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RÉGIÓ 
RÉGÓTA HASZNÁLT FOGALOM, SOKFÉLE JELENTÉSSEL 
ÁLTALÁBAN EGY TETSZŐLEGES NAGYSÁGÚ VIDÉK, TERÜLET TÉRBELI 
KITERJEDÉSÉT JELENTI 
 
MAI JELENTÉSE A FÖLDRAJZBAN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN: 
TERÜLETI KITERJEDÉSKÉNT ÉRTELMEZZÜK (MINT TARTALMAZÓ), AZ 
ORSZÁGOS LÉPTÉK ALATTI SZINTEN; 
A TERÜLETI KITERJEDÉS FIZIKAI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI TARTALMAKÉNT 
ÉRTELMEZZÜK 
AZ ÉRTELMEZÉS LÉNYEGE, HOGY A RÉGIÓ FIZIKAI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI 
TARTALMAI VALAMIFÉLE TÖBBÉ – KEVÉSBÉ ÖSSZEFÜGGŐ, EGYSÉGES 
RENDSZERT ALKOTNAK, AMINEK AZ EREDMÉNYEKÉNT A RÉGIÓT EGY 
EGYSÉGKÉNT FOGJUK FEL 
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RÉGIÓ 
A FOGALOMALKOTÁS FEJLŐDÉSE FRANCIAORSZÁGBAN: 
 
A FORRADALOM ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉSÉNEK RÉSZTVEVŐIT MÁR A 
RÉGIÓ POLARIZÁLT ÉRTELMEZÉSE VONZOTTA 
 
A XIX. SZÁZAD FOLYAMÁN, MIKÖZBEN EGY VIHAROS ÉVSZÁZAD 
EREDMÉNYEKÉNT VÉGLEGESEN KIALAKULT , ÉS MEGSZILÁRDULT A 
KÖZTÁRSASÁGI ÁLLAMFORMA, TOVÁBB ÉRLELŐDÖTT A RÉGIÓ JELENTÉSE. 
A RÉGIÓ ÉRTELMEZÉSE MINT VÍZGYŰJTŐ TERÜLET 
A RÉGIÓ MEGHATÁROZÁSA A TERÜLET GEOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI 
TÜKRÉBEN 
A FOGALOM INTERPRETÁCIÓJA AZ EGYES VIDÉKEK LAKÓINAK 
TEMPERAMENTUMA ALAPJÁN (MICHELET TABLEAU DE LA FRANCE, 1832) 
A KÖZLEKEDÉSI RENDSZER JELENTŐSÉGÉNEK FELISMERÉSE 
A KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEZÉSI MEGOLDÁSAINAK TARTÓS 
FENNMARADÁSA BIZONYOS ESETEKBEN 
 
 
 
 



 
 
RÉGIÓ 
MAI JELENTÉSE A XVIII. SZÁZADBAN KEZDETT KIALAKULNI, A XIX. SZÁZADBAN 
FINOMODOTT KI, ÉS A XX. SZ. MÁSODIK FELÉBEN NYERTE EL SZÉLES KÖRBEN 
MAI ÉRTELMÉT 
 
 XVIII. SZÁZAD, FRANCIAORSZÁG, FELVILÁGOSODÁS KORA:  
SZEMBESÜLÉS  AZ ANCIENE RÉGIME POLITIKAI ÉS KÖZIGAZGATÁSI 
ENTITÁSAINAK ANARCHIKUS TERÜLETI LEHATÁROLÁSAIVAL, AMELYEK A 
TÁRSADALOM ÉS A TELEPÜLÉSRENDSZER HOSSZÚ SZERVES FEJLŐDÉSÉNEK  
EREDMÉNYEKÉNT KIALAKULTAK.  
 
SZINTE SEMMI NEM ILLESZKEDETT SEMMIHEZ.  
 
A FELVILÁGOSODÁS RACIONÁLIS  KORMÁNYZÁSRA VÁGYÓ 
GONDOLKODÓIBAN MEGFOGALMAZÓDOTT AZ IGÉNY A TERMÉSZETES 
RÉGIÓKRA 
 
 
 
 



 
RÉGIÓ 
A FOGALOMALKOTÁS FEJLŐDÉSE FRANCIAORSZÁGBAN: 
 
A FORRADALOM ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉSÉNEK RÉSZTVEVŐIT MÁR A 
RÉGIÓ POLARIZÁLT ÉRTELMEZÉSE VONZOTTA 
 
A XIX. SZÁZAD FOLYAMÁN, MIKÖZBEN EGY VIHAROS ÉVSZÁZAD 
EREDMÉNYEKÉNT VÉGLEGESEN KIALAKULT , ÉS MEGSZILÁRDULT A 
KÖZTÁRSASÁGI ÁLLAMFORMA, TOVÁBB ÉRLELŐDÖTT A RÉGIÓ JELENTÉSE. 
A RÉGIÓ ÉRTELMEZÉSE MINT VÍZGYŰJTŐ TERÜLET 
A RÉGIÓ MEGHATÁROZÁSA A TERÜLET GEOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI 
TÜKRÉBEN 
A FOGALOM INTERPRETÁCIÓJA AZ EGYES VIDÉKEK LAKÓINAK 
TEMPERAMENTUMA ALAPJÁN (MICHELET TABLEAU DE LA FRANCE, 1832) 
A KÖZLEKEDÉSI RENDSZER JELENTŐSÉGÉNEK FELISMERÉSE 
A KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEZÉSI MEGOLDÁSAINAK TARTÓS 
FENNMARADÁSA BIZONYOS ESETEKBEN 
 
 
 
 



 
 
RÉGIÓ 
HOMOGÉN RÉGIÓ: HA JELLEMZŐ VONÁSA AZ EGYSÉGESSÉG BIZONYOS 
SZEMPONTOKBÓL 
 
POLARIZÁLT RÉGIÓ: HA JELLEMZŐ VONÁSA, HOGY TARTALMA KÜLÖNLEGES 
JELENTŐSÉGGEL KAPCSOLÓDIK EGY GAZDASÁGI KÖZPONTHOZ, EGY 
NAGYVÁROSHOZ, EGYETLEN VÁROSHOZ 
 
VÁROS RÉGIÓ: TELJESEN URALJA EGY NAGYVÁROS ÉS ELŐVÁROSI ZÓNÁJA: 
LONDON, PÁRIZS, RAND-STAD, BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ 
 
 
 

 
 
 



• Régió = kiterjedés, tartalom 

• Típusok : homogén régiók, polarizált régiók 

• Történeti visszatekintés: Franciaország 

 A XVIII. sz. felmerült az érdeklődés a régiók iránt (Ancien Régime 

megreformálása, Philippe Buache – hidrografiai medencék menti felosztás) 

 XIX. sz. előrehalad a gondolkodás a régiókról (Élie de Beaumont és Dufrénoy: 

Franciaország geológiai térképe, Michelet, Vidal  de La Blache: 

régió=természetes határok történelmi hagyatékkal, 1880-tól regionalista 

mozgalmak) 

 I. Világháború alatt Franciaország régiókra lett felosztva 

 1930-1940 újra „virágzik” a regionalizmus de a hangsúly eltolódik a gazdaság 

felé 

 1969: a régiók közigazgatási entitássá alakulnak 

 1982-es Decentralizációs törvény: régió = collectivité territoriale 

 



