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3. hét 

Társadalompolitika mint település- és 

területfejlesztési politika 

Horváth Gergely Krisztián 

Koncepció 1945 után a vármegyék felváltására 

Erdei Ferenc: Magyar város: Városépítés a mezővárosi nyomon 

A tanyás mezővárost teszi példának: 

 1. megteremtette az őstermelők városát, 

 2. a város-vidék ellentét feloldása: a vidéket városi területté tette. 

•Egy új közigazgatási reform lényege: a megyéket váltsa fel a városok hálózata, melyek 

integrálják vidéküket: így nem marad egy régió/kistáj sem központ nélkül. (Ha nincs 

város, akkor ki kell jelölni, s központtá fejleszteni egy arra alkalmas települést.) 

Alapelvek 1. 

•Minden vidéknek legyen meg a maga városa. 

•Azzal képezzen egységet, kiépült infrastruktúrája biztosítsa a vidékiek számára is a 

város javait. 

•A mezőváros csak annyiban példa, hogy így a mezőgazdaságból élők is élhetnek 

városi módon, ill. mert „vidék és város egybeszervezésének tökéletes példája”. (Erdei 

é.n.: 230.) 
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További elvek és feladatok 2. 

•Minden vidéknek kell egy város, ill. csak egy városa legyen minden vidéknek. => 

•A városi funkciókat (gazdasági, kulturális, szociális: azaz nemcsak az igazgatási) 

vidékről egy központi helyre kell telepíteni, mert a vidék számára így lehet az igényeket 

a leghatékonyabban kielégíteni. => 

•Sugaras úthálózat kiépítése a vidék és város között, a tanyák és anyatelepülésük 

mintájára. 

Feladatok 3.  

•A meglevő megyerendszert szét kell darabolni, sőt megszüntetni. 

•10 települést kell várossá fejleszteni ahhoz, hogy a városközpontú új területi struktúra 

megvalósulhasson (összesen 80 várossal), melyek mindegyik tagja kb. 100 ezer lakosú 

lenne. 

•„Tartományi középvárosok”: Győr, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc: 

ezek mindegyike egyben egy-egy nagyobb táj központja is (kb. 1 millió lakossal). 

Bibó városmegyéje 

•Erdei, ill. a parasztpárt koncepciójának kibontása: a „városok és velük a tanyák 

mintájára egybeszerveződött vidékek”. vö. a parasztpárt feudalizmus-, azaz 

megyeellenessége: megye és járás helyett városmegye. 
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Bibó István–Mattyasovszky Jenő: Magyarország 

városhálózatának kiépítése (1950) 

Cél, mint Erdeinél: 

•Az ország egész területének városi központokkal való ellátása, 

•A termelési elemi egységek kijelölése (a községekkel szemben), ezek racionális 

kiépítése. 

Paraméterek: 

•Egy város legtávolabbi vidéke a napi bejárás miatt a központtól max. 30 km-re legyen, 

(Budapest kivétel: itt 40 km). 

•Az ország felosztásukban három régiótípusra oszlik: 

 1. várossal megfelelően ellátott terület, 

 2. „várossal éppen hogy ellátott terület”, 

 3. „városi központot nélkülöző terület”. 

Bibóék 98 központot (városmegyét) javasoltak (de legalább 75-öt), melyből 1950-re 

• kiépült: 45 

• elemi városi funkciót tölt be: 38 

• kiépítendő: 15 (ezek a „városi központot  

nélkülöző területek”, ahol a nagybirtok különösen 

erős volt, így pl. Észak-Somogy, Tolna, Fejér). 
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A kommunista ideológia és a településpolitika 

1948. június 12: egyesülés a szociáldemokratákkal: a kommunisták átveszik a hatalmat 

(„fordulat éve”): 

•totalitárius hatalomgyakorlás, 

•autonómiák, pluralizmus hiánya, a lokalitás mint ellenség, 

•a tradíciók tudatos lerombolása,  

•a magántulajdon, polgári értékrend felszámolása. 

•1950: a tanácsrendszer bevezetése, megyehatár-változtatások, nagy Budapest 

kialakítása. 

