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I. rész 
 

Településfejlődés 
 

I. 1. A településfejlődés tényezői  
 

„Nem azért adatott ész az embernek, hogy legyőzze a természetet, hanem, hogy megtanuljon 

engedelmeskedni neki” mondta Eötvös József egykor találóan. A természetes rendszerekbe 

való, hozzá nem értő beavatkozásnak mindig megvan a böjtje, s így van ez a településekkel is, 

amit a testületnek, a polgármestereknek irányítaniuk kellene. A település ugyanis természetes 

rendszer, s mint természetes rendszernek, megvannak a saját belső, fejlődési 

törvényszerűségei. Az inputok határozzák meg, hogy a fejlődés milyen konkrét formában 

jelenik meg egy – egy településen, vagyis milyen lesz az eredmény, az output. De már az 

inputok típusa és mennyisége is attól függ, hogy milyen a településünk meglévő outputja! 

(Vagyis a településünkre érkező, vagy a településünkön megjelenő munkaerő, vásárlóerő, 

népszaporulat, népességfogyás, tőke, kereslet, bűnözés, környezetszennyezés, munkahely, 

beruházás – vagyis az inputok – mértéke attól függ, hogy milyen adottság-együttesekkel 

rendelkezik a településünk, s ezek milyen funkció-együtteseket generálnak.) A település 

olyan, sok-komponensű, bonyolult rendszer, melyben minden mindennel összefügg és minden 

mindenre hatással van. Ha ezeket a hatásmechanizmusokat nem ismerjük, s tőlük függetlenül 

próbálunk beleavatkozni a településünk fejlődésébe településfejlesztés címen, akkor az 

eredmény olyan, mint a vak meg a süket együttes vadászata: „Talált?” „Lőttél?” 
 

Természetesen jelen tankönyv keretei között nem vállalkozhatunk arra, hogy a településen 

működő adottság- és funkció-együtteseket részletesen feltárjuk; mellesleg ez még soha, 

senkinek nem sikerült. Ezeket csak körvonalazni tudjuk, s egy-két fontosabb eszközt, amit 

használni kényszerülünk, mint pl. a településfejlesztési koncepciót, a rendezési tervezést, a 

településpolitikát, az építési törvényt, a településmarketinget a gyakorlati kívánalmak 

tükrében kicsit részletesebben bemutatunk. 
 

Kezdjük először azzal, hogy képesek legyünk meghatározni, hogy ahol élünk, az a település 

milyen település, és ebből is következően milyen fejlődési törvényszerűségekkel rendelkezik? 

Amikor egy számunkra új típusú gépkocsit akarunk vezetni, jó tudni, hol vannak a 

sebességek, az index, van-e tolatóradar, hol kell bekapcsolni a klímát? Ellenkező esetben 

könnyen úgy járhatunk áldásos és jóakaratunktól áthatott településirányítói 
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tevékenységünkkel, mint az egyszeri amerikai farmer, aki többször is rálőtt egy nagy, 

sárkány-szerű kőszáli sasra, amely a hegy felett körözve egy embert tartott a karmai között. 

„Lelőtted?” – kérdi a felesége. „Még nem” – feleli – „bár az embert már elengedte...” 
 

A szóhasználat tisztázása jegyében a településeket kézenfekvően a lakosságszámuk szerint 

osztályozzuk: 
 

Településkategóriák 
lakosságszám szerint 

törpefalu:  
200 fő > 

aprófalu:  
200 – 500 fő 

kisfalu:  
500 – 2000 fő 

nagyfalu:  
2000 – 5000 fő 

óriásfalu:  
5 -10 ezer fő 

kisváros:  
10-20 ezer fő 

középváros:  
20-100 ezer fő 

nagyváros:  
100 - 500 ezer fő 

régiós nagyváros:  
500 ezer – 1 millió fő 

metropolis (világváros):  
1 - 10 millió fő 

megapolis: 
10 millió fő < 

 

A fenti táblázatból látható, hogy nálunk vannak olyan közjogi értelemben vett városok, 

amelyek valójában – ha semmi mást csak a lélekszámukat vesszük – falvak; a megyei jogú 

városaink közül egy sem üti meg a regionális nagyváros szintjét, s az egyetlen világvárosunk 

is csak a kategória szerényebb, alsó sávjában húzódik meg. Persze ez nem feltétlenül jelenti 

azt, hogy így városnak nevezünk falvakat, bár sokszor igen nagy a kísértés, hogy tényleg 

falunak lássuk a városi rangot elnyert települést, mint a császár új ruhája című mesében a 

láthatatlan ruhaszövetet. Ott van az USA, ahol egy 6 házból álló település is város. A 

közigazgatás nem is ismeri azt a szót, hogy village (falu)! Hát nem az amerikanizálódás a 

célunk? Ha ott 20 ember várost alkot, akkor 2000 ember igazán várost alkothat 

Magyarországon is. Minden relatív. E sorok írója tanít a BCE International Studies Program-

jában, ahol szép számmal fordulnak meg kínai hallgatók. Amikor a Regional Development 

című tantárgy során, az első órán kikérdezi őket, honnan jöttek, íme, egy jellegzetes válasz: 

„Mienjangból.” „Az, nagyváros?” „Nem.” „Mennyi lakosa van?” „Ötmillió.” 
 

Amikor egy-egy település benyújtja a városi pályázatát, az önkormányzatokat felügyelő 

miniszterhez, a pályázatot véleményező bizottság éppen azt a lényeget vizsgálja meg, ami a 

várost legjobban megkülönbözteti a falutól, s amiért az USA-ban egy 20 fős település is 

város, Kínában meg egy 20 ezer fős is falu. Ez a lényegi különbség a központi funkció. A 

falunak csak a minden nap, mindenki által rendszeresen igénybevett alapfunkciói vannak. 

Ilyen pl. a kötelező önkormányzati feladatok nagy része (ivóvíz, közvilágítás, alapfokú iskolai 

és orvosi ellátás, ezen túl az élelmiszer kiskereskedelem, stb.). A városra jellemző központi 

funkciók pedig a nem napi rendszerességgel igénybe vett extra, minőségi, emelt szintű, vagy 
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fakultatív szolgáltatások (pl. egyetem, színház, klinika). Amint az alapellátásnak, úgy a 

központi funkciónak sem kell fizikailag feltétlenül jelen lennie egy településen. Nincsen 

általános iskola egy törpefaluban, de az önkormányzatnak biztosítani kell az igénybevétel 

lehetőségét. Ugyanez igaz a központi funkcióra a településen: lehet, hogy nincsen színház, de 

könnyen és gyorsan elérhető. Ezért lehet város Amerikában a 20 fős település, mert a 

központi funkciók – a városi kritériumok – karnyújtásnyira vannak; a hatsávos autópályán 

percek alatt, vagy az Interneten pillanatok alatt elérhetők. A világ elmaradottabb, kevésbé 

urbanizált, városiasodott térségeiben, pedig a 20 ezer fős településen sem található központi 

funkció, annak igénybevételéhez esetleg órákat kell utaznia a lakosságnak, ha módjában áll 

egyáltalán. 
 

A központi funkció jellemzője, azon kívül, hogy igazi várossá teszi a települést az, hogy nem 

csak annak a településnek a lakossága tudja igénybe venni, ahol szolgáltatják (pl. nemzetközi 

reptér), hanem a környező települések lakossága is. Ezt a szakirodalom spill over-nek, vagyis 

„túlcsordulásnak” nevezi. Mivel a központi funkciót ellátó településre folyamatosan érkeznek 

a környező tágabb és közvetlen környék lakói, a központi funkcióval rendelkező településnek 

– tehát a városnak – vonzáskörzete alakul ki. Ebből az következik, hogy a város és a várossá 

válás legfőbb kritériuma a vonzáskörzet, ill. a központi funkciók rendelkezésre állása. 
 

Ma Magyarországon – elvileg – az a település aspirálhat városi rangra, amelynek tehát van 

központi funkciója (más települések lakosságát is kiszolgálni képes ellátási, szolgáltatási 

funkciói, spill over hatása); ez egyben azt is jelenti, hogy van vonzáskörzete. Történelmi okok 

miatt az ország egyes régióin ritka a településhálózat. Ilyen az Alföld, ahol a török háborúk 

óta óriásfalvak és agrár kisvárosok (mezővárosok) alakultak ki. Mivel ezeken a településeken 

nagyra nőtt a lakosságszám, mindegyik igyekezett központi funkciókat is biztosítani 

magának. Így alakultak ki városok – vonzáskörzet nélkül. Hiába a legnagyobb magyar vidéki 

város Debrecen1, számos központi funkcióval, még sincs vonzáskörzete. „Debrecentől Nagy-

Hortobágy messze van, Debrecentől Hortobágyig szomjaztam” – írja Petőfi. A költő itt arra 

utal, hogy a cívisváros és a hortobágyi kocsma között nem talált alapvető utasellátó 

szolgáltatást. Tehát a viszonylag nagy távolságok és a nagy lakosságszám arra kényszerítette 

Hajdúszoboszlót, Berettyóújfalut és társaikat, hogy kiépítsék saját magasabb szintű 

egészségügyi, oktatási, kulturális stb. ellátásaikat, vagyis központi funkcióikat. 

                                                 
1 Egyes vélemények szerint Budapest után a második legnagyobb (magyar) város nem 
Debrecen (azelőtt Miskolc), hanem Celeveland Ohio Államban, ahol 300 ezer magyar 
leszármazott él. 
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A városi rang további kritériumai: van-e a településnek városias megjelenésű magja, azaz 

többszintes, zárt beépítésű központi városrésze? A település közútjainak hány százaléka 

burkolt? Mi a helyzet a közműollóval, vagyis milyen mértékű a csatornázottság, milyen 

intézményei, szolgáltatásai vannak? 
 

„A város peremén, ahol élek, beomló alkonyokon, mint pici denevérek, puha szárnyakon száll 

a korom” – írja József Attila. Ez a költői kép arra utal, hogy a városnak minősülő település 

uralkodó gazdasági profilja nem a mezőgazdaság, hanem az ipar. Mi több, napjainkban egy 

régi eredetű szólásra kell utalnunk: „a városi levegő szabaddá tesz2.” Vagyis napjainkban a 

fogyasztói társadalom korában, a városok gazdaságának meghatározó részét már nem az ipar 

teszi ki, mint az ipari forradalom korában, hanem a szolgáltatások összessége. Egy fejlett, 

gazdasági erőt képviselő település gazdaságát a tercier szektorban, a szolgáltatásokban 

foglalkoztatottak arányával lehet jellemezni. Minél többen dolgoznak a szolgáltatásokban, 

annál erősebb gazdasági lábon áll a település! Ám a nem túl távoli jövőben ez is változás előtt 

áll. Az információs társadalom küszöbére érkezve, a gazdasági szektorok közül a kvaterner, a 

negyedik válik a legjelentősebbé. Ez nem más, mint a tudományos kutatás, a felsőoktatás és – 

kevésbé magától értetődő módon – a kultúra ipar, a régi kézműipari termékek újjáélesztése. 

(Ez utóbbi azért fokmérője a jövő települése gazdasági erejének, mert az a társadalom, amely 

megengedheti magának, hogy a kultúrába is invesztáljon és a kulturális termékeknek, 

szolgáltatásoknak a piaca megélhetést biztosít a vállalkozásoknak, az erős gazdasági lábakon 

áll. Ismeretes ugyanis, hogy éppen a kultúra rendelkezik a leggyengébb érdekérvényesítő 

képességgel. Gazdasági megszorítások esetén ez a terület rövidül meg elsőként; hiszen ki 

venné olyan komolyan a múzeumőrök sztrájkját, mint pl. a mozdonyvezetőkét?) 
 

A TELEPÜLÉS A településfejlődés motorjai, erőforrásai és korszakai 
gazdasági 
motorja: 

Primér 
(agrárium) 

Szekunder 
(ipar) 

Tercier 
(szolgáltatás) 

Kvaterner (tudomány, 
felsőoktatás) 

fő  
erőforrása(i): 

Termőföld vas, szén olaj, gáz emberi tudás 

történelmi 
korszakai: 

feudális 
társdalom 

ipari 
társadalom 

fogyasztói 
társadalom 

információs 
társadalom 

gazdasági 
korszakai: 

Feudalizmus fordizmus posztfordizmus csúcstechnológia (?) 

 

                                                 
2 Ennek a szólásnak középkori eredete van: ha a szökött jobbágy egy év és egy napot képes 
volt eltölteni a városban, megszabadult földesurától, s városi polgár lehetett. 
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Jelenleg a világ legfejlettebb, gazdaságilag legerősebb településhálózata a kaliforniai 

Szilicium-völgy, amely – mellesleg – a tudományos világ központi bázisa. A település 

irányítását megszemélyesítő polgármesternek tehát fel kell ismernie a történelmi korszakot (a 

fogyasztói és az információs társadalom közötti átmenetet), amely Európának ezen a részén 

érvényes – hiszen, kínai viszonylatban még a globális viszonyok miatt, a posztfordizmus 

perifériákra irányuló termelési hajlamának következtében, a szekunder szektor van felfutóban; 

azaz Kínában pl. még az ipari termelés dominál. Ott az a város képvisel gazdasági erőt, ahol 

legtöbb a gyár, a termelés. Jelenleg – itt és most – már nem a mezőgazdaságé, nem az iparé a 

vezető gazdasági szerep, hanem a szolgáltatásoké. És ha még előbbre tekintünk: az egyetemi 

oktatásé, a tudományos kutatóintézeteké, a kultúráé. Ezért hozható fel Piliscsaba követendő 

példának, a jövő egyik prominens településének, ahol a településvezetésnek sikerült a volt 

orosz laktanya helyére egy egyetemet betelepíteni. 
 

Amikor azt mondjuk, hogy a tercier és a kvaterner gazdasági szektor a záloga egy-egy város 

gazdasági erejének, fejlődőképességének, életképességének, látnunk kell, hogy ez a mi 

akaratunktól független rendszerfolyamatoknak az eredménye. Hogyne fájna a szívünk akkor, 

mikor azt látjuk, hogy Magyarországon, ahol pedig a természeti adottságok igen kedvezőek a 

mezőgazdaságra (az Alpok és a Kárpátok hegyláncai által egészen a legutóbbi időkig az 

éghajlati szélsőségektől védett, folyóvizekben jól ellátott, gazdag talajú medence), parlagon 

hagyott szántókkal, elvadult, tönkrement gyümölcsösökkel találkozunk lépten-nyomon. Ez 

sajnos nem egyes gonosz emberek, egyes gonosz és ostoba politikai pártok, vagy egy-egy 

gonosz és ostoba, az országot valamiért tudatosan tönkretenni akaró kormány működésének a 

következménye. Gazdasági és politikai diktatúrával ideig-óráig mesterségesen fenntartható a 

jól termő szántóföld, a gyümölcsös; belterjes gazdaságban még „piac” is rendelhető hozzá. 

Látnunk kell azonban azt, hogy ha elfogadjuk a polgári demokráciák szabad versenyes, 

globális piacgazdaságát, akkor törvényszerű annak a bányának a bezárása, azoknak a 

gyümölcsösöknek, szántóföldeknek a felhagyása, amelyek a világpiaci árnál drágábban 

termelnek. 
 

Meg kell keresni azokat az erőforrásokat, ahol a magyarországi települések jók. Lássuk csak: 

mezőgazdasági adottságaink jók voltak, de a primér gazdasági szektor már lassan egy 

évszázada sajnos nem gazdasági húzóerő Európában. A mezőgazdaságot a szocializmus 

mesterségesen még jó négy évtizeden át életben tartotta, sőt, magas színvonalon működtette. 

A piacgazdasági nyitás konfrontációját azonban így sem bírta ki. Az ipari adottságokat 
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tekintve szintén erős volt Magyarország az ipari forradalom korában. 1867 után a gyors 

fejlődésnek indult Budapest jelentősebb, gazdaságilag erősebb város volt, mint Madrid, vagy 

Róma! A magyar települések szekunder fejlődésének azonban „betett” Trianon, az 

erőforrások területi leválasztásával. 1945 után szintén négy évtizedig a szovjet erőforrások 

segítségével még prosperálni tudott az ipari társadalom: azok a városok voltak gazdaságilag a 

legerősebbek, ahol a vas- és az acéltermelés megtelepedett: Miskolc-Diósgyőr, Dunaújváros, 

Csepel, Ózd, Salgótarján. Azonban az ipar, mint a települések gazdaságának húzóereje, a 

szovjetek nélkül, a világpiaci nyitás után kártyavárként omlott össze. Belecsöppentek a 

magyar települések a tercier világába. Egy olyan gazdasági terület lett a fejlődés kulcsa, 

amelyhez erőforrásokkal nem nagyon rendelkeztünk (kőolaj, földgáz), de még szolgáltatási 

tradíciókkal sem nagyon, mint pl. Svájc, vagy Ausztria. A jelen – ezt mindnyájan látjuk – 

borús. De, ahogy a Magyar Tudományos Akadémia jelmondata szól: „Post nubila Phoebus3”. 

A jövő településfejlődési erőforrásának igen bőviben vagyunk, lévén a magyar rendkívül 

intelligens nép4. Ráadásul a kvaterner erőforrása, a tudás az eddigi legdemokratikusabb 

eloszlást mutatja az egész Földön. Míg a tercier erőforrás a kőolajmezőket birtokló népeknek, 

országoknak kedvezett igazán (lásd a Perzsa-öbölben a tengerre épített csodavárosokat!), a 

tudást bárki, bárhol megszerezheti. Annál is inkább, mert ha más nem is, de az Internet, a 

modern világ legnagyobb csodája, a világ tudását elvileg mindenhol, mindenki számára 

elérhetővé is teszi. Fontos tehát elhelyeznünk településünket a globális és történelmi 

folyamatokban; fontos hogy a településfejlesztési stratégiák kidolgozása előtt világosan 

lássuk, mik a „divatos” erőforrások.  
 

Még egy dologra oda kell figyelnie a településirányítónak, ha nem akar légüres térbe kerülni. 

Regionális viszonylatban a települése beleesik-e a tőkeáramlás valamelyik globális, vagy 

nemzeti útvonalába? Ezt egy példán keresztül lehet szemléltetni: ipari park. A gondolat jó: 

ipari parkot kellene létesítenünk, hiszen ezzel valójában nem az ipari termelést (a 

településfejlődés egyik – Európában már lassan kiégett – motorját) segítjük elő, hanem a 

szolgáltatásokat koncentráljuk, s ezzel a településfejlődésnek Európában még jól járó motorját 

erősítjük. Meg is valósítjuk az ipari parkot, de kiderül, hogy ezzel településünk gazdasága 

mégsem lendül fel, a park nagy része kihasználatlan, az odatelepült vállalkozások sem 

működnek, nem adnak több munkahelyet, helyi adót, szolgáltatást. Miért? 

                                                 
3 „Borúra derű.” Alanus Ab Insulis mondása.  
4 12 Nobel díjasunk van; ha más nemzetek is hasonlóan tehetségesek lennének, az 
amerikaiaknak vagy az oroszoknak egyenkint több mint 200, Kínának több mint 1000 Nobel 
díjasának kellene lennie! 
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Erre a Cargo5 elmélettel lehet megfelelni. A II. világháborúban az USA arra kényszerült, 

hogy területétől sok ezer km-es távolságban folytasson harcot, ahol az elkerülhetetlen 

utánpótlást légi úton, a csendes-óceáni szigetvilág kis bázisain tudta megvalósítani. Hogy a 

bennszülöttek jóindulatát és munkaerejét megnyerjék, a megérkező amerikai katonák 

rendszeresen tejkonzervet, cukorkát és üveggyöngyöt osztottak szét a bennszülöttek között. 

Így azután szép egyetértésben megépítették az őserdőkben a leszállópályákat, s a leszálló 

repülőgépek mindig hoztak egy kis cargo-t, azaz ellátmányt a bennszülöttek számára is. A 

háború után pár évvel a néprajzkutatók arra lettek figyelmesek, hogy a bennszülöttek időről- 

időre kivonulnak az őserdőbe, és rendbe teszik a leszállópályákat, kiirtják a bozótot; nyilván, 

ha nem tud a gép leszállni, nem is hozhat cargo-t; de ha látja a gép, hogy leszállhat, hát majd 

leszáll újra és hoz cargo-t ... Aki tehát úgy épít ipari parkot, hogy nincsen tisztában a 

tőkeáramlás regionális útvonalaival, az „néprajzi eset.” 
 

A tőkeáramlás „regionális útvonalait” egykor, az ipari forradalom korában, és 

Magyarországon majdnem a rendszerváltásig a vasút képviselte. Gondoljunk csak a Volt 

egyszer egy vadnyugat című klasszikus western filmre, ahol az alapkonfliktus oka éppen a 

vasútállomás földterületének a megszerzése. Ha azonban ma egy külföldi felül egy magyar 

vonatra, az ablakon kitekintve a pályatestek elhagyatott, lepusztult és pusztuló állapotát látva 

azonnal rájön: itt nem a MÁV „bűnös” kezelésének és a rosszindulatú kormányok vasút-

ellenes politikájának az eredményét látja. Azt látja, hogy ebben az országban, ebben a 

régióban a vasút nem a tőkeáramlás csatornája. Amikor a sorok írója Kubában járt, 

Havannából a híres Varadero strandra Zsiguli taxival ment ki, mégpedig autópályán. Arra 

figyelt fel, hogy az autópályát kezdi felverni a gaz. Ez annak a jele, hogy – Kubában – még az 

autópálya sem a tőkeáramlás útvonala, ha ott beszélhetnénk egyáltalán ilyenről, hiszen 

Havanna centrumában egy nagy építkezés állványain már pálmafa is nőtt. De Afrikában is 

léteznek világbanki kölcsönből épült, alig használt, amortizálódó autópálya szakaszok, 

melyeket a természet visszakövetel magának. Minden esetre Európának a magyar szegletében 

jelenleg az autópályák nevezhetők a tőkeáramlás és a gazdasági vérkeringés ütőereinek, ezt 

számos konkrét regionális felmérés eredménye tanúsíthatja. Ezért rendkívül fontos az 

autópálya építés. Az, hogy ez hogyan (völgyhíd völgy nélkül; alagút a löszfalban) és 

mennyiért valósul meg – horvátországi összehasonlításban –, más téma. Szó volt arról, hogy 

az információs társadalom küszöbén állunk, és hogy az új erőforrás a tudás, és hogy a tudás 

                                                 
5 Szállítmány (angol) 
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szupersztrádája az Internet. Éppen ezért rendkívül nagy fontosságot kell tulajdonítani az 

ország szélessávú lefedésének, a digitális írástudás elterjedésének, az optikai gerinchálózatnak 

a felhasználókig való kiépítésének. Ezek a jövő virtuális autópályái, közkeletű nevükön 

szupersztrádái. Enyedi György professzor, a hazai regionális tudományok megteremtője 

mondta fél évtizeddel ezelőtt: „aki rajta van a(z Internet) hálózaton, az a központban van, 

akkor is, ha több száz kilométer távolságra van a központtól fizikailag; aki viszont nincsen 

rajta a hálózaton, az, végtelen távolságra kerül a központtól, még akkor is, ha fizikailag a 

központban van.”  
 

Nyilván egy település irányító testülete azt általában nem, vagy nehezen tudja befolyásolni, 

milyen legyen egy autópálya vonalvezetése. Az Internet eljuttatása az emberekhez viszont azt 

jelenti, hogy a kvaterner szektornak, a jövő meghatározó települési gazdasági tényezőjének az 

erőforrásait szabadítjuk fel. Ez a mai településfejlődés legfontosabb tényezője! A 

szupersztráda viszont igen érdekes, a széles sáv eszközei is szinte évről évre változnak: a 

jelenlegi kormányzati politika az optikai adattovábbításban látja az informatikai közmű 

kiépítésének formáját. De a láthatáron már ott a digitális interaktív televízió, a mobil TV, a 

mobil Internet, az iPOD. Soha annyira nem voltak aktuálisak a gyakran idézet szavak, mint 

ma: „itt nagyon gyorsan kell futnod ahhoz is, hogy egy helyben maradj6.”  
 

A településirányítóknak a településen emberekkel van dolga, s a polgármesterek bizonyára 

különösen egyetértenek Alexander Pope megállapításával, miszerint az emberiség legnagyobb 

terhe az ember7, hogy Galla Miklós jelenkori véleményét ne is említsük8. Amíg a termőföld, 

a szén, az olaj volt az erőforrás, az emberi tényező kevésbé volt prominens (elég az 

olajhercegek költekezéséből az értelmi színvonalukra következtetni). De a jövő települési 

erőforrása minden eddiginél erősebben az emberekhez kötődik. Ezt egy új tudományág 

üstökös-szerű feltűnése és tündöklése is jelzi: human resources management (emberi 

erőforrás-gazdálkodás); a magyar nyelvben meg is jelent a HR-es, mint szakma. Világos, 

hogy alapvető érdekünk az lenne, hogy az Internet elérhetőség mellett az oktatásba 

történjenek a legnagyobb beruházások: „mert a világ siet, s most kerül dűlőre, érdemesek 

vagyunk életre, s jövőre?9” 

 

                                                 
6 Lewis Caroll: Alice Tükörországban 
7 „The greates nuisance to mankind is man.” 
8 „Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak 3 oldalról van hülyékkel körülvéve az ember.” 
9 Ady Endre: A márciusi naphoz 
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Bár ennek a tanulmánynak nem témája a terület-, vagy regionális fejlesztés, a település 

fejlődése – amennyiben elfogadjuk, hogy a régió vagy a terület nem más, mint a települések 

hálózata – nem választható el a terület, vagy a régió fejlődéséről. Míg térségünkben az Unió 

nem avatkozik be közvetlenül a települések fejlesztésébe, a területfejlesztésbe annál inkább. 

Első meghatározó dokumentuma a Potsdamban 1999-ben elfogadott településfejlesztési 

politika, az „Európai térségfejlesztési koncepció”10. A fenntartható fejlődés jegyében ekkor 

jelentek meg olyan alapelvek, mint pl.: 
 

Decentralizáció (a közszolgáltatási feladatok alsóbb szintekre delegálása, amivel csúnyán 

visszaélnek a központi kormányok),  

Szubszidiaritás (a fejlesztési döntéseknek arra a szintre történő delegálása, ahol a helyes 

döntéshez a legtöbb információ rendelkezésre áll), a  

Partnerség (melynek jegyében a fejlesztési tevékenységbe a helyhatóságokon és a gazdasági 

társaságokon kívül be kell vonni a civil szervezeteket és az egyházakat – hogy legalább a 

Szentlélek segítse a beruházásokat!:) 

Transzparencia (az átláthatóság, hogy a lakosság pontosan tudja, hogy ki, mit, miért mennyi 

ideig – és főleg: miből – épít.) 

Addicionalitás (A fejlesztéshez szükséges az önerő meglétének kritériuma.) 
 

2006-ban, az uniós területi folyamatok és kihívások vizsgálatára, megismerésére létrehozták 

az ESPON programot11, s a területfejlesztésért felelős miniszterek 2007-ben írták alá 

Lipcsében az Unió területi helyzetét és távlatait rögzítő dokumentumot12. Mindezek már 

rögzítik azt az átmeneti korszakot az ipari és az információs társadalom között, amikor még a 

távolság alapján számítgatják az egyes városok vonzáskörzetét, de már megjelenik a kvaterner 

gazdasági ágazat dominanciájával fémjelzett virtuális tér. A valós piacterek, valós 

autósztrádák mellett egyre jelentősebb gazdasági szerephez jutnak az elektronikus piacterek 

és az informatikai szupersztrádák. A gazdasági növekedés pólus városainak a szerepe 

kétszeresen is átértékelődik: először a virtuális tér, másodszor a politikai integráció, a határok 

gazdasági átjárhatóvá válása révén. 