 
KÖVETKEZTETÉSEK 
SZÉLSŐSÉGES HETEROGENITÁS  
JELLEMZI A MAGUKAT RÉGIÓKNAK TEKINTŐ TERÜLETI 
ENTITÁSOKAT  AZ EURÓPAI UNIÓBAN ELTÉRŐ TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSÜK  
KÖVETKEZTÉBEN ÉS ELTÉRŐ FIZIKAI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI 
ADOTTSÁGAIK MIATT: 
SOKFÉLE ÁLLAMSZERVEZETBEN 
SOKFÉLE SZEREPET TÖLTENEK BE, 
ELTÉRŐ TÉRSZERKEZETI POZÍCIÓBAN, 
ELTÉRŐ GAZDASÁGI FEJLETTSÉGGEL, 
AZ ÖNKORMÁNYZÁS ELTÉRŐ MÉRTÉKŰ LÉTEZÉSÉVEL VAGY NEM LÉTEZÉSÉVEL, 
ELTÉRŐ FEJLŐDÉSI KIHÍVÁSOKKAL ÉS PERSPEKTÍVÁKKAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



Területfejlesztés, területrendezés fogalma * 

• A területfejlesztés és területrendezés tudatos tevékenység és gyakorlat (inkább 

mint tudomány, technika vagy művészet), amelynek célja, hogy egy jövőbeli 

célállapotnak megfelelően egy ország területén kialakítsa az emberek által használt 

közcélú létesítmények, közlekedési infrastruktúrák, és az emberi tevékenységeik 

térbeli rendjét számításba véve a természeti, társadalmi, gazdasági sőt stratégiai 

korlátokat. 

 

• A térbeli rend kialakításának célja, hogy a társadalom működése és az emberek 

közötti kapcsolatok a legkényelmesebb, a leggazdaságosabb és a 

legharmonikusabb módon alakuljanak. 

*Pierre Merlin: L’aménagement du territoire 



 
 
A STATISZTIKAI CÉLÚ TERÜLETI 
EGYSÉGEK KÖZÖS 
NOMENKLATÚRÁJA (NUTS) 
 
A NUTS AZ ALÁBBIAKHOZ SZOLGÁL ALAPUL: 
AZ EU RÉGIÓI STATISZTIKÁINAK GYŰJTÉSE, JAVÍTÁSA,  HARMONIZÁLÁSA 
A RÉGIÓK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ELEMZÉSE 
AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁINAK MEGALAPOZÁSA 
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• Az Európai Unió létrehozta a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúráját – a 
továbbiakban: NUTS – annak érdekében, hogy 
lehetővé tegye az összehangolt regionális 
statisztikák gyűjtését, összeállítását és 
terjesztését az EU-ban. A hierarchikus rendszer 
a régiók társadalmi-gazdasági elemzését és az 
uniós kohéziós politikák kialakítását is 
szolgálja. 
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JOGALAP 
 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete 
(2003. május 26.), amelyet először a 2007/105/EK bizottsági 
rendelet módosított. Az EU-hoz 2004-ben és 2007-ben 
csatlakozott országok új regionális területi felosztásaival is 
kiegészítették a NUTS-ot (1888/2005/EK és 176/2008/EK 
bizottsági rendeletek). A Bizottság elfogadta a rendelet 
második módosítást is (31/2011/EU bizottsági rendelet), 
amely 2012. január 1-jén lépett hatályba. 

 

13 



CÉLKITŰZÉSEK 
 

• A regionális statisztikák az európai statisztikai 
rendszer alapkövei. Ezek alapján határozzák 
meg a regionális mutatókat. A regionális 
statisztikákat a 70-es évek elején hozták létre a 
tagállamok nemzeti statisztikai intézetei és az 
Eurostat, az Európai Közösségek Statisztikai 
Hivatala közötti tárgyalások alapján. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 

• A statisztikák felhasználói kifejezték a közösségi 
szintű összehangolásra vonatkozó növekvő igényüket 
annak érdekében, hogy az Európai Unió egész 
területén összehasonlítható adatok álljanak 
rendelkezésre. Az összehangolt regionális statisztikák 
gyűjtésének, összeállításának és terjesztésének 
lehetővé tétele érdekében ezért az Unió bevezette a 
NUTS-osztályozást, amely az Eurostat által 

létrehozott osztályozás helyébe lépett. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 

