazdasági aktivitás szerint 

Ha a népességen belül alacsony azoknak az aránya, akik ténylegesen munkát végeznek, akkor egy aktív 

munkavállalónak viszonylag sok embert kell eltartania, az általa előállított érték relatíve nagyszámú népesség 

között oszlik meg. Magyarországon – például az EU más tagországaival összehasonlítva – közismerten 

alacsony (és nem igazán javuló!) az aktivitási ráta, ráadásul az átlagértékek mögött jelentős szélsőértékeket 

találunk a különböző területi szinteken. Így például 2009-ben 54,7% volt az országos ráta, ehhez képest Közép 

Magyarországon 4% ponttal magasabb, Észak-Alföldön 4% ponttal alacsonyabb (hasonló érték jelentkezett 

Észak-Magyarországon is). Vagyis a legrosszabb és legjobb aktivitást mutató két régió között mintegy 8,5% 

pont különbség jelentkezik! (2-6. és 2-7. táblázat) 

2-6: Aktivitási ráta régiók szerint. táblázat - 
 

Aktivitási ráta régiók szerint, % 

1992-ben 2009-ben 

Közép-Magyarország 61,0 Közép-Magyarország 58,7 

Nyugat-Dunántúl 60,1 Nyugat-Dunántúl 57,8 

Közép-Dunántúl 59,8 Közép-Dunántúl 56,3 
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Országos átlag 58,3 Országos átlag 54,7 

Dél-Alföld 58,2 Dél-Alföld 52,4 

Dél-Dunántúl 57,2 Dél-Dunántúl 51,8 

Észak-Magyarország 54,7 Észak-Magyarország 50,7 

Észak-Alföld 54,6 Észak-Alföld 50,2 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 

Hosszabb távra és megyékre is kitekintve az aktivitási arány a következőképp alakul. (2-7. táblázat) 

2-7: Aktivitási arány (100 fő gazdaságilag inaktív népességre jutó gazdaságilag aktív 

népesség, fő). táblázat - 
 

Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Budapest 56,8 56,4 56,9 58,3 60,8 61,0 60,0 59,9 59,6 59,7 

Közép-

Magyarország 56,4 56,2 56,6 57,5 59,0 59,6 59,2 59,0 58,6 58,7 

Győr-Moson-Sopron 57,6 57,3 58,7 56,7 55,2 56,9 57,3 58,1 57,7 58,3 

Zala 57,0 57,7 57,2 56,2 57,8 59,4 59,7 58,9 58,1 58,1 

Nyugat-Dunántúl 58,3 58,1 58,8 57,7 57,2 58,3 58,7 58,8 57,8 57,8 

Komárom-

Esztergom 54,2 53,2 54,8 57,7 57,8 59,0 59,4 59,2 59,2 57,5 

Pest 55,5 55,8 56,0 56,1 56,3 57,5 58,1 57,7 57,2 57,3 

Vas 61,0 59,8 60,8 61,2 59,7 59,4 59,9 59,7 57,4 56,8 

Közép-Dunántúl 54,9 55,1 56,0 58,0 56,9 57,2 58,1 57,6 57,0 56,4 

Fejér 55,0 56,0 56,9 58,9 57,0 56,6 58,0 56,9 56,2 56,1 

Veszprém 55,4 55,6 55,9 57,1 55,9 56,5 57,1 56,9 56,2 55,7 

Országos átlag 53,0 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55,0 54,9 54,6 54,7 

Csongrád 53,0 54,1 51,8 49,2 50,0 53,0 53,6 53,7 53,5 53,5 

Baranya 49,7 49,3 49,4 48,7 46,9 51,4 51,8 48,7 49,1 52,9 

Bács-Kiskun 53,0 53,1 52,8 53,2 53,5 53,1 52,8 53,2 53,2 52,6 

Dél-Alföld 51,4 51,8 51,0 50,3 50,5 51,6 51,8 52,6 52,5 52,4 
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Jász-Nagykun-

Szolnok 51,2 49,5 49,2 51,2 49,2 49,9 52,5 53,4 53,7 52,3 

Heves 51,4 50,5 49,4 51,8 50,7 50,3 50,3 52,3 52,6 52,2 

Tolna 52,3 51,6 51,0 53,8 55,7 54,0 54,3 53,2 52,4 52,0 

Dél-Dunántúl 50,9 50,2 49,7 51,3 50,1 51,6 51,8 50,1 50,3 51,8 

Békés 47,4 47,8 47,6 47,3 46,8 48,1 48,4 50,5 50,3 50,9 

Észak-

Magyarország 48,6 47,8 48,3 49,8 49,3 48,8 49,8 51,0 50,4 50,7 

Nógrád 50,6 49,7 50,7 52,3 49,3 49,1 51,1 51,2 50,2 50,6 

Somogy 51,1 50,1 49,2 52,6 49,8 50,2 50,0 49,6 50,3 50,2 

Észak-Alföld 48,0 48,0 47,7 49,3 48,5 49,1 51,4 50,8 50,8 50,2 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 44,7 45,2 44,9 46,6 46,3 47,4 49,7 49,7 49,6 50,2 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 46,8 46,0 47,2 48,2 48,8 48,0 49,1 50,3 49,6 50,0 

Hajdú-Bihar 49,2 49,7 49,4 50,5 50,3 50,4 52,2 50,1 50,0 48,8 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 

A legalacsonyabb (legkedvezőtlenebb értékek) rendszeresen az északi és keleti megyékben jelentkeznek. 

a. Az alkalmazásban állók kereseti színvonala 

A megélhetési feltételeket a keresetek alapvetően befolyásolják, magasabb kereset „több mindenre futja”. A 

keresetek területi különbségeinek kimutatásában nyilván jelentkezik torzítás, mert a munkavállalók jelentős 

része nem ott lakik, ahol dolgozik (ingázók). Ezt ismerve is szembetűnő, hogy a fővárosban a bruttó kereseti 

színvonal 2010-ben (de a korábbi években is hasonlóan) közel 30%-kal magasabb az országos átlagnál, 

egy megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg) viszont 25%-kal, további 5 megyében 22-23%-kal alacsonyabb. (2-8. 

táblázat) A legalacsonyabb átlagkeresetű megyében a fővárosi bruttó átlagkeresetnek alig 59%-át kapják az 

alkalmazásban állók! 

2-8: Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete megyék szerint. táblázat - 
 

Területi egység  

A bruttó átlagkereset 

2000-ben 2008-ban 2010-ben* 

Ft/fő % Ft/fő % Ft/fő % 

Budapest 
118 

663 135,5 
250 

045 129,4 
265 

006 128,1 

Országos átlag 87 566 100,0 
193 

261 100,0 
206 

953 100,0 
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Komárom-Esztergom 79 462 90,7 
182 

961 94,7 
195 

624 94,5 

Fejér 91 611 104,6 
189 

012 97,8 
192 

874 93,2 

Győr-Moson-Sopron 86 101 98,3 
188 

716 97,6 
190 

293 91,9 

Pest 83 886 95,8 
181 

028 93,7 
185 

633 89,7 

Heves 76 632 87,5 
170 

317 88,1 
183 

685 88,8 

Tolna 74 865 85,5 
172 

120 89,1 
179 

915 86,9 

Baranya 74 592 85,2 
173 

604 89,8 
177 

236 85,6 

Csongrád 74 872 85,5 
168 

438 87,2 
175 

471 84,8 

Hajdú-Bihar 73 139 83,5 
163 

280 84,5 
174 

891 84,5 

Vas 76 893 87,8 
166 

864 86,3 
170 

719 82,5 

Borsod-Abaúj-Zemplén 73 711 84,2 
167 

247 86,5 
168 

025 81,2 

Veszprém 76 716 87,6 
160 

810 83,2 
166 

913 80,7 

Somogy 67 356 76,9 
150 

812 78,0 
161 

752 78,2 

Bács-Kiskun 68 336 78,0 
155 

471 80,4 
161 

188 77,9 

Nógrád 66 038 75,4 
156 

481 81,0 
160 

614 77,6 

Zala 74 044 84,6 
160 

057 82,8 
160 

423 77,5 

Jász-Nagykun-Szolnok 69 941 79,9 
155 

884 80,7 
158 

938 76,8 

Békés 67 708 77,3 
151 

104 78,2 
158 

682 76,7 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 66 660 76,1 151 78,6 155 75,4 



 A területi-térségi különbségek 

kialakulása és jellemzői 
 

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

862 991 

*Megjegyzés: 2010 I. negyedévi adat 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 

a. A nyugdíjak alakulása 

A nyugdíjak értékét a munkában töltött évek (szolgálati idő) és a keresetek határozzák meg. Mint láttuk, az 

elmúlt évtizedben a keresetekben jelentős területi különbségek mutatkoztak. Ha a nyugdíjak alakulását nézzük, 

abban is hasonló nagyságrendű különbséget találunk, elsősorban a fővárosi, kisebb mértékben pedig a fejlettebb 

dunántúli megyék javára. Tekintve, hogy nyugdíjasoknál a szolgálati idő jellemzően 35-40 év között alakul, 

nagyon valószínű, hogy a nyugdíj magállapításához figyelembe vett keresetekben évtizedekre visszatekintve is 

kimutathatók különbségek. A fővárosban az átlagos nyugdíj 2009-ben közel 25%-kal volt magasabb az országos 

átlagnál, és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyugdíjas 35%-kal kevesebb nyugdíjat kapott, mint 

fővárosi sorstársa. (2-9. táblázat) 

2-9: Az átlagnyugdíjak alakulása megyék szerint . táblázat - 
 

Területi egység 

Átlagnyugdíj 2009-ben 

Ft/fő 
az országos átlag 

százalékában 

Budapest 98 634 124,8 

Komárom-Esztergom 83 397 105,5 

Fejér 82 528 104,4 

Pest 82 419 104,3 

Veszprém 81 097 102,6 

Győr-Moson-Sopron 80 879 102,3 

Országos átlag 79 033 100,0 

Vas 77 388 97,9 

Zala 77 207 97,7 

Baranya 77 112 97,6 

Heves 77 039 97,5 

Nógrád 76 167 96,4 

Borsod-Abaúj-Zemplén 74 837 94,7 

Tolna 73 183 92,6 

Csongrád 73 154 92,6 

Somogy 72 856 92,2 
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Hajdú-Bihar 71 300 90,2 

Jász-Nagykun-Szolnok 70 861 89,7 

Bács-Kiskun 70 186 88,8 

Békés 68 826 87,1 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 64 007 81,0 

Forrás: Az alapadatok forrása KSH STADAT 

2.2. 2.2.2 Kistérségi különbségek Magyarországon 

A területi különbségek kisebb területi egységek szintjén – mint már jeleztük –sokkal jobban kidomborodnak. 

Az is igaz viszont, hogy alacsonyabb területi szinten például fajlagos GDP nem számítható, de más mutatókkal 

a gazdasági teljesítmény jól megfogható17. 

A KSH 2007-ben elkészítette Magyarország 174 kistérsége fejlettségének vizsgálatát, és kistérségeket 

fejlettségük alapján különböző típusokba sorolta18. Ebben a vizsgálatban öt mutatócsoportot alkalmaztak, 

minden csoportba több mutató tartozott, a következők szerint. 

I. Gazdasági mutatók 

1. A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, db, 2004 

2. A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma, éj, 2005 

3. A kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma, db, 2005 

4. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, %, 2001 

5. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, %, 2001 

6. A működő gazdasági szervezetek számának változása, %, 1999–2004 

7. Az önkormányzatok helyi adóbevétele egy lakosra, Ft, 2005 

8. A tudományos kutatók, fejlesztők 1000 lakosra jutó száma, db, 2005 

II. Infrastrukturális mutatók 

1. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, %, 2005 

2. Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza, méter, 2005 

3. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában, %, 2005 

4. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, %, 2005 

5. A hétköznapi elérés mutatója, perc, 2007 

6. A telefonfőállomások (ISDN-nel együtt) 1000 lakosra jutó száma, db, 2005 

7. A kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, db, 2005 

                                                           
17 Kistérségi vizsgálatokról számos publikáció látott napvilágot, például a modul szerzője (és munkatársai) tollából is. (Dorgai, 2008) 
18 Ez egy Országgyűlési határozat alapján történt a 2007 utáni támogatások felhasználásához kapcsolódva. [67/2007. (VI. 28.) OGY 
határozat a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről.] 
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8. A szélessávúinternet-előfizetők 1000 lakosra jutó száma, fő, 2006 