•Budapest: 23 települést csatolnak hozzá; a megyék száma 19-re csökken. 

•Tanácsok: nincs valódi önkormányzatiság, önállóság, csak a központi irányítás 

végrehajtói. 

A fentebbi jellemzők a településtervezésben: 

•A közösségi célok az egyéni érdekek fölé kerültek. 

•A gazdaságfejlesztés ideologikus céloknak volt alárendelve. 

•Szocialista városok: a munkásosztály vezető erejének, a munkásságnak súlyát növelni 

=> lakótelep: a szocialista életforma egyik kerete. 

•Kollektivizálás: a falu termelésének és társadalmának átalakítása. 

•Ellentmondás: a magát gazdasági-társadalmi-ideológiai tekintetben legfejlettebbnek, 

felsőbbrendűnek tekintő rendszer Európa gazdaságilag fejletlenebb részén alakult ki => 

elvek és tények napi ütközése. 

•Az 50-es években a Nyugat legyőzése és készülés a harmadik világháborúra: 

erőltetett, minden más szempontot ennek alárendelő iparosítás, hadigazdálkodás.  

•Utóbbi jellemzői: 
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•pazarló, a ráfordítások költségeire érzéketlen 

•pazarlás az emberi erőforrásokkal 

•egyre több munkaerő bevonása a termelésbe 

•a nők tömeges munkába állása (90%-uk) → születések drasztikus visszaesése 

•az 1960-as évektől általánossá lett a túlmunka (háztáji, túlórázás) 

A hadigazdálkodás jellemzői  

•A kapacitások maximális, nem pedig optimális kihasználására törekszik. 

•Parancsuralmi diktatúra, mely a magántulajdont felszámolja. 

•Az erőforrásokat néhány preferált ágazat (bányászat, nehézipar, hadiipar) és terület 

kapta (szocialista városok, megyeszékhelyek) más területek és a fogyasztás rovására. 

•A parasztság alapvetően ellenség (magántulajdon = kispolgárosodás), a 

mezőgazdaság anyagi, emberi kirablása az iparosítás egyik forrása. Ennek módjai:  

•kötelező beszolgáltatás, 

•központilag szabályozott felvásárlási árak, 

•szétnyíló agrárolló, 

•a mezőgazdaság modernizációjának halasztása, 

•a munkaerő kizsákmányolása (az 1960-as években a mezőgazdasági kereset harmada 

az iparinak), 

•állami lakásépítés a falvakban nem volt, ill. rosszabb hitelfelvételi lehetőségek, mint a 

városokban, 

•vidéki ipartelepítés: megfelelő infrastruktúra nélkül: ingázás rossz körülmények között. 
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Mindez a település-, területfejlesztésre is visszahatott: 

• Minden fejlesztés külső tényezők eredménye volt (tervhatározatokban elfoglalt 

hely), a helyi erőforrásokkal, törekvésekkel, jövedelemtermelő-képességgel nem 

számoltak. 

• Mivel a rendszer alapja a hatalomkoncentráció volt, ami Budapesten futott össze, 

Budapest szerepe tovább nőtt, az ország periféria lett a főváros mellett. 

• 1950-től önkormányzat helyett tanácsok: a központi akarat végrehajtó szervei (a 

civil szervezeteket megszüntették): a település polgáraiból lakosság lett – tudatos 

társadalmi homogenizáció. 

•A településfejlesztési tervekben közös: a településfejlesztést a gazdasági-társadalmi 

átalakulás eszközének tekintették, célja az iparosítás elősegítése, továbbá a 

településhálózat átalakítása fő eszközének is a szocialista iparosítást tekintették. 

•A településfejlődés szabályozásának fő támpontja a települések osztályba sorolása 

(megjelent már ekkor a „nem fejlesztendő” községek csoportja, „faluritkítás”). 
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Következmény 

•A falvak leértékelődtek a városokkal,  

az agrárterületek az ipariakkal szemben  

(e folyamat az 1960-as évek végétől lassult,  

de nem szűnt meg). 

•Az infrastrukturális fejlesztéseket elhanyagolták:  

pl. telefonellátottság (utolsó előtti hely Európában),  

útépítés, házfelújítás.1 

1951-es településfejlesztési koncepció  

(Területrendezési Intézet): a gazdaságos településméret 3000 főnél kezdődik 

•3 alapkategória:  

•I. osztályú települések: országos súlyú városok (73) 

•II. osztály: városias szerepkörű települések (81) 

•III. osztály: falvak: 

•III/A: mint falu megkötés nélkül fejleszthető: 1254;  

•III/B: egy szomszédos településsel együtt részlegesen fejlesztendő, majd egyesítendő; 

•III/C: nem fejleszthető: ezekben csak minimális infrastrukturális fejlesztések, mint 

villany, ivóvíz, bekötőút végezhetők, építési engedély nem volt kiadható: 1530 db => 

elsorvasztás, felszámolás. 

 

                                                           
1
 http://m.hvg.hu/itthon/20080402_lakotelep_szocialista_epiteszet_muemlek 
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E tervezet nem emelkedett törvényerőre (kivéve az építési tilalmat), az 

1960-as évek végén azonban ez volt az alap az Országos 

Településhálózat Fejlesztési Koncepció (1971) számára. 

•Tanyák: nem illeszthetők a szocialista településhálózatba, ill. fékezik a kollektivizálást, 

így megszüntetendők (eredeti terv szerint már 1955-re).  

•A megszüntetés eszköze a tanyaközpontok létrehozása, községesítés (érdekesség: a 

Tanyai Tanács /1949/ vezetője Erdei) 

• a kijelölt kb. 300 tanyaközpontból 120 tanyaközség szerveződött. A folyamat 

gyorsítása érdekében tiltották a tanyaépítést, közművesítést, villamosítást. A 

legengedékenyebb Bács-Kiskun megye, a legmerevebb Csongrád volt. 

1950 január 1. Az 1. ötéves terv indulása 

•Fő célkitűzés: „az ország szocialista iparosítása és a mezőgazdaság egy részének 

szocialista átszervezése”. 

•Az ipar- és városfejlesztés a nyersanyaglelőhelyek mentén valósult meg: Ajka, 

Várpalota, Komló, Oroszlány, Kazincbarcika; ebben az ipari zónában volt lakásépítés, 

munkahely (1941-60: Miskolc 66 ezer fővel gyarapodott, Pécs: 41 ezer fő, Budapest: 

309 ezer fő) – az 1950-es évek végén indult meg az agglomeráció felduzzadása 

(miközben 1950-ben 23 elővárost Budapesthez csatoltak). 

•1949 és 1960 között az ipari keresők aránya 21,6-ról 34%-ra nőtt, s ez generáción 

belüli foglalkozás- és társadalmi státusváltás: míg Nyugat-Európában 80-100 év volt az 

ipari forradalom ideje, addig itt kb. 20 év! 

•Az ipari munkásság fő forrása a mezőgazdaság: 1949-60 között 365 ezer fővel 

csökkent a mezőgazdasági népesség, 1970-ig pedig kb. 1 millió fő hagyja el a 

mezőgazdaságot (plusz a nők munkába állása). 

•Lakásépítések: az 1950-es években a fővárosi József Attila lakótelepen kívül csak 

 



 

 

 

10 

elszórtan, ill. a szocialista városokban; a lakásokat is államosították (1955-re 78,3%-uk 

állami) => 

•Alacsony lakbérek, melyek a felújítási költségeket nem fedezik: lakáshiány és 

amortizáció. => Az 1970-80-as évekre a régi bérlakás-állomány állapota igen leromlik. 

•Munkaerő: a környező községek foglalkozási átrétegződése, ingázás (1960-ban 1100 

község, ahonnan 20-50% ingázik), főleg az ipari zónában. 

•Az ipari zónán kívül az ország megőrizte falusias képét, bár történtek jelentős 

civilizatórikus változások: buszközlekedés kiépülése, 1961-re teljes a villamosítás (1945-

ben még csak 40%). 

•Megindult az aprófalvas – főleg dunántúli – területek elnéptelenedése (főleg a jugoszláv 

határ mentén, vö. kitelepítés, egykézés).  

Szocialista városok 

• A tudatos városfejlesztés az egész világon megjelent, hogy a spontán urbanizáció 

okozta feszültségeket mérsékeljék, a szocialista országokban azonban ideologikus 

célok mentén hoztak létre új városokat. 

• Első hullámban: Kazincbarcika, Komló, Oroszlány, Ajka.  

• Sztálinváros: 1949 végén minisztertanácsi döntés egy Duna-menti kohászati 

kombinátról (szovjet vasérc, mecseki szén), eredetileg Mohács környékén; 1960: 27 

ezer lakos.  

• Kazincbarcika: ún. „borsodi kooperáció” a Sajó-völgyi vegyipar: szén, víz, mészkő: 

erőmű, szénosztályozó, kokszoló, vegyigyár BVM-Borsodchem; 10 ezer 

bányászlakást terveztek. 

• Ajka: agrárfalvak (Bakonygyepes, Ajkarendek, Padrag, Tósok, Tósokberénd) 

összeépülése. 

• + Tatabánya, Várpalota, Ózd, Bátonyterenye, majd Leninváros és Százhalombatta. 
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•Szocialista városok (a korszakban is így hívták őket)  

hálózatának kiépülése (11+3 db: Ajka,  

Várpalota, Sztálin-/Dunaújváros, Kazincbarcika,  

Komló, Oroszlány, Kisterenye-Nagybátony, Ózd,  

Százhalombatta, Tatabánya, Lenin-/Tiszaújváros),  

Martfű, Paks, Salgótarján.2 

Szocialista városok ismérvei 

•A (gazdaság)politika által kiemelt települések, a redisztributív rendszer 

kedvezményezettjei: még az előtt városi jogállást kapnak, hogy funkcionálisan városok 

lennének, ez teremtette meg a forrásokhoz való hozzáférés alapját. 

•E városok létesítésének elsődleges célja urbanizálatlan térségek ipari fejlesztése volt. 

E fejlesztés általában egyetlen (nehéz)ipari profilt jelentett. Az ipar jellege általában a 

település jellegét, későbbi sorsát is meghatározta (vö. prosperitás, hanyatlás). 

Szocialista városok ismérvei 

•Az iparban foglalkoztatottak mindvégig túlsúlyban (1960: 63%) (az országos átlag: 

34%, városi átlag: 43%): a szolgáltató szektor csökevényes, a társadalom túlságosan 

homogén. 1970-re mindegyikben 70% feletti az ipari foglalkoztatottak aránya.  

•Hiányoznak vagy jelentéktelenek a városi tradíciók: nincs polgárságuk, későn kialakult 

az infrastruktúra, intézményrendszer; a városi identitás alapja a nagyüzem (ha ez 

                                                           
2
 http://server2001.rev.hu/oha/oha_browse_photo.asp?lang=e&dsppict=on&start_char=y 
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csődbe megy, úgy a városi lét megrendül). A mesterséges várostelepítés miatt valódi 

városközpontok nincsenek (beépítetlen főterek), az új- és régi településrészek 

szervesen nem illeszkednek egymáshoz. 

5.  A régi városiasodást sokszorosan meghaladó ütemű népességnövekedés: 

Magyarországon a szocialista városok népessége 1949–1990 között átlagosan 

hatszorosára, míg a vidéki városoké átlagosan csak 1,4-szeresére nőtt (Dunaújváros: 

15-szörös, Tiszaújváros: 14-szeres, Százhalombatta: 11-szeres, Kazincbarcika: 

hétszeres, Oroszlány: 6-szoros növekedés). 

Szelényi Iván – Konrád György:  

Az új lakótelepek szociológiai problémái 

•Szocialista lakásgazdálkodás: nem a legrászorultabbak jutnak hozzá, a szükségletek 

tágan értelmezettek, érdem és rászorultság összekeveredik (a lakótelepre költözők 

90%-a kiutalással, 10%-a cserével – alsó szintű vezetők, nyugdíjasok, azaz ingatlannal 

rendelkezők – kerül).  

•Ez versenyt eredményez az újonnan épülő lakásokért, a rászorultság háttérbe szorul: a 

beosztott értelmiségiek a leginkább erős csoport a lakásigénylők között. 