• Az 1059/2003/EK rendelettel ily módon létrehozott 
egységes jogi keretnek köszönhetően hosszú távon 
biztosított lesz a regionális statisztikák 
megbízhatósága. A rendelet a jövőbeli módosításukra 
vonatkozó közös eljárást is meghatározza. 
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SZERKEZET 
 

• A NUTS-osztályozás a tagállamok gazdasági területét 
osztja fel és régión kívüli területüket is magában 
foglal. A régión kívüli terület a gazdasági területnek 
egyetlen régióhoz sem kapcsolható részeiből áll: ezek 
a légtér, a felségvizek és a kontinentális talapzat, a 
területi enklávék (különösen a nagykövetségek, 
konzulátusok és katonai támaszpontok), valamint a 
nemzetközi vizeken található lelőhelyek, amelyeket a 
térség rezidens gazdasági egységei aknáznak ki. 
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SZERKEZET 
 

• A regionális statisztikák összehasonlíthatósága megköveteli, 
hogy a földrajzi régiók a népesség tekintetében 
összehasonlítható méretűek legyenek. A politikai, 
közigazgatási és intézményi helyzetet is pontosan fel kell 
tüntetni. A nem közigazgatási egységeknek adott esetben 
tükrözniük kell a gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális, 
földrajzi vagy környezeti körülményeket. 

• A NUTS-osztályozás hierarchikus, mivel az egyes tagállamokat 
3 szintre osztja: NUTS 1, NUTS 2 és NUTS 3. A második és 
harmadik szint az első, illetve a második szint alosztálya. 
A tagállamok további hierarchikus szinteket hozhatnak létre, 
amelyekkel a NUTS 3 szintet osztják fel. 
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MŰKÖDÉS 
A.Fogalom meghatározás 

 
• A tagállamokon belül meglévő közigazgatási egységek 

képezik a területi egységek meghatározásának 
legfőbb ismérvét. A közigazgatási egység olyan 
közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, 
amelyen e hatóság a tagállam jogi és intézményi 
keretén belül rendelkezik a területre vonatkozó 
közigazgatási vagy politikai döntéshozatali 
hatáskörrel. 
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A hierarchikus NUTS-osztályozáshoz felhasznált meglévő 
közigazgatási egységek a következők: 

 
• 1.NUTS 1: Belgium esetében „Gewesten/Régions”, 

Németország esetében ”Länder”, Portugália esetében 
„Continente”, „Região dos Açores” és „Região da 
Madeira”, az Egyesült Királyság esetében „Skócia, 
Wales, Észak-Írország” és a „Government Office 
Regions of England”, Magyarország esetében 
„statisztikai nagyrégiók”, Lengyelország esetében 
„regiony”, a Cseh Köztársaság esetében „uzemi”, 
Bulgária esetében „gazdasági régiók”. 
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2.NUTS 2: 

• Belgium esetében „Provincies/Provinces”, 
Németország esetében „Regierungsbezirke”, 
Görögország esetében „Periferies”, Spanyolország 
esetében „Comunidades y ciudades autónomas”, 
Franciaország esetében „Régions”, Írország esetében 
„Regions”, Olaszország esetében „Regioni”, Hollandia 
esetében „Provincies”, Ausztria esetében „Länder”, 
Magyarország esetében „tervezési-statisztikai régiók”, 
Lengyelország esetében „voïvodies”, Szlovákia 
esetében „oblasti”, a Cseh Köztársaság esetében 
„oblasti”, Bulgária esetében „tervezési régiók”, 
Románia esetében „fejlesztési régiók”. 21 



3.NUTS 3:  
• Belgium esetében „arrondissementen/arrondissements”, 

Dánia esetében „Amtskommuner”, Németország esetében 
„Kreise/kreisfreie Städte”, Görögország esetében „nomoi”, 
Spanyolország esetében „provincias”, Franciaország esetében 
„départements”, Írország esetében „regional authority 
regions”, Olaszország esetében „provincie”, Svédország 
esetében „län”, Finnország esetében 
„maakunnat/landskapen”, Észtország esetében „maakond”, 
Magyarország esetében „megyék” és „megyei jogú városok”, 
Lettország esetében „regioni”, Litvánia esetében „apskritys”, 
Málta esetében „gzejjer”, Lengyelország esetében 
„podregiony”, Szlovákia esetében „kraje”, Szlovénia esetében 
„statisticne regije”, a Cseh Köztársaság esetében „kraje”, 
Bulgária esetében „oblasti” és Románia esetében „judete” és 
„municipe”. 
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B.Értékhatárok 
 

• Azt, hogy egy közigazgatási egységet melyik 
NUTS-szintbe kell besorolni, a népesség-
küszöbértékek alapján határozzák meg: 

• NUTS 1:  3 millió - 7 millió 

• NUTS 2:  800 000 - 3 millió 

• NUTS 3: 150 000 - 800 000 
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• Abban az esetben, ha egy tagállam teljes népessége 
egy adott NUTS-szintre vonatkozó alsó küszöbérték 
alatt van, ezen a szinten az egész tagállam egyetlen 
NUTS területi egységet alkot. 

• Ha egy adott NUTS-szinthez egy tagállamban nincs 
megfelelő méretű közigazgatási egység, e NUTS-
szintet megfelelő számú, egymással határos, meglévő 
kisebb közigazgatási egység összevonásával kell 
képezni. Az így keletkezett összevont egység 
elnevezése „nem közigazgatási egység”. 
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• A LAU 1 és LAU 2 helyi közigazgatási egységek (Local 
Administrative Units – LAU), amelyeket olykor helytelenül 
NUTS 4-nek és NUTS 5-nek neveznek, a NUTS-régiók 
elsődleges alkotóelemei. A NUTS LAU-kra való esetleges 
kiterjesztésének terve még nem kiforrott és végleges, már 
csak azért sem, mert egyes európai országok átalakítják a 
korábbi közigazgatási felosztásukat annak érdekében, hogy az 
jobban megfeleljen az aktuális társadalmi-gazdasági 
helyzetnek és az érintett régiók tervezési és fejlesztési 
szükségleteinek, különösen az uniós intézmények által 
nyújtott támogatások vagy fejlesztési támogatások iránti 
kérelmek esetében, vagy a különböző európai régiók 
közigazgatási intézményei közötti együttműködés 
megkönnyítése érdekében. 
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A GDP 

• A GDP az egy területen, adott idő alatt előállított végső 

felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) 

összességének értéke, vagyis az adott területen végzett 

gazdasági tevékenység eredményeinek mérőszáma.  

 

• A GDP az összes megtermelt áru és szolgáltatás értéke, 

csökkentve az előállításukhoz használt áruk és 

szolgáltatások értékével. 

 

• A területi bontás legkisebb egysége: régió, NUTS 2 szint. 

 



A GDP 

• Míg a nominális GDP a GDP pénzben kifejezett értéke, 

a reál GDP az infláció hatását próbálja kiküszöbölni azzal, 

hogy a GDP-t alkotó javak mennyiségét és valamilyen 

bázisidőszaki árát veszi figyelembe. Az elsőt „money GDP”-

nek is szokták nevezni, az utóbbit „állandó árú” vagy 

„inflációval korrigált” GDP-nek vagy GDP-nek „a bázisév 

árain” (ahol a bázisév az az év, amelynek a fogyasztói 

árindexével számolunk). 

 



A GDP 

• Az előállított javak aszerint, hogy milyen céllal kerülnek 

felhasználásra, két nagy csoportba sorolhatók:  

 

 fogyasztási javakról és termelőeszközökről beszélhetünk.  

 

 Ennek alapján a GDP-t is két összetevőre bonthatjuk:  

 fogyasztásra és beruházásra.  

 

 



A GDP 

 GDP = fogyasztás + beruházás + export – import 

 

 Viszont a közgazdászok általában szeretik különbontani a 

magán és közösségi fogyasztást. Az exportból kivonva az 

importot kapjuk a nettó exportot. A GDP egyenlete így: 

 

 GDP = háztartások fogyasztása + kormányzati 

fogyasztás + beruházás + nettó export 

 

 GDP = C + G + I + NX 

 



Korlátok - Példák 

 2010 novemberében például David Cameron brit 

miniszterelnök mutatott rá, hogy a GDP rendkívül 

félrevezető lehet (pl. alaposan emelheti akár 

egy földrengés is, hiszen az újjáépítés pótlólagos kiadásai 

a hazai össztermék gyarapodásaként jelentkeznek), így 

jobb lenne egy másik mérőszámot megállapítani helyette, 

amely valósághűbben tükrözi az általános jólétet, jó 

közérzetet (pl. GWB, General Wellbeing). 

 



Korlátok - Példák 

 A GDP sokszor elválik a társadalmi jótól, így tehát csak 

igen szűk keretek között érdemes rá úgy hivatkozni, hogy 

ha a GDP nő, akkor az feltétlenül az adott társadalom 

egészének a számára jó. Lásd például egyes latin-amerikai 

országok esetét, vagy újabban, és még inkább, Kínáét: 

viszonylag magas GDP mellett is végletesen polarizált 

társadalom. AZ EU-ban azonban ez alapvetően nem igaz, 

tehát reális összehasonlításokat alapoz meg a regionális 

GDP-k összehasonlítása. 

 



Korlátok - Példák 

• A GDP bizonyára a legjobb eszköz a termelés mérésére, 

azonban veszít jelentőségéből akkor, amikor részben nem 

monetáris (párhuzamos) gazdaságról van szó, ráadásul 

dollár alapú számítása függ az aktuális árfolyamtól.  

 

• Az IMF becslése (1993) a GDP vásárlóerő-paritás (PPP) 

alapján meghatározott értékére vonatkozóan érdekes, 

mivel Ázsia Japán nélkül 1990-ben a világ termelésének 

17,6%-át adta 7,3% helyett. 



Korlátok - Példák 

 A feketegazdaság által termelt jövedelem szintén kimarad a 

hivatalos kimutatásokból. A GDP értékét ilyen esetekben 

becsléssel próbálják pontosítani. Magyarországon a 

feketegazdaság aránya a fehérhez képest kb. 15%-os volt 

2012-ben. 

 



További mutatók a GDP alapján 

• Egy ledolgozott munkaórára jutó GDP, forint 

 

 Az indikátor általános képet ad a nemzetgazdaság 

termelékenységéről. Az egy munkaórára jutó termelékenység 

meghatározása kiküszöböli a munkaerő teljes és részmunkaidős 

megoszlásában rejlő különbségeket is. 

 

 Éves gyakoriság, 2000-től az adatok rendelkezésre állnak, a mutató 

forrása KSH, a területi bontás legkisebb egysége ország, 

nemzetközileg használt. 

 



További mutatók a GDP alapján 

• Az egy ledolgozott munkaórára jutó GDP növekedési rátája, % 

 

 Az indikátor reálértéken – változatlan árra számított GDP és a 

ledolgozott munkaórák hányadosaként – mutatja meg a 

nemzetgazdaság termelékenységének alakulását. Az egy 

munkaórára jutó termelékenység meghatározása kiküszöböli a 

munkaerő teljes és részmunkaidős megoszlásában rejlő 

különbségeket is. 

 

 Éves gyakoriság, 2000-től az adatok rendelkezésre állnak, a mutató 

forrása KSH, a területi bontás legkisebb egysége ország, 

nemzetközileg használt. 

 



További mutatók a GDP alapján 

• Egységnyi GDP-re jutó energiafelhasználás, kilogramm 

kőolajegyenérték/ezer euró 

 

 A mutató a bruttó belföldi energiafogyasztás és a bruttó hazai termék 

(GDP) arányát adja meg egy adott naptári évben. Egy adott gazdaság 

energiafogyasztását és általános energiahatékonyságát méri. A bruttó 

belföldi energiafogyasztás a következő öt energiatípus bruttó belföldi 

fogyasztásának összege: szén, villamos energia, olaj, földgáz és megújuló 

energiaforrások. A GDP adatokat összehasonlító áron adják meg, hogy az 

infláció hatását kiküszöböljék, a bázisév 1995 (ESA95). Az 

energiaintenzitás-arány meghatározásához a bruttó belföldi fogyasztást 

elosztják a GDP-vel. Mivel a bruttó hazai fogyasztást kilogramm kőolaj-

egyenértékben (kgoe), a GDP-t pedig 1000 euróban mérik, az arány 

kgoe/1000 euró-ban van megadva. 

 



További mutatók a GDP alapján 

• K+F-ráfordítások a GDP százalékában 

 

 Az ország területén végzett összes kutatási, fejlesztési tevékenység 

ráfordításainak összege – függetlenül annak forrásától – a GDP 

százalékában. Input jellegű mutató, idősorban a K+F-kapacitások 

változását méri. 

 

 Éves gyakoriság, 2000-től az adatok rendelkezésre állnak, a mutató 

forrása KSH, a területi bontás legkisebb egysége ország, 

nemzetközileg használt. 

 



További mutatók a GDP alapján 

• Oktatási kiadások a GDP százalékában, % 

 

 Az állami költségvetés összes oktatási kiadása a GDP százalékában. 

Input jellegű mutató, idősorban a humántőkébe fektetett beruházások 

változását méri. 

 

 Éves gyakoriság, 2000-től az adatok rendelkezésre állnak, a mutató 

forrása a PM éves szakfeladatos költségvetési beszámolói, a területi 

bontás legkisebb egysége régió (fejlesztést igényel), jelenleg 

országosan áll rendelkezésre, nemzetközileg használt. 

 



További mutatók a GDP alapján 

• Egy tanulóra/hallgatóra jutó kiadások az egy főre eső GDP 

százalékában, % 

  

 Az állami költségvetés egy teljes idejű képzésre számított 

tanulóra/hallgatóra vetített összes oktatási kiadása az egy főre eső 

GDP százalékában. Input jellegű mutató, idősorban a humántőkébe 

fektetett beruházások változását méri, figyelembe véve az ország 

fejlettségét. 

 

 Éves gyakoriság, 2000-től az adatok rendelkezésre állnak, a mutató 

forrása a PM éves szakfeladatos költségvetési beszámolói, a területi 

bontás legkisebb egysége ország, nemzetközileg használt. 

 

 



További mutatók a GDP alapján 

• A háztartások kulturális kiadásai a GDP százalékában, % 

 

 A háztartások összes kulturális kiadása a GDP százalékában. Input 

jellegű mutató, idősorban a kulturális tőkébe történő beruházások 

változását mutatja. 

 

 Éves gyakoriság, 2000-től az adatok rendelkezésre állnak, a mutató 

forrása KSH, a területi bontás legkisebb egysége ország, 

nemzetközileg használt. 
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• Régió = kiterjedés, tartalom 

• Típusok : homogén régiók, polarizált régiók 

• Történeti visszatekintés: Franciaország 

 A XVIII. sz. felmerült az érdeklődés a régiók iránt (Ancien Régime 

megreformálása, Philippe Buache – hidrografiai medencék menti felosztás) 

 XIX. sz. előrehalad a gondolkodás a régiókról (Élie de Beaumont és Dufrénoy: 

Franciaország geológiai térképe, Michelet, Vidal  de La Blache: 

régió=természetes határok történelmi hagyatékkal, 1880-tól regionalista 

mozgalmak) 

 I. Világháború alatt Franciaország régiókra lett felosztva 

 1930-1940 újra „virágzik” a regionalizmus de a hangsúly eltolódik a gazdaság 

felé 

 1969: a régiók közigazgatási entitássá alakulnak 

 1982-es Decentralizációs törvény: régió = collectivité territoriale 

 



Területfejlesztés, területrendezés fogalma * 

• A területfejlesztés és területrendezés tudatos tevékenység és gyakorlat (inkább 

mint tudomány, technika vagy művészet), amelynek célja, hogy egy jövőbeli 

célállapotnak megfelelően egy ország területén kialakítsa az emberek által használt 

közcélú létesítmények, közlekedési infrastruktúrák, és az emberi tevékenységeik 

térbeli rendjét számításba véve a természeti, társadalmi, gazdasági sőt stratégiai 

korlátokat. 

 

• A térbeli rend kialakításának célja, hogy a társadalom működése és az emberek 

közötti kapcsolatok a legkényelmesebb, a leggazdaságosabb és a 

legharmonikusabb módon alakuljanak. 

*Pierre Merlin: L’aménagement du territoire 



A területfejlesztési politika alkalmazási területei Európában: 

 
 Vidéki területek fejlesztése és megóvása, 

 

 Gazdasági tevékenység fejlesztése és lokalizálása, 

 

 Infrastrukturális hálózatok fejlesztése, 

 

 Közcélú létesítmények (egyetemek, kutatóközpontok, stb)  építése, amelyek hatással 
lehetnek a gazdasági fejlődésre, 

 

 Turisztikai régiók fejlesztése,  

 

 Olyan politika kialakítása, ahol a helyi gazdaságfejlesztés, turisztikai adottságok, 
kihasználása és a környezetvédelem egyaránt szerepet kap. 

 



A területfejlesztési politika eszközei Európában: 

 

 Központi közigazgatási szerv – minisztérium, vagy olyan szervezet amely minisztériumok 
közötti koordinációt végez 

 

 Decentralizált közigazgatási szerv régiók és egyéb közigazgatási entitások szintjén, 

 

 Közigazgatási szervezetek lokális, regionális, nemzeti szinten, 

 

 Pénzügyi eszközök, 

 

 Jogi, szabályozási eszközök, 

 

 Területfejlesztés céljainak megfelelő adózási rendszer. 

 



Három kormányzási alapelv az integrált megközelítés alapján 

• 1. Multilevel governance: többszintű kormányzás 

 

• 2. Horizontális koordináció a területi politikák és a területi hatású ágazati politikák 

között 

 

• 3. Integrált együttműködési stratégiák kidolgozása a területi entitások között 

funkcionális léptékben, átlépve a közigazgatási határokon  

 

 

 

   INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉS 



Az integrált területfejlesztéshez tervek kellenek: 

Integrált Területfejlesztési Stratégiák 



A tervek megalapozásához vizsgálatok, elemzések kellenek 

A vizsgálatok tárgyát azok a tényezők képezik, amelyek a területfejlesztés fogalmának 

meghatározása szerint a területfejlesztés és területrendezés alapvető tényezői: 

• a társadalom (emberi erőforrások, demográfiai jellemzők) 

• a gazdaság (szektorális és területi dimenziók) 

• urbanizáció, közcélú létesítmények, közlekedési infrastruktúrák (épített környezet) 

• természeti adottságok (természeti környezet és természeti erőforrások) 

• Területi politikák és területi dimenzióval rendelkező ágazati politikák (pl. 

területfejlesztési politika, közlekedésfejlesztési politika, stb.) 

 

Lényegében a területi tervek minden szintje a fenti szempontok szerinti vizsgálatokra 

épül. Az egyes tervfajták a különböző területi szintekre a konkrét tervek céljainak 

megfelelően egymástól eltérő tartalmú és hangsúlyú elemekkel tölthetik fel a felsorolt 

munkarészeket.   



Társadalmi kérdések 





















Gazdasági kérdések 

































Urbanizációs kérdések 























KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