9. A gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója, perc, 2007 

III. Társadalmi mutatók 

1. Az épített 3 és annál több szobás lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %, 2000–2005 

2. A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma, db, 2005 

3. Vándorlási különbözet: időszak közepi 1000 fő népességre jutó évi átlag, fő, 2000–2005 

4. Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma), db, 2005 

5. Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, Ft, 2005 

6. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-a él 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű 

településen), %, 2007 

IV. Szociális mutatók 

1. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60 éves és idősebb népesség százalékában), %, 2005 

2. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %, 2001 

3. A 18 éves és annál idősebb, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, %, 

4. Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma, 1000 lakosra, fő, 

2005 

5. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 0–24 éves népességből, %, 2005 

V. Foglalkoztatási mutatók 

1. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népességből, %, 2006 átlaga 

2. Tartósan – legalább 12 hónapja folyamatosan – nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes népességből, 

%, 2006 átlaga 

3. Aktivitási ráta, %, 2001 

A felsorolt mutatókból súlyozással úgynevezett komplex mutatót számítottak, annak nagysága határozta meg, 

hogy az egyes kistérségek melyik fejlettségi típusba (kategóriába) tartoznak. A komplex mutató pontszáma 

szerint (ha a legfejlettebbek pontszámának számtani átlagát 100-nak vesszük) a következő besorolást kapták a 

kistérségek: 

• a (34) legfejlettebb: 100% (átlag), 

• a (34) fejlett: az átlag 81%-a, 

• a (39) átlagos: az átlag 70%-a, 

• a (34) fejletlen: az átlag 59%-a, 

• a (33) legfejlettebb: az átlag 45%-a. 

A KSH a módszertanról is részletes tájékozatót jelentett meg (lásd: irodalomjegyzék), e helyen a módszerrel 

kapcsolatban csak annyit jegyzünk meg, hogy a legjobb és a legrosszabb érték különbségét vették alapul, és a 

torzító értékeket megjelenítő településeket (például Budapestet19) nem vették figyelembe a számítások során. 

A 2-9. ábrán (térképen) a kistérségek elhelyezkedése látható, fejlettségük szerint eltérő színezéssel. 

                                                           
19 Csak megjegyezzük, a 174 kistérség között az egyetlen a budapesti kistérség, ahová csak egy település, a főváros tartozik. 
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2-9. ábra: Kistérségek fejlettségük szerint 

Forrás: KSH Területi atlasz, Kistérségek, (http://portal.ksh.hu) 

Ha megnézzük a térképet, első látásra is szembetűnő: 

• A fejlett és a legfejlettebb kistérdségek zöme Közép-Magyarországon és Dunántúlon, ott is elsősorban Észak- 

és Nyugat-Dunántúlon található, 

• Észak-Magyarországon és Észak Alföldön (valamint a Dél-Dunántúl kisebb hányadán) a fejletlen és 

legfejletlenebb térségtípusok dominálnak, 

• Fejlett régiókban (és megyékben) is előfordulnak átlagos fejlettségű, esetleg fejletlen kistérségek, 

• Fejletlen régiókban (megyékben) is akadnak átlagos, de akár a legfejlettebb típusba tartozó kistérségek. 

2.3. 2.2.3 Területi folyamatok Magyarországon az országos 
területi helyzetkép alapján 

A Helyzetkép20 jellemzően 2007. évi adatok felhasználásával készült, ritkábban 2006. évi adatokra hivatkozik. 

Néhány megállapítását rendszerezetten (EU, országos adatok, régiók) kiemeljük: 

• A természetes szaporodás az unió lakosságát 483 ezer fővel növelte, miközben Magyarországon a 

természetes fogyás meghaladta a 35 ezer főt. 

• Magyarország egy főre jutó GDP-je vásárlóerő-paritáson mérve 15 600 €/fő volt (az EU átlag 62,7%-a), 

miközben az EU-27 átlag 24 900 €/fő volt. 

• Hazánkban a GDP növekedése jelentősen az uniós átlag alatti volt (Magyarország 1,2%, EU-27 2,9%). 

