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Integrált 

területfejlesztés 

Tárgyfelelős: Dr. Káposzta József 

kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu 

Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti 

kollar.kitti@gtk.szie.hu 

Előadások, követelmény 

2014.08.26. 101. terem - Némediné Dr. Kollár Kitti   

2014. 08.29. Szénay-terem – Dr. Péli László 

2014.08.29. 103. terem – Dr. Péli László 

2014. 09.02. Szénay-terem– Némediné Dr. Kollár Kitti 

2014. 09. 05. Szénay-terem – Urbánné Malomsoki Mónika 

Beadandó feladat + vizsga ZH 

Beadandó feladat + vizsga ZH 

 10 oldal (Times New Roman, 12-es, szimpla sortáv) 

Téma: Hungarikumok szerepe a területi fejlődésben 

 Előlap 

 Bevezetés 

 Hungarikumok (szakirodalmi feldolgozás) 

 Hungarikumok területi vonatkozásai 

 SWOT analízis készítés 

 Saját vélemény 

 Következtetés, javaslat 

http://www.youtube.com/watch?v=e0wkokaybWA 

Határidő: 2014. szeptember. 30. 

 kollar.kitti@gtk.szie.hu 

A regionális gazdaságtan tárgya  

 a gazdaság általános törvényszerűség térbeni 

érvényesülésének, a térben létező gazdaság 

mozgástörvényeinek feltárása  
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NUTS rendszer 

 Nomenclature of Territorial Units for Statistics 

 Statisztikai Célú Területi Egységek 

Nómenklatúrája 

 egyetlen egységes terület beosztási rendszer 

 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet  

 

 

 

Szint Alsó határ Felső határ 

NUTS 1 3 millió 7 millió 

NUTS 2 800 000 3 millió 

NUTS 3 150 000 800 000 

NUTS I. országrészek 

NUTS II. régiók 

 

NUTS III. megyék 

http://www.alapinfo.hu/index.php?cikk=156&tema=13 

LAU I. kistérségek LAU II. települések 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_of_Territorial_Units_for_Statistics
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Leader Helyi Akciócsoport 

 

A régiók közti eltérések   

alapvető okai 

 a természeti erőforrásokkal való ellátottságból eredő előnyök 
–  bizonyos termelési tényezők nem tökéletes mobilitása, helyhez 
kötöttsége 

 a térbeli koncentrálódás gazdaságossága – az erőforrások nem 
tökéletes oszthatósága 

 a közlekedés és kommunikáció költségei – a javak és 
szolgáltatások nem tökéletes mobilitása miatt, hatással van a 
nyereségre 

Két oktípus: 

 eltérő természeti és kulturális adottságok, valamint  

 a gazdasági tevékenység hatásai  
 

A gazdaság térbelisége, 

 az „egy pont” gazdasági modell  

 Az „egy pont" gazdaság egyetlen egységes piacot feltételez 

 Az áruk árát a társadalmilag szükséges ráfordítások határozzák meg 

 A piac egységes:  

 1. bármely vásárló azonos árszínvonal mellett bármelyik eladótól azonos 

eséllyel vásárolhat,  

 2. a gazdasági viszonyok az egységes piacon keresztül realizálódnak, 

bármely termelő, elsősorban az azonos termék termelőivel, másodsorban a 

helyettesítő áruk termelőivel, és csak harmadsorban az egyéb áruk 

termelőivel van versenyben. 

 ugyanazon áru termelői, vagy eladói közel azonosan reagálnak. 

 gazdaságban fennállnak egy bizonyos egyensúly feltételei  

 a társadalmi munkamegosztás is ezen az egységes piacon megy végbe 

A közgazdaság viszonya  

a térbeliséghez (1) 

„Egy pont gazdaság” Térben kiterjesztett gazdaság 

Piac (ár) Egységes (ugyanazon ár) Térben osztott (differenciált ár) 
(A térre változó földrajzi, közgazdasági feltételek jellemzőek; a 

gazdasági feltételek, adottságok mindenhol egyediek.) 

Ráfordítás Átlagos 
(Az áruk árát a társadalmilag szükséges ráfordítások, tehát az 

átlagos technikai felszereltség és átlagos termelékenység 

melletti ráfordítások határozzák meg.) 

Térben differenciált (lokális) 
(A termelők a termelékenység, a munkaráfordítás tekintetében 

szórtak; emellett a távolság, a szállítási költség védi is a termelőt a 

verseny teljes nyomásától.) 

Verseny Tökéletes (az input- és a 

termékpiacon) 
(A termelők elsősorban az azonos termékek termelőivel, 

másodsorban a helyettesítő áruk, s csak harmadsorban az 

egyéb áruk termelőivel vannak versenyben.) 

Nem tökéletes (földrajzi monopólium, 

monopszónia, monopolisztikus piac) 
(Azonos választék esetén bizonyos távolságon túl megszűnik a piac 

egységessége. A térbeli egymásmellettiség versenyhelyzetet teremt a 

gyökeresen eltérő szükségleteket kielégítő termelők között.) 

Gazdasági 

reakciók 

Azonosak 
(Ugyanazon áru termelői, ill. eladói a gazdasági 

intézkedésekre és folyamatokra hasonlóan reagálnak.)  

Eltérőek (helyi kultúra) 
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A közgazdaság viszonya  

a térbeliséghez (2) 

„Egy pont gazdaság” Térben kiterjesztett gazdaság 

Informáltság Tökéletes Térben különböző (és aszimmetrikus) 

Magatartás Racionális Térben korlátozott racionalitás 

Fogyasztói 

preferenciák 

Homogének Térben inhomogének 

Helyettesít-hetőség 

(szűkösség) 

Korlátlan (általános 

érvényű) 

Az inputok térbeli elhelyezkedése 

korlátozza (lokális) 

Gazdasági 

egyensúly 

Általános egyensúly 
(A gazdaságban fennállnak az egyensúly 

feltételei, a gazdaság összes résztvevője számára 

lehetséges az egyensúlyi helyzet. ) 

Térbeli parciális egyensúly 

Köszönöm a figyelmet! 