•A leginkább figyelembe vett szociális szempont a gyerekszám, ennek révén kerül sok 

alacsony jövedelmű is a lakótelepekre. 

•Tanácsi és vállalati érdekek ütközése: a helyi lakosok vs. a vállalati dolgozók kapjanak 

inkább lakást? 

•A magasabb társadalmi státus magasabb komforttal jár együtt. 

•A lakótelepi lakás általában minden odakerülőnek előbbre lépés: a felsőbb rétegeknél 

inkább a laksűrűség, az alsóbbaknál a komfortosság javult. 

•A felfele mobilitás és a jobb lakás egymást erősítik: a jó lakás a társadalmi 
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hierarchiában is előbbre visz. 

•A lakótelep azáltal, hogy a kezdeti időszakban a két szél (értelmiség, szakmunkás) volt 

leginkább jelen, a társadalmi homogenizáció irányába hatott. 

Országos Településhálózat Fejlesztési 

Koncepció (1971) OTK 

Mi hívta életre az OTK igényét? 

•Az 1950-es évek iparfejlesztése, majd a téeszesítés után nagyarányú, szervezetlen 

migráció indult a nagyvárosok felé (1960 után évi 250–340 ezer ember változtat helyet). 

•A politika célja Budapest növekedésének mérséklése. 

•Feszültség a településhálózat két pólusán: a nagyvárosokban a 

népességnövekedéssel nem tartott lépést az infrastruktúra fejlesztése; a 

kisközségekben elindult az elnéptelenedés, elöregedés. 

•Kidolgozója a VÁTI (1950-től, Városépítési Tervező Iroda; 1967-től: Városépítési 

Tudományos Tervező Intézet): 

•Itt készítették az 1950-es évek városfejlesztési terveit, 

•az 1960-as évektől a regionális fejlesztési tervek kidolgozása. 

A központi hely elmélete 

Az OTK vezérlő elve, háttérelmélete Walter Christaller központi hely (Zentraler Ort) 

elmélete (1930-as évek). Ism.: 

• A nagyobb településekre mint vállalatokra tekint, amelyek szolgáltatásokat kínálnak 

környezetük számára. 
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• A rangsor alapja tehát nem a központ népességszáma, hanem az általa betöltött, a 

vonzáskörzet felé nyújtott funkciók súlya (minél mindennapibb szükségletet elégít 

ki, annál kisebb településen érhető tetten), 

• azaz: minden szolgáltatásnak, központi funkciónak van egy bizonyos vonzástere. 

•Azaz: minden szolgáltatásnak, központi funkciónak van egy bizonyos vonzástere. 

•a vonzástér nagysága függ 

•a szolgáltatás nyújtásának gazdaságos mértékétől, 

•a vele szemben megnyilvánuló kereslet nagyságától, 

•a szállítási, közlekedési költségektől, a szolgáltatás elérhetőségi idejétől. 

OTK 1971 

•Cél: 2000-ig 130, térben viszonylag egyenletesen eloszló városias, ún. kiemelt 

szerepkörű központ létrehozása, s ezekből biztosítani kb. 3000 település különböző 

szintű ellátását 

Az OTK középfokú és magasabb  

szerepkörű központrendszere és a  

tervezési-gazdasági körzetek, 19713  

                                                           
3
 http://www.matud.iif.hu/04sze/03.html 
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I. A koncepció célja egy olyan településhálózat kialakítása, amely 

• hatékonyabbá teszi a termelést és a lakossági ellátást, 

• az azonos szerepkörű településeket egy szintre emeli, 

• mérsékli a települések közötti különbségeket, orientálja az intézménytelepítést, 

• összehangolt infrastruktúrafejlesztést tesz lehetővé a településhálózat egyes 

szintjein, 

• elősegíti az ésszerű ingázást, ill. az otthoni pihenést, 

• a korszerű településhálózat érdekében: növelni kell a közép- és nagyvárosok 

súlyát. 

II. A települések hierarchikus rendje és funkcióik 

•Az alábbi kategóriákba kell a településeket sorolni (szortírozási alap: 

munkamegosztásban betöltött hely, gazdasági-társadalmi fejlettség, vonzáskör 

nagysága, lélekszám, infrastruktúra fejlettsége): 

– országos központ, 

– felsőfokú központ:  

•kiemelt felsőfokú központ, 

•felsőfokú központ, 

•részleges felsőfokú központ, 

– középfokú központ 

•részleges középfokú központ, 

– alsófokú központ, 

– egyéb, „szerepkör nélküli” település.  

1. Országos központ: Budapest („területileg el nem különíthető országos funkciók”); az 

agglomerációval ne legyen nagyobb, mint 2,6-2,8 millió fő. 

2. Felsőfokú központok (vonzáskörükre kiterjedően: megyei szintű funkciók; ill. esetleg 
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több megyére kiterjedően országos funkciók is). 

 a) Kiemelt felsőfokú központ: az 5 nagyváros; lakosság 150–300 ezer fő; 

vonzáskörzet 1–1,5 millió fő. 

 b) Felsőfokú központok, valamennyi megyeszékhely: Békéscsaba, Kaposvár, 

Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok = 80–100 ezer 

lakos, vonzáskörzet 400–600 ezer fő). 

 c) Részleges felsőfokú központok: Baja, Dunaújváros, Eger, Hódmezővásárhely, 

Nagykanizsa, Salgótarján, Sopron, Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg 

(50-60 ezer fő, vonzáskörzet: 150–400 ezer fő). 

 ÖSSZESEN: 23 VÁROS 

3.  Középfokú központ: a megyénél kisebb területrészekre, ugyanaz mint előbb, de 

egymással munkamegosztásban /középfokú központok (20–40 ezer fő, vonzáskörzet: 

50–120 ezer fő) 

 részleges középfokú központok.: (8-15 ezer fő; vonzáskörzet 20-25 ezer fő) 

 ÖSSZESEN: 103 TELEPÜLÉS 

4. Alsófokú központ: vonzáskörzetükben a fenti, alapfokú, „helyi szervező-irányító, 

szolgáltató funkciók” (de lehetnek kiemeltek is közöttük) kb. 1000-1100 alsófokú (3-4 

ezres lakosság, vonzáskörzet: 5-6 ezer fő), ezen belül 120–150 kiemelt alsófokú (5-

10 ezer fő, vonzáskörzettel 10-15 ezer fő), 200-300 részleges alsófokú központot 

(1000-2000 fő, vonzáskörzet: 2-3 ezer fő) kell kialakítani. Az alsófokú központok 

kijelölése a megyei tanácsok feladata. 

 KB. 1000 TELEPÜLÉS 

5.  Egyéb, „szerepkör nélküli” település (kb. 2000 falu, ezek jövőjével nem foglalkoznak). 
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Hatások, bírálatok 

•Az OTK csak a településhierarchia csúcsát tervezte meg. 

•A hierarchikus sorrend – bár erről jogszabály nem rendelkezett – elvi alapját képezte a 

fejlesztési források elosztásának. 

•1975–80 között az összes tanácsi fejlesztési forrásból Budapest és az 5 nagyváros 

több mint 50%-ot kapott.  

•A középfokú központokkal együtt ez 90%-ra nő (1 főre vetítve a kiemelt felsőfokú 

központok kapták a legtöbb forrást). 

•Kb. 3000 településre (a lakosság 50%-a) a fejlesztési források csak 10%-a jutott. 

•A tanácsi fejlesztési források elosztásánál 20-30-szoros különbségek alakultak ki a 

hierarchia két széle között, vö. a falvak sorvadása. 

•Akkori érv a városcentrikus fejlesztések mellett: a szűkös erőforrásoknak ez a 

leghatékonyabb elosztási módja. 

•A 130 kiemelt szerepkörű település, ill. a várossá fejlesztendők között kívülről 

gerjesztett verseny indult a forrásokért. 

•Területi egyenlőtlenségek: az Alföld mindvégig diszpreferált volt.  

•Az OTK egységes kategóriarendszert alkalmazott, a táji, településstruktúrán belüli 

különbségeket, a településsűrűséget figyelmen kívül hagyta (pl. alföldi óriásfalvak vs. 

zalai aprófalvak). 

•Összességében az OTK nem a különbségek kiegyenlítődését eredményezte, hanem 

az egyenlőtlenségek növekedését a településhierarchia mentén. 

•Az OTK-t a nyilvánvaló hibák miatt 1984-ben formálisan hatályon kívül helyezték. 

•Pozitívuma: egy viszonylag egységes városrendszer létrejötte, melyben a városok 

száma már 1990-ben meghaladta (165) az előirányzottat (130). 
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1970–80-as évek: a településfejlődés az OTK 

szerint alakult 

•Gyors növekedés a közép- és nagyvárosokban, 

•nagyarányú állami városi lakásépítések, 

•egyre több várossá nyilvánítás. 

•Feltételei: 8 ezer lakos, városi alapintézmények, szervezett szemétgyűjtés a lakóházak 

50%-ából; a várossá nyilvánítás szakaszában az alapszintűnek többszöröse volt a 

beruházásokra fordítható pénz. 

A kisebb települések önállóságának folyamatos 

megszűnése 

•1960–1980 között 53%-kal csökkent a tanácsok száma.  

•A községek ¾-ét közös tanácsokból igazgatták: ilyenkor helyben nincs hivatal, átlag 3,3 

település tartozott egy közös tanácshoz. 

•A körzetesítések az alapfokú intézményhálózat és munkahelyek megszűnésével jártak 

együtt. 

•Jellemző az elégtelen kommunikáció a központok és a társközségek között (pl. nincs 

telefon), ami a kistérségeken belüli centrum-periféria jelleget erősítette. 

1983: az OTK-t ért kritikák hatására a Politikai Bizottság egy új, hosszú távú 

területfejlesztési koncepció kidolgozását tartja szükségesnek 

Alapelvek 

• Megfelelni az intenzív (!) gazdaságnövekedési szakasznak,  
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• térségi adottságok figyelembevétele, 

• helyi kooperáció, innováció figyelembevétele a fejlesztésekben, 

• kis- és középvárosok fejlesztése (vs. megyeszékhely). 

• 1985-től változás a finanszírozásban: fejkvóta => a községekre az 1980-as években 

ez alapján a tanácsi kommunális beruházásoknak már kb. 30%-a jutott, igaz, ezek 

terhét egyre nagyobb arányban már a lakosság viselte, s nem központi forrásból 

kerültek kivitelezésre (a községekben 77%, országosan 54% a lakossági önerő 

aránya). 

Közben jelentős demográfiai változások: 

•Az elöregedés fogyásba csap át 1981-től (1970–80 között még 3,4%-kal, kereken 400 

ezer fővel nőtt a népesség). 

•Az aktív keresők száma és aránya ennél jelentősebben csökkent, az 1980-as években 

kb. félmillióval (az inaktívak aránya 1970–90 között 13,5%-ról 25,6%-ra emelkedett). 

A PB-tervezet nem került teljes kidolgozásra, így elfogadásra sem. Az 1980-as évekre… 

•jellemző a formális keretek, tervek erejének gyengülése, spontán fejlesztések, 

szerveződések megjelenése. 

•nincs többé összehangolt országos fejlesztési politika, ill. nincs rá pénz. 

•a helyi tanácsok ereje fokozatosan nő, a központi irányítás gyengül. 

•a helyi fejlesztések sporadikusak, attól függenek, hogy egy-egy település mennyire volt 

lobbiképes a politika magasabb szintjein. 

Regionális változások 

•A korábbi kiegyenlítődési törekvések, folyamatok megakadnak. 

Tömeges válságjelenségek 1985 után: 

•Hanyatló régiókból/településekről tömeges elvándorlás (nyílt válság Borsodban). 

Területi nivellálódás helyett differenciálódás. 
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A szocialista korszak településpolitikájának 

értékelése 

 

 
Pozitívum:  

• regionális központok erősödése, 

• városiasodás (1990 után a városi 

minőség erős inflálódása mellett). 

 

Negatívum: 

• A falu-város közti jelentős 

különbség az életminőségben 

fennmaradt (infrastruktúra, 

szolgáltatások). 

• A regionális, területi 

különbségeket a szocialista 

iparosítás konzerválta, sőt 

elmélyítette. 

 