• A 15-64 éves korosztály foglalkoztatottsági rátája Magyarországon 57,3% volt (az EU 27 tagállama közül a 

harmadik legkedvezőtlenebb), az EU-27 átlaga 65,4%. 

                                                           
20 Forrás: Országos Területi Helyzetkép, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 2009 (http://www.terport.hu) 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,411890&_dad=portal&_schema=PORTAL
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• Az egy főre jutó GDP alapján régióink az unió rangsorának alsó harmadában helyezkedtek el (2006-ban), a 

középmezőnyben csak Közép-Magyarország található, a legkisebb értéket felmutató Észak-Alföld az EU-27 

átlag 40%-át sem érte el. 

• Az Európai Unió munkanélküliségi rátája 7,1% volt a 15-74 éves korosztályban, a legkedvezőbb helyzetű 

magyar régióban (Közép-Magyarországon) 4,7% volt, de még a dunántúli régiók helyzete uniós 

összehasonlításban is kedvező. 

• Észak-Magyarország munkanélkülisége majdnem háromszorosa Közép-Magyarországénak. 

• A Natura 2000 természet-megőrzési területek aránya az Európai Unióban 11,6%, ezt az értéket Magyarország 

összes régiója meghaladta, különösen Közép-magyarországon és Nyugat-Dunántúlon magas az arányuk. 

• A gazdaság teljesítményében (GDP) továbbra is kimagasló a főváros szerepe (5,5 millió Ft/fő), az egy főre 

jutó értéke az országos átlagot több mint kétszeresen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljesítményét 

négyszeresen, Nógrád megyéjét pedig közel ötszörösen haladta meg. 

• A társas vállalkozások jegyzett tőkéjének valamivel több, mint fele (57%-a) külföldi eredetű 

Magyarországon. A Szentgotthárdi, Szombathelyi, Dabasi, Esztergomi kistérségekben több mint 90%-a, míg 

a Mezőcsáti, Sellyei, Mórahalomi, Nyírbátori kistérségekben alig 1-2%. 

• A belföldi vándorlások egyenlege változatlanul Pest megyében a legkedvezőbb, +14,4 ezrelék. 

• A természetes fogyás 2007-ben országosan 3,5 ezrelékes volt, a legnagyobb mértékű Békés megyében (az 

átlag kétszerese), a legkisebb Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben jelentkezett. 

• A munkanélküliségi ráta (a 15-59 éves korosztályban) az Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Encsi kistérségekben 

volt a legmagasabb (20% felett), legalacsonyabb értéket a budapesti (2,1%) mutatott, a legsúlyosabb 

helyzetben lévő kistérségek szinte kivétel nélkül horvát, ukrán és kelet-szlovák határszakaszok mellett 

találhatók. 

• Az egy lakosra jutó nettó jövedelem fővárosban, a Dunaújvárosi, Budaörsi kistérségekben 800 ezer Ft, a 

Bodrogközi, Csengeri, Baktalórántházi kistérségekben 350 ezer Ft alatt volt (több mint kétszeres különbség), 

legalacsonyabb értéket (az országos átlag 35%-a) a Bodrogközi kistérségben mutatott. 

• A perifériális térségek lakásainak 45,6%-a volt csatornázva (az országos átlag 69,8% volt. 

• A Nyugat-Dunántúl a második legfejlettebb régiónk, itt volt a legkisebb a népességfogyás (a bevándorlás 

miatt), a munkanélküliség a második legalacsonyabb, a jövedelmek az átlagnál lényegesen kedvezőbbek, a 

népesség gazdasági aktivitása a legmagasabb a régiók között (a régión belül jelentős különbségek 

mutatkoznak észak és dél között). 

• Közép-Dunántúl iparosodott régió, magasan átlag feletti befektetések és magas fajlagos GDP, az átlagnál 

alacsonyabb munkanélküliség, viszonylag magas életszínvonal jellemző. Közép-Magyarország után itt a 

legmagasabbak a személyi jövedelmek. 

• Közép-Magyarország megtartotta vezető szerepét. 

• Észak-Magyarországon a legnagyobb ütemű a népességcsökkenés (a növekvő elvándorlás miatt) és 

legmagasabb a munkanélküliség. Társadalmi-gazdasági szempontból az ország egyik tartósan 

legelmaradottabb térsége, de országosan legnagyobb jövedelememelkedés és gazdasági aktivitás növekedés 

itt volt megfigyelhető 2007-ben. 

• Az Észak-Alföld Magyarország társadalmi-gazdasági problémákkal leginkább terhelt egyik régiója, ahol 

magas a munkanélküliség, a legelmaradottabb térségek kiterjedt és összefüggő perifériát alkotnak, ebből csak 

néhány kedvezőbb helyzetben levő város emelkedik ki szigetszerűen. Átlagon felüli viszont beruházások 

alakulása és jövedelmek növekedése. 

• A Dél-Alföldön a jövedelmek a legalacsonyabbak közé tartoznak, gazdasági aktivitás az országos átlag 

kétharmada, hasonlóan, mint a befektetések értéke. A népesség csökken, de nem az elvándorlás, hanem a 

kiemelkedően magas természetes fogyás miatt. 
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Végül a régiók néhány jellemző mutatóját a helyzetképben közölt táblázattal mutatjuk be. (2-10 [26]. ábra) 

 
2-10. ábra Magyarországi régiók összefoglaló mutatói 2007-ben 

Forrás: Országos Területi Helyzetkép, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 2009, 

(http://www.terport.hu) 

3. 2.3 Összefoglalás 

A modulban a területi (térségi) különbségek kialakulását és a különbségek jellemzőit tárgyaltuk. A hosszabb 

folyamatokra inkább csak utaltunk, azt érzékeltetve, hogy területi különbségek – ha nem is mindig ugyanazok – 

korábban is létetek (és egyébként ezután is lesznek). Arra törekedtünk, hogy hosszú folyamatok eredményét, a 

mára kialakult helyzetet bemutatassuk. Megismertettük a mostani állapotot, annak legfontosabb tényezőit, 

közöttük a gazdasági, illetve a gazdasággal összefüggő különbségeknek engedtünk nagyobb teret, elsősorban 

azért, mert a legtöbb térségi probléma a gazdaság állapotára visszavezethető. 

Miután EU tagország vagyunk, kitekintettünk az EU-ra is, mert tudatosítani akartuk, hogy a területi különbségek 

kialakulása (és létezése) nem magyar sajátosság, közösségi szinten is elég élesen jelentkezik. A modulban 

először az EU régiók néhány jellemzőjét mutattuk be, majd a hazai térségi jellemzőket (problémákat) tárgyaltuk. 

Ha a hallgató a leírtak lényegét elsajátítja, átfogó képet kap a területi (térségi) különbségek alakulásáról, 

fontosabb jellemzőiről. 

E helyen is felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek a modulnak a tartalma a negyedikhez (A regionális politika és 

eszközrendszere) különösen erősen kapcsolódik. A kistérségekkel kapcsolatban pedig az ötödik modullal való 

kapcsolódásra (Az Országos Területfejlesztési Koncepció „Országos középtávú fejlesztési célok” című részére) 

hívjuk fel a figyelmüket. 

_Ref269208365
http://www.terport.hu/main.php?folderID=5063
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A forrásmunkák internetes elérésére más alkalmakkor is utaltunk. Itt még azt is kiemeljük, hogy a KSH 

honlapján (ahonnan egyébként a legtöbb számszerű információnk származik) interaktív tematikus térképeken 

számos területi adatot meg lehet jeleníteni (igaz, nem túl friss adatokkal). 

Ellenőrző kérdések: 

1. Térségi különbségek más országokban, az EU területén is jelentkeznek, vagy ez egy sajátos magyar jelenség? 

2. Milyen mutatókkal érzékeltettük az európai régiók között jelentkező eltéréseket (példákkal), „hol állnak” a 

magyar régiók ezekben az összehasonlításokban? 

3. A magyarországi területi különbségek milyen gazdasági mutatóval (mutató csoporttal) fejezhetők ki? 

4. Milyen egyéb mutatókkal jellemeztük még a területi különbségeket, mit mutatnak a számok? 

5. A területi különbségek inkább állandósultak, vagy változnak (például egyik évről a másikra)? 

6. A kistérségek fejlettségük szerint milyen típusokba (kategóriákba) sorolhatók, és mi jellemző ezek térbeli 

megoszlására? 
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