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A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb 

térgazdasági összefüggései 

Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus 

 

 

Gödöllő, 2014. 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

,, A siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell 

küzdeni – csak a hanyatlás megy magától… „ 

(ENYEDI, 1998) 
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A területi elmaradottság 5 fő tényezője G. Fekete munkája alapján 

 

Forrás: G. FEKETE szerkesztése, 2006 

Hipotézisek 

H1: A területi különbségek vizsgálatakor véleményem szerint a határmenti, 

periférikus területek egységes területi zónát alkotnak hasonló gazdasági, 

társadalmi, illetve térszerkezeti problémáik miatt.  

  

H2: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek negatív tendenciáinak 

kumulálódásában kiemelkedő szerep jut a társadalmi leszakadás alapvető 

tényezőinek. 

 

H3: A vizsgált mutatók 2007-2009 közötti számtani átlag számítással kapott 

eredményei közel azonos területi összefonódásokat eredményeznek a 

versenyképesség tekintetében. 

 

H4: A 33 db komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérség 

között van olyan klaszter, amely a nagyobb városok gravitációs zónáinak hatására, 

okszerű fejlesztési programok segítségével, képes kitörni a 33 

,,legversenyképtelenebb” jelenlegi besorolásból. 
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A Trianoni békeszerződés következtében 

vonzásközpontjukat vesztett területeket Magyarországon 

Forrás: SÜLI-ZAKAR (1994) alapján szerkesztette DANCS L.- KONCZ G. (2004) 
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Magyarország hármas térszerkezete 

Forrás: ENYEDI szerkesztése, 2004.  
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Anyag és módszer 

1. A vizsgálataim során az alábbi szolgáltatók adataiból 

dolgoztam: 

• Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 

• Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

• Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

• Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

• Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

• VÁTI Kht. 

2. A kiválasztott mutatók kategóriái: 

• Demográfiai mutatók 

• Infrastrukturális mutatók 

• Gazdasági aktivitás mutatók 

• Munkanélküliség és humántőke mutatók 

• Turizmus, kereskedelmi mutatók 

• ÚMVP, illetve ÚMFT támogatások  

• Földhasználati mutatók 

3. A vizsgálataim során végzett statisztikai/matematikai 

számítások: 

• Főkomponens analízis 

• Klaszteranalízis 

• Átlagszámítás 

• Forgatókönyvek, szcenáriók 

• Modellalkotás 
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Népsűrűség (fő/km2) 

Városok aránya a települések számához mérten (%) 

1000 lakosra jutó vándorlási különbözet (fő) 

1000 lakosra jutó háziorvosok száma (fő) 

60 év felettiek aránya az össz. lakossághoz képest (%) 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya az össz, 

lakossághoz képest (%) 

Öregségi nyugdíjban részesülők aránya az össz. lakossághoz képest 

(%) 

Internet felhasználók aránya az össz. lakossághoz képest (%) 

Közüzemi ivóvíz vezetékhálózatba bekapcsolt lakások aránya az 

össz. lakások számához képest (%) 

1000 főre jutó személygépkocsik száma (db) 

1 adózó által befizetett SZJA (Ft) 

Regisztrált vállalkozások száma (db) 

Mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások száma (db) 

Ipari tevékenységet folytató vállalkozások száma (db) 

Szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások száma (db) 

1000 lakosra jutó falusi szállásadás szállásférőhelyeinek száma (db) 

1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban (éj) 

Munkanélküliségi ráta (%) 

1000 főre jutó kerékpár út hossza (km) 

1000 főre jutó mobiltelefon előfizetések (db) 

1001 főre jutó nyilvános könyvtárak száma (db) 

1000 főre jutó kulturális rendezvények száma (db) 

Gázzal fűtött lakások aránya az össz. lakásállományhoz képest (%) 

Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya az össz. 

lakásállományhoz képest (%) 

1000 főre jutó összes kereskedelmi szállásférőhely (db) 

1000 főre jutó vendégéjszakák száma a fizető vendéglátásban (éj) 

Foglalkoztatási ráta (%) 

Human Development Index (HDI)  

Működő vállalkozások (db) 

 

A kutatás főbb lépéseinek sematikus ábrája 

1. lépés: Szekunder adatok gyűjtése, 70 nyers mutató 

2. lépés: Alapmutatók képzése, 43 mutató 

3. lépés:   

4. lépés:   

5. lépés:   

6. lépés:   

(2007+2008+2009)/3  

 főkomponens analízis 

 főkomponensek értelmezése 

 klaszteranalízis 

7. lépés:      szcenáriók készítése (értékek növelése) 5-10-15 %  

gazdaságfejlesztési index kialakítása 

az LHH kistérségekre Forrás: saját szerkesztés, 2011.  
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A hazai leghátrányosabb helyzetű és komplex programmal segítendő 

hátrányos helyzetű kistérségek megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés, 2011.  
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• Mo. területének kb. 32,5 %-a 

• Mo. lakosságának kb. 27 %-a 

• Támogatások (ÚMFT) 28,7 %-a 

• Urbanizációs index: 43 kistérség 

az országos átlag alatt 

• Elvándorlás, migráció: 45 

kistérség elvándorlás 

• Munkanélküliségi ráta: kb. 25 % 

• HDI: 0,11-0,51 

• Cigányság aránya: 12 - 40 % 

(mikrocenzus becslések, 2005) 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés, 2011. 
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Társadalmi mutatók a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 

A 0-14 évesek aránya  A 15-60 évesek aránya  

A 60 éven felüliek aránya  A 0 általános iskolai osztályt végzettek 

aránya a 10 év felettiek között  

  

A főkomponens analízis eredményeinek grafikus megjelenítése 

Forrás: saját szerkesztés PASW 18 segítségével, 2011. 
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1. kategória 

3. kategória 

2. kategória 

1. kategória: fejlődők 

elemszám: 10 kistérség 

7 LHH + 3 LHHK 

Tamási, Jánoshalmai, 

Bácsalmási 

 

2. kategória: stagnálók 

elemszám: 23 kistérség 

6 LHH + 17 LHHK 

 

3. kategória: leszakadók 

elemszám: 14 kistérség 

1 LHH + 13 LHHK 

Ózdi  
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Forrás: saját szerkesztés, 2011. 
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A klaszteranalízis eredményeinek grafikus megjelenítése 

1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 

5. klaszter 4. klaszter Összesített eredmény 

Forgatókönyvek, szcenáriók készítése 

 

 
A kiemelt indikátorok értékét 5 %-kal pozitív irányba változtattam. 

A kiemelt indikátorok értékét 10 %-kal pozitív irányba változtattam. 

A kiemelt indikátorok értékét 15 %-kal pozitív irányba változtattam.  

Forrás: saját szerkesztés, 2011. 
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A gazdaságfejlesztési index 

indikátorai 

• Működő vállalkozások száma 

• Vándorlási különbözet 

• Szolgáltatás típusú 

vállalkozás száma 

• Rendszeres szociális 

támogatásban részesülők 

aránya 

• Munkanélküliségi ráta 

• 60 éven felüliek aránya 

• HDI 

 

 

 

 

Forrás: saját számítás, 2012. 
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Gazdaságfejlesztési index 

  

 

 
  

 
  

 

 

Új és újszerű tudományos eredmények 

1. Kutatásaimmal bizonyítottam, hogy létezik olyan komplex programmal segítendő 

leghátrányosabb helyzetű kistérség, amely képes lenne a jelenlegi kistérségi 

kategóriákon belül pozitív irányba elmozdulni, illetve létezik olyan leghátrányosabb 

helyzetű kistérség, amely komplex programmal való segítséget igényelne.  

 

2. Az általam felhasznált statisztikai módszerek (főkomponens-, klaszteranalízis) 

segítségével kialakítottam egy gazdaságfejlesztési indexet, amely használatát a hazai 

leghátrányosabb helyzetű kistérségekre specializálódva teszteltem.  

 

3. Kutatásaimmal, térben lehatároltam azon leszakadó multi-periférikus területeket, 

amelyekre a gazdaságfejlesztési programok (például gazdaságfejlesztési index) nem 

gyakorolnak hatást. 

 

4. Kutatásaimmal bizonyítottam, hogy a területi sajátosságoknak, illetve a közel azonos 

gazdasági, társadalmi adottságoknak köszönhetően a legversenyképtelenebb hazai 

kistérségek területi összefonódást mutatnak. Bizonyítottam, hogy ezen lehatárolt 

kistérségek negatív multiplikációs hatást fejtenek ki egymásra, melynek 

következtében prognosztizálható a leszakadás. Ezen területek lehatárolására 

bevezettem a multiperiférikus bumeráng elnevezést.  
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Következtetések, javaslatok  

1. A jövőben olyan munkahelyteremtő, illetve munka intenzív beruházások 
megvalósítására lenne szükség, amelyek a helyben lévő aktív lakosság számára nyújtatnának 

munkalehetőséget. Ez által az elvándorlás negatív tendenciája nagy mértékben fékezhető.  

 

2. A humánerőforrás fejlesztése kiemelt prioritásként kell, hogy szerepeljen a jövőbeni 

hátrányos helyzetű kistérségek térségfejlesztési stratégiáiban. A humánerőforrás fejlesztésével a 

beruházási kedv, a források megkötő képessége, illetve a forrásokra való pályázási és 

lebonyolítási rendszer is pozitív irányba mozdulhatna el, hiszen számos kistérség esetében nem 

áll rendelkezésre az a szakképzett humánerőforrás potenciál, amely segítségével a hazai, illetve 

az Európai Uniós források is hatékonyan lehívhatók lennének. 

 

3. Azon kistérségek, amelyek egy-egy pólus város (gondolok itt Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, 

Szeged) gravitációs zónájában helyezkednek el jobb versenyképességi potenciállal 

rendelkeznek, mint a gravitációs zónán kívüli területek. Ez alapján azt javaslom, hogy érdemes 

a pólus városokba áramoltatni a források és beruházások magas arányát, amely a centrum-

periféria modell értelmében pozitívan hat a gravitációs zónában elhelyezkedő kistérségekre is.  

 

4. Javaslom a speciális belső adottságokra épülő keresletorientált kistérségi stratégia 
alkalmazását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, melyek segítségével a vidéki 

térhasználat determinált tényezőit (természeti adottságok,stb.), komparatív előnyeit 

hasznosíthatnák. 
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Hazai sikertörténetek  
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• Ricse település: fás szárú energetikai 

ültetvény 

 

• Tarnabod település: hajléktalan nagyvárosi 

családok befogadása 

 

• ZalA-kar Térségi Innovációs Társulás: 

szociális programok, oktatás, nevelés 

 

• Wifi falu program: SzSzB-megye és BAZ-

megye, 1500 db használt számítógép 

 

• Szécsényi kistérség: gyermek-segély 

program 



2014.09.12. 

4 

Köszönöm a figyelmet! 