 

                                                 
10 ESDP = European Spatial Development Perspective  
11 ESPON = European Spatial Planning Observation Network (Európai Területi tervezési 
Megfigyelő Hálózat)   
12 Territorial State and Perspectives of the EU 
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A területfejlesztési gyakorlatban bekövetkezett változások a régiók (a település hálózatok) 

centrum kontra periféria helyzetét is alapvetően megváltoztatják. Persze először az Unió 

nyugati felén. Az Unióban uralkodó liberális gazdaságpolitika – amellett, hogy enyhén szólva 

tovább halványította az újonnan csatlakozott országok addig úgy-ahogy még létező nemzeti 

gazdaságát –, a globális versenyben való helytállásra ösztökéli a régiókat és minden alkotó 

elemüket: a településeket. Az Unió gazdasági-politikai integrációja szellemében a tőke, a 

munkaerő és a szolgáltatások szabad, határokon átnyúló áramlása egy versenyhelyzetbe lök 

minden egyes régiót, s azon belül minden egyes települést – akár tetszik nekik, akár nem. Az 

újonnan csatlakozott kelet-közép-európai országok városai tehát úgy jártak, mint amikor az 

egyszeri autósok szinte tudtukon kívül egy szériaautó, vagy még inkább, egy Forma-1-es 

versenypályájára kerülnek, ahol éppen verseny folyik! Könnyen el lehet képzelni, mennyi 

esélyünk van, ha a 306 magyar város közül egyedül a Budapest márkájú „gépkocsi” az, akit 

normális esetben kvalifikáltak volna a rendezők egy ilyen versenyre! Trabantok 

kényszerülnek ezen a pályán versenyezni McLaren-ekkel, Audikkal, s bár mindenki előtt 

nyitva a lehetőség, hogy uniós területfejlesztési támogatásokra pályázzon, ezen a pályán 

aktuális a kérdés: mikor lesz a Trabantból Porsche?13  
 

Minden esetre, a harmadik fejezetben még visszatérünk arra, hogy – a még oly reménytelen 

helyzetben is –, milyen eszközök állnak a településirányítók rendelkezésére a kvaterner 

fontosságának a felismerésén kívül ebben a városversenyben, ebben a „flúgos futamban” 

melyben akár tudomásul vesszük, akár nem, a mi településünket is beneveztük, amikor 

átléptük a piacgazdaság küszöbét. Ha nem vesszük észre a versenyhelyzetet, legfeljebb a 

futottak még, vagy az el sem indultak kategóriájába kerülhetünk a településünkkel. Sajnos 

ebben a versenyben csak a győztesek csoportja kap díjat: élhető, „nyugat-európai” színvonalú 

település képében. 

 

                                                 
13 Ha összetalálkozik egy Mercedesszel ☺ 
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I. 2. Az urbanizációs szakaszok 
 

Az előző fejezetben szerepelt, hogy a település, a város, élő rendszer. Nem szabad tehát 

csodálkoznunk azon, hogy lélegzik. A településirányítónak ezzel tisztában kell lennie, s 

óvakodnia kell attól, hogy megpróbálja befogni a település orrát-száját ki- vagy belégzés 

esetén, mert az ellenhatások kezelhetetlenné válnak, a települési folyamatok fulladozás esetén 

kiszámíthatatlanok, éppen úgy, mint az embernél. A település ki- és belélegzési fázisait 

urbanizációs (városiasodási) szakaszoknak nevezzük. 
 

Nagyvárosok már 5 ezer évvel ezelőtt is léteztek ott, ahol a településfejlődésre az adott 

korszakban a legnagyobb erőforrások álltak rendelkezésre: a mezopotámiai jó termőföldek 

régiójában állt az urbanizációnak nevet adó Ur városa, a nagy Babilon, vagy a Bibliából 

szintén jól ismert és ma is gyakran, az iraki háborús hírekben felbukkanó Moszul. A világ 

legősibb, folyamatosan fennálló lakott városának, Moszulnak (eredeti nevén Ninivének) pl. 

már az idők kezdetén százhúszezer lakosa volt. Ezt maga az Úr közli Jónás prófétával14. Az 

ősi urbanizáció sok nagyvárost produkált, de a piacra termelő gazdaság és a polgári fejlődés 

hozta meg azt az európai városiasodási típust, amely az egész Földön elterjedt az ipari 

forradalmat követően. A városiasodás, vagyis a központi funkciók megjelenése és terjedése 

ki- és belégzési szakaszokkal jár együtt. 
 

A belégzésnek jelenleg két szakaszát ismerjük: urbanizáció és reurbanizáció. A kilégzésnek 

szintén két szakaszát írták le: szuburbanizáció és dezurbanizáció. Valójában csak be- és 

kilégzésről beszélhetünk (vagyis urbanizációról és dezurbanizációról), de ezt a tudomány csak 

akkor ismerte fel, amikor már a városokban és a városok vonzáskörzetében lejátszódó 

folyamatokat részletes vizsgálatnak vetette alá. Ezért azután az egyes szakaszok és fázisok a 

megkutatottság függvényében részletesebben vannak leírva, mint mások. Amikor az 1960-as 

években elkezdték ezeket a folyamatokat vizsgálni a világ egyes nagyvárosaiban, éppen 

megkezdődtek a kilégzési (dezurbanizációs) folyamatok, melyeket először 

szuburbanizációnak neveztek; annak kezdeti és intenzív szakaszait írták le, majd az intenzitás 

felerősödésével elkezdték megkülönböztetni a dezurbanizációs szakaszokat is. Lényeg, hogy 

jelenleg két szuburbanizációs és két dezurbanizációs „kilégzési” szakaszt különböztetnek 
                                                 
14 Jónás, akinek nem akaródzott Ninivébe menni, hogy az Úr kérésére meggyőződjön a 
város lakóinak bűnös életmódjáról, egy tökinda levele alatt húzódott meg a hőség elől. Mikor 
az Úr elszárította a tök levelét, Jónás méltatlankodott az ártatlan növény elpusztítása miatt. 
Ekkor Isten így szólt hozzá: „Te szánakozol a kis bokron, és én ne szánjam Ninivét, melyben 
tizenkétszer tízezer ember él?”  
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meg, de ez nem jelenti azt, hogy az urbanizációt, vagy a reurbanizációt nem lehetne szintén 

két-két, vagy akár több fázisra bontani. Ezeket a „belégzési” szakaszokat a tudománynak már 

nem, vagy még nem állt módjában olyan részletességgel megkutatni, mint a „kilégzési” 

szakaszokat, hiszen a kilégzési szakaszt állt módjában a modern tudománynak megkutatni 

részletesebben 1960-as évektől napjainkig. Ez az oka tehát, hogy a kilégzési két-két szakasz, a 

szub- és dezurbanizáció látszólag részletesebb.  
 

 
Az urbanizáció szakaszai: 

 
 

klasszikus 
urbanizáció 

 

 
korai szub-
urbanizáció 

 
klasszikus szub-

urbanizáció 

 
kezdeti dez-
urbanizáció 

 
kifejlett dez-
urbanizáció 

 
re-
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„belégzés” 

 
„kilégzés” 

 

 
„belégzés” 

 

A város, a település lélegzésekor természetesen nem a levegő, hanem a munkaerő és a tőke 

ki-be áramlásáról beszélünk. Ez a „lélegzési” folyamat a legfontosabb, a város gazdasági 

erejére, a lakosság életszínvonalára „spontán” hatást gyakorló településfejlődési 

folyamat. Ez az, amit ismernünk kell és nem irányításunk, uralmunk alá hajtani – mert az 

nem fog menni –, hanem megtanulni együtt élni vele, és alkalmazkodnunk kell hozzá – az 

előző fejezetben szereplő, Eötvös Józseftől kölcsönzött idézet szellemében. 
 

Hogy belássuk, mennyire nem kontrolálható az urbanizációs folyamat, nem kell messzire 

mennünk. Ma Budapest lakosság ~ 1,6 millió, de az 1970-es évek derekán ~ 2,3 millió volt. A 

várostervező szakemberek természetesen felismerték már az 1960-as évek elején, hogy 

Budapest további növekedése nem kívánatos, tekintve, hogy az ország területéhez és a 

városhálózat többi eleméhez képest egészségtelenül túlméretezett. A kor szokása szerint egy 

sor adminisztratív, tiltó eszközzel próbálták meg elejét venni a további növekedésnek – 

mindhiába. Emberek százezreinek az életét keserítették meg a lakhatásra és a munkavállalásra 

vonatkozó rendeletek, a város növekedése mégsem tudott megállni. Ennek még a 

természetvédelmi területek sem tudtak gátat vetni: évről évre szemmel látható módon kúsztak 

(és kúsznak ma is) fel az ingatlanok a budai hegyek oldalán. A Budai Tájvédelmi Körzetben. 

A város be- és kilégzési szakaszait erős gazdasági pressziók, mint pl. az ingatlanárak, a 

lakóhelyi presztízs, a haszonlehetőségi index alakulása vezényli. Ennek az igazgatás a maga 

adminisztratív eszközeivel nem tud gátat vetni, s ha megpróbálja az eredmény nem a 

várakozásnak felel meg, hanem más, általában szociális problémák megjelenéséhez vezet.  
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Lássuk, melyek azok a természetes urbanizációs folyamatok, amelyeket a városfejlődéssel 

kapcsolatban ismernünk kell, és amelyeket megakadályozni nem ajánlatos, de alkalmazkodni 

illik hozzájuk – ez az alkalmazkodás a településirányító feladata. Ennek az 

alkalmazkodásnak a jegyében kell végezni a későbbi fejezetekben tárgyalandó 

településfejlesztési tevékenységeket! 
 

Az urbanizációs szakaszokat egy egyszerűsített modellen lehet szemléltetni, amelyet a volt 

Államigazgatási Főiskolán, jelenleg a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán a 

Közigazgatási urbanisztika című tantárgy keretében dolgoztak ki szakirodalom alapján. Ez a 

modell a város köré két zónát jelöl ki: a közvetlen vonzáskörzetet és a tágabb vonzáskörzetet. 

Ezt a két körzetet érinti a város lélegzése. Az egyszerűség és az átláthatóság kedvéért az 

összes urbanizációs szakaszban 2-2 nyíllal jelöljük a munkaerő és a tőke áramlási irányát, és 3 

koncentrikus körrel a központi várost, a közvetlen vonzáskörzetet és az ezeket szintén körül 

ölelő tágabb környezetet. A közvetlen vonzáskörzet a nagyváros agglomerációját15 alkotó 

településeket foglalja magába, a tágabb környék a központ gyengébb vonzásába eső 

településeket. 
 

 ◄ központi 
város 

 ◄ közvetlen 
vonzáskörzet

 ◄ tágabb 
környék 

 
  

A klasszikus urbanizáció során a mezőgazdaság 
gépesítésével felszabaduló munkaerő a közelebbi 
és távolabbi környékről egyaránt az ipari munka-
helyeket ajánló városba áramlik. A megnövekedő 
népesség szolgáltatás-fejlesztéseket tesz szüksé-
gessé, amelyek beruházást, tőkét és újabb munka-
erőt vonzanak. Ez a központi város abszolút kon-
centrációja, ekkor válik nagyvárossá vagy metro-
polisszá a központi város. A szakasz egyértelmű 
nyertese a köz-ponti város, ahol megállíthatatlan a 
lakosságszám növekedése, az új szolgáltatások 
megjelenése. 
 
 

„Belégzés” 

                                                 
15 Agglomerációnak nevezzük a vonzáskörzet azon településeit, amelyek a központi 
nagyvárossal közösen működtetnek szolgáltatásokat, intézményeket, pl. tömegközlekedési 
vonalak, hulladéklerakó vagy égető, egészségügyi, oktatási intézmény, szennyvíztisztító 
telep, stb.  
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A korai szuburbanizáció során a központi város 
már olyan mértékben zsúfolttá és szennyezetté vá-
lik mind a környezet, mind a társadalom tekinteté-
ben (bűnözés), hogy a tehetősebb rétegek elkezde-
nek kiöltözni a közvetlen vonzáskörzet még érintet-
len zöldövezeteibe, a közvetlen vonzáskörzet kis-
településeibe. A kiköltözéssel a közvetlen vonzás-
körzet, a város „alatti”, vagyis a szuburbán övezet 
is elkezd fejlődni, a megnövekedett lakosságot új 
szolgáltatások igyekeznek ellátni. A lakosság mel-
lett a tőkekiáramlás is megkezdőik a vonzáskörzet-
ben. A köz-ponti városba a beáramlás már csak a 
tágabb környékről folytatódik. 
 

„Kilégzés” 
 
 
  

A klasszikus szuburbanizáció során a közvetlen 
vonzáskörzetbe már nem csak a központi városból 
kiáramló tőke és munkaerő érkezik, hanem a tá-
gabb környékről és még távolabbról, esetleg kül-
földről a központi városba tartó tőke is megáll a 
szuburbán övezetben, mert ott több helyet, még 
tisztább környezetet talál, mint a központi város-
ban. Ekkor jelennek meg a közvetlen vonzáskör-
zetben a „kapuvárosok”. Ennek a szakasznak az 
egyértelmű nyertese a szuburbanizációs zóna, mert 
az erőforrások minden irányból ide áramlanak. Az 
övezet települései urbanizálódnak. 
 

„Kilégzés” 
 
 
  

A kezdeti dezurbanizáció során a központi város 
már olyan mértékben zsúfolt és szennye-zett mind 
környezeti, mind társadalmi relációban, hogy a tőke 
és munkaerő már a távolabbi környékre is kiköltö-
zik; annál is inkább, mert a szuburbanizációs 
övezet települései kezdenek „megtelni”. Ugyan-
olyan zsúfolttá kezdenek válni, mint a központi vár-
os. A szuburbán övezet fejlődése még folyik, de a 
tágabb környék települései is kezdenek felértéke-
lődni, „élhetővé” válni. A fázis egyértelmű vesztese 
a köz-ponti város, melynek népessége csökken. 
 
 

„Kilégzés” 
 

 17



 
  

 
A kifejlett dezurbanizáció során még mindig folyik 
a központi városból a tágabb térségekbe történő 
népesség és tőkeáramlás, de megindul egy érde-
kes folyamat: a közvetlen környékről is megkezdő-
dik a kifelé irányuló mozgás. Ez azt jelenti, hogy a 
szuburbán zóna „megtelt”. Többé már nem vonzó 
lakó- és munkahely. Ez zsúfolttá, szennyezetté vá-
lik. Ennek a szakasz-nak a nyertesei egyértelműen 
a tágabb környék települései, vagyis, a legkülső zó-
na, ahová a beáramlás történik mind a központi vá-
rosból, mind a közvetlen vonzáskörzetből.  
 
 

„Kilégzés” 
 
 
  

A reurbanizáció során a központi városban az e-
gyes városrészek tömeges rehabilitációja kezdődik 
meg. A lerobbant városrészeket újjáépítik és ma-
gas presztízsű lakóparkokká, üzleti negyedekké va-
rázsolják. Ezáltal újra megindul egy beáramlás a 
központi város revitalizált negyedei felé. Ennek a 
szakasznak a vesztese a közvetlen vonzáskörzet, 
ahonnan csak kiáramlás történik. Beáramlás még 
tart a tágabb kör-nyék felé, ill. újra megindul a 
központi város felé, vissza.  
 
 
 

„Belégzés” 
 

Természetesen ezek a folyamatok nem ilyen „vegytisztán” mennek végbe, tehát pl. a 

reurbanizációs folyamatok egyes városrészeken már akkor megkezdődnek, amikor a 

nagyváros uralkodóan még a dezurbanizációs szakaszában van. Budapest esetében reurbanizát 

városrész pl. az „új” Óbuda központ, vagy a ferencvárosi „revitalizáció” (a Ferenc körút, 

Mester utca és Üllői út, valamint a Ferenc tér közötti terület). Budapest esetében a klasszikus 

urbanizáció a II. világháborút követő újjáépítéstől kezdődően, az 1980-as évek közepéig 

tartott, mintegy 4 évtizeden át. A korai szuburbanizáció (~ 1985-1990) és a klasszikus 

szuburbanizáció (~ 1990-1995) után egyre erőteljesebbé vált a város népességfogyása a 

dezurbanizációs szakaszok (~ 1995-2010, ill. ~ 2010-2015-2020) során. Tehát mintegy 35 év 

„kilégzési” fázis után, újabb, több évtizedes „belégzés” vagyis növekedés jósolható a 2015, 

vagy 2020 közötti időszaktól kezdve.  
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Az urbanizációs folyamatok nem csak metropoliszok, és nagyvárosok, hanem minden 

vonzáskörzettel rendelkező kisebb város esetében is lejátszódnak. Ezek megakadályozása 

torzzá teszi a város egészséges fejlődését. A város légzésének akadályozási kísérlete 

leggyakrabban a környezetvédelem zászlaja alatt jelentkezik. A város „felfalja” a környező 

zöld övezetet – mondják a környezetvédők, amikor a szuburbanizációs folyamatoknak 

próbálnak gátat vetni. Kimutatható, hogy a szuburbanizációt ellenzők tábora nem a 

vonzáskörzet őslakosai közül kerül ki, hanem a már kiköltözött értelmiségi csoportok 

képviselői közül. Ezt a jelenséget nevezzük Medusa tutaja16 effektusnak. A már kimenekültek 

érthető okokból próbálják megállítani a további kiköltözéseket, hiszen nem azért menekültek 

ki a központi városból, hogy új lakóhelyükön is hasonló zsúfoltságba, kipufogógáztól 

szennyezett fizikai és bűnözéstől szennyezett társadalmi környezetbe kerüljenek.  
 

Márpedig sajnos ez elkerülhetetlen, a szuburbán övezet települései is fejlődnek, ezzel együtt 

egyre zsúfoltabbá válnak, a tágabb környék is fejlődik, mégpedig hullámszerűen, de ebben 

rendszeresség mutatható ki: 
 

urbanizációs zónák urbanizációs 
szakaszok központi város közvetlen 

vonzáskörzet 
tágabb vonzáskörzet 

klasszikus 
urbanizáció 

beáramlás: 2 
GYŐZTES 

kiáramlás: 1 
VESZTES 

kiáramlás: 1 
VESZTES 

korai 
szuburbanizáció 

beáramlás: 1 beáramlás: 1 kiáramlás: 2 
VESZTES 

klasszikus 
szuburbanizáció 

kiáramlás: 1 
VESZTES 

beáramlás: 2 
GYŐZTES 

kiáramlás: 1 
VESZTES 

kezdeti 
dezurbanizáció 

kiáramlás: 2 
VESZTES 

beáramlás: 1 beáramlás: 1 

kifejlett 
dezurbanizáció 

kiáramlás: 1 
VESZTES 

kiáramlás: 1 
VESZTES 

beáramlás: 2 
GYŐZTES 

kezdeti 
reurbanizáció 

beáramlás: 1 kiáramlás: 2 
VESZTES 

beáramlás: 1 

klaszikus 
reurbanizáció ? 

beáramlás: 2  
GYŐZTES 

kiáramlás: 1 
VESZTES 

kiáramlás: 1 
VESZTES 

 

Az egyes zónákban nyilakkal jelölt áramlatokat a fenti táblázaton ábrázolva jól kimutatható a 

városi „lélegzésének” rendszeressége, szabályossága, ami mind a három zónára igaz: 

                                                 
16 A Medusa egy francia hajó volt, amely 1810-ben elsüllyedt, és a 10 személyes mentőtujára 
felkapaszkodni próbáló 150 utasa közül csak 15 maradt életben 2 hét elteltével, mikor 
megtalálták őket. Gericault híres festménye a Louvre-ban ezt a tülekedést örökíti meg. 
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+1+2+1 (belégzés) -1-2-1 (kilégzés) +1+2+1 (belégzés) -1-2-1 (kilégzés) 
 

Csak a szabályosan lélegezni hagyott város lesz egészséges. És csak az egészséges település 

képes megőrizni környezetének – úgy a természeti, mint a társadalmi környezetének – a 

tisztaságát.  
 

Ha egy UFÓ 1000 évvel ezelőtt elkezdte volna lefényképezni településünk mostani helyét, és 

minden évben egy-egy felvételt készített volna a területről, abból mára egy ezer kockás 

mozgófilm állt volna össze. Tételezzük fel, hogy megnézhetjük. Azt látjuk, hogy a 

településünk kinő a természeti környezetből, eltűnik, megint megjelenik, tágul, állandó 

hullámzásban, változásban van. A fejlődés – hosszabb távon a természet fejlődése is az 

embertől teljesen függetlenül is – alapvetően átváltoztatja a Föld felszínét. (Néhány millió 

évvel ezelőtt, pl. trópusi szigettenger hullámzott az Északi-középhegység helyén.) A 

települések megjelenési formája is állandó változásban van. Az urbanizációs szakaszok 

tudományos kutatásával lehetővé vált az alapvető szabályosság felderítése. Az urbanizáció 

folyamata a természeti folyamatokhoz képest gyors, egy-egy generáción, sőt néhány éven 

belül is alapvető változások jelenhetnek meg egy település arculatában. Számoljunk az 

urbanizációs folyamatokkal, a településtervezési munkában alkalmazkodjunk az éppen 

végbemenő urbanizációs szakaszhoz, ne akadályozni próbáljuk azt, például a meglévő 

állapotok konzerválásával. Gondoljuk csak el: ha a fennálló állapotok megőrzése a 

mindenkori településirányítóknak mindig sikerült volna, ma is középkori vagy őskori 

körülmények között élhetnénk. Mivel azonban a településtan egyik törvénye kimondja, hogy 

a település fejlődése követő jellegű, éspedig a gazdaság, a technika fejlődését követi – a 

települések arculata a történelem során folyamatosan, mindig és elkerülhetetlenül 

változott és változik ma is. A központi városban, a vonzáskörzetben és a tágabb környéken 

az ingatlanok haszonlehetőségi indexe és az attól függő telekárak mutatják az urbanizációs 

áramlások irányát, az urbanizáció szakaszát. Ha egy helyen megakadályozzuk ezek szabad 

érvényesülést, az, más – nem kívánatos – helyen tör utat magának. Az egészséges 

településfejlődést kell biztosítani a szakszerű településfejlesztésnek. A spontán 

folyamatokhoz, a spontán megjelenő, vagy felfedezett helyi adottságokhoz kell alkalmazkodni 

a tervezési munkának, ha azt akarjuk, hogy a település ne torz módon fejlődjön. A 

településmarketing című záró fejezetnél még visszatérünk rá, hogy miért nincsen, miért nem 

lehet környezetvédelem, bűnmegelőzés egy egészségtelen településen. Ha korhadt a hajótest, 

akkor nem sokat érünk a vitorla foltozgatásával. 
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I. 3. Összefoglalás 
 

 

Végezetül álljon itt egy bibliai idézet, amelyet a településfejlődés modern értelmezéséről 

szóló előadásokon szoktak idézni: 
 

„Akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék;  

akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.” 
 

Elég lehangoló ez, ha arra gondolunk, hogy a gazdag települések még gazdagabbak lesznek, a 

szegények meg még szegényebbek – valami isteni „gondviselés” révén. Jézus, amikor ezt 

mondta, példabeszédet tartott a talentumról (ami nem csak pénzt, hanem tehetséget is jelent). 

Egy király rábízta pénzét két emberre, hogy őrizzék meg neki. Az egyik befektette és 

megsokszorozta a pénzt. A másik úgy vigyázott rá, hogy hozzá sem mert nyúlni. Amikor 

vissza kellett adniuk, a király a „befektetőt” megjutalmazta: megtarthatta, amit keresett; míg a 

másiktól visszavette a rábízott pénzét /a talentumot/. A király – Jézus példabeszédében – a 

tehetséget jutalmazta. Helyesen tehát így kell értelmeznünk: aki (amely település) tehetséges 

az bővelkedjék, aki pedig fél kezdeményezni, kockáztatni, vállalkozni stb., az vesztes lesz. 

 

Szerencsések vagyunk, hogy éppen a küszöbére értünk annak a korszaknak, amikor a 

településfejlődési tényezők között a kvaterner energia, a tudás jelentősége éppen megnő. A 

következő összegző ábrák ezt szemléltetik.  
 

  
A település gazdaságának négy szektora: primér (mező-
gazdaság), szekunder (ipar) tercier (szolgáltatások), kva-
terner (tudomány). Jelenleg Európában ott a gazdasági erő, 
ahol a primér a település munkaválla-lóinak csak 1 - 5 %-át 
foglalkoztatja, s ahol a tercier legalább 70 %-ot! A szekunder 
csökkenő tendenciát mutat 25 % körül, a maradék pár % a 
kvaterneré, amely azonban a jövő „tudástársadalmának” a fő 
gazdasági ereje. A cél tehát a tercier (és – főleg – a kvater-
ner) növelése. Nem véletlenül fejlesztik ezt, pl. a svédek 
„ezerrel”! 

kvaterner tercier 

szekunder primér 
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A tercier tehát korunk – a fogyasztói társadalom – legfőbb gazdasági motorja a 
településeken. Ha a szolgáltatások „krémje” a legtőkeerősebb, legmagasabb presztízsű 
szolgáltatás, a bankszektor szempontjából vizsgáljuk meg Európa metropoliszait, a 
„papírforma” jön be. A legerősebb városok: Párizs, London, Frankfurt, Zürich, Amsterdam, 
München, Milánó, Róma, Madrid, Brüsszel, Stockholm, Bécs, Koppenhága, Lisszabon, 
Glasgow. Európa legnagyobb városa, Moszkva – Athén, Berlin, Strasbourg, Dublin, 
Barcelona, Helsinki, Oslo társaságában – éppen hogy megjelenik, de Budapest az utolsók 
között van, alig ábrázolható, Prágától és Varsótól is lemaradva, Pozsony és Bukarest 
szintjén. 
 

 
 
Sokkal biztatóbb a helyzet, ha XXI. század gazdasági erőforrása, a tudás szempontjából 
veszünk egy tényezőt, pl. az évente megrendezett tudományos konferenciák számát. Itt már 
Budapest az élmezőnyben áll: csak Bécs, Párizs, Brüsszel, London és Koppenhága előzi. 
Egy szinten áll Amszterdammal és Genffel, előzve más európai városokat, beleértve az 
egyszer már lekörözött Rómát, Madridot, valamint az összes többi európai metropoliszt. 
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Hiába van sok kiművelt emberfő nálunk, nem feledhetjük Napóleon intését: „a gazdagság 

nem a kincsek birtoklásából áll, hanem azok kihasználásából.” Mármost – települési szinten – 

a rendelkezésre álló új erőforrás, az emberi tudás hasznosítása a legnagyobb 

településfejlesztési stratégiai kihívás. Hogyan történhet ez? Erre próbálnak a következő 

fejezetek egyfajta választ adni. 
 

I. 4. Ellenőrző kérdések 

• Mikor nevezhetünk egy települést városnak? 

• Mi a települési központi funkció? 

• Mi a gazdaság négy szektora a településfejlődés szempontjából? 

• Melyek a legfontosabb települési erőforrások a gazdaság négy szektorában? 

• Mi jellemzi a klasszikus urbanizációt? 

• Mi jellemzi a korai szuburbanizációt? 

• Mi a különbség a klasszikus szuburbanizáció és a kezdeti dezurbanizáció között? 

• Mi jellemzi a kifejlett dezurbanizációt? 

• Mi jellemzi a reurbanizációt? 

• Miért és hogyan lehet hagyni az urbanizációs folyamatok érvényesülést?  
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II. rész 

Településtervezés 
 

II. 1. A településtervezés mostoha sorsa 
 

A települési szolgáltatások tervezését mi is – mint minden más európai nép –, az indiánoktól 

tanultuk. A következő anekdota szemlélteti az indiánok településtervezési gyakorlatát. Réges-

régen, őszidőben, az indián főnök összehívta népét. „Ideje készülnünk a télre – mondta – 

menjetek és gyűjtsetek tűzifát az erdőben!” Az indiánok elindultak, és amikor már egy óriási 

halom fát gyűjtöttek össze, megkérdezték: „Főnök! Elég lesz?” A főnök magához intett egy 

fiatal indiánt és azt mondta neki: „Fiam. Ülj lóra, vágtass fel a hegytetőre, keresd meg a Bölcs 

Öreget, és kérdezd meg tőle, hogy hosszú, kemény telünk lesz-e az idén, vagy nem?” A fiú 

ment, megtalálta a Bölcset és tolmácsolta a főnök kérését. A Bölcs Öreg felnézett az égre, 

lenézett a völgybe, azután némi töprengés után így szólt: „Feltehetőleg kemény és hosszú 

telünk lesz.” A fiú visszalovagolt a válasszal a főnökhöz, s az indiánok folytatták a tűzifa 

begyűjtését. A főnök ismét elküldte a fiút, hogy kérdezze meg az öregtől, hogy milyen lesz a 

tél. Ezúttal a válasz az volt, hogy szinte biztosan nagyon hideg és nagyon hosszú lesz a tél. 

Így, amikor az indiánok már annyi tűzifát gyűjtöttek, hogy a sátrak ki sem látszottak a nagy 

farakások közül, maga a főnök ült lóra, s kereste meg a Bölcs Öreget a hegytetőn. Ő is feltette 

a kérdést, mire az öregember gondolkodás nélkül rávágta: „Ez lesz az eddigi leghidegebb és 

leghosszabb telünk.” A főnök megdöbbent: „De hát mégis, miből gondolod?” – kérdezte. 

„Tekints le a völgybe – mutatott a Bölcs az indián falu felé – egy igen hosszú és igen hideg 

télnek az előjele, amikor ilyen kora ősszel, ilyen sok tűzifát gyűjtenek az indiánok.” 

 

Az anekdota a regionális tervezés sajátosságára tapint rá, amikor is a tervezőknek az éppen 

végbemenő folyamatokból kell következtetniük a jövőre, s következtetésük (értsd: az 

elkészülő terv) befolyásolja a területfejlődés folyamatát. De fordítsuk komolyra a szót. Sajnos 

a településtervezés fogalmával úgy vagyunk, hogy egzakt törvényi definíció híján mindenki 

úgy értelmezi, ahogyan akarja; érthet a kifejezés alatt szinte bármit, ami egy adott település 

valamilyen irányú fejlesztését irányozza elő, legyen az akár egy harminc méteres járdaszakasz 

építésének megtervezése, a település energiaellátásának biztosítása, vagy a települési 

stratégia-alkotás folyamatának strukturálása.  
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E sorok írója személyesen tapasztalta meg a fogalmi zűrzavar ilyen mélységeit évekkel ezelőtt, amikor 

egy konferencián előadóként a folyosói beszélgetés során egy önkormányzati képviselő kérdésére, 

mely arra irányult, hogy mivel foglalkozik, azt a választ adta, hogy terület-, és településfejlesztéssel. 

Alkalmi beszélgetőpartnere Bobcat gépet ajánlott volna olcsón, mert azt gondolta: a 

településfejlesztés egyenlő azzal, hogy valaki építési területet rendez el, földmunkát végez, fát vágat 

ki, stb. … 

 

A fogalmi zűrzavar természetesen nem csak a „végfelhasználók”, azaz a települési 

döntéshozók körében van jelen, hanem bizony a szakma és a központi szabályozás is adós mai 

napig a pontosítással.  

 

Fel kell tehát tenni a kérdést, hogy miért nincs „rend” a településfejlesztés 

szabályozásában, fogalmainak használatában? 

 

Ennek két oka van: 

 

- az elmúlt rendszer szemléletének beidegződése, 

- szabályozatlan területek a rendszerváltás után. 

 

 

II. 1. 1. Fejlesztés-rendezés; központi és helyi szint viszonya a szocializmusban 

 

„Nagyváros – nagy pénz, kisközség – kis pénz”. Ez a támogatási logika alapvetően a 

piacgazdaságban is természetesnek tűnik, de a rendszerváltás előtt olyan merev rendszert 

eredményezett, amely „pszichés hatásait” még a mai napig is viseljük. Merev rendszer 

jellemezte a területi tervezés, a terület-, és településrendezés folyamatait is.  

 

Ahhoz, hogy megértsük napjaink szabályozási nehézségeit, a települési döntéshozói és 

tisztviselői réteg gondolkodásmódját, véleményének és elvárásainak gyökerét a 

településtervezéssel kapcsolatban, vázlatszerűen át kell tekinteni a szocializmus tervezési 

gyakorlatát.  
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A. Kiemelt városok és a „futott még” települések 

 

Mai napig érezzük ennek hatását, legyen szó akár a normatív juttatásokról, vagy a pályázati 

forrásokért történő sikeres lobbizásról. Mindennek a „rákfenéje” az ötvenes évek elejének 

szabályozásában keresendő (1951. évi I. tv.), amikor is kimondták, hogy három 

településkategória létezik Magyarországon: 

 

- I. osztály: azok a települések, amelyek az egész ország szempontjából nagy 

jelentőséggel bírnak (pl. a szocialista városok); 

- II. osztály: az első osztályba nem sorolt jelentősebb városok és községek; 

- III. osztály: egyéb városok és községek. 

 

Ez a felosztás önmagában véve „ártatlan” is lehetett volna, azonban a tervgazdaság 

rendszerében ezt „természetszerűen” a fejlesztési források kiosztása merevítette meg. A 

kiemelt városok, települések kapták a nagyobb forrásokat; az alsóbb szinteken található 

települések pedig jóval kevesebb – eleinte szinte semmiből, majd az 1971-es korrekció után 

már jelentősebb – pénzekből gazdálkodhattak.  

 

Közgondolkodásunkban ez a személet napjainkban leginkább a kistérségi területfejlesztési 

forráselosztásnál érzékelhető: a nagyobb városok „saját jogon” várják el, hogy a regionális 

operatív programokból hozzáférhető források nagyobb része hozzájuk koncentrálódjon.  
 

 

A személetet tovább befolyásolta egy – szerencsére törvényerőre nem emelkedett – elképzelés: ez a 

harmadik kategória településeit tovább osztotta volna „részben fejlesztendő” és „fejlesztésre nem 

ajánlott” kategóriákra. Ez utóbbiakban a beruházások tilalmát rendelték volna el, sőt a későbbiekben 

még építési engedélyt sem adtak volna ki, azaz az elképzelés szerint ezek a települések később 

fizikailag is megszűntek volna. Történelmietlen lenne úgy tekinteni erre az intézkedésre, mint valami 

szándékos népnyúzó ötletre. A tervgazdaság rendszere szerint bizony ez logikus lépés lett volna: a 

nagyüzemi mezőgazdaság munkaerőigényét a néhány tíz fős, hegyvidéki településekből a kor 

közlekedési viszonyai közepette nem lehetett volna megszervezni; az itt élőket a „központba” kellett 

volna valahogyan kényszeríteni. 
 

A településkategorizálást előszeretettel alkalmazták később is (pl. az 1971-es korrekció 

során), és még ekkor is szorosan összefüggött ugyan a fejlesztési források leosztásával, de 
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már több kedvezmény (településközpont rendbetétele, művelődési házak építése, ÁFÉSZ-

üzletek megjelenése, stb.) illette meg a kisebb településeket is.  

 

B. Fejlesztés és rendezés viszonya 
 

A fejlesztés és rendezés sajátos módon különült el egymástól a szocializmus évei alatt. A két 

– egymással szorosan összefüggő – tevékenység a tanácsrendszer logikája alapján el kellett, 

hogy különüljön egymástól. A települési, azaz tanácsi szint alapvetően a végrehajtásért volt 

felelős; igényeit, elképzeléseit nem innovatív vezetése, saját bevételeinek alakulása, vagy 

egyéb tényezők alapján valósította meg, hanem aszerint, hogy a „központból”, „fentről” mit 

engedélyeztek neki, sikeressége azon múlott, hogy milyen hatékony volt az érdekkijárási 

technikája. 
 

Ezért helyi szinten felesleges volt a stratégiai gondolkodás, koncepciók készítése. 

Elegendő volt pusztán egy adott fejlesztési elképzelést ismertetni felfelé, majd várni az 

eredményre. Ez teljes mértékben nélkülözte a stratégiai koncepcionális 

gondolkodásmódot; helyi szinten így nem állt rendelkezésre olyan képzett 

szakembergárda, aki komplex módon képes lett volna egy település fejlesztési 

elképzeléseit artikulálni.  

 

Mindezt a gyakorlatot a jogszabályi környezet is alátámasztotta (az érdekkijárást 

természetesen nem); még a nyolcvanas években is született olyan szabályozás, ami a tervezési 

rendszer merevségét fenntartotta. Ennek a lényege a fejlesztés és a rendezés további feszes 

elhatárolása volt: 

 

- fejlesztés: társadalmi-gazdasági szemléletű tervezés, népgazdasági érdek, így 

országos szinten kell elkészíteni; 

- rendezés: műszaki-fizikai kereteket meghatározó szemléletű tervezés, de tanácsi 

szinten kell kezelni (azaz kvázi végrehajtás). 
 

C. A mindenható építészet 
 

Hogy megértsük a Bobcat gépet ajánlgató önkormányzati képviselőt, végezetül a harmadik 

örökölt tényezőre kell felhívni a figyelmet, ez pedig az a szemléletmód, ami a 
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településfejlesztést egyenértékűvé tette a műszaki-fizikai szerkezet fejlesztésével, az utak, 

művelődési házak, óvodák, iskolák, stb. építésével, azaz az építészet mindenhatóságával.  
 

 

A „sikerről” napjainkban is így gondolkodunk. Egy országgyűlési képviselő, egy polgármester sokkal 

jobban „örül”, ha ollóval a kezében átvághat egy szalagot egy új körforgalom avatásán, iskola 

évnyitóján, mint ha azt kellene bizonygatnia, hogy az információk átadásával, a szemléletformálással 

olyan sikereket ért el a településen, melynek hatására mondjuk több civil szervezet nyert NCA 

pályázatot. És a választó is úgy gondolja, hogy eredmény, vagy siker az előbbi: ott van, megépült, 

átadták, a létesítmény megvalósulását pedig egyetlen személyhez, a polgármesterhez, vagy a 

képviselőhöz köti: „az ő idejében épült”, „ő építette” – hallható a piacon, kocsmában, vagy a családi 

beszélgetések során. 
 

Ahhoz, hogy megértsük ennek a problémának a súlyát, egy kicsit el kell mélyednünk a 

településtudomány elméletében. A települést sok szakma vizsgálja és szinte ugyanolyan 

sokszínű a településsel foglalkozó szakmai környezet, mint maga a település. Vizsgálja a 

történelemtudomány, amely természetesen az időbeli változás vizsgálatára koncentrál, vagy 

a szociológia, amely az emberrel, az emberek csoportjainak tevékenységével, 

összefüggéseivel foglalkozik, ebből ellátási igényekre következtet. De foglalkozik a település 

vizsgálatával a statisztika, amely területi számbavételi egységnek tekinti a települést, vagy az 

igazgatástudomány, amely a település működését, valamint más oldalról a településnek a 

közigazgatásban játszott szerepét veszi alapul. Beszélhetnénk még a földrajztudományról, 

közgazdaságtanról, vagy a közlekedéstudományról is. Végül persze ott van az építészet, 

amely a települést, mint az épületek, az építmények együttesét tekinti, emellett az építészet a 

társadalom igényei kielégítésének szolgálatát is megvalósítja. A formai elemek, utcák, terek, a 

térbeli rend megteremtése képezik az építészeti tevékenység középpontját, lényegét, de ez 

nemcsak formai kérdés, hiszen az utcák szélességétől, az épületek funkció szerinti 

elrendeződésétől, a település belső rendjétől, függ, hogy a település működőképes-e, meg tud-

e felelni a társadalom igényeinek. 
 

Ezzel szemben a településtudomány a települést, mint a társadalom és az emberi 

tevékenységek művi keretét szemléli, a kiformált terek, a terület-felhasználás vizsgálatát 

tekinti elsődlegesnek, és nagy figyelmet szentel az infrastrukturális hálózatoknak, a 

különböző településformációknak, vonzáskörzeteknek, agglomerációknak.  
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A szocializmus évtizedei alatt a település közgazdasági, szociológiai, településtudományi 

értelmezéséről lényegében nem beszélhettünk, maradt szinte kizárólag az építészet, amely 

meghatározta a településfejlesztés Alfáját és Omegáját. 
 

1964-ben az építésügyi törvény a városrendezést (mint ágazatközi tevékenységet) az 

építésügyi ágazat kereteibe integrálta, teljesen eltüntetve a városfejlesztési tervezési 

tevékenységet. Sőt, az építésügyi igazgatás körébe lett sorolva a regionális tervezés és a 

településhálózat-fejlesztés is. Ezek a tévedések több szakmai generáció szemléletét is 

eltorzították, a tervezésben, oktatásban és hatósági munkában egyaránt. Ezért okoz 

nehézségeket napjainkban is a fizikai környezetre koncentráló településrendezési és tervezési 

gyakorlatról az érdekegyeztetésen alapuló fejlesztés-centrikus településtervezési módszerekre 

történő áttérés. Vagyis; a polgármester, a jegyző után harmadik „úr” még mindig a főépítész a 

polgármesteri hivatalokban.  

 

A  településfejlesztés, urbanisztika nem tartozik az EU politikái közé, indirekt eszközökkel– a 

különböző alapokból elnyerhető támogatások követelményrendszerével és nyomon követési 

kötelezettségével, irányelvekben megfogalmazva és átfogó politikákkal igyekszik a 

szemléletmódot alakítani. A hazai törvények valójában az EU térségi és gazdaságfejlesztési, 

illetve kohéziós politikájával ellentétesek, ezért nagyon nehéz az összhang megteremtése a 

települések számára készített pályázati kiírások és a hazai kötelezettségek között. Azok a 

települések a „nyerők”, melyek saját jól felfogott érdekükből integráltan közelítik meg a 

fejlesztési lehetőségeiket, a megvalósítás szempontjait és az eszközöket is figyelembe véve. 

 

II. 1. 2. Szabályozatlan területek a rendszerváltás után 
 

A településfejlesztés részletes szabályozása hiányzik a hazai normarendszerből. Három 

törvény van, amely érinti, megemlíti a településfejlesztés-, és rendezés fogalmát, de tartalmi, 

jogi szabályozási kereteket nem, vagy nem teljes körűen ad. 

 

A. Helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 
 

Az Ötv. önkormányzati jogként biztosítja azt, hogy a feladat és hatáskörébe tartozó helyi 

érdekű közügyekben az önkormányzat önállóan járhat el. Az Ötv. alapján a települési 

önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében az alábbi területeken lehet illetékes 

 29



(lásd: táblázat). Ezek mindegyike a településügy, vagy más néven településpolitika körébe 

tartozik.  
 

Azonban az Ötv. nem ad arra vonatkozóan utasítást, hogy ezt miként kell végrehajtani: „a 

települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi 

lehetőségeitől függően –, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.” A 

településfejlesztés fogalmát tehát az Ötv. nem határozza meg. A szándékosan felsorolt 

feladat-meghatározás a településfejlesztést csupán az első helyre teszi, majd pedig vele 

egyenrangú feladatként sorolja fel a többi feladatot! Holott a településfejlesztés valójában egy 

keretet adó mechanizmus, amely az összes felsorolt ellátást magába foglalja. 
 

 

A települési önkormányzatok feladatainak felsorolása a helyi közszolgáltatások körében: 
 

településfejlesztés 
 

településrendezés 
épített és természeti 

környezet védelme 
 

lakásgazdálkodás 
 

csatornázás 
vízrendezés és a 

csapadékvíz elvezetés 
 

köztemető fenntartása 
 

helyi tömegközlekedés 
helyi közutak és közterületek 

fenntartása 

településtisztaság 

(szennyvízkezelés)  

gondoskodás a helyi 

tűzvédelemről 

gondoskodás a közbiztonság 

helyi feladatairól 
 

gondoskodás az óvodáról 
közreműködés a 

foglalkoztatás megoldásában

közreműködés a helyi 

energiaszolgáltatásban 

gondoskodás az alapfokú 

nevelésről, oktatásról 

gondoskodás az 

egészségügyi alapellátásról 

szociális ellátásról való 

gondoskodás 
 

közösségi tér biztosítása 
 

sport támogatása 
művészeti tevékenység 

támogatása 

közművelődési, tudományos 

tevékenység támogatása 

az egészséges életmód 

közösségi feltételeinek 

elősegítése 

nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogai 

érvényesítésének biztosítása
 

Tehát megállapítható, hogy bár a törvény egyértelműen meghatározza, hogy a 

településfejlesztés a helyi önkormányzatok feladata, az Ötv.-ben ennek mibenléte és a konkrét 

megvalósításának mikéntje nem került szabályozásra.  
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B. Területfejlesztésről, területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 
 

A legsúlyosabb hibát akkor követték el, amikor a Tftv. szabályozási körébe nem került be a 

településfejlesztés. A kilencvenes évek elején még a különböző koncepciók egységben 

kezelték a településfejlesztést a területfejlesztéssel, de a Tftv. elfogadásakor már az 

elkülönülés volt jellemző. A területfejlesztési törvény a következőképpen rendelkezik a 

településfejlesztésről: „A településfejlesztésre és a településrendezésre külön törvény 

rendelkezései az irányadók.” 
 

Sajnos, ez a törvény, az azóta eltelt időszakban – tizenhárom év alatt – nem született meg. (A 

lejjebb említett Étv. csak a településrendezésről szól!). Már a fent említett törvény elfogadása 

után nyilvánvalóvá vált, hogy valamilyen mértékben mindenképpen szükséges szabályozni a 

településfejlesztést is, ezért a párhuzamosan készülő Étv. szabályozta ezt. 
 

C. Épített környezet alakításáról, védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
 

A hatvanas – hetvenes évekből „örökölt” sajátos megközelítésmód sajnos „továbbélt”, amely 

alapján a települési szabályozás egy jelentős részét – a településrendezést, ill. a 

településfejlesztést is az építésügybe integrálták.  
 

Az Étv. – hibásan, építészeti-műszaki megközelítésben – a településrendezés eszközei 

között említi a településfejlesztési koncepciót, holott ez fordítva kellene, hogy legyen. 

Meglehetősen röviden, de jól definiálja a településfejlesztési koncepció fogalmát: „a 

településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket 

rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum.” 
 

Általánosságban körülírja a településfejlesztés tartalmi körét is: „Önkormányzati 

településfejlesztési döntés”: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a település 

fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti 

adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő 

településfejlesztési elhatározás.” 
 

A törvény tehát csak a településrendezés tartalmát szabályozza (lásd: később), de a 

településfejlesztésre vonatkozóan tartalmi, módszertani meghatározásokat nem tesz. 
 

 31



 

 

Ha e sorok írójának informális beszélgetések során lehetősége nyílik rá, meg szokta kérdezni 

jegyzőként dolgozó beszélgetőtársait, hogy szerintük kötelező-e a településfejlesztési koncepció 

elkészítése? Nagyjából 60-70% mondja azt, hogy igen, a többi szerint nem. Mindkét véleménynek van 

alapja: ez is a rossz szabályozási környezetet szemlélteti. Egy másik, elképesztő történet az egyetemi 

oktatás kapcsán: a hallgatók házi feladatul kapták adott település fejlesztési koncepciójának 

értékelését. Az egyik hallgató behozott házi dolgozat gyanánt egy húszoldalas fénymásolt anyagot, 

amelynek a végén még a polgármester aláírása is ott szerepelt. Ránézésre megállapítható volt, hogy 

ez a dokumentum a településszerkezeti terv, de hallgató esküdözött, hogy nem, ez fejlesztési 

koncepció, a jegyző így adta neki oda. Az oktató nem hagyta annyiban; felhívta a szóban forgó 

jegyzőt, egy somogyi településen, akivel emelt hangú beszélgetést folytatott a dokumentumról. Nem 

sikerült meggyőzni; ő mai napig egyszerre kezeli fejlesztési koncepciónak és településszerkezeti 

tervnek azt a húszoldalas anyagot. 

 

Összességében megállapítható, hogy a jelenlegi szabályozás hiányosságai visszavezethetőek 

az évtizedek óta tartó rossz beidegződésekre (ne felejtsük, hogy a településfejlesztéssel 

kapcsolatos jogszabályok jelentős részét a rendszerváltás utáni években alkották), valamint a 

komplex szemléletmódot nélkülöző, „normatív” jellegű településfejlesztési szabályozási 

logikára.  
 

II. 1. 3. Ellenőrző kérdések: 

• Hogyan különült el egymástól a fejlesztés és a rendezés a szocializmus időszakában? 

• Miért jelentett problémát az építészeti szemlélet mindenhatósága a településfejlesztési 

tervezésben? 

• Miért paradox az önkormányzati törvény településfejlesztésre vonatkozó 

megállapítása? 

• Hogyan definiálja az Étv. a településfejlesztési koncepció fogalmát? 
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II. 2. Térelmélet: a település és a tér kapcsolata elméleti és közigazgatási 

szempontból 
 

II. 2. 1. A tér és a település kapcsolata 
 

A tér (terület) és a település kapcsolatával hazánkban hagyományosan keveset foglalkoztak, 

ilyen elméleti kutatásokra nem is volt szükség a korábbi tervezési rendszer struktúrájából 

következően. Azonban sajnos a rendszerváltás óta eltelt időszak sem hozta meg a kívánt 

változásokat a probléma kezelésében. Jól mutatja ezt, hogy a településfejlesztés és a 

területfejlesztés elkülönült, ill. kellően nem szabályozott rendszerben működik. A társadalmi 

térelemek típusainak megértéséhez a geometria eszköztára nyújt segítséget. A geometria 

három alapvető térelemet ismer: a pontot, az egyenest és a síkot (Nemes-Nagy). 
 

- Ponttal ábrázolható: azok a valóságban nem pontszerű elemekből álló 

rendszerek, amelyekben az elemek kiterjedése elhanyagolható az egymás közti 

távolságokhoz, vagy annak a területnek a kiterjedéséhez képest, ahol 

elhelyezkednek.  

- Vonallal ábrázolható: vonalas térbeli rendszerek, (vasút, kommunikáció) és 

térbeli áramlások. 

- Geometrikus rácsokkal részekre felosztott síkkal ábrázolható: régiórendszerek, 

térfelosztások. 

- Az egyedi pontnak megfeleltethető tehát egy település, a vonalnak egy útvonal, 

egy térrésznek pedig egy közigazgatási terület. A településhálózat ebben az 

értelemben például pontok rendszere. Benedek szerint a tér komponens elemei 

természetesen nem geometrikusan, hanem centrum-periférikusan, városi 

központok körül csoportosulnak. A kortárs földrajztudomány erőteljesebben 

hangsúlyozza a tér meghatározásánál a szociális elemeket, így jut el arra a 

következtetésre, hogy a tér elsődleges formáló tényezője a társadalom, az 

egyéneken, csoportokon, és intézményeken keresztül. Így egy közigazgatási, 

vagy statisztikai terület (például: régió) sem egy konkrét hely, hanem csak a 

társadalom interakcióit lehetővé tevő lokális (települési, intézményi, munkahelyi, 

lakóhelyi) kapcsolatok összessége. A társadalom alkotóeleme, az egyén viszont 

településekbe tömörül, a település a társadalomért és társadalom által létezik. 

Megállapítható, tehát, hogy így a település nem különül el a tértől, annak 
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szerves részeként funkcionál. A „tér” szó a „térbeli”, azaz a nem pontszerű 

kifejezésére szolgál (terület). A „hely” megjelölés pedig egy jól körülhatárolható, 

egységként pontszerűen kezelt térelemre utal: a településre. (Faragó) 

 

Gyakorlatban ezt úgy egyszerűsítjük, hogy a település a legkisebb területi egység. Ez az 

egyszerűsítés teljesen nem állja meg a helyét, mivel más társadalmi szerveződési szintek is 

léteznek a településen kívül. 

 

mikro-terek egyén 

 család (háztartás-munkahely) 

lokális terek szomszédság 

 lakókörzet (településrész) 

 település 

regionális terek kistérség (kistáj, városi vonzáskörzet 

 mezo-körzet (pl.: megye) 

 nagytérség (pl.: régió) 

makro-terek ország 

(globális terek) ország csoport (nemzetközi integráció) 

 világ 

Társadalmi szerveződési (elemzési) szintek egy rendszere 

 

A települési rendszer a területi rendszertől nem elkülönülő szisztéma, a település is része 

a térségi rendszernek, annak egy meghatározható eleme. A települések önmagukban 

nem értelmezhetők, csak rendszerben létezhetnek, mivel egy együttműködő rendszer 

(terület) elemeiként kapcsolódnak egymáshoz. Mindez választ ad arra a dilemmára is, hogy 

külön-külön, vagy egységesen kell-e kezelni a terület-, és településfejlesztést? Közigazgatási 

szempontból a település és a tér viszonyának tisztázását a településfejlesztés és a 

területfejlesztés kapcsolatának elemzése adhatja meg.  

 

Az előzőkben láttuk, hogy a települések számtalan vonatkozásban, kölcsönös 

viszonyrendszerben kapcsolódnak egymáshoz, és településrendszereket alkotnak. Így 

egyértelmű, hogy egy területfejlesztési tervnek is vannak mikro-térségi, ill. település-fejlődési 

összefüggései, és az is látható, hogy egy településfejlesztési koncepció sem foglalkozhat 

csupán a település fejlesztésével, kitekintést szükséges tennie a környező terekre. 
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Mindenek előtt a kérdés azért merül fel hazánkban, mert a területi szintek és kompetenciák 

rendezetlenek. A területfejlesztés és a településfejlesztés kölcsönös feladatait jogszabály 

nem határozza meg. A települések igénylik az átlátható, és rendezett kompetenciájú országos 

és középszintű területfejlesztési döntéseket, mert ez egyértelműen mozgásteret ad számukra, 

az így egyeztetett, és konszenzusosan létrejött keretek jó lehetőséget adnak a településeknek 

saját fejlesztési feladataik megvalósításához.  

 

Egy terület fejlődése a struktúrát, az intenzitást tekintve attól függ, hogy az adott terület 

milyen szerepet játszik az egész ország fejlődésében. E szerep következtében fejlődnek az 

adott terület települései is, hiszen ezeken a településeken koncentrálódik a gazdasági-

társadalmi tevékenység. Így a területi fejlődés és a településfejlődés között lényegi 

kölcsönkapcsolat van. A terület textúrája nagyrészt a településhálózaton keresztül 

realizálódik. (Tóth) 

 

Hibás feltételezés, hogy a terület- és településfejlesztés között hierarchikus kapcsolat 

van. Ez a felfogás azon alapszik, hogy miután a települések részei a térnek, a területfejlesztés 

így logikailag magasabb rendű kategória, a településfejlesztés csupán része az egésznek.  

 

Nincs jelen a település és a tér elkülönülésének problematikája az Európai Unióban. A 

nyugat-európai hagyományok nem különítették el élesen a területfejlesztés és a 

településfejlesztés kérdését, mint a volt szocialista országokban tették ezt. 
 

 

Emlékeztetőül: az elkülönülés azért ilyen erős, mert a korábbi évtizedekben a két fogalomra úgy 

tekintettek, hogy a területfejlesztés, mint kiemelten fontos állami feladat, „népgazdasági” szinten kell, 

hogy történjen, így maguk a fejlesztési tervek sem a településeken készültek, külön állami 

hivatalnokok készítették el őket. Másrészt a tanácsi szint, a településfejlesztéssel kapcsolatban 

pusztán végrehajtási feladatokat kapott, így éppen az „önkormányzati” jelleg hiányzott. 
 

 

Az EU-ban a területi statisztikai szisztéma, a NUTS-rendszer jól mutatja a felfogásbeli 

különbséget. Ez egy ötszintű területi osztályozási rendszer, amely „regionális” (1,2,3-as 

szintek: hazánk esetében ez az ország, a régió, és a megye) és „lokális” (4-es, 5-ös szintek: 

hazánk esetében ez a kistérség, és a település) tereket különböztet meg. Tehát a település 

természetesen része a térnek, annak a legkisebb egysége! 
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A hazai felfogás egyre inkább kezd abba az irányba hatni, hogy a települések 

együttműködésére van szükség mikro-regionális, vagyis kistérségi szinten.17 Így a 

települések oldaláról nézve a területi ügyek vonatkozásában az első területi egység a 

kistérség. A terület- és településfejlesztés egy lényegében egységes folyamat két hasonló 

aspektusa. Igazából csak hangsúlybeli különbségek vannak köztük, attól függően, hogy éppen 

milyen méretű területre (településre) koncentrálunk. Céljaik csak egymáson keresztül 

érhetőek el, de ezek a célok csak egy összehangolt terület-és településfejlesztési politikán 

keresztül valósíthatóak meg.  
 

 

Ehhez képest a gyakorlat ismét csak mást mutat. A komplex többcélú kistérségi társulások létrejötte 

segíthet a rendszer és a szemlélet megváltozásán, azonban alapvetően arra volna szükség, hogy a 

kistérségi szinten együttműködő polgármesterek megértsék: a kistérségi együttműködést jelent, nem 

pedig a saját településért történő lobbizásnak nyújt teret. 
 

 

II. 2. 2. Ellenőrző kérdések: 

• Miért helytelen elkülöníteni a települést a tértől? 

• Milyen kapcsolat van a település-, és területfejlesztés között? 

                                                 
17 A jövő információs társadalmában, ahol a távolság kezd veszíteni jelentőségéből, az egy-
egy „kistérséget” alkotó településeknek nem kell majd szükségszerűen egymással határosak 
lenniük! 
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II. 3. A településtervezés alapfogalmai 
 

II. 3. 1. Alapfogalmak  
 

Sajátos módon – a fent említettek miatt – a hazai szakma bizony adós a településtervezés 

fogalmi rendszerének egzakt meghatározásával. Óriási a kontraszt a területfejlesztési és a 

településfejlesztési szakirodalom mennyisége között18; utóbbival alig néhány hazai kutató 

foglalkozik. Mivel a fejezetben megtárgyalandó fogalmak jogszabályokban nem, vagy csak 

alig köszönnek vissza, szükséges áttekinteni, hogy az egyes meghatározások pontosan mit is 

takarnak.  
 

A településtervezés magában foglalja mindazon eszközöket, módszereket, amelyek a 

(településügy) megvalósítását szolgálják. Olyan folyamat jellegű cselekmény, amely 

célja, hogy a településügy egy konszenzuson alapuló célt érjen el.  
 

 

Jól mutatja a fogalom szemléletének változását Perényi Imre: Településtervezés c. munkája 1972-ből, 

ahol még a következő – kifejezetten műszaki – szemlélettel definiálta a településtervezés fogalmát: „A 

településtervezés olyan művelet, amely új, és meglévő települések (városok és községek) és 

településrészek (lakóterületek, ipari területek, zöldterületek, stb.), ill. együttesek (terek, parkok), 

valamint a településekhez csatlakozó területek (városkörnyék) fejlesztésének és rendezésének 

kérdésével foglalkozik.” 
 

 

A településtervezés stratégiai eszközeit az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

A településtervezés stratégiai eszközei 
 

a településfejlesztés 
és jellemző, „ideál-tipikus” dokumentumai: 

 

a településrendezés 
és dokumentumai: 

településfejlesztési koncepció településszerkezeti terv 

településfejlesztési program szabályozási keretterv 

településfejlesztési terv helyi építési szabályzat 

                                                 
18 Fokozza ezt az aránytalanságot az a tény, hogy az 1980-as évektől Enyedi György 
akadémikus irányításával elkezdett kiépülni az MTA Regionális Kutatások Központja 
országosan kiterjedt kutatóintézet hálózattal Békéscsabától Győrig, Pécstől Miskolcig. A 
Magyarországon újonnan megjelent tudományterület, és kutatóintézeti bázisa szintén a 
területi kutatások intenzitását, színvonalát emelte. 

 37



A településügy a településfejlesztési, – rendezési és – üzemeltetési tevékenységek, az e 

feladatokat ellátó szervezetek viszonyai és az ezekre irányuló szabályok összessége. 
 

A településpolitika egy társadalmi-gazdasági konszenzuson alapuló politika a 

településüzemeltetési, fejlesztési, rendezési tevékenységek, stratégiai elgondolások, és az 

azok megvalósítását szolgáló eszközök összessége. A településügynél tartalmilag a 

településpolitika több, hiszen itt a megvalósításon van a hangsúly, egyszerűsítve tehát a 

településpolitika a településügy megvalósítását takarja. 
 

 
 

A településpolitika fő feladata, hogy a lakosság számára élhető környezetet, és innovációs 

fejlesztési lehetőségeket nyújtson, a település folyamatos működését biztosítva. Ezen belül a 

településpolitika részfeladatai: 
 

 

A településpolitika feladatai: 

Helyi településpolitika kialakítása, 

fejlesztési, rendezési, üzemelte-

tési feladatok összehangolása 

Településfejlesztési kon-

cepciók, programok, tervek 

kidolgozása, megvalósítása

Település-
rendezés 

Település-
üzemeltetés. 

Ezen belül: 

Oktatás- és egészségügy, szociális ellátás (humán infrastruktúra) biztosítása;  

közlekedés és közüzem (műszaki infrastruktúra) biztosítása; kulturális ellátás; 

lakásgazdálkodás; stb., azaz gyűjtőnéven: a települési infrastruktúra-gazdálkodás 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 

TELEPÜLÉSPOLITIKA 

TELEPÜLÉSTERVEZÉS 

TELEPÜLÉSÜGY 

 
A településtervezés és a településpolitika összefüggése 
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Tisztázásra vár még a településirányítás fogalma. Településirányításon (Lackó) mindazon 

tevékenységeket értjük, amelyek a település életéhez, működéséhez szükségesek; 

beleértve a folyamatos működést (településüzemeltetést) ugyanúgy, mint az igények 

változásához igazodó fejlesztést.  

 

A településirányítás tartalma ugyanakkor több mint a településügy és településpolitika 

fogalma, hiszen a településirányítás a településpolitika kialakítását és végrehajtását is 

tartalmazza.  

 

Így lecsupaszítva a fogalmat, településirányításon tulajdonképpen irányítástechnikai 

módszereket is érthetünk. Az irányítástechnikai modellek ugyanakkor a gyakorlatban vezetői 

tipológiát is jelentenek. Mint azt az évezred elején egy átfogó hazai kutatás megállapította: 

egy-egy település sikere nagyban függ a vezető, a polgármester hozzáállásától19.  

 

A településirányítási módszerek – Bódi szerint – a következő típusokba sorolhatók: 

 

- Befelé forduló helyi elit (bezárkózó település) 

• Főleg a kisebb településeken fordul elő, ahol a helyi politikát a helyi elit 

(„oligarchia”) uralja. Nem törekszik sem külső erőforrások bevonására, sem 

pedig belső erőforrások allokálására. Alapvetően a hatalom – akár l’art pour 

l’art – megtartása a célja. Korrupciót is eredményezhet, a hivatal belső 

működési mechanizmusa is a vezetés szándékainak maximálisan alárendelve 

működik. Az USA „vadnyugati” tájain ez volt a jellemző vezetési forma. 

 

- Adminisztratív / ügyintéző 

• A vezetés nem rendelkezik, vagy nem is akar rendelkezni stratégai 

hozzáállással. A település működésére az operatív irányítás jellemző. Az ilyen 

települések a települések közti versenyben többnyire lemaradnak. Általában 

olyan polgármesterrel rendelkezik, akinek kevésbé politikai, inkább hivatali 

tapasztalatai vannak.  

                                                 
19 Hogy ez mennyire függ a vezető egyéniségétől, alkalmasságától és érdekérvényesítési 
képességétől, azt a menedzsment (szervezés) és a „leadership” (vezetés) közti lényegi 
különbségre utaló újkori mondás szemlélteti: „a jó menedzserek jól csinálják a dolgokat; a jó 
vezetők jó dolgokat csinálnak” (angolul: ’good managers do the things right, good leaders do 
the right things’). 
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- Technokrata / szakértői 

• Alapvetően korlátozottak a külső érdekérvényesítési lehetőségek, a szaktudás, 

az információ, és a hivatal belső működési mechanizmusai „irányítják” a 

települést. Gyakrabban vezethet a polgármester személyének cserélődéséhez. A 

hatvanas-hetvenes évek Nyugat-Európájára volt jellemző, napjainkban, 

vegytiszta formájában szinte sehol sem érvényesül. 

 

- Partneri (korporatív)/ érdekegyeztető 

• Az önkormányzati döntéshozatalba nagymértékben be vannak vonva a helyi 

érdekcsoportok, civil szervezetek. Törekszik a társadalmi konszenzusra, 

állandóan ezzel „legitimálja” a döntéseket. Nehéz olyan környezetben 

alkalmazni, ahol kevés, és gyenge civil szereplő van, valamint ahol csekély a 

lakosság érdeklődése a helyi politika iránt. 

 

- Innovatív / cselekvésorientált 

• A modern, európai uniós gazdasági követelményekhez jól illeszkedő 

településirányítás. Jellemzően demokratikusan kialakított politikai 

konszenzusokon nyugszanak a döntések. A hivatal jól képzett, megfelelő 

szakapparátussal bír. Általában sűrűn vesznek igénybe külső tanácsadókat.  

 

A modern településirányítás követelményeinek az olyan gyakorlat felel meg leginkább, 

amelyik integrált felfogású, a település makrogazdasági és társadalmi helyzetéhez, ill. az 

abban bekövetkező változásokhoz alkalmazkodni képes20, szerteágazó eszközrendszerrel 

bír, szakmailag minden irányból megalapozott és menedzser szemléletű. 

 

A következőkben a két legfontosabb terület; a településfejlesztés és településrendezés 

eszköztára kerül bemutatásra.  

 

                                                 
20 A rossz adottságokhoz való alkalmazkodás „statikus” példáját szemlélteti az anekdota, 
miszerint egy világítótorony mellett minden éjfélkor elsütnek egy ágyút. A toronyőr az éles 
éjszakai dörrenéshez az évek alatt annyira hozzászokik, hogy amikor egyszer egy 
barátjához utazik messze a szárazföldre, az első éjszaka, pontban éjfélkor ezzel ugrik ki az 
ágyból: „Hallottad? Nem lőttek!”  
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II. 3. 2. Településfejlesztés 

 

A tervszerű és megalapozott településfejlesztés a települési önkormányzatok által készített 

fejlesztési koncepciók, a fejlesztési és a rendezési, ill. a települési és a területi tervek 

összhangja által valósítható meg. 

 

A településfejlesztés a település társadalmi és gazdasági erőforrásainak, környezeti 

minőségének, műszaki, anyagi és humán ellátásának olyan fejlesztése, amely a 

fenntartható fejlődés érdekében megteremti a település lakossága számára az 

életszínvonal növekedésének, az életminőség javulásának egyensúlyi feltételeit. 

 

A településfejlesztés elemei, cselekvési területei: 

- a település társadalmi viszonyainak feltárása, 

- humán és műszaki infrastruktúrájának fejlesztése, 

- a település gazdaságának, gazdálkodásának elősegítése, 

- a település természeti és épített környezetének megvédése, a település és környéke 

fejlődését, működtetését minden elemében átható fenntarthatósági követelménynek 

szem előtt tartásával. 

 

A településfejlesztés legfőbb feladata a települési erőforrásokra, adottságokra és a helyi 

lakosság kezdeményezésére építő fejlesztési politika meghatározása, ennek keretében: 

- fejlesztési koncepciók, tervek kidolgozása és megvalósítása, 

- társadalmi – természeti települési környezet fenntartható fejlődésének biztosítása, 

- vonzó vállalkozási környezet megteremtése, 

- a helyi innováció feltételeinek javítása a megfelelő helyi adó-, és támogatási-, 

valamint területgazdálkodási, humán és anyagi infrastruktúrafejlesztési gyakorlat 

kialakításával; 

- természeti, műemléki, kulturális értékek települési szintű kezelésének fejlesztése, 

- a közszolgáltatások mennyiségének és minőségének a szükségletekhez és a 

lehetőségekhez igazodó kielégítését szolgáló feltételek megteremtése. 

 

A településfejlesztés gyakorlatára, a településfejlesztés tartalmára vonatkozóan, mint már 

említettük, törvényi szabályozás nincsen. Az utóbbi években kialakult egyfajta „best practice” 

, azaz „legjobb gyakorlat”, amely követhetőnek bizonyulhat az önkormányzatok számára. 
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Természetesen a településfejlesztés megvalósítása, módszertana nagyban függ attól, hogy 

milyen méretű településen alkalmazzák. Nem lehet és nem is szükséges ugyanazokat a 

módszereket alkalmazni, pl. Győr és Szőce esetében, hiszen a település mérete önmagában is 

indokolhatja bizonyos strukturális elemek, intézkedések jelenlétét, vagy felesleges voltát. 

 

Ebből kifolyólag nem is lesz egyszerű a törvényalkotó dolga akkor, ha a „településügyi” 

törvényt elő kívánják készíteni; hiszen indokolt lesz különbséget tenni a településméret 

alapján, de ugyanakkor gondot jelenthet az is, hogy ez egy nem feltétlenül kívánatos 

hierarchiát is eredményezhet, ami további feszültségekhez vezethet a dezintegrált 

önkormányzati struktúrában. 

 

A fentiekre tekintettel, az alábbiakban ismertetett településfejlesztési tervezési módszer 

jellemzően a 10.000 főnél nagyobb lélekszámú településekre alkalmazható. 

 

A településfejlesztési tervezés olyan tervezési folyamat, mely a település társadalmi, 

gazdasági, környezeti és műszaki-fizikai helyzetének elemzésére alapozott, a lakosság, a 

településpolitikai döntéshozók, a civil szerveződések és érdekképviseletek, valamint több 

tudományág szakembereinek bevonásával készülő, a település hosszú, közép- és rövid 

távú fejlődési irányainak meghatározását szolgálja. 

 

Ennek során a település: 

 - meghatározza saját jövőjét, 

 - a hozzá vezető utat, 

 - kijelöli a feladatokat, 

 - kijelöli a megvalósítást biztosító eszközöket. 

 

Fontos, hogy a településfejlesztési tervezés során tudományos módszertan alapján a település 

szereplőinek minél nagyobb köre legyen bevonva a folyamatba, amelynek eredményeképpen 

megalapozott döntések és akciók születnek. Ez lehetőséget ad arra, hogy sikerüljön 

meghatározni a legfontosabb megoldásra váró kérdéseket, megtalálni a település erősségeit, a 

legfontosabb lehetőségeit, amelyek kiegyenlíthetik a hátrányokat, és minimumra 

csökkenthetik a kockázatokat és veszélyeket.  
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 A településfejlesztési tervezés magában foglalja az információk összegyűjtését, a fejlesztés 

lehetséges változatainak feltárását, különös figyelemmel azokra a következményekre, 

melyekre a ma hozott döntések jelentős hatással lehetnek.  

 

A településfejlesztésnek 1+3 egymással összefüggő, időtávban hierarchikusan elkülöníthető 

fázisa van. (A törvényszövegben csak a „fejlesztési koncepció” kifejezés szerepel, a többi 

három egy „ideál-tipikus” felosztás eredménye: 

 

- Hosszú táv: településfejlesztési koncepció (12–20 év). Olyan stratégia, amely tartalmazza a 

település társadalmi, gazdasági, környezeti szempontjaira alapozott elképzeléseket. 

Tekintettel van a nagyobb térség (megye, régió) fejlesztési programjára, illeszkedik hozzá.  
 

 

A hosszú táv pontos mértékét az dönti el, hogy mennyire változó a településkörnyezet, ahol a 

koncepció készül. Budaörsnek, pl. célszerű rövidebb, 12, vagy akár 8-10 évre elfogadnia egy 

településfejlesztési koncepciót, míg pl. Csengeren ennél hosszabb időtávban is gondolkodhatnak. 
 

 

- Középtáv: településfejlesztési program (4-5 év). Általában a négyéves választási ciklushoz 

igazodó fejlesztési program, amelyhez a megvalósítás időterve és becsült költségei tartoznak. 

A koncepció alapján, de mélyebb tartalmi összefüggésekkel készül. Gyakorta keveredik a 

fogalom a „ciklusprogram” kifejezéssel, de ez nem tekinthető azonosnak, mivel 

ciklusprogramot olyan településen is elfogadhatnak, ahol nincs településfejlesztési koncepció. 

 

- Rövid táv: településfejlesztési terv (1–2 év). Fejlesztési, cselekvési program, az éves 

költségvetéssel összhangban. A középtávú településfejlesztési program célkitűzéseinek 

operatív megvalósítására törekszik. Szintén keveredik a fogalom az „éves munkaprogram” 

elnevezéssel, az előbb említett okok miatt azonban nem azonos azzal, ez inkább a 

képviselőtestület éves munkaprogramját jelenti.  

 

- Településfejlesztési projekt. A településfejlesztési program alprogramja, annak részét 

alkotó konkrét beruházás, ill. cselekvéssor, időtartama változó, de általában néhány hónapot 

ölel fel, extrém esetben egy-két évig is elhúzódhat 
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A. Településfejlesztési koncepció 
 

A településfejlesztési koncepció célja, hogy egy hosszú távra irányt mutató célrendszert 

alakítson ki, ami alkalmas a település lakosságának és vezetésének a település 

fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalánál irányt mutatni.21  
 
A településfejlesztési koncepció tulajdonképpen olyan vezetési eszköz, amellyel a települési 

önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni? Ilyen 

szempontból egy elkészült településfejlesztési koncepció felveti azt a kérdést, hogy milyen 

típusú a település irányítása? A településfejlesztési koncepciót jellemzően külső szakértők 

készítik az önkormányzatok számára, így amennyiben nem megfelelő a település vezetésének 

színvonala, gyakran előfordul, hogy a koncepciót annak elkészülte után elfelejtik. Mivel nincs 

meg a megfelelő háttértámogatás, a hivatal struktúrája sok esetben alkalmatlan arra, hogy 

aprólékosan megvalósítsa a koncepcióban megfogalmazottakat. Ez az „íróasztalfiók-

menedzsment” általában a településirányítási tipológiák közül a „befelé forduló elit / 

bezárkózó önkormányzat” és az „adminisztratív – ügyintéző” kategóriákra jellemző.  
 

A településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a település jövőképét, a közösség 

érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, 

műszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására. 
 

A településfejlesztési koncepció a helyi döntéshozatalhoz „sorvezetőként” ad útmutatást: 

- a legcélszerűbb megoldások megtalálásához, 

- az erőforrások legjobb felhasználásához, 

- a döntési mechanizmus működtetéséhez, 

- a tervezéshez és végrehajtáshoz, 

- az ellenőrzéshez szükséges szervezetek létrehozásához, 

- a lakossági, a civil szféra, valamint a helyi politikai döntéshozók érdekeinek 

harmonizálásához. 

                                                 
21 Az Étv. módosítása (2006. évi L. tv.) újradefiniálta a településfejlesztési koncepció 
fogalmát: „A fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is 
megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési 
döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a 
település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban 
településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok 
mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító 
intézményi rendszernek van döntő szerepe." 
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A településfejlesztési koncepciók készítésénél gyakori hiba szokott lenni, hogy a koncepció 

készítője a „hogyan?” és „hová?” kérdésekre kíván csak választ adni, és a koncepció 

megalapozása a „honnan?” kérdés megválaszolatlan, vagy gyakran kidolgozatlan szokott 

maradni. Sok esetben egy egyszerű SWOT-analízissel „letudják” a dolgot, holott ha hibás 

alapokról indul ki a koncepcionálás, akkor tévutakra vezetheti a települést. Ennek a 

problémának a kiküszöbölését a komparatív települési fejlettségvizsgálattal lehet megelőzni. 

 

B. Komparatív településfejlettség-vizsgálat  

 

Egy településnek egy konkrét időpontban vagy időszakban mért fejlettségét sok tényező 

határozza meg. Szerepet játszik benne, a településen élők tevékenysége, a hagyományok, a 

földrajzi elhelyezkedés, az ország településrendszerében elfoglalt helye, a település 

vezetésének színvonala, bizonyos mértékben az adott korszak gazdaságpolitikája is. Egy 

település fejlettségét ebből következően nem elég önmagában szemlélni, célszerű a különféle 

településcsoportok hasonló adataihoz való viszonyítás is. 

 

Egy település fejlődésével, fejlettségével kapcsolatban sok alapadat keletkezik. Ezekből 

mutatók képezhetők, amelyek valamilyen – többé-kevésbé szoros módon – kapcsolatban 

vannak a település fejlettségével, többféle szempontból jellemzik azt. 

 

A fejlettség komplex fogalom, amely közvetlenül nem mérhető, csak rész-fejlettségi 

mutatók segítségével közelíthető meg. Egy település fejlettsége sokféle szempontból 

jellemezhető: közlekedési, gazdálkodási, intézményi, közbiztonsági, infrastrukturális, 

egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi stb. oldalakról.  

 

Gyakorlati szempontból minden mutatónak jelentősége van, ezért nem választhatunk ki egyet 

vagy néhányat közülük, amelyekre rámutathatnánk, hogy „ez”, vagy „ezek” jellemzik 

leginkább a fejlettséget.  

 

A mutatók összessége, az úgynevezett adatrendszer ugyanakkor meghatároz egy jellegzetes 

fejlettségi struktúrát, amely sajátosan jellemez egy konkrét települést, (település-

csoportot) mintegy a település „lenyomatának”, „névjegyének” tekinthető. Könnyen 

belátható azonban, hogy a túlságosan sok mutató megnehezíti a település összegző 

értékelését, vagy összehasonlítását más településekkel vagy településcsoportokkal, mert 
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mindig akadnak olyan mutatók, amelyek szerint az egyik, más mutatók szerint pedig a másik 

település (településcsoport) tekinthető fejlettebbnek. Ennek a helyzetnek az elkerülésére, ill. 

az értékelési dilemma feloldására komplex fejlettségmutatót szokás bevezetni.  

 

A komplex fejlettségmutató a rész-mutatók információtartalmát egy számban foglalja 

össze, és az így kapott számérték alkalmas a fejlettségi struktúrák összehasonlítására. A 

vizsgálat lényege, hogy a vizsgálandó település mellé hasonló adottságokkal rendelkező 

településeket választunk nagyjából ugyanabból a környezetből, amelyben a vizsgálandó 

település van. Ezen összehasonlítás jellemzően 5-20 település adatait hasonlíthatja össze. 

 

A komparatív településfejlettség-vizsgálat célja, hogy: 

-  bemutassa azokat a település-fejlettségi változókat, amelyeket érdemes figyelembe 

venni egy település (vagy településcsoport) helyzetének értékelésénél; 

- erre alapozva bemutassa, ill. számításokkal alátámasztva meghatározza, a település 

helyét az adott területi környezetben (megye, kistérség, vagy közigazgatási határoktól 

eltekintve: a település környékén); 

- értékelje azoknak a változóknak a mozgását, amelyek fejlődési üteme eltér a területi 

környezetben található településektől; 

- javaslatot tegyen komplex fejlettségmutató kidolgozására, és ennek alapján 

pozícionálja a település helyzetét; 

- ismertesse azokat a főbb tulajdonságokat, amelyek a sikeres település ismérvei 

lehetnek. 

 

A vizsgálati település (és természetesen az összehasonlításul választott települések ill. 

településcsoportok) „működése” során számos adat, információ keletkezik. Ezekből az 

alapadatokból részmutató-csoportokat (változókat) kell képezni, és a vizsgálat számításait 

ezekre alapozva kell elvégezni. A változók összeállításánál ügyelni kell arra, hogy alkalmasak 

legyenek a település helyzetét, fejlettségét, erőforrásai kihasználásának intenzitását minél 

szélesebb merítéssel jellemezni. A változó csoportok – a maguk sajátos szempontjából – 

jellemzik a település fejlettségét, adott helyzetét, és együttesen a település fejlettségi 

struktúra-vektorát képezik. Eltérő mértékben ugyan, de mindegyik hozzájárul 

információtartalmával településünk fejlettségének megítéléséhez. 
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Jellemző változócsoportok lehetnek:  

demográfiai 

fejlettséget jellemző 

változók 

lakás-ellátottsági 

változók 

kommunális 

fejlettséget jellemző 

változók 

szociális fejlettséget 

jellemző változók 

az oktatási helyzetet 

jellemző változók 

a kereskedelmi 

ellátottságot jellemző 

változók 

a vállalkozási 

hajlandóság változói 

a lakosság társadalmi 

státuszát jellemző 

változók 
 

Demográfiai változók: 
X1 népsűrűség (1 km2-re jutó lakosok száma) 

X2 születési ráta (1000 lakosra jutó élve születések száma) 

X3 halálozási ráta (1000 lakosra jutó halálozások száma) 

X4 bevándorlási/elvándorlási ráta (1000 lakosra jutó bevándorlás, vagy elvándorlás)  

Lakás-ellátottsági változók: 
X5 egy lakásra jutó lakosok száma 

X6 lakássűrűség (1 km2-re jutó lakásszám) 

X7 építési intenzitás (1000 lakásra jutó tárgyévben épített lakás száma) 

X8 nagy lakások (4 és több szobás) aránya a tárgyévben épített lakásokból. 

X9 a közüzemi vízzel ellátott lakások aránya a tárgyévben épített lakások közül. 

X10 a közcsatorna hálózatba kötött lakások aránya a tárgyévben épített lakások közül. 

X11 egy megszűnt lakásra jutó, tárgyévben épített lakás  

X12 megszűnt lakások aránya (1000 lakásra jutó tárgyévi megszűnt lakások) 

Kommunális fejlettséget jellemző változók: 
X13 100 lakásra jutó villamos energiát fogyasztó háztartás 

X14 100 lakásra jutó vezetékes gázt fogyasztó háztartás 

X15 100 lakásra jutó közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakás 

X16 100 lakásra jutó, csatornahálózatba kapcsolt lakások száma. 

X17 egy háztartásra jutó villamos energia fogyasztás 

X18 egy háztartásra jutó gázfogyasztás 

X19 egy háztartásra jutó vízfogyasztás (korrigálva a közterületi kifolyókkal) 

X20 egy km vízhálózatra jutó lakásszám 

X21 egy km vízhálózatra jutó vízhálózatba bekapcsolt lakásszám 

X22 egy km csatornahálózatra jutó lakásszám 

X23 egy km csatornahálózatra jutó csatornahálózatba bekapcsolt háztartások száma 

X24 csatornahálózat hossza a vízhálózat %-ában  

X25 csatornázott lakások aránya az összes lakás %-ában 

X26 vezetékes vízhálózatba kapcsolt lakások aránya az összes lakás %-ában 
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Szociális és egészségügyi fejlettséget jelző változók: 
X27 1000 lakosra jutó, idősek klubjában gondozottak száma 

X28 1000 lakosra jutó, házi és gyermekorvosok száma 

X29 1000 lakosra jutó, munkanélküliek jöv. pótló támogatásában részesültek  

X30 1000 lakosra jutó óvodai férőhelyek száma 

X31 1000 lakosra jutó óvodás gyermekek száma 

X32 Relatív óvodai férőhely túlhasználat(+) / tartalék(-) 

X33 1000 lakosra jutó iskolás gyermekek száma 

Oktatási-művelődési helyzetet jellemző változók: 
X34 egy osztályteremre jutó iskolás gyermekek száma 

X35 1000 lakosra jutó pedagógusok száma (pedagógussűrűség) 

X36 egy pedagógusra jutó általános iskolai tanulók száma 

X37 100 tanulóra jutó napközi ellátásban részesülő tanuló száma 

X38 1000 lakosra jutó könyvtári egységek száma 

Kereskedelmi ellátottságot jellemző változók: 
X39 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok (és gyógyszertárak) száma 

X40 1000 lakosra jutó élelmiszer jellegű boltok száma 

X41 1000 lakosra jutó vendéglátóhelyek száma 

Társadalmi státuszt jellemző változók:  
X42 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma  

X43 1000 lakosra jutó vezetékes telefonvonalak száma 

X44 100 vezetékes telefonvonalra jutó személygépkocsik száma 

X45 egy km2-re jutó személygépkocsik száma (szgk sűrűség) 

Vállalkozási hajlandóságot jellemző mutatók: 
X46 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma 

X47 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozó 

X48 100 működő vállalkozásra jutó egyéni vállalkozók száma. 
 

Sajnos a szélessávú internet- és a mobil telefon-ellátottság vizsgálata – melyek hasznos 

mutatók lennének – jelenleg nem kezelhető, mivel a KSH adatgyűjtési tevékenysége erre 

vonatkozóan korlátozott. A vizsgálatot a koncepció készítését megelőző három-négy év adatai 

alapján célszerű elvégezni. A vizsgálat nemcsak arra alkalmas, hogy a település fejlettségét 

megmutassa, de arra is, hogy pozícionálja a települést a többi vizsgált településhez képest. 

Lehetőség van továbbá a változók közötti összefüggések feltárására, ezekből következtetések 

levonására, továbbá azonos adatokat figyelembe véve a változások követésére különböző 

időtávokban. 
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A komplex településfejlettség-vizsgálat tehát akár prognosztizálásra is alkalmas, azonban nem 

foglalkozik azzal, hogy egy irányított beavatkozás milyen eredményeket hozhat az egyes 

mutatók alakulásában. Ezt a településfejlesztési koncepció tudja megmutatni. 
 

 
Angolszász országokban gyakran élnek ezzel a módszerrel a településük fejlődésének megítélésével 
kapcsolatban. A módszer kizárja a szubjektív megítélés lehetőségét – „én vagyok a polgármester, én 
tudom, hogy mi kell a falunak” – ugyanis az összehasonlítás révén olyan rejtett hiányosságok is 
feltárhatóak, amelyek létéről adatok hiányában nem is tud egy vezető. Angliában, és Európa 
„fejlettebb” részén ezért értéke van az adatnak, hiszen ez alapján lehet prognosztizálni a fejlődés 
irányát. Egy egyszerű trendfüggvénnyel, pl. láthatóvá lehet tenni az elöregedés mértékét, ami 
nyilvánvalóan x év múlva már fejlesztési lépéseket fog indukálni; bővíteni kell a szakorvosi rendelőt, ki 
kell terjeszteni a házi segítségnyújtást, stb. Ahol képesek az adatok elemzésével így előre tervezni, ott 
máris fél sikert értek el. A hazai szemléletet nem szükséges ezzel szemben ismertetni: „jó, jó, szép 
színes a grafikon, de honnan lesz rá pénz” – talán meg lehetne haladni ezt a szemléletmódot. 
Sajnos, a kellő kapacitás nem valószínű, hogy minden önkormányzatnál megvan egy ilyen prognózis 
elkészítésére, ezért célszerű ehhez (is) külső segítséget igénybe venni. 
 
 

C. A településfejlesztési koncepció készítésének módszertana 
 

A településfejlesztési koncepció alapvetően négy munkarészből áll: 
 

1. adat és információgyűjtés 2. kommunikáció 

3. prioritási lista összeállítása 4. településfejlesztési célok és eszközök összefoglalása 
 

Adat és információgyűjtés. A koncepció megalapozásához elkerülhetetlen egy egzakt, 

minden szakterületre kiterjedő adatgyűjtés. Az adatok beszerzéséhez statisztikai felméréseket, 

a hivatalos adatokat, a dekoncentrált szervek adatait és a polgármesteri hivatalok adatait kell 

felhasználni. Ezek az adatok három fő területre terjednek ki: 
 

A település társadalmára, humán erőforrásaira 

vonatkozó adatok: 

A település gazda-

ságának adatai: 

A települési természeti és 

művi környezet adatai: 

1. Demográfia, iskolázottsági szint, a településen 

élők képzettsége, oktatási, kulturális, művelődési 

viszonyok vizsgálata. 

2. Szociális ellátás, egészségügyi helyzet, lakás-

helyzet, életszínvonal, települési foglalkoztatási 

helyzet feltárása, munkaerőpiac vizsgálata  

3. A lakosság részvételének és döntéshozási 

mechanizmusban való szerepének a feltárása, a 

település társadalmán belül húzódó törésvonalak 

feltárása, a lakosság település fejlődésével és 

fejlesztésével kapcsolatos véleményének és 

vágyainak felmérése, elemzése. 

1. A település 

gazdaságának 

vizsgálata. 

2. A település 

önkormányzati 

gazdálkodásának 

vizsgálata. 

1. Környezetgazdálkodás, 

környezetvédelem szerepe 

a településen, a környezeti 

ál-lapot feltárása, a környe-

zet javítását szolgáló fela-

datok számbavétele. 

2. Településtörténet, terület-

felhasználás, településar-

culat, és az épített értékek 

kezelésének vizsgálata. 

3. Infrastruktúra-ellátás. 
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Az adat és információgyűjtésnek nemcsak a településre, hanem a település térben elfoglalt 

szerepére is tekintettel kell lenni. Az összehasonlító vizsgálat során meg kell határozni a 

település térségi szerepét, a nagyobb összefüggésekben érzékelhető potenciálját, a 

területszerkezetben és a területi munkamegosztásban elfoglalt helyét, és a vele szemben 

meghatározható területi igényeket és elvárásokat. 
 

Az adat és információgyűjtés gyakori hibája szokott lenni – mint azt említettük –, hogy csak 

az adott pillanat statisztikái alapján dolgozik, és nem foglalkozik a jelen állapot 

kialakulásának okaival, a jelen állapothoz vezető úttal, hogy „honnan?” és „miért?” került a 

település az adott helyzetbe? Erre a komparatív településfejlettség-vizsgálat ad lehetőséget. A 

településfejlesztési koncepciók többsége a statisztikai adatok felmérése után csupán egy 

egyszerűsített táblázatot készít a lehetőségek felvázolására, ez a SWOT analízis. 
 

SWOT analízis a településfejlesztési koncepcióban. A „SWOT” egy angol mozaikszó, a 

fenti kifejezések angol megfelelői: strength, weakness, opportunities és threats, melynek 

kezdőbetűi adják a SWOT kifejezést. A vizsgálandó négy terület a következő: erősségek, 

gyengeségek, lehetőségek és veszélyek. 
 

A SWOT analízis során a tulajdonságok, adottságok feltárásával lehetőség nyílik információt 

kapni a település belső helyzetéről, átláthatóvá válnak a fejlesztés kiinduló pontjai, majd azok 

szembesítése a külső lehetőségekkel megmutatja a fejlődés lehetséges irányait. Eközben 

kiderülnek, hogy a fejlesztésből (vagy az elmaradt fejlesztésből) milyen veszélyek 

származhatnak. Így a fejlesztések megfelelő kezelése során a veszélyek elháríthatók, a negatív 

fejleményekből adódó kockázatok kizárhatók lehetnek. 
 

Alapvető sajátossága a SWOT analízisnek, hogy míg az első két terület – tehát az erősségek 

és a gyengeségek – a település belső tulajdonságaira mutatnak rá, addig a második kettő – 

azaz a lehetőségek és a veszélyek – a települést és az azt körülvevő környezetet egyaránt 

vizsgálják. Az erősségek és a gyengeségek befolyásolható belső tényezők, míg a veszélyek és 

a lehetőségek olyan külső adottságokat jelentenek, amelyekre csak a legritkább esetben tud a 

település vezetése hatással lenni; koncepcionális tervezés, ill. kedvező makro-térségi és 

gazdasági helyzet hiányában nem lehet ezeket a folyamatokat irányítani. Hangsúlyos szabály 

még, hogy egy tényező, egy jellemző nem kerülhet fel két terület alá, tehát minden tényezőről 

el kell dönteni, hogy a település melyik „oldalát” jellemzi valójában.  
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A SWOT analízis helye a település stratégia alkotás folyamatában (Faragó) 

Példa: Szigetszentmiklós város SWOT analízise, 2004. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
 
• Kiváló gazdaságföldrajzi pozíció 
• Jó közlekedési, logisztikai adottságok 
• Fiatal korstruktúra 
• Versenyképes gazdasági ágazatok és 

vállalatok jelenléte 
• Nincs jelentősen szennyező ipar 
• Jelentős számú, magasan kvalifikált 

műszaki, jogi és közgazdasági 
szakember napi jelenléte 

• Nagy kiterjedésű, jól hasznosítható 
földterületek 

• Nyugalmas város 
• Kiépült közigazgatási intézményhálózat

 
• Fejlesztési forráshiány 
• Infrastrukturális fejlesztések magas költségszintje 
• Korszerű városközpont (agóra funkció) hiánya 
• Falu, üdülőterület, lakótelep elkülönültsége 
• Vagyongazdálkodási koncepció hiánya 
• Megfelelő városfejlesztési koncepció hiánya  
• Átfogó és egységes városi adatbázis hiánya 
• Városfejlesztési csoport (menedzsment) hiánya 
• Vízparti terület közcélú kihasználatlansága 
• Társadalmi és kulturális közélet hiánya 
• Szervezett és összehangolt idegenforgalmi 

programkínálat hiánya 
Várospropaganda, városmarketing hiánya 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
 

• Kedvező fekvés – viszonylagosan alacsony 
ingatlanárak (tőkevonzás lehetősége) 

• Gazdasági övezetek bővíthetők  
• Innovációs fejleszthetőség (k + f) 
• Vízpart fejlesztése 
• Egészség-turizmus (lovaglás, kerékpár, pihenés) 
• Kvalifikált műszaki és közgazdasági értelmiség 

bevonása a közéletbe 
• Humán – emberközpontú, kultúra- és 

környezetbarát – várospolitika 
• Lokálpatriotizmus erősítése 
• Együttműködés a város és a helyi cégek között 
• Budapest (Csepel) és Szigetszentmiklós 

kapcsolatának erősítése 
• A város a térség egyik potenciális központja 
• Kistérségi együttműködés, „forrás- és fejlesztési 

közösség” létrehozása 
• Alulhasznosított területek (ÁTI-Sziget területe) 
• EU-programok fogadása 

 
• Kvalifikált munkaerő, ill. a fiatalok 

elvándorlása (távlat) 
• Alvóváros jelleg fennmaradása 
• Városi értékek elherdálása 
• Városközpont megújításának 

elmaradása 
• Iparterületi újrahasznosítás 

elmaradása 
• Helyi tőkefelhalmozási képesség 

korlátozottsága 
• Rendelkezésre álló anyagi és 

szellemi források szétforgácsolódása 
az adottságok között 

• Környezeti értékek (vízpartok) 
elherdálása, környezetszennyezés 
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A SWOT analízis készítésének nem az a lényege, hogy legyen egy táblázat, ami „jól mutat”, „szép 

színes” és összefoglalja egy oldalon a lényeget, hanem, hogy iránymutatást adjon a további 

feladatokat illetően koncepció készítéséhez. A SWOT analízisnek nagyon komoly súlya van az 

angolszász országok településmenedzsmentjében, hiszen az „egy oldalas, színes összefoglaló 

jellegű” táblázatból több évre tervezhető települési döntések születnek. Nézzünk egy egyszerű példát, 

mondjuk Budaörsnek szeretnénk elkészíteni a SWOT analízisét. A brain-storming egyik résztvevője 

felveti a következőt: írjuk be valahová, hogy „autópályák közelsége”. Igen ám, de hová, és mi 

következik ebből? Írhatjuk-e a „veszélyek” rovatba? Igen, hiszen ez nyilvánvaló környezet- és 

levegőszennyezéssel jár együtt, tehát a településen élők életminősége dacára a rövid távú 

előnyöknek, de hosszú távon romlani fog. Ha ebbe a rovatba írjuk tehát a kifejezést, abból olyan 

feladatok következnek például, hogy légszennyezettség-mérő műszerek felállítása városszerte, új 

röntgengép vásárlása a szakorvosi rendelőbe, szűrővizsgálatok költségeinek a fedezése, stb. De 

írhatjuk-e oda, hogy erősségek? Igen, de ebben az esetben más feladatok lesznek az elsődlegesek. 

További gazdasági területeket kell kijelölni, új bekötő utakat kell nyitni, stb. Azaz, teljesen más feladat 

következik a különböző döntésekből. A legrosszabb, ha „ezt is egy kicsit, azt is egy kicsit” felhanggal 

állunk neki a feladatok megvalósításához, így garantált, hogy még évekig zabhegyezésre leszünk 

kárhoztatva. Persze nincs kizárva a két típusú cselekvés, de a sorrend a SWOT analízissel eldől. 
 

 

A SWOT analízis elkészítése során az alapvető adatok, információk, statisztikák birtokában 

a következő szereplőket célszerű bevonni: 
 

lakosság önkormányzati döntéshozók az önkormányzat gazdasági partnerei 

civil szervezetek önkormányzati dolgozók a település prominens személyiségei 
 

A tapasztalat az, hogy az önkormányzatok nem mindig veszik „jó néven”, ha a települések 

gyengeségéről kell beszélniük. A negatív adottságok és hatások vizsgálata nem is szokott 

megtörténni olyan településen, ahol nem készítenek településfejlesztési koncepciót, vagy 

legalább egy SWOT analízist. Ez természetesen azzal járhat együtt, hogy folyamatosan 

tévúton jár a település vezetése, mivel saját maga számára sem fogalmazza meg a 

negatívumokat, így nem képes egzakt helyzetértékelésre.  

 

A településfejlesztési koncepció elkészítésének második munkarésze a kommunikáció. A 

települések fejlesztésében nem csak az önkormányzatok, hanem a gazdálkodó, és társadalmi 

jellegű szervezetek is részt vesznek, ill. maga a lakosság is aktív szerepet vállal. Kőszegfalvi-

Lloyd szerint a társadalmi szervezetek a településfejlesztésben szervezik a helyi társadalmat 
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az aktív településpolitikai részvételre, kifejezik a települési társadalom egyes csoportjainak a 

véleményét, elősegítik a fejlesztési koncepciók és tervek konszenzusos kialakítását, valamint 

ellenőrzést gyakorolnak az önkormányzati fejlesztések felett. 

 

A társadalmi részvételt a kommunikáció biztosítja. A településfejlesztési koncepció 

készítésekor ezért a legfontosabb feladat a lakosság minél szélesebb körű bevonása a 

tervezési folyamatba. A kommunikációs rész lényegében összefügg az adat és 

információgyűjtési résszel, hiszen jórészt itt is erről van szó, csak ebben az esetben a 

lakosság szubjektív véleménynyilvánítására van szükség. A helyi társadalom bevonása 

biztosítja azt a széles alapokon nyugvó konszenzust, ami a hosszú távra készülő 

koncepciót legitimálni tudja a lakosság számára is. 
 

 

Ez a legnehezebb feladat. Gyakorló polgármesterként sokszor lehet szembesülni azzal, amikor a 

közmeghallgatás intézménye „fülemüle-vitákba” torkollik, hiszen a lakosság általában nem érdeklődik 

a hosszú távú tervezés iránt, még ha sikerülne is megfelelő számú hallgatóságot toborozni az ilyen 

elképzelések megvitatására, valószínűleg kudarcot vallana az aktív szereplésre történő ösztönzés. 
 

 

 

A településfejlesztési koncepcióban ezért önálló programot kell kidolgozni a 

kommunikációra, amelynek tartalmaznia kell a kommunikációs folyamat lépéseit, az 

információátadás módszereit, feltételeit és eszközeit, a kommunikációban résztvevők 

kijelölését, megjelenésük formáját. 

 
 

A lakossági vélemények kikérése jellemzően három módszer alapján biztosítható: 
 

kérdőíves felmérés fókuszcsoportos megbeszélés közvélemény-kutatás 
 

A kérdőíves felmérés a leggyakrabban elterjedt módszer a lakosság véleményének a 

megismerésére. Fontos, hogy a kérdéseket az adatgyűjtéssel összhangban állítsák össze, és 

lehetőleg ne tartalmazzon prejudikáló megfogalmazásokat. A kérdőívet a települési újságban, 

ill. a település preferált helyein célszerű elhelyezni. A válaszadás fakultatív, és éppen ezért 

akár téves következtetések is levonhatók belőle. 
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Egy ilyen – a települési újságban, önkormányzati híradóban – megjelent kérdőívet a tapasztalat 

szerint gyakrabban töltik ki azok a korosztályok – főleg a nyugdíjasok – akik egyébként is hajlamosak 

aktívabban foglalkozni a helyi közügyekkel. Így a kérdésekre adott válaszok is egysíkúak lehetnek. Ha 

pl. két ellentmondó kérdésre kell a lakosságnak választ adnia, mondjuk, hogy „Békés kisvárosban 

szeretne-e élni?”, vagy „Dinamikusan fejlődő, sokrétű helyi iparral rendelkező településen szeretne-e 

élni?”, akkor szinte biztosan állítható, hogy a több kérdőívet kitöltő nyugdíjasok az első kérdésre 

fognak inkább igennel felelni. Éppen ezért a beérkezett kérdőívek feldolgozásánál ugyan lehetséges a 

válaszadókat életkoruk, iskolai végzettségük alapján súlyozni, de még így is nagy a téves 

következtetés veszélye. 
 

 

Kisebb (~ 5000 fő alatti) településeken mégis ez a leginkább ajánlott módszer.  
 

 

Fontos, hogy a lakosság szinte személyre szólóan, a postaládájába kapja a kérdőívet. Hagyni kell 

megfelelő időt: 15-20 napot) a kitöltésére, és meg kell jelölni, hogy hol tudja elhelyezni a kitöltött 

kérdőívet. Erre legjobb, ha kihelyezett gyűjtőládákat alkalmazunk, és azokat a település frekventált 

helyein (önkormányzat, orvosi rendelő, posta, ABC) helyezzük el. Amennyiben a háztartások 10-12%-

nál több ad visszajelzést, az, komoly eredménynek tekinthető. 
 

 

A fókuszcsoportos megbeszélés éppen a fenti – súlyozás hiánya miatti téves következtetés – 

problémáját hivatott kiküszöbölni. Ez, az utóbbi években rohamosan terjedő módszer a 

reklámszakmából „érkezett” a településfejlesztési módszertanba. Az üzleti szférában gyakori, 

hogy egy-egy termék (általában FMCG területen) bevezetése előtt termékkóstoltatást szervez 

a cég, felmérve a piaci igényeket. Ilyenkor igyekeznek több korosztályt, mint a vizsgálandó 

célcsoportot reprezentáló személyeket egy asztalhoz ültetni, majd egy moderátor segítségével 

különböző kérdéseket tesznek fel nekik a termékkel kapcsolatban. 

 

A településfejlesztési koncepció készítése során könnyen adaptálni lehet ezt a módszert, 

hiszen itt a „termék” az, maga a település, ill. annak kívánt fejlődési iránya lesz. A módszer 

segítségével lehetőség van arra is, hogy – ellentétben a kérdőíves felméréssel – nem csak a 

„mit?” kérdésre kaphatunk választ, hanem a „miért?”-re is. 

 

A fókuszcsoportos vizsgálat legnagyobb előnye az interakció, mivel a kutató személyesen 

találkozik a célcsoportok tagjaival, így személyes tapasztalatokat is leszűrhet a 

beszélgetésekből. Ebből következően a moderátornak célszerű értenie a 
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településfejlesztéshez, és egy kissé a pszichológiához is. A fókuszcsoport összeállításának az 

alapelve az, hogy a csoport tagjai reprezentálják a település lakosságát, azaz egy 16 éves 

ingázó tanulótól, a nyolcvanéves, sok helyi tapasztalattal rendelkező aggastyán is részt vegyen 

benne.  
 

 

A csoportok létszámát 6-12 fő között célszerű meghatározni, ez a méret még nem befolyásolja negatív 

irányban az interakciókat. Mintegy 6-8 csoport meghallgatása után már érdemi információkat lehet 

szerezni a település életéről. Célszerű továbbá minden csoportba egy olyan személyt is betenni, 

akinek a rálátása nagyobb a többieknél a település életére. Ilyen lehet pl. egy orvos, iskolaigazgató, 

pap, civil szervezeti vezető. 

A fókuszcsoportos megbeszélések előnye, hogy olcsó, de a településfejlesztési koncepció készítője 

olyan információkhoz juthat a segítségével, amelyek ok-okozati összefüggéseket is feltárnak. Nagyon 

fontos ugyanakkor a már említett pszichológiai véna a moderálásnál, ugyanis a gyakorlatban sűrűn 

előfordul, hogy a csoporton belül túlzott szerephez jut a helyi intézményvezető, vagy nem mer 

megszólalni a gimnazista, így fennáll annak a veszélye, hogy csorbát szenved a reprezentáció. 
 

 

Talán a közvélemény-kutatás adja a legpontosabb információkat a település vezetői számára 

a fejlesztési koncepció előkészítése során. Hátránya csupán az, hogy rendkívül költséges, 

mivel egy helyi közvélemény-kutatásnak legalább 400 fő meghallgatásán kell alapulnia 

ahhoz, hogy helyes információkat kaphassunk. Ugyanakkor egy 10.000 fős település esetében 

nem is biztos, hogy célszerű ezt a megoldást alkalmazni.  

 

A településfejlesztési koncepció elkészítésének harmadik munkarésze a prioritási lista 

összeállítása. Mint látható, eddig a település választott döntéshozói nem is szóltak bele a 

koncepció kialakításába. Higgyük el, nem is szabad. A statisztikai adatok, a SWOT analízis, 

esetleg egy komparatisztikai vizsgálat, valamint a lakossági vélemények begyűjtése már kellő 

alapot adhat ahhoz, hogy a polgármester és a képviselőtestület ne az elefántcsonttoronyból 

hozzon döntéseket. A hosszú távú konszenzus csakis így biztosítható, így várható el, hogy 

nem lesz gyökeresen más elképzelés a település hosszú távú fejlesztésére vonatkozóan, ha 

majd új polgármestert választanak. Amennyiben viszont a polgármester és a prominens 

városvezetők kizárólag maguk állítanának össze egy skiccet a hosszú távú tervekre 

vonatkozóan, az, garantáltan megvalósíthatatlan lesz. 

 

A kiértékelt adatokból, valamint a lakosság véleményének összegzéséből pontosan fel lehet 

mérni a település állapotát. A szakmai értékelésekből és az információkból összeállítható a 
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fejlesztési témák fontossági (prioritási) listája. Mivel ez egy objektív szakmai vélemény, ezért 

a fejlesztési javaslatok nem fontossági sorrendben követik egymást. A javaslatok tematizálás 

nélkül a következőket tartalmazzák: 
 

- a település előnyös adottságainak erősítését szolgáló javaslatokat, 

- az előnyös adottságokból származó lehetőségeket és azok megvalósítására vonatkozó 

javaslatokat, 

- a társadalom vágyainak, kívánságának megvalósításához szükséges lépéseket és 

akciókat, 

- a hátrányos jellemzők csökkentésének, megszüntetésének feltételeit, 

- a fejlesztésből adódó kockázatok csökkentésére vonatkozó elképzeléseket. 
 

Azaz, a koncepció készítője előáll egy „szűz” x db feladatot, ill. intézkedést igénylő listával, 

amelyhez esetleg ajánlást tesz a megismert adatok tükrében. A lista sorrendjének összeállítása 

viszont a képviselőtestület dolga. Ez politikai felelősséget is tartalmaz, hiszen a 

képviselőtestületnek kell vállalnia a településfejlesztési koncepció megvalósítását. Gyakran 

előfordul, főleg a fejlettebb területen fekvő települések esetében, hogy a település előtt két, 

vagy több út áll. Ilyenkor a különböző variációkat felkínálva kell a képviselőtestületre rábízni 

a döntést.  
 

 

Például Sopron városa feltehetően a gazdasági fejlesztésének prioritása mellett is dönthet, mert 

topográfiai adottságai megfelelőek erre, de az idegenforgalmi-turisztikai vonzerejét is fejlesztheti első 

helyen. A két cél nem feltétlenül ellentétes egymással, de ilyenkor nagyon pontos végrehajtásra van 

szükség. 
 

 

A településfejlesztési célok és eszközök összefoglalása a településfejlesztési koncepció 

készítésének, utolsó, negyedik munkarésze. Ez maga a sorvezető, a kész dokumentum. A 

településfejlesztési koncepció készítésekor az egyik alapvető szempont az, hogy a koncepció 

nem pusztán gazdasági, adminisztratív vagy építészeti kérdés. S nem is pusztán politikai 

kérdés, abban az értelemben, hogy a város döntéshozó testületében reprezentált politikai erők 

formális demokratikus szabályok szerinti, pillanatnyi döntéseinek eredményeként állhatna elő. 

A fejlesztési koncepció olyan erős politikai konszenzus és széleskörű társadalmi legitimáció 

által támogatott program kell, hogy legyen, amely nagymértékben megfelel a településen 

élők, dolgozók, tanulók érdekeinek, igényeinek. 
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A fejlesztési stratégiának tehát meg kell felelnie ezeknek a kritériumoknak, hogy képes legyen 

mobilizálni a megvalósítás során mind a humán, mind az egyéb erőforrásokat, s partnerré 

tegye a stratégia által érintett szereplőket. Ezért a településfejlesztési koncepció készítése 

egyúttal olyan társadalompolitikai, kommunikációs stratégia is, amely megteremti a munka 

nyilvánosságát, s amely képes megteremteni az érintettek támogatását, aktív részvételét is. 

Célszerű tehát, ha a javaslatok olyan kommunikációs, a társadalmi részvételt biztosító 

célkitűzéseket is tartalmaznak, melyek alkalmasak lehetnek a párbeszéd minél hatékonyabb 

kialakítására és fenntartására az önkormányzat és a lakosság között.  
 

Ebben a fázisban a fejlesztési témákat a különböző ágazatokra vonatkozóan célszerű rendezni, 

és rövid, áttekinthető célokat illeszteni melléjük.  
 

Az ágazati bontást az alábbi öt témakörben javasolt elkészíteni: 
 

1. Gazdaság, gazdálkodás 

2. Humán erőforrások  

3. Környezetgazdálkodás, környezetvédelem 

4. Terület felhasználás, települési arculat, értékvédelem 

5. Műszaki és humán infrastruktúra 
 

Tegyük fel pl., hogy a prioritási lista elfogadása után a következő megállapítások szerepeltek a 
listában közlekedéssel kapcsolatban: 
2. új elkerülő út építése 
13. kerékpárút kiépítése a horgásztóhoz 
25. Fedett buszmegállók kialakítása 
Ebben az esetben az ágazati bontás azt jelenti, hogy ezek a megállapítások az „5”-ös témakörbe, 
azaz a „műszaki és humán infrastruktúra” témakörbe fognak kerülni. Ha mondjuk az 5/3 alpont szól a 
közlekedésről, akkor ez így fog kinézni: 
5/3/A: új elkerülő út építése 
5/3/B: kerékpárút kiépítése a horgásztóhoz 
Ekkor kell részletezni az egyes megállapítások tartalmát, cél és feladat osztásban. Ez tehát egy 
klasszikus „sorvezető” az önkormányzati feladattervezés során. 
Cél 5/3/A: Új elkerülő út építése 
Feladat 1.1.: Kormányzati lobbizás módszerének kidolgozása, a megfelelő személyek kiválasztása, a 
feladatok és az időbeni ütemezés kijelölése. 
Feladat 1.2.: Megfelelő súlyú érdekképviseleti lehetőség kiharcolása és gyakorlása az elkerülő út 
tanulmánytervének készítése során. 
Feladat 1.3.: Az út területének megszerzése és az építtető számára rendelkezésre bocsátása. 
Feladat 1.4.: Az út építéséből várhatóan profitáló befektetők felkutatása és aktivizálása. 
Feladat 1.5.: Pályázás a költségekre. 
Feladat 1.6: Hatástanulmány készítése az elkerülő út rendszerbelépése következtében átformálódó 
települési közlekedés új körülményeiről. 
Feladat 1.7.: Intézkedési terv készítése a várható változások kezelésére. 
Azaz, sorrendben láthatóak előre a szükséges lépések, akár felelősök, valamint – szükség esetén – 
forrás is rendelhető mellé. Ez utóbbi a költségvetési tervezésnél fontos, hiszen így akár évekre előre is 
vázolni lehet a későbbiekben külön költségvetési soron szereplő tételeket. 
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Nagyon fontos, hogy a koncepció mindezek mellett egy világosan, egyszerűen 

megfogalmazott jövőképet vázoljon fel a település számára. „Szerencs a tokaji borvidék 

kapuja” – ennek érzékeltetésére a település jól látható, kézzelfogható építményt helyezett el a 

város határára.  
 

A két további dokumentum (településfejlesztési program, és településfejlesztési terv) 

készítése opcionális, új elemet nem tartalmaz, ezek lényegében a hosszú távra szóló 

koncepció operatívabb, rövidebb távra tervezett megvalósítását tartalmazó 

munkadokumentumok.  
 

Annak érdekében azonban, hogy a településfejlesztési koncepció megvalósulhasson, az 

önkormányzatoknak (~20.000 fős lélekszám felett) általában és optimális esetben az alábbi 

szakmai tervekkel és koncepciókkal kell rendelkezniük:  
 

- gazdaságfejlesztési koncepció, 

- költségvetési terv és általános gazdálkodási koncepció, 

- ingatlangazdálkodási, helyiséggazdálkodási és lakásgazdálkodási koncepció, 

- településrendezési, szabályozási terv és helyi építési előírások, 

- közlekedésfejlesztési koncepció, 

- víz, szennyvíz és energiaellátási fejlesztési terv, 

- zöldterületek, parkok, rekreációs területek fejlesztési terve, 

- természetvédelmi koncepció, 

- művészeti és kulturális koncepció, 

- oktatási koncepció, 

- egészségügyi koncepció, 

- szociálpolitikai és a szociális ellátás fejlesztési koncepciója, 

- a környezetvédelmi és a környezeti károk csökkentésének koncepcionális terve, 

- hulladékgazdálkodási terv, 

- közbiztonsági, bűnmegelőzési koncepció, 

- kommunikációs stratégia. 
 

Célszerű, ha a képviselőtestület, ill. a szakbizottságok többször is foglalkoznak a 

településfejlesztési koncepcióval a készítése során. Ezt elsőként akkor célszerű megtenni, 

amikor a koncepció szerkezeti terve, vázlata már elkészült, másodszor amikor már a 

koncepció egyfajta „0”-dik változata is rendelkezésre áll, majd pedig a prioritási lista 
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elfogadását kell politikai döntéssel legitimálni. Végezetül a koncepciót határozattal fogadja 

el a képviselőtestület.  
 

 

A településfejlesztési tervfajtákról (koncepciókról, programokról) teljes körű tájékoztatást nem 

kaptunk, mivel a középtávú településfejlesztési programok adatait nem minden megye gyűjti. A 

hosszútávra szóló településfejlesztési koncepciókról valamennyi megye adataival rendelkezünk, így 

megállapítható, hogy az ország 3144 települése közül 1503 település, az összes település 48%-a 

rendelkezik ilyen tervfajtával, azonban az egyes megyék településeinek tervkészítési aktivitása 

jelentős eltéréseket mutat, pl. Somogy megye településeinek 86%-a, Fejér megye településeinek 

79%-a rendelkezik hosszú távú településfejlesztési koncepcióval, viszont Veszprém megye 18%-os 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 21%-os arányú tervállományról adott tájékoztatást. Egyes 

megyékben még napjainkban is csak a települések kis százaléka rendelkezik hosszútávra szóló 

településfejlesztési koncepcióval. (Győr-Moson-Sopron megyében 34%, Heves megyében 36%, Zala 

megyében 37% és Bács-Kiskun megyében 40%) A megyék településeinek fejlesztési tervállományára 

vonatkozó átlagszámok mögött az a leglehangolóbb tény, hogy a városok(!) mintegy 12%-a nem 

rendelkezik hosszú távú fejlesztési elképzelésekkel. 

A középtávú településfejlesztési programok csak a települések kisebb hányadánál készülnek, pedig 

az Ötv. előírásai szerint a középtávú gazdasági programok kötelező összeállításával annak részeként, 

vagy ahhoz kapcsolódóan a településfejlesztési programok is elkészíthetők. Sajnos csak 11 megye 

által szolgáltatott adatokat, melyekből megállapítható, hogy a középtávra készülő fejlesztési 

programokat az önkormányzatok nem kezelik jelentőségükhöz mérten. A településfejlesztési 

programok szükségességét leginkább a Pest megye települései ismerték fel, ahol 147 település, a 

megye összes településeinek 79%-a rendelkezik középtávú településfejlesztési programmal 

napjainkban. 
 

A koncepció végrehajtása gyakran problémát okoz az önkormányzatok számára. Egyrészt az 

önkormányzatok jellemző forráshiánya meglehetősen behatárolja a település működési 

területét – bár a koncepció elméletileg az egyes feladatok megvalósításához pénzügyi 

javaslatokkal is él – másrészt pedig a polgármesteri hivatalok dolgozói inkább végrehajtók, 

mintsem stratégiai megvalósítók. A településfejlesztési koncepció megvalósítása azokon a 

településeken sikeresebb, ahol a helyi vezetés tipológiája innovatív/cselekvésorientált, 

partneri / korporatív / érdekegyeztető, vagy technokrata / szakértői. 

 

A településfejlesztési koncepció készítése során, összegezve a 3 legfontosabb elem: 

- 1. A településfejlesztési tervezés nem része, hanem előzménye a településrendezési 

tervezésnek és szükségszerűen komplex tevékenység, amely a településfejlődés 

minden hatótényezőjével (társadalmi, gazdasági, környezeti, stb.) számol. Túlhaladott 
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és korszerűtlen az a nézet, mely szerint a műszaki-fizikai jellegű rendezési tervezés 

kiegészítője, ill. ikerpárja a társadalmi-gazdasági jellegű fejlesztési tervezésnek. 

- 2. A településfejlesztési tervezés, a települési jövőkép, a fejlesztési akciók 

meghatározása a település társadalmának, ill. az őt megtestesítő önkormányzatnak a 

feladata, ezért a tervkészítést az érintettek legszélesebb körének bevonásával kell 

végrehajtani. A széleskörű helyi társadalmi párbeszéd kialakításához célszerű igénybe 

venni a közösségi kapcsolatokra és a kommunikációs munkára kiképzett 

szakembereket, közösségfejlesztőket. Ebben a tervezési fázisban a szaktervezők 

elsősorban kiszolgálói, segítői lehetnek a tervezés folyamatának. 

- 3. A településfejlesztés sokszereplős tevékenység, melynél a koordinációt és a 

közösségi érdekek képviseletét az önkormányzat biztosítja, de a településfejlesztésnek 

(és tervezésnek) fontos szereplője valamennyi ott élő állampolgár, intézmény, 

gazdasági és civil szervezet, beruházó-, tervező-, kivitelező- és banki szakember. 

 

Milyen változásokra volna szükség a településtervezésben? (László) A települések 

fejlődése a jelenleginél gyorsabb ütemű, és tudatos fejlesztése azt igényli, hogy a 

településtervezés gyakorlatát a kor követelményeinek, kihívásainak megfelelően 

korszerűsítsük. Ilyen a településtervezés fejlesztési oldalának megerősítése, a közszféra és 

magánszféra szorosabb – a közérdeket jobban szolgáló – együttműködése, a tervezési 

folyamat ésszerűsítése és a tervezés társadalmasításának szükségessége. Az átfogó mindenre 

kiterjedő korszerűsítés külön törvényi szabályozással a „Településtervezési törvény” 

megalkotásával volna megoldható – ami azonban a szükséges szemléleti átalakulás és a 

széleskörű jogszabályi változtatások igénye miatt csak hosszabb idő alatt oldható meg. 

Reális célkitűzés szerint a jelenlegi településtervezési rendszer hiányzó elemeit, elsősorban a 

településfejlesztési tervezést kell szabályozni, egyidejűleg a meglévő jogszabályok 

felülvizsgálatával, módosításával és kiegészítésével. Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, 

hogy az önkormányzatoknak és a tervezőknek törekedni kell a mai szabályozási keretek jobb 

kihasználására, alkalmazására. A jelenlegi jogszabály előírások (Étv., OTÉK) nem tesznek 

különbséget a különböző nagyságú és fejlődési dinamikájú települések terveinek tartalmában, 

ezért a kis falvaktól a nagyvárosokig ugyanannak az előírásrendszernek kell megfelelni. Nincs 

meghatározva a különböző tervtípusok tartalmi követelménye, ami lehetőséget ad az eltérő 

értelmezésekre. Az önkormányzatok – a költségkímélés miatt is – az egyszerűsített, de jól 

használható tervek készítésében, a tervezők pedig a részletesen kidolgozandó tervek 

készítésében érdekeltek. A hatályos törvényi szabályozás ugyan lehetőséget ad a szabályozási 

 60



terveknek részterületekre történő elkészítésére, de a stagnáló kis települések szempontjából ez 

még mindig túlzó előírás. A kompromisszumos megoldás az lehetne, hogy az ilyen 

településeknél megkövetelnénk a szabályozásnak valamilyen minimális szintjét. Szükséges 

ezért a települési tervek differenciált tartalmú követelményeinek kidolgozása, 

meghatározva a különböző adottságú településekre készülő tervek minimális tartalmát.  
 

 

II. 3. 3. Ellenőrző kérdések 

• Mi a településtervezés? 

• Milyen településtervezési alapfogalmakat ismer, és milyen kapcsolat van ezek között? 

• Mi a településfejlesztés lényege, és miként szabályozza a hazai jogrendszer? 

• Milyen munkarészei vannak a településfejlesztési koncepciónak? 

• Miért célszerű ún. komparatív településfejlettség-vizsgálatot készíteni? 

• Miért fontos a lakosság bevonása a koncepció készítésébe? 
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II. 4. Településrendezés 
 

A településrendezés – mint korábban láttuk, szorosan összefügg a településfejlesztéssel, a 

településrendezési dokumentumok logikus folytatásai (kellene, hogy legyenek) a 

településfejlesztési koncepciónak, még ha ez jelenleg nincs is egzakt módon szabályozva. 
 

 

Hogyan készülhetnek mégis rendezési tervek (azaz, mint később ismertetésre kerül: 

településszerkezeti terv, és szabályozási terv) koncepció hiányában? Gyakorlatban egy-egy ilyen 

településrendezési tervet mérnöki irodák, jellemzően építész végzettségű szakemberek készítenek. 

Ők ezzel a – már korábban kifejtett – hibás építészeti személettel állnak a fejlesztési kérdésekhez is: 

számtalan település készített már úgy településszerkezeti tervet, hogy a készítő leült a 

polgármesterrel beszélgetni, hogy mégis mit szeretne elérni az önkormányzat a következő néhány 

évben, majd ezeket az elképzeléseket 5-10 oldalban összefoglalták, „rendezési tervet megalapozó 

településfejlesztési koncepció” elnevezéssel ill.. Ennek káros, és értelmetlen voltát már kár is 

ecsetelni. 
 

 

Azonban a településrendezés nemcsak a településfejlesztéssel, hanem a 

területrendezéssel is szorosan összefügg, hiszen egy település rendezési tervének 

összhangban kell lennie a felsőbb területi szintek rendezési terveivel. Ezért röviden, 

muszáj kitérni az országos és a megyei rendezési tervek tartalmára is.  
 

Az országos és megyei rendezési tervekről szólva, először fel kell tenni a kérdést, hogy 

miben függ össze a településrendezés a területrendezéssel? Az országos területrendezésről 

szóló törvény érdemi többletfeladatokat nem tartalmaz az önkormányzatok számára, de a 

megyei és a kiemelt térségi terveken keresztül a települések mozgásterét szűkíti, több tervi 

elem figyelembevételét írja elő. Az előírások nagyobb figyelmet, gondosabb tervezést és 

esetenként alapos vizsgálatokat és elemzéseket kérnek a városoktól és a falvaktól (a meglévő 

elemeken túl a tágabb térség adottságai alapján tervezett tervelemek és előírások közti 

egyensúlyozás igen kényes feladat). Az országos és megyei rendezési tervekben foglalt 

szabályoknak az adott területhasznosítási kategória által érintett települések igazgatási 

területére vetítve, településenként is teljesülniük kell. 
 

 

Ez azt jelenti, hogy attól a településrendezési terv nem térhet el. Ezért nem lehet települési szinten 

átminősíteni, pl. egy honvédelmi területet lakóövezetté (lásd: Tubes-ügy). 
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Magyarországon a XX. században nem készült olyan országos léptékű területrendezési terv, 

amely a térségi szerkezet meghatározását és a területhasznosítás szabályozását egyaránt, 

parlamenti jóváhagyással rendezte volna.  
 

 

A területrendezés olyan igazgatási, területszervezési, és terület-felhasználási 

tevékenység, amelynek célja, az ország, és közigazgatási, valamint speciális térségi 

területein a: 
 

 

- társadalmi–gazdasági céloknak megfelelő, az ökológiai követelményeket 

kielégítő térbeli-fizikai szerkezet kialakítása; 

- a közösségi érdekek érvényesítése a területek rendeltetésszerű 

igénybevételében, az erőforrások racionális hasznosításában; 

- a környezetkárosodás mérséklésének, a táji–természeti, a kulturális és a 

művi értékek átfogó védelmének, a kulturális örökség megőrzését 

előmozdító feltételek létrehozásában való közreműködés. (Kőszegfalvi) 
 

 

A területrendezés jellege kettős: 
 

 

- 1. a területfejlesztés meghatározó eszköze, 

- 2. átfogó jellegű, sokirányú területi célt megvalósító tevékenység. 
 

 

A területrendezés tartalmát nagyban meghatározza a területgazdálkodás és a terület-

felhasználás. Ez az úgynevezett racionális területgazdálkodáshoz kapcsolódik, mely 

tevékenység lényege, hogy tudomásul véve azt a tényt, hogy a terület, mint erőforrás nem 

bővíthető, pótolható, csupán ésszerű, gondos kezelés, és előrelátó gazdálkodás hatására 

őrizhető meg. 

 

Az 1996. évi, területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. törvény definiálja a 

területrendezési terv fogalmát is: az ország, ill. egyes térségek nagytávlatú műszaki-fizikai 

szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi 

adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek 

érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a terület-
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felhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét tartalmazó dokumentum. 

Magyarországon átfogó országos területrendezési terv a kilencvenes évek végén 

koncepcionálódott, majd 2003-ban fogadta el az országgyűlés, amely 2008-ban került 

megújításra, mivel felülvizsgálata ötévenként kötelező. 

 

 

Országos Területrendezési Terv. (OTrT). A terv nem konkrétan megvalósítandó fejlesztési 

célokat, hanem egy távlati optimális nagytérségi szerkezetet és területhasznosítási rendet 

határoz meg. 

 

 

A rendszerváltás gazdasági-társadalmi hatásainak napjainkra már a területi fejlődést és az 

országos léptékű területhasználatot is befolyásoló következményei lettek. Megváltoztak az 

országos térszerkezeti súlypontok és erővonalak, megváltozott a határ menti térségek 

helyzete, nőtt a szuburbanizálódási, agglomerálódási folyamat üteme. Felgyorsult az országos 

jelentőségű infrastruktúra hálózat fejlesztése, egyre jelentékenyebbé váltak az ország 

nemzetközi térszerkezeti kapcsolatai. Mindezek a folyamatok rendezést, szabályozott 

mederben tartást igényelnek. Az OTrT. tehát kialakítja a különböző térségi kategóriákat, az 

ezekhez tartozó előírásokat egységesíti, és összhangot teremt a területrendezési tervek között.  

 

 

Az OTrT meghatározza az ország egészére – M = 1:500.000 léptéknek megfelelő mélységben 

– a területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó „jövőképet” és az annak 

elérését szolgáló szabályokat. Ezért csak olyan építményeket és terület-felhasználási 

döntéseket tartalmaz, amelyek az ország egészének működőképessége és az európai 

térszerkezetbe való beillesztése szempontjából döntő jelentőségűek. Nem foglalkozik 

olyan térségi jelentőségű építményekkel és terület-felhasználási kérdésekkel, amelyek 

megyei, vagy regionális fontossággal bírnak. Az országos területrendezési terv 

területhasználatra és a műszaki infrastruktúrára vonatkozó előírásai többszörös áttétellel, a 

megyei területrendezési terveken és a településrendezési terveken keresztül, a „százalékos 

hierarchia” alapján érvényesülnek.  
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A „százalékos hierarchia” a terület-felhasználásra vonatkozó szabályozás logikája szerint 

azt? határozza meg a megyei tervek számára, hogy egy adott országos terület-felhasználási 

kategórián belül milyen megyei terület-felhasználási kategóriákat lehet alkalmazni, a megyei 

terv pedig meghatározza a településrendezési tervek számára, hogy adott megyei terület-

felhasználási kategóriákon belül milyen települési terület-felhasználási egységeket kell 

kijelölni. Ilyen módon biztosítható, hogy az ország egy részére (tájegységére) jellemző 

terület-felhasználás (pl. „erdős” térség) a megyei és települési tervekben továbbra is megtartsa 

meghatározó jellegét, és ne változhasson meg lényeges mértékben. Ez a szisztéma 

ugyanakkor kellő rugalmasságot is biztosít mind a megyék, mind pedig a települések számára 

a saját rendezési terveik elkészítése során.  

 

A területrendezési tervet bizonyos időközönként felül kell vizsgálni – ez természetes – az 

előre nem tervezhető műszaki, vagy gazdasági fejlesztések hatására. Így az OTrT-t ötévenként 

vizsgálja felül a parlament. Az első felülvizsgálat során a törvény eredeti célrendszere, 

felépítése, szerkezete alapvetően nem változott, a hangsúly elsősorban a tartalmának és a 

szabályozásának a pontosításán és kibővítésén volt.  

 

Kiemelt cél volt, hogy legyen átjárhatóbb a terület- és településrendezési tervek közötti 

hierarchikus kapcsolat, valamint, hogy a közös kapcsolódási pontokon keresztül kerüljön 

közelebb a területrendezési és területfejlesztési tervezés. Látható, mérhető eredménye ez 

utóbbi célkitűzésnek nem lett. 

 

A megyei rendezési tervek az OTrT. és a Tftv. által meghatározott tartalom szerint készülnek, 

térség-felhasználási kategóriái lényegében az országos rendezési tervével egyeznek. 

 

Az országos területrendezési terv terület-felhasználási kategóriái a következő oldalon 

láthatók: 
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Országos terület-felhasználási kategóriák 
(legalább 1000 ha) 

a) erdőgazdálkodási térség 

b) mezőgazdasági térség 

c) vegyes terület-felhasználású térség 

d) vízgazdálkodási térség 

e) települési térség 

f) építmények által igénybe vett térség 

Kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási 

kategóriák (legalább 50 ha) 

a) erdőgazdálkodási térség 

b) intenzív hasznosítású mezőgazdasági térség 

c) nem intenzív hasznosítású mezőgazdasági térség 

d) vízgazdálkodási térség 

e) városias települési térség 

f) nem városias települési térség 

g) építmények által igénybe vett térség 

Országos övezetek: 

a) országos ökológiai hálózat 

b) kiemelten fontos érzékeny természeti terület 

c) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

d) komplex táj-rehabilitációt igénylő terület 

e) kulturális örökség szempontjából országos 

jelentőségű terület 

f) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

terület 

g) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe 

h) síkvidéki ár-apasztó tározó és az ártéri 

tájgazdálkodás célterülete 

Kiemelt térségi és megyei övezetek: 

a) védett természeti terület 

b) védett természeti terület védőövezete 

c) természeti terület 

d) ökológiai (zöld) folyosó 

e) térségi táj-rehabilitációt igénylő terület 

f) tájképvédelmi terület 

g) térségi hulladék-lerakóhely kijelöléséhez vizsgálat 

alá vonható terület 

h) rendszeresen belvízjárta terület 

i) hullámtér és nyílt ártér 

j) csúszásveszélyes terület 

k) eróziónak kitett terület 

l) széleróziónak kitett terület 

m) honvédelmi és katasztrófavédelmi terület  
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Magyarország szerkezeti terve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: VÁTI 

 

A településrendezés hazai szabályozása. Hazánkban sajátosan az építésügy volt az ágazati 

szakterület, amely a terület-, és településrendezés kérdéseit szabályozta. A területfejlesztésről 

és területrendezésről szóló, 1996. évi XXI.-es törvény rendelkezik egy önálló 

településfejlesztési törvény megalkotásának szükségességéről. A törvény elfogadásával 

párhuzamosan készült az új építési törvény, és a szabályozás szükségessége, ill. a rossz 

hagyományok miatt a települési szabályozási terület egy része, a településrendezés így az 

építésügybe integrálódott. Így az 1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet 

alakításáról és védelméről (Étv.) – tartalmazza a településrendezési jog szabályait. 

Érvényessége kiterjed a települések területének rendezésére, a településrendezés tervezésére 

egyaránt. A törvény legsúlyosabb hibája, hogy mindezeket a területeket az építéstudomány 

települési kategóriának tekinti, holott ezek a feladatok a településtudomány integratív, 

holisztikus rendszerébe illeszkednek. A zűrzavart tovább fokozza, hogy az Étv. nem, vagy 

csak elnagyoltan szabályozza a legfontosabb fogalmakat (településfejlesztés, 

településtervezés, településrendezés). Mindennek ellenére megállapítható, hogy a 

településrendezés jogi szabályozása alapvetően megoldott. Az Étv. részletes eljárási rendet ír 

elő a településrendezési szabályok, és a helyi építési szabályzatok elkészítésének menetére. Ez 
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az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 

20.) Kormányrendelet módosítása: 182/2008. (VII.14.) alapján érvényesül. 
 

A településrendezés a települési önkormányzatnak a településfejlesztési döntésekben 

meghatározott célok megvalósulását szolgáló, továbbá annak kereteit meghatározó 

műszaki-tervezési, szabályozási és igazgatási tevékenysége.  
 

A településrendezés figyelembe veszi: 

- az ökológiai elvárásokat 

- a fenntartható fejlődés feltételeit 

- a racionális területhasznosítás követelményét 
 

 

A racionális földhasználat elve lényegében azt takarja, hogy a magasabb aranykorona értékű földeket 

lehetőség szerint ne vonják be lakó-, vagy gazdasági övezetbe. 
 

 

A településrendezés az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan:  

- biztosítja a település térbeli-fizikai szerkezetének kialakításához szükséges 

településrendezési feltételeket; 

- ellátja az infrastruktúra-rendszerek elhelyezkedéséből, fejlesztéséből, és 

üzemeltetéséből adódó településrendezési feladatokat; 

- hozzájárul az átfogó környezetvédelem szempontjainak érvényesítéséhez, a 

települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkák szabályozásához; 

- megteremti a hátteret a táji-természeti és művi-kulturális értékek települési szintű 

védelméhez; 

- kialakítja az épületek, műtárgyak és más építményfajták (a továbbiakban együtt: 

építmények) építési előírásait; 

A településrendezés célja: 

- a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása; 

- az építés helyi rendjének szabályozása; 

- a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme; 

- az országos, térségi, települési és magánérdekek összhangjának megteremtése; 

- az erőforrások hasznosításának elősegítése a fenntartható fejlődés szempontjainak 

figyelembe vételével. 
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A településrendezés eszköztára. Szűkebb értelemben véve a településrendezési terveknek 

két fajtája van, a településszerkezeti22 terv, és a szabályozási terv, mely utóbbi alkalmazása a 

gyakorlatban a helyi építési szabályzattal együtt történik. 
 

 

A településrendezési terv részei: 
 

Településszerkezeti terv 
(térképes dokumentum) 

 

Településszabályozási terv 
(térképes dokumentum) 

 

Helyi építési szabályzat 
(szöveges dokumentum) 

 

A településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepció alapján meghatározza az egyes 

területrészek felhasználási módját, a műszaki infrastruktúra elemeinek a település 

szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését település alakításának, 

védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait. 

 

A településszerkezeti tervnek kötelezően megalkotandó és alátámasztó szakági 

munkarészekből kell állnia. Ezek a munkarészek:  
 

- kötelező: környezetalakítás, közlekedés (hálózati, csomóponti és 

keresztmetszeti), ill. az övezeti tervlap-készítés; 

- alátámasztó: tájrendezés, közművesítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz, 

energia), és hírközlés (távközlés, műsorszórás). 

 

Mindezek mellett ugyanakkor lehetnek egy-egy településnek egyéb speciális helyi 

sajátosságai is, ezek ugyanúgy bekerülhetnek a településszerkezeti tervbe. Mivel a települési 

tér, és a település környezete a társadalmi-gazdasági hatások következtében folyamatosan 

változik, a településszerkezeti terv sem lehet konstans. Fontos ugyanakkor, hogy 

kiszámítható, átlátható keretet biztosítson évekre, de szükséges az időnkénti megújítása is. A 

                                                 
22 A települések szerkezetét a vonalas műszaki infrastruktúra (elsősorban közutak, nyílt 
csatornák és kötöttpályás közlekedési vonalak) adják. A település szerkezete – 
kialakulásának körülményeitől függően – lehet szabálytalan, átmeneti és szabályos. A 
szabálytalan, halmaz-szerkezetű települések spontán letelepedés útján jöttek létre, ilyenek 
az európai városközpontokban a középkorból fennmaradt girbe-görbe, keskeny utcácskák. 
Átmenetiek a védelmi céllal kör, vagy orsós szerkezetben kialakult települések, míg a 
szabályos szerkezetet a sakktábla-szerűen és mértani idomok szerint, pl. sugár- és körút 
rendszerben tervezett települések, vagy a szalagtelkes formában letelepített jobbágyporták 
szalagtelkei képviselik. 
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szerkezeti tervet ezért tízévente felül kell vizsgálnia az önkormányzatnak. A 

településszerkezeti tervet az önkormányzat határozattal fogadja el. 

 

Szigetszentmiklós város településszerkezeti terve 
 

 
 

Hogyan értelmezzünk egy ilyen – szerkezeti terv rajzi munkarészét képező – ábrát? A 

különböző jelölések (vonalak, pontok, színek) a különböző terület-felhasználási egységeket, 

építési övezeteket jelölik. A különböző jelölések az OTÉK alapján egységesek kellenek, 

hogy legyenek minden településen. Lehetőség van fekete-fehér, és színes ábrázolásra 
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egyaránt. A szerkezeti terv, vagy a szabályozási terv térképi mellékletén minden esetben fel 

kell tüntetni ezeket a jelöléseket. 
 

 

Településszerkezeti terv 
jelkulcsa 

 

A fenti ábra a példában szereplő Szigetszentmiklós szerkezeti tervének jelmagyarázatát 

tartalmazza. Nézzük meg a példán keresztül, hogy milyen lakóövezeti kategóriákat tartalmaz 

az OTÉK, és ezekből melyek találhatóak meg Szigetszentmiklóson! Az OTÉK lakóterületként 

négy színskála segítségével, négy lakóterületi kategóriát állapít meg: 
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Azaz, nagyvárosias beépítési módot, kisvárosiast, kertvárosiast, és falusiast. Ezek közül a 

példánkban szereplő Szigetszentmiklóson kettő – kisvárosias övezet és kertvárosias övezet 

található:  

 

 
 

A piros színnek ez a két árnyalata a település térképi ábrázolásán is jól látható. Azt, hogy 

ezekben az övezetekben mit lehet építeni, hogyan, stb. azt részletesebb, nagyobb méretarányú 

térképi dokumentum, a szabályozási terv tartalmazza.  

 72



A szabályozási terv a település közigazgatási területének a beépítésre szánt részét 

(régebbi elnevezéssel a belterületét) tartalmazza. Beleértve annak egyes, legalább 

telektömb nagyságú területrészeinek a felhasználásával és beépítésével, továbbá a 

környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi 

követelményeket, jogokat és kötelezettségeket. A szabályozási terv két részből áll: 
 

  - szabályozási tervlap (térképes, rajzi munkarész), 

  - helyi építési szabályzat (szöveges munkarész). 
 

 

A helyi építési szabályzatot az önkormányzat rendelettel fogadja el, így az egy 

közvetlenül befolyásoló eszköz a település kezében, amely segítségével szabályozni tudja a 

településszerkezeti tervben megfogalmazottakat. A szabályozási terv egységben kell, hogy 

legyen a településszerkezeti tervvel. Amennyiben eltérés van a kettő között, akkor a 

településszerkezeti tervet előzetesen módosítani kell. A szabályozási terv elkészítése kötelező 

újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területek kialakítása esetén.  
 

 

Tegyük fel, hogy egy település elkészíti a szerkezeti és a szabályozási tervét a törvény által előírt tíz 

éves időtartamra. Mondjuk, három év elteltével megjelenik a településen egy építési vállalkozó, 

felvásárol néhány szántóterületet, majd azzal a kérelemmel fordul az önkormányzathoz, hogy 

szeretné ezeket a területeket belterületbe vonni, és ott lakóparkot építeni.  

Az önkormányzat dönthet úgy, hogy ezt nem támogatja, de úgy is, hogy igen. (Az ilyen prompt ötletek 

támogatásáért cserében általában valamilyen közcélú fejlesztést szoktak kérni az önkormányzatok, 

mint kapcsolódó útszakasz aszfaltozása, vagy körfogalom építése, stb.) Támogatási szándék esetén 

viszont módosítani kell a vonatkozó területrész szabályozási tervét, hiszen az, jelen állapotában 

szántóterület, ráadásul „beépítésre nem szánt” külterület, így oda építkezni nem lehet. Ilyenkor a 

szabályozási terv elkészítését, és a településszerkezeti terv módosításának költségét a vállalkozóra 

célszerű terhelni. Vagyis, míg a szerkezeti terv 10 éves időtartamra készül – és jó esetben vele 

egyidejűleg készítik el a szabályozási tervet is – addig egy adott területrész besorolásának 

módosításával, pl. újonnan beépítésre szánt létesítése esetén menet közben is módosulhat mind a két 

dokumentum. Ez a tíz éves keretet azonban nem módosítja. Olyan eljárás is gyakori, hogy a „tűrt” 

befektetői szándék támogatásához településfejlesztési hozzájárulást kér az önkormányzat. Pl. a 

kialakított telkekből intézményi terület céljára x db telek „leadása” az önkormányzat számára, vagy a 

megépítendő lakások után fizetendő hozzájárulás. 
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Az áttekinthetőség kedvéért a szabályozási tervet szelvényekre szokták bontani, így lehetővé 

válik egy-egy terület részletes ábrázolása. 
 

Szelvényekre bontott szabályozási terv 
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A szelvények egyesével történő kiemelésénél már az övezeti besorolások, és az egyes telkek, 

valamint a rajta található felépítmények is megtalálhatóak. 
 

Szabályozási terv egy szelvénye, az (építési) övezeti besorolások feltüntetésével 

 
 

Természetesen, ehhez is ugyanúgy tartozik jelölési útmutató, a szelvény részletessége miatt 

azonban jellemzően jóval több információval. Arra vonatkozóan, hogy az adott övezeten belül 

konkrétan milyen besorolású telkek találhatóak, már az építési szabályzat ad részletes 

magyarázatot. 
 

A helyi építési szabályzat a település beépítésre szánt területén (régebben: belterületén), a 

helyi sajátosságoknak megfelelően az építés rendjét – annak feltételeinek és módjainak 

meghatározásával – megállapító helyi települési önkormányzati rendelet. 
 

Helyi építési szabályzatot minden olyan esetben készíteni kell, amikor szabályozási terv 

készítése is kötelező. Az önkormányzatnak egyéb, speciális településrendezési eszközei is 

vannak. Ezek segítségével lehetősége nyílik arra, hogy a településrendezési elképzeléseket a 

helyi rendezési célok elérése érdekében közvetlenül megvalósítsa. Ezeket az önkormányzat 

szintén rendelettel fogadja el.  
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A településszerkezet és a terület-felhasználás rendszerezése érdekében a települések 

igazgatási területét építési szempontból beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt övezetekre 

kell osztani, melyeket a településszerkezeti terv, és a szabályozási terv egyaránt tartalmaz.  
 

- beépítésre szánt terület: (belterületi építési övezet) beépített, vagy további 

beépítésre kijelölt terület, amelyen belül az építési övezetekben az építési telkek 

megengedett beépítettsége legalább 10% 

- beépítésre nem szánt terület: (külterületi övezet) amelyen belül az övezetekben a 

telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5% 
 

Mindez azt jelenti, hogy a beépítésre szánt területeken az építési telkek minimum tíz 

százalékát be kell építeni. A beépítés felső határa építési övezetenként eltérhet egymástól. A 

beépítésre nem szánt területeken is lehet építmény, ez nem jogszabályellenes, azonban az 

építmény összterülete nem haladhatja meg a telek nagyságának 5%-át. Ilyen be nem építhető 

területen álló építmény lehet például egy présház a szőlőhegyen, szerszámtartó bódé a 

szántóföldön, stb. 
 

Fontos szabály, hogy a település igazgatási területén belüli azonos szerepkörű, jellegű, 

beépítettségi intenzitású területrészeket azonos terület-felhasználási egységbe kell sorolni.  
 

 

Beépítésre szánt terület lehet: 
 

Lakóterület 
 

Nagyvárosias lakóterület 
 

Kisvárosias lakóterület 
 

Kertvárosias lakóterület 
 

Falusias lakóterület 
 

Vegyes terület 
 

 

 

 

Vegyes terület lehet: 

Településközpont vegyes terület: olyan, több önálló 

rendeltetési egységet magába foglaló, lakó, igazgatási, 

kereskedelmi, vendéglátó, oktatási, egyházi, stb. épüle-

tek, sportlétesítmények, üzemanyagtöltő-állomás, ame-

lyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunk-

cióra; 

Központi vegyes terület: több, 

önálló rendeltetési egységet ma-

gába foglaló, elsősorban központi 

igazgatási, kereskedelmi, szolgál-

tató gazdasági épületek elhelyezé-

sére szolgál. 
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Folytatás: Vegyes terület lehet: 
Gazdasági terület: elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. Lehet: 

Ipari terület, amely olyan gazdasági célú ipari építmények 

elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt terü-

leten nem helyezhetők el. Az ipari terület is kétféle lehet: 

Kereskedelmi, szolgáltató 
terület, amely elsősorban 

nem jelentős zavaró hatású 

gazdasági tevékenységi célú 

épületek elhelyezésére szol-

gál. 

jelentős mértékű zavaró 

hatású terület (pl. gyár), 
egyéb terület (pl. raktár). 

Üdülőterület 
 

Üdülőházas terület: pl.: 

kempingek, üdülőtáborok 
Hétvégi házas terület 

Különleges terület: olyan speciális területek, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények 

különlegessége miatt a többi területektől eltérő típusú, fajtájú területek. Ilyenek lehetnek: 

nagy bevásárlóközpontok, vásárok, kiállítások területei, oktatási központok [egyetemi 

campusok területei, egészségügyi területek (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő 

stb.)], a megújítható energiaforrások építményeinek területei (pl. szél- és napenergia), állat- 

és növénykertek, nyersanyaglelőhelyek (bányák), honvédelmi területek, stb. 
 

Beépítésre nem szánt terület lehet: 

Közlekedési és 

közműterület. 
Zöldterület (állandóan növényzet-

tel fedett közterület: közkert, park) 
Erdő-

terület 
Mezőgazda-

sági terület 
Vízgazdálko-

dási terület 
 

Speciális kategóriát képeznek a védőterületek. Védőterület elsősorban a metro- és 

megapolisok, a nagy ipari üzemek negatív hatásaival küszködő települések, az agglomerációk 

számára lehet fontos, esetükben, a szakirodalomban egyre inkább elterjedő „pufferzóna” 

kifejezés a helyesebb. Védőterületek kialakítása szükséges ott is, ahol például valamilyen 

környezetszennyező forrás (üzem, autópálya, stb.) található a település közigazgatási határán 

belül. A védőterület legtöbbször telepített erdő23, vagy a zajvédő fal zónája. 

                                                 
23 Az erdős védőterület a véderdő. A telepített erdő védheti a lakóövezeteket a 
légszennyezés és a zaj ellen, a mezőgazdasági területeket a futóhomok ellen. Fontos tudni, 
hogy az árvíz elleni véderdő, nem azonos az ártéri erdővel, vagyis a gátakon belüli erdőkkel. 
Az árvízi véderdő a nagy folyók hegyvidéki vízgyűjtőterületén a lejtőket borító természetes 
erdő, amely meggátolja a csapadék- és olvadékvíz gyors lefolyását és az árhullám 
veszélyes, gyors lefutását. Az 1990-es évek végén a nagy tiszai áradások oka a kárpátaljai 
és máramarosi ellenőrizetlen tarvágásokban keresendő. Az erdők híján gyorsan lefolyó víz a 
talajt is lemossa, felerősítve a véderdők végleges eltűnésének folyamatát. Ez játszódott le az 
ókorban Dél-Olaszország hegyvidékein, s a táj azóta is sziklahegy-sivatag, ún. torrens, 
rendkívül gyors és heves áradású folyókkal. A települések nem a folyóvölgyekben, hanem a 
sziklás hegyoldalakon alakultak ki. 
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A védőterület (általában telepített erdő) lehet: 

védőövezet (biztonsági 

övezet); 
nyomvonal jellegű építmény (pl.: autópálya) esetén védősáv 

(biztonsági sáv). 

 

Láttuk, hogy egy szelvény már egészen részletes információkat tartalmaz. Észrevehető, hogy 

az – konkrét példánknál, a szigetszentmiklósi lakóterületi övezeteknél maradva – egyes 

övezetek, mint kisvárosias (Lk), valamint kertvárosias (Lke) mellett különböző számok is 

szerepelnek.  

 
Ezek a számok az adott övezeti besoroláson belüli apróbb eltéréseket jelölik. Nézzük meg, 

hogy miként néz ez ki konkrétan a helyi építési szabályzatban, a példánkban szereplő 

Szigetszentmiklóson: 

 
ill.: 

 
Az adott kategóriák konkrét szabályait táblázat is összefoglalja: 
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Tehát a szabályozási terv alapvető terület-felhasználási övezeteit helyi építési szabályzatban 

tovább lehet finomítani műszaki, technológiai előírások megadásával.  
 

Magánszféra részvétele a településrendezésben. A közérdekű fejlesztési feladatoknak a 

magánbefektetők részéről történő átvállalásáról már szóltunk korábban is. Európa több 

országában kialakultak azok a szabályozott eljárások, módszerek, melyek kölcsönösen 
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előnyösek mindkét oldal számára. A magán és közösségi szféra közötti intézményesített 

együttműködésre hazánkban is megtörténtek a kezdeti lépések. 
 

Az Étv. 2006. évi módosításával bevezetésre került a településrendezési szerződés 

„jogintézménye”, lehetősége teremtve ezzel a közérdekű és magánérdekű fejlesztések 

harmonizálására. Az együttműködés – mint láttuk – eddig elsősorban a településrendezési 

tervek készítésére korlátozódott és a tervezési költségek magánfejlesztőkre történő áthárítását 

célozta. Tapasztalatok szerint, így a megállapodások, ill. a szerződések többnyire a 

magánbefektetők elképzeléseinek kedveztek, két okból is. Egyrészt a magánbefektetők az 

esetek többségében felkészültebbek, nagyobb tapasztalattal és szakembergárdával 

rendelkeznek, másrészt a hazai műszaki-fizikai szempontú szabályozás a társadalmi, 

gazdasági jellegű szempontokat csak korlátozott mértékben tudja beépíteni a tervezési 

folyamatba. A közérdek hatékonyabb képviselete érdekében ezért a településrendezési 

szerződések esetében a mainál részletesebb szabályozásra, a feltételrendszer szigorítására 

volna szükség. 
 

 

Példa egy településrendezési szerződés lényegi pontjaira vonatkozóan: 
A Beruházó a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az Étv. 30/A § szerinti településrendezési 

szerződés megkötésével vállalja, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 

közterület kialakítási tervben megjelölt területen, mint fejlesztési területen, a szükséges közműveket, 

utat és egyéb létesítményeket a közterület kialakítási tervben megjelölt műszaki tartalommal meg- ill. 

átépíti, és biztosítja azok rendeltetésszerű használatát. 
 

A Beruházó kérésére és költségviselése terhére az Önkormányzat lehetőséget biztosít a Város Helyi 

Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló rendeletével 

(továbbiakban: HÉSZ) összhangban lévő fejlesztések megvalósítására. 
 

A Beruházó saját fejlesztési terveivel összhangban a felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó 

már most kötelezettséget vállal a következőkre. A HÉSZ-al összhangban lévő beruházási programja 

keretében a szabályozási tervben közterületként jelölt területen a teljes közlekedési infrastruktúrát és 

közművesítést (a közterület kialakítási tervben foglalt – a teljes fejlesztési területre vonatkozóan 

megfelelő kapacitással rendelkező – műszaki tartalommal: út, járda, vízvezeték és szennyvízcsatorna, 

csapadékvíz elvezetés, gáz, villany és közvilágítás kiépítését, valamint a meglévő közművek szükség 

szerinti áthelyezését) saját beruházásként és saját költségén elvégzi. A közműveket, valamint a 

módosított szabályozási tervben jelöltek szerint kialakításra kerülő közterületeket rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra átadja az önkormányzatnak. 
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Kötelezettséget vállal arra is, hogy üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben történő kiépítés 

után az Önkormányzat tulajdonába per-, teher-, és igénymenetesen, ill. térítésmentesen adja át mit?. 

A közterületen elhelyezett, de nem önkormányzati tulajdonba kerülő közműveket a szolgáltató és 

üzemeltető cégek tulajdonába adja. A tulajdonba adás a beruházás üzemeltetéséhez, ill. 

működtetéséhez nem szükséges – a közterületek alatt húzódó – közművekre, ill. a módosított 

szabályozási terv által közterületként kezelt utakra és járdákra vonatkozik. 
 

 

 

A közösségi és magánszektor együttműködésének egy másik Európában elterjedt, de 

Magyarországon is alkalmazott formája a vegyes tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztési 

célból történő működtetése. Az Európai Unió fejlett tagállamaiban az önkormányzatok és az 

állam a közösségi érdekek hatékony érvényesítése érdekében vegyes tulajdonú gazdasági 

társaságokat, helyi vállalkozásokat hoznak létre. Az ilyen vegyes tulajdonú társaságok 

vállalkozási alapon általában a piaci versenyszférára jellemző hatékonysággal működnek. A 

társaság tulajdonosi többsége (ez lehet 100 % is) mindenképp az önkormányzat kezében van, 

de irányítását a társaság tulajdonosai által választott vezetők végzik. Ők transzparens módon, 

a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok szerint dolgoznak. Munkájukat felügyeli és 

ellenőrzi a tulajdonosokból összetevődő felügyelő bizottság. Előnye ennek a fejlesztési 

társasági formának, hogy a döntési mechanizmusa alkalmazkodik a magánszférában 

alkalmazott módszerekhez és tempóhoz, így a közös feladatok elvégzéséhez alkalmas 

szervezettel rendelkezik az önkormányzat. Ahol mindenki érti, mi a feladata és kompetenciája 

meddig terjed, ott ez Magyarországon is jól és gazdaságilag is az önkormányzat számára 

pozitív eredményekkel működik (ld. Budapest IX. ker. SEM IX, a Középső Ferencváros fejlesztési 

társasága) Számos szakterületre kiterjedő tevékenységeik közül közvetlenül vagy közvetve 

foglalkoznak a településfejlesztéssel, a település-rehabilitációval.  

 

 

A közszféra helyi vállalkozásai Franciaországban kizárólag, Németországban és Angliában 

túlnyomó részben vegyes tulajdonú gazdasági társaságként működnek, de az eltérő jogi 

szabályozás miatt az önkormányzati tulajdonú arányok különbözőek. Franciaországban 50-

80% között, Angliában minimum 20%-ban határozták meg a közszféra tulajdonosi arányát. 
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Magyarországon először 1992-ben Ferencváros önkormányzata tette meg az első lépéseket és 

létrehozta a vegyes tulajdonú SEM IX. Városfejlesztő Részvénytársaságot 51%-os önkormányzati, 

24,5-24,5%-os francia pénzintézeti és OTP banki részaránnyal. A SEM IX. sikeres és eredményes 

városfejlesztési akcióival átformálta a „középső” Ferencváros arculatát, Budapesten belüli presztizsét 

megnövelte. Ezt követően több városban (Zalaegerszeg, Kazincbarcika, Gyomaendrőd, stb.) 

különböző fejlesztési célkitűzésekkel, vegyes tulajdonú gazdasági társaságok alapításával 

megkezdődött a közszféra és a magánszféra érdemi együttműködése. 
 

 

A pozitív példák ellenére a fejlődés lassú ütemű, melynek csak részben oka az 

önkormányzatok szűkös költségvetése, nagyobb részben szemléleti problémákra vezethető 

vissza a lassú kibontakozás. Az önkormányzati vezetők többségére sajnos még napjainkban 

is a rövidtávra, maximum ciklusidőre szóló gondolkodás a jellemző. A fejlesztések 

megvalósításait általában a magánbefektetőktől várják, kevés a piaci szempontból is átgondolt 

fejlesztési terv, program és projekt. A szemléleti gondok mellett a közszféra és a magánszféra 

együttműködésének szélesítését a megfelelő jogi és gazdasági feltételrendszer hiánya is 

akadályozza. 
 

A vegyes tulajdonú gazdasági társaságok működésének eddigi tapasztalatai alapján, a 

települések gyorsabb ütemű fejlődése és fejlesztése céljából indokolt volna bővíteni a köz és 

magánszféra együttműködését. A településfejlesztési célú, vegyes tulajdonú gazdasági 

társaságok megalapításához az államnak mielőbb meg kell teremteni az összehangolt jogi-

műszaki – gazdasági feltételrendszert, melyhez az önkormányzatoknak a hosszú- közép- és 

rövidtávra szóló településfejlesztési és rendezési tervek készítésével, a pénzalapok ilyen célra 

történő elkülönítésével szükséges hozzájárulni. 
 

A településtervezés társadalmasítása, civil szervezetek szerepe a településtervezésben. A 

történelmi tapasztalatok azt igazolják, hogy a településtervezés társadalmasítása szorosan 

összefügg a társadalmi berendezettséggel, a mindenkori hatalmi struktúrával. A 

településtervezés társadalmasítása szempontjából komoly és ez ideig kihasználatlan erőforrást 

jelentenek a civil szakmai szervezetek. Jelenleg a mintegy 50 ezer civil szerveződésnek csak 

6%-a (!) foglalkozik a településfejlesztéssel, településtervezéssel, döntően a kisebb 

településeken. 
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Az önkormányzati és a tervező szakemberek többsége eddig még kellő mértékben nem 

ismerte fel, hogy számukra előnyöket rejt a civil szférának tervezési folyamatba történő 

bevonása! A közösségi részvétellel történő tervezés esetén válhatna nyilvánvalóvá az 

érintettek számára, hogy a tervezők és a döntéshozók milyen nehézségekkel küszködnek a 

környezet alakítása, a településfejlesztés és rendezés tervezése során. Ilyen módon lehetne 

egyértelművé tenni azt is, hogy minden megoldás kompromisszumokkal jár, és hogy 

mindenki számára egyaránt kedvező megoldás nincs. 
 

A területfejlesztésben általában három eltérő érdekeltségű partner jelenik meg: 
 

az önkormányzatok, ill. 

azok társulásai, intézményei 

a helyi vállalkozói kör, vagy a 

térségben beruházni akaró más 

társaságok 

a civil társadalom helyi, 

térségi képviselői. 

 

Magyarországon a nonprofit szervezetek jelentős része települési szinten szerveződik. Sajnos 

működésük is jórészt a települési önkormányzatoktól függ, a nonprofit szervezetek közel 

egyharmada bevételeinek több mint kétharmadát a települési önkormányzattól kapja. A 

helyi társadalom alapvető érdeke, hogy a település társadalmi élete tovább erősödjön, és a 

civil szervezetek energiáit az önkormányzatok a település érdekében hasznosíthassák.  
 

Visszatérő probléma – a tyúk és a tojás esete – hogy az önkormányzatok sűrűn 

panaszkodnak a lakosság passzivitására, mozdíthatatlanságára, míg a civil szervezetek 

az autonómiákba szerveződés elősegítését várnák el a települések vezetőitől.  
 

A civil szervezetek tevékenységének erősödése az utóbbi évekre datálható. Az 

önkormányzatok egyre inkább felismerik – sokszor egy környékbeli „sikeres” település, vagy 

innovatív polgármester példáján keresztül, hogy igenis van létjogosultsága a civilek 

településfejlesztésbe történő bevonásának.  
 

A kifejezetten településfejlesztési célú szervezetek legjellemzőbb tevékenységei: 
 

településszépítés, 

környezetvédelem  

ismeretterjesztés, 

népszerűsítés  

helyi társadalmi élet 

szervezése 

település-fenntartás, építés, fenntartás lobbizás 

kommunális szolgáltatás térségfejlesztés helyi fejlesztés 
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A civil szervezetek az Ötv. alapján az alábbiak szerint érvényesíthetik érdekeiket az 

önkormányzatoknál: A 13. § szerint „a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre 

meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek”. Sajnos a közmeghallgatás 

intézménye nehezen „találja meg” a helyét a magyar önkormányzati rendszerben. 
 
 

Az évente egyszer kötelezően megtartandó közmeghallgatás, tulajdonképpen olyan nyílt képviselő-

testületi ülés, ahol azonnali döntést is hozhat a képviselőtestület, ha úgy ítéli meg. A közmeghallgatá-

sokat igyekszik úgy megszervezni az önkormányzat, hogy valamilyen központi téma köré szerveződ-

jenek. Hibásan azt várják a lakosságtól, hogy tájékozottan, szakmai érveket is felsorakoztatva érvelje-

nek, vitatkozzanak, de a szükséges információk jelentős része általában nem áll a lakosság rendelke-

zésére. A lakosságot sem feltétlenül érdeklik a több évre tervezett koncepciók, fejlesztési programok, 

így legtöbbször ezek a fórumok ároktisztítási, járdajavítási stb. kérdésekbe fulladnak. 
 

 

A polgármesteri hivatal szervezetének kialakításában szerepet játszik az is, hogy a képviselő-

testületnek a polgármesteri hivatal felépítése során figyelembe kell venni a civil 

szerveződések aktivitását, és az önkormányzati közéleti fórumok iránti igényeket, segítve az 

érdekmechanizmusok működtetését24. 
 

A képviselő testület határozza meg ezen túl azon fórumoknak a rendjét, amelyek a lakosság 

társadalmi előkészítésbe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról tájékoztatni kell a 

képviselő-testületet. (Ötv. 18. § (2) bek.) 
 

 

A várospolitikai fórumok jellemző témakörei: 
- fontosabb rendeletek elkészítése, 

- településfejlesztési koncepció, településrendezési terv készítése, 

- jelentősebb infrastrukturális beruházások, 

- intézményátszervezések, - felszámolások. 

Ezek a fórumok akkor eredményesek, ha a tárgyalandó kérdés olyan horderejű, hogy valóban sokakat 

megmozgat, és nem jelent a pártpolitikai csatározásoknak színteret. Ekkor valóban eredményes lehet 

a közösség és az önkormányzat együtt gondolkodása, „brain-storming”-ja. Taktikai okokból persze 

előfordulhat az is, hogy szánt szándékkal nem hívja össze az önkormányzat a fórumot, úgy gondolva, 

hogy például jobb csendben bezárni egy helyi intézményt, mintsem még beszélni is róla. 

                                                 
24 A három önkormányzati partner (önkormányzat, vállalkozó, civil szervezet) mellet az EU 
egyik lényeges regionális fejlesztési alapelve a „partnerségről” a papírsárkány-elv; amely 
közkeletű nevéből adódóan egy negyedik típusú partnerrel is számol: az egyházzal. Az 
egyházak – különösen Európának a szocializmus évtizedeitől nem befolyásolt részein – igen 
erős helyi társadalmi érdekérvényesítő hatással bírnak. 
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Szerencsére egyre gyakoribb, hogy a települések műszaki-fizikai környezetét évekre meghatározó 

településrendezési terv elkészítése előtt ilyen és ehhez hasonló fórumokon kérik ki a lakosság 

véleményét. (korábban működött az a rossz gyakorlat, hogy bár a törvény kötelezi az önkormányzatot 

arra, hogy a településszerkezeti, szabályozási tervek módosítását elfogadása előtt nyilvánosságra 

hozza, és ezt kifüggessze a polgármesteri hivatal helyiségében, mégsem tettek ennek mindenhol 

etikusan eleget, ugyanis volt, ahol egy eleve népszerűtlenebbnek ítélt módosítást a hivatal alig 

használt folyosóján helyezték el. Manapság már az a gyakorlat, hogy ezt a település honlapján hozzák 

nyilvánosságra.) 
 

 

Célszerű lenne az is, ha a civil szervezetek delegálhatnának állandó, vagy rendszeresen 

meghívott tagokat az önkormányzat bizottságaiba (Ötv. 24. § (2) bek.), miként a civil 

szervezetek szakértőit esetileg is meg lehetne bízni különböző önkormányzati döntések 

előterjesztésében való közreműködésre, vagy az önkormányzat egyes akcióinak közös 

szervezésére. 
 

 

Talán ezen a területen van még a legtöbb változásra szükség. Települése válogatja, hogy milyen 

mértékben, de többnyire meglehetősen jól működik az önkormányzatok és a civil szervezetek közös 

akcióinak (városi ünnepek, majális, takarítás, ételosztás, stb.) lebonyolítása. Pozitív példát (főleg 10 

000-nél nagyobb lélekszámú településeken) viszont alig lehet találni arra, hogy civil szervezetek 

képviselőit delegálják a választási szervezetek (10 000 lakos fölött egyre inkább pártok) a különböző 

bizottságokba. A gyakorlatban ezzel a tisztséggel „honorálják” a pártok munkatársaik kampányban 

való részvételét, de még gyakoribb, hogy azon képviselőjelöltek lesznek delegált tagok, akik a 

választáson indultak is, de nem szereztek mandátumot. 
 

 

Területi és települési tervek viszonya, az állam és az önkormányzatok tevékenysége. 

(László) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a napjainkig kialakult helyzetben – a sokirányú 

törvényi szabályozások ellenére – az egyes területi döntéseknél az állam és az 

önkormányzatok között gyakoriak az érdekütközések, melyek a különböző törvényi előírások 

hiányosságaira, összehangolatlanságára és a jogalkalmazásban meglévő lazaságokra utalnak.  

 

Terület-felhasználási érdekütközések. (László) Az összehangolatlan és hiányos törvényi 

szabályozások, valamint a nem megfelelő jogalkalmazás következménye az indokolatlan, 

gazdaságtalan és környezetkárosító terület-felhasználás.  
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Erre számos példa van a közelmúlt gyakorlatában, melyek közül talán a legkirívóbb eset az M7-es 

autópálya Kőröshegy körüli szakasza nyomvonalának kijelölése és a völgyhíd megépítése. Ebben a 

térségben már a 60-as években kijelölték az autópálya nyomvonalát, de az érintett önkormányzatok 

ellenállása miatt megváltoztatták, és a völgyhidat megépítették, figyelmen kívül hagyva a magasabb 

rendű környezeti és gazdálkodási érdekeket. A völgyhíd tájromboló megépítése növelte a 

környezetszennyezést, csökkentette az erdőterület nagyságát és gyengítette a forgalmi kapcsolatokat, 

ill. csatlakozásokat, komoly terheket róva az amúgy is nehéz helyzetben lévő államháztartás 

kiadásaira. 
 

 

A vázolt példából az a szomorú következtetés is levonható, hogy a fejlesztéseknél nem 

minden esetben érvényesül megfelelően a közérdek, hiszen két település érdekei – megfelelő 

szabályozás és jogalkalmazás esetén – nem előzhették volna meg a magasabb szintű országos 

és térségi érdekeket.  
 

A nem megfelelő területgazdálkodás jellemző és gyakori példái az ár- és belvízveszélyes, a 

csúszásveszélyes, valamint a természetes és mesterséges üregekkel terhelt területek beépítése, 

melyek káros következményei közismertek. A bekövetkezett káresemények utáni vizsgálatok 

szinte kivétel nélkül megállapították az államigazgatási szervek és az önkormányzatok 

mulasztásait, legtöbb esetben már a településtervezés során elkövetett hiányosságokat (pl. a 

nem kellően körültekintő egyeztetések, a nagyvonalú szakhatósági állásfoglalások, stb.). Az 

ilyen veszélyeztetett területeknél a sorozatosan visszatérő káresemények a különböző 

hatóságok és a döntéshozók szorosabb együttműködését teszi szükségessé, melynek 

meghatározóan fontos eszköze a településrendezési terv. Az állam és az önkormányzatok 

együttműködésével több településen gazdaságtalan terület-felhasználási elképzelések 

valósultak meg „ipari parkok” létrehozásával. A közpénzekből megépített infrastruktúra-

fejlesztések ellenére az egyes ipari parkok területei kihasználatlanok.  

 

A kiragadott példák alapján levonható az a következtetés, hogy a szakszerűtlen területi 

döntések miatt bekövetkezett konfliktusok, problémák elkerülhetők, vagy legalább 

mérsékelhetők lettek volna az önkormányzati és az állami szervek folyamatos, a köz-

érdekében történő együttműködésével. A gondok megoldása a különböző fejlesztések 

szabályszerű és időbeni előkészítése, a megfelelő hatástanulmányok, térségi és települési 
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tervek készítése és nem utolsó sorban az építési folyamatok engedélyezési eljárástól kezdődő 

kézbentartása lehetne. 

 

Speciális esetekben, többnyire nem a dolog logikus volta, hanem a pénzhiány miatt döntenek 

úgy egyes települések, hogy közösen készítik el rendezési terveiket. A közös 

településtervezést a településrendezési tervek készítését a hatályos törvényi szabályozás 

(Étv. 15. §) lehetővé teszi, de nem hangsúlyozza, hogy a hosszú távú településfejlesztési 

koncepciót a települési önkormányzatok csak önállóan készíthetik. Jelenleg az ország egyes 

részein néhány önkormányzat már kezdi felismerni a közös tervezés előnyeit. Egy korábbi 

terv-ellátottsági felmérésből kiderült, hogy egyes területeken (pl. Heves megye) a szomszédos 

települési terveket egy időben, egy tervező, de külön-külön készíti. Az ilyen 

településtervezési gyakorlat első lépcsője lehet a közös tervezésnek, ezáltal az egyidejű 

tervkészítéssel a tervező szakmai összhangot teremthet az egymás melletti, egymásra utalt 

települések terveiben. (Ezeket az egy időben készült terveket – az önkormányzatok akarata 

esetén – közös tervként is kezelhetnék!) 

 

A közös tervezés gazdálkodási előnyei egyértelműek, azonban az önkormányzati vezetők 

többsége még mindig az önállóság csorbítását látja a közös tervezésekben. Célszerű volna a 

központi forrásokkal ösztönözni az egymásra utalt, együtt élő települési 

önkormányzatokat a közös tervezésre. Különösen a kistérségekben, az agglomerációkban 

és agglomerálódó térségekben lévő települések önkormányzatait kell mielőbb megnyerni a 

közös tervezés ügyének. A közös tervek készítése elősegíthetné a dinamikusabb település és 

területfejlesztést, az érintettek szorosabb együttműködését és a tervezés társadalmasítását.  

 

A gyakorlatban azonban az Étv. másik előírását alkalmazzák sűrűbben, miszerint a készülő 

szerkezeti tervet véleményezésre elküldik a szomszédos településeknek, azok észrevételeit be 

kell építeni a végleges anyagba. Vita esetén a felsőbb szervek döntenek.  

 

Települési és ágazati érdekek. (László) Az 1990. évi rendszerváltozás során megszületett 

önkormányzati önállóság a területi, terület-felhasználási és végső soron a településtervezési 

szempontok kezelésénél megváltoztatta a korábbi gyakorlatot. Az egyes szakágazatok a 

megváltozott jogi környezetben gyakran szembekerültek az önkormányzati önállósággal, és 

döntéseiknél elbizonytalanodtak. Nehezíti a helyzetet, hogy az egyes „ágazati” törvények az 

újabb és újabb követelmények miatt a folyamatos átalakulás korát élik és a szakemberek 
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munkájában nehéz felszámolni a korábbi beidegződéseket. A településtervezés során nap, 

mint nap találkozhatunk jogszabályi ellentmondásokkal, hiányosságokkal, megoldhatatlannak 

tűnő szakmai kérdésekkel, a területi és ágazati érdekek konfliktusával. 

 

Területi és települési tervek viszonya. (László) Az önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. sz. törvény nagyfokú önállóságot biztosít az önkormányzatoknak: „A község, a város, a 

főváros és kerületei, valamint a megye önkormányzata a feladat és hatáskörébe tartozó helyi 

érdekű közügyekben önállóan jár el” (1. § 1 bek.). Meghatározza a települési önkormányzat 

feladatait: „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében, különösen: 

a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezetvédelme…” (8. § 1 

bek.); ugyanakkor a megyei önkormányzatok kötelező feladatai között szerepelteti: „az épített 

és természeti „környezet védelmével, térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatokat” (70 

§. 1 c bek.) és „a területfejlesztési feladatok, illetőleg a kormányzati területi fejlesztési 

programok összehangolását” (70. § 3 bek.). 
 

Az Ötv. idézett rendelkezései nem szabályozták megfelelően a települési és megyei tervek 

viszonyát, így lehetőséget adtak a különböző értelmezéseknek, amit a később hatályba 

léptetett, területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. sz. törvény sem 

rendezett. A joghézagot az Alkotmánybíróság 3/1997. (I. 22) AB határozatának 3. pontja, ill. 

annak indokolása oldotta fel: „… a terület és településrendezési tervek olyan összehangolt 

rendszert alkotnak, amelyen belül az országos és a kiemelt térképekre vonatkozó 

területrendezési tervek elsőbbséget élveznek a megyei területrendezési tervekhez képest, míg 

a településrendezési terveknek mindhárom korábban említett tervfajtához igazodniuk kell….” 

Bár egyértelmű az Alkotmánybíróság 3/1997. (I. 22.) AB határozata a gyakorlatban mégis 

komoly nehézségek vannak, elsősorban a környezetet terhelő létesítmények elhelyezésénél, 

amit a különböző szintű tervek léptékbeli különbsége okoz.  
 

 

Az országos, ill. térségi és a települési tervek léptékei között százszoros a különbség. Ezért pl. egy 

veszélyes hulladék-lerakó és megsemmisítő helyének kijelölése – a törvényhozás legfelső szintjén 

hozott döntés mellett is – csak a három területi szint (ország, megye, település) egyetértésével 

alakítható ki. Az ilyen kivételesen előforduló esetektől eltekintve az országos és regionális jelentőségű 

létesítmények, ill. nyomvonalak pontosított rögzítése megfelelően előkészített, érdekegyeztetésekkel – 

bár időigényesen – de megoldható. Az állami érdekből történő települési szintű tervek módosítása 

pedig a központi költségvetést (jelenleg az építésügyi célelőirányzatot) terheli. 
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Település és területrendezési tervi viták eldöntése. (László) Az állam területi és az 

önkormányzatok települési szintű terveinek készítése, jóváhagyása folyamatos 

együttműködést igényel. A kutatás során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az 

érintettek közötti együttműködés nem zökkenőmentes. A tervkészítés folyamatában a 

különböző érdekek egyeztetése nem mindig az előírt körben és időben történik és gyakran 

figyelmen kívül hagyják a települési, vagy a nagyobb térségre vonatkozó jogos érdekeket. Az 

önkormányzatok a tervek jóváhagyása során nem minden esetben veszik figyelembe a már 

jóváhagyott, magasabb szintű területrendezési tervek előírásait, a különböző államigazgatási 

szervek véleményét, de ez fordítva is előfordul.  
 

A közérdek különböző értelmezése, azok tervi vetületei esetenként feloldhatatlan 

konfliktusokhoz vezetnek, ezért a település- és területrendezési tervekkel kapcsolatos viták 

eldöntésére független döntéshozó fórum (bíróság) létrehozása volna indokolt. Olyan 

törvényi szabályozással felállított döntéshozó fórum szükséges, amely a különböző 

szempontok mérlegelése után – a településfejlődés, fejlesztés érdekében – gyorsan és 

szakszerűen tudna dönteni a vitás tervi kérdésekben. 
 

A törvényességi felügyeletet és a szakmai kontrollt az állam a regionális közigazgatási 

hivatalokon keresztül gyakorolja az önkormányzatok felett. A településrendezési és a 

településtervezési döntések az önkormányzatok önállósága miatt, csak törvényességi 

szempontból és utólag vizsgálhatóak. Általános tapasztalat szerint a közigazgatási hivatalok 

által végzett törvényességi ellenőrzések – a megfelelő színvonalú szakember-ellátottság 

hiányában és az önkormányzati vezetők hibás döntései miatt – csak szerény 

eredményességgel működnek. 
 

Jellemző hiányosság, hogy a településtervezés kézbentartása érdekében az önkormányzatok:  
 

- nem vezetnek megfelelő nyilvántartásokat a tervekről (általában hiányos a 

településfejlesztési tervek nyilvántartása és nem minden esetben vezetik át a 

tervmódosításokat, testületi döntéseket); 

- nem rögzítik, hogy mikor, kivel és milyen társadalmi vitát bonyolítottak le, milyen 

kompromisszumok születtek; 

- a településtervezés kézbentartására a települések többsége nem alkalmaz megfelelő 

szakembert. 
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A mai jogi szabályozási keretek között a vitatott településrendezési döntések megváltoztatását 

csak a közigazgatási hivatalok vezetői kérhetik az alkotmánybíróságtól, aminek a hosszantartó 

eljárási idő miatt csak formális jelentősége van. A törvénysértő terület-felhasználási döntések 

megváltoztatására az ügy előrehaladása miatt általában nincs lehetőség, ami az adott területen 

legtöbb esetben a távolabbi fejlesztési célok feladásával és súlyos környezeti károkat okozó 

beruházások megvalósításával jár együtt. A törvényességi felügyelet hatékonysága 

szempontjából indokolt volna a napjainkig kialakult gyakorlatot átértékelni és megfelelő 

feltételrendszer kialakításával, azon változtatni. Első lépésként reménykeltő lehet a területi 

főépítészi hivatalok 2007. évben a regionális közigazgatási hivatalokba történt integrálása, 

mellyel a településtervezés szakmai felügyelete is megvalósulhat. 

 
 

2009. január 1-jétől kezdődően újabb változás következett be: a közigazgatási hivatalok bár léteznek 

(az önkormányzati törvény 95. § a) pontja nevesíti őket), de alkotmányos keretek között nem tudnak 

működni. A vonatkozó Alkotmánybírósági határozatok értelmében ugyanis a közigazgatási hivatalok 

statuálása érdekében az önkormányzati törvény 2/3-os többséggel történő módosítására lett volna 

szükség, amely a Parlament 2008. őszi ülésszakáig nem történt meg. 

A Kormány ugyanakkor 2009. január 1-jei hatállyal létrehozta az általános hatáskörű területi 

államigazgatási szervét, a regionális államigazgatási hivatalokat. Ezen hivatalok pedig a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzését kivéve a közigazgatási hivatal jogutódai. Így tehát a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzése 2009. január 1. óta szünetel. 
 

 

Főépítészek. Az állami főépítész és az általa vezetett iroda 2007. január 1-jétől működik a 

regionális közigazgatási hivatal keretei között, illetékessége megegyezik a hivataléval 

(kivéve: Dél-Dunántúl – ide tartozik ugyanis a Balaton régió). Feladata sokrétű; 

térségfejlesztés terén véleményezi a különböző térségi fejlesztési koncepciókat, véleményezi 

az egyedi fejlesztési projekteket (pl.: a nagy vihart kavart szerencsi erőmű), pályázatokat, 

településfejlesztéssel kapcsolatban pedig a településfejlesztési koncepció véleményezési 

eljárásban működik közre. Leginkább összetett feladatai a terület-, és településrendezéssel 

kapcsolatosak; nyilatkozattal állást foglal a területi rendezési tervek összhangjáról, ellátja a 

térségi terület-felhasználási engedélyezési hatósági feladatokat, valamint szakhatóságként 

működik, és vezeti a területi tervtanácsot.  
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A főépítésznek komoly befolyása van (lehetne) a településrendezési tervekre vonatkozóan. 

Kötelezően állást foglal a településrendezési terveknek az országos, a kiemelt térségi és a 

megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról. Így pl. a terület-felhasználási előírás 

arányosításáról, az övezeti korlátok érvényesüléséről, a nyomvonal helyéről. Véleményezi a 

településrendezési eszközök (azaz a település-szerkezeti és szabályozási terv, a helyi építési 

szabályzat) megfelelőségét. Ezen belül a kiegyensúlyozott település-szerkezet, település 

léptékéhez-hagyományaihoz illeszkedő övezeti rend, értékvédelem, formai előírások 

betartását, a tervezési jogosultság kérdéseit. Elbírálja egyes, az országos követelményeknél 

(OTÉK) megengedőbb településrendezési követelmények érvényesíthetőségét, és vezeti az 

állásfoglalási joggal bíró területi településrendezési és építészeti tervtanácsot.  

 

Tervtanácsok. (Pontosan: településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsok.) 

Megalakulásáról a 252/2006. (XII.7.) kormányrendelet szól; hatályba 2007. január 1.-től 

léptek. A tervtanácsok a szerkezeti tervek, építési szabályzatok véleményezése mellett 

véleményeznek többek között minden új építésű, 20 000 m2 szintterületet meghaladó méretű 

ipari, kereskedelmi, logisztikai létesítmény tervét, valamint az 5000 m2 szintterületet 

meghaladó egyéb rendeltetésű épület tervét. A tervtanács bírálattal dönt a hatáskörébe tartozó 

ügyekről. 

 

 

II. 4.2. Ellenőrző kérdések: 

• Mi a fő problémája a településrendezés és a településfejlesztés viszonyának 

hazánkban? 

• Mi a településszerkezeti terv? 

• Mi a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat? 

• Mi az a tervtanács? 

• Milyen feladatai vannak az állami főépítésznek? 

• Mi a lényege a településrendezési szerződésnek? 

• Hogyan működnek közre a civil szervezetek a településtervezési döntések 

meghozatalánál? 
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III. rész 

Településmarketing 
 

III. 1. Városverseny 
 

Akár tudomásul veszi egy település irányítása, akár nem: a települése piacon, versenypályán 

van. Az erős településnek többek között nő a népessége, de mivel a népességnövekedésnek 

etnikai okai is lehetnek, inkább úgy fogalmazzuk meg: nő a népességmegtartó képessége. 

Visszautalva az I. rész következtetéseire a tudás – mint az új erőforrás – fontosságáról, ismét 

Enyedi György professzor úr szellemes megállapítását lehet idézni: „a népességmegtartó 

képesség egyenlő a képesség megtartó népességgel.” A képesség megtartásban pedig az 

Internet jelenti a legnagyobb segítséget. 
 

A városversenyben a település sikerét, a városversenyben a győztesek közé kerülése 

természetesen pénzben, anyagi jólétben mérhető; mégpedig a helyben maradó, és 

(köz)szolgáltatásokba fektetett jövedelemmel, vagyis: a lakosság jólétét szolgáló 

jövedelemtermelés mértékével mérhető.   
 

Mitől függ ennek a jövedelemtermelésnek a mértéke? Először is az elosztási 

viszonyoktól. (Ha ugyanis a jövedelemtermelő külföldi tulajdonban van, vagy nem a helyi 

társadalom tagja, a lakosság jólétét szolgáló visszaforgatás nem várható.) Másodszor függ a 

munkanélküliség mértékétől. (Ha nagy a munkanélküliség, nem lehet nagy a helyben 

maradó jövedelemtermelés sem.) Végül függ a települési környezet tisztaságától. (Mind a 

természeti környezet tisztaságától, vagyis a szennyező anyagok és hatások mértékétől; mind a 

társadalmi környezet tisztaságától, vagyis a bűnözés mértékétől.) 
 

Mivel a beruházásokra fordított tőke nem minden esetben számszerűsíthető, a tudományos 

kutatás a városversenyben való sikert indikátorokkal méri. Melyek ezek? Mennyi a 

nemzetközi gazdasági irodák száma a városban? Van-e a városnak kapu-szerepe? (A kapu-

szerep25 azt jelenti, hogy a település megállóhelye-e az egy-egy régióba, országba, 

metropoliszba áramló tőkének és munkaerőnek? Magyarországon kapu-szereppel rendelkezik, 

pl. Budaörs, Törökbálint, Budakalász a Budapest felé áramló tőke és munkaerő 

viszonylatában; Győr egész Magyarország viszonylatában. Kapu-szereppel rendelkezik 

                                                 
25 Gateway = kapu 
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Nagykanizsa az adriai régió viszonylatában, mióta az autópálya elérte és a határt átszelte. 

Kapu-szereppel rendelkezne Szeged a Balkán viszonylatában, ha a szerb politikai stabilizáció 

bekövetkezne; Pécs Horvátország felé, ha az autópálya biztosítaná az átjárást; Nyíregyháza 

Ukrajna felé, Debrecen Románia felé, Miskolc Szlovákia felé, ha: ... a politikai-gazdasági 

viszonyok és az átjárhatóság ezt lehetővé tennék.) Hány felsőoktatási intézménye van a 

városnak? (Figyeljük? Ez már a kvaterner gazdasági szektorra utaló indikátor.) Van-e 

kutatóintézete, kutatóhelye a városnak, részt vesz-e valamilyen K+F tevékenységben? 

(Kvaterner!) Végül: az önkormányzat a költségvetésének hány %-át tudja kultúrára, 

művelődésügyre fordítani? (Kvaterner!) Amikor a kutatók verseny rangsorba állítják a 

városokat, a fenti paraméterek alapján kalkulálnak. (Az első fejezetben szereplő 

szektorfelosztás és az alábbi táblázat szerint is a tudomány és a kultúra a kvaterner szektorba 

tartozik) 
 

A várospolitikával szemben a legfontosabb elvárás az, hogy sikeressé tegye a várost a 

városversenyben. A várospolitika célja, hogy elősegítse a lakosság egyre szélesebb rétegei 

számára a tartós jövedelemnövekedést, javítsa a közszolgáltatások mennyiségét és 

minőségét, növelje a helyi adóbevételeket, bővítse a helyi piacot a gazdasági tevékenység 

élénkítésével, munkahelyek teremtésével, átképzésekkel. 
 

Mi a településirányító feladata, ha versenyképes, sikeres, a győztesek között számon tartott 

települést szeretne? Milyen várospolitikai konkrét feladatok várják a fentiekből következően 

itt és most26?  
 

A településirányítás időszerű feladatai: 
A tercier (szolgáltatás) dominancia 
növelése a település gazdaságában 

A kvaterner (tudomány, felsőoktatás, kultúra-ipar) 
erősítése a város gazdaságában 

Innovációs (high technology, tudomány-ipar) 
gazdasági tevékenységek ösztönzése 

Gazdasági döntési központok városba 
„csábítása” 

Kvalifikált helyi munkaerő számának 
növelése (vonzás, képzés) 

Az immateriális értékrenddel27 kapcsolatos 
szolgáltatások piaci elősegítése 

A helyi társadalom polarizációjának a 
mérséklése (képzés) 

Negatív externáliák28 kezelése (csökkentése, 
felszámolása) 

A globalizációs tőkével és a multikkal való 
együttélés képességének megszerzése  

A helyi információ kommunikáció technológiák 
fejlesztése 

Helyi és helyközi közlekedés- 
fejlesztés 

Helyi, saját adóbevételek növelése, lakossági 
egyeztetéssel  

                                                 
26 Hic et nunc – latin szólás az időszerűségre 
27 A posztfordizmus, ill. az információs társadalom értékrendje: minőségi áru és különleges 
szolgáltatás (pl. bio étel, bungy jump) 
28 Olyan gazdaságon kívüli hatás, amely csökkenti a megtermelt áruk és a helyben nyújtott 
szolgáltatások értékét (pl. környezetszennyeződés, bűnözés) 
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Kik a szereplői a várospolitikának? Először is az operátorok (ők a gazdasági társaságok 

ügyvezetői, ők működtetik a helyi gazdaságot, mint menedzserek). Másodszor a fejlesztők 

(ők a tőkések, a cégtulajdonosok. Az operátorok tanácsára ők dönthetnek a beruházások 

mellett). Harmadszor a fogyasztók (ők képviselik a helyi, vagy az ideiglenesen a városba 

érkező vásárlóerőt). A helyi önkormányzat, (ő teremti meg a feltételeket a fejlesztésekhez, ő 

a településirányító). A központi kormányzat (aki a makrogazdasági és jogi környezet 

kialakításában vesz részt – kénytelen-kelletlen a mindenkori világgazdasági trendekhez 

alkalmazkodva). Következő szereplők a civil szervezetek (a helyi lakosság érdekképviseleti 

csoportjai), végül az igen erős társadalmi véleményformáló hatással bíró egyházak.  

 

A várospolitika legfontosabb eszköze a településmarketing. 
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III. 2. Településmarketing 
 

Településmarketinggel minden településirányítónak foglalkoznia kell, ha tudatosult benne, 

hogy települése versenyhelyzetben van. A marketing lényegében egyfajta reklám, és erre is 

érvényes Henry Ford mondása: „aki azért nem költ reklámra, hogy pénzt takarítson meg, az 

állítsa meg az óráját, hogy időt takarítson meg.” A maga kárára bármely vállalkozó dönthet 

úgy, hogy „megállítja az óráját”. A település vezetője és a választott testület viszont nem csak 

önmagáért, hanem a bizalmukat beléjük helyezett teljes lakosságért, az ő vesztes vagy győztes 

lakhelyükért felelős. Nem teheti meg jó lelkiismerettel, hogy nem vesz tudomást a 

versenyhelyzetről, nem alakít ki korszerű településpolitikát, és nem használja annak eszközét, 

a településmarketinget. 

 

Elöljáróban tisztázni kell, hogy mivel nem azonos a településmarketing: 

• Nem azonos a településfejlesztési koncepcióval vagy a stratégiai tervezéssel. 

• Nem azonos a befektető csalogatással, vagy az idegenforgalmi propagandával. 

• Nem spórolható meg és nem helyettesíthető mással. 
 

A marketingtudományból fejlődött ki ez a szakterület, így annak a rendszerébe illeszkedik. 

Természetesen a település különleges termék – a marketing szóhasználatával. A 

településmarketingnek van egy „4 P-Mix29” jellegzetessége. De a termék maga a település, s 

ennek az árát – a benne élő emberekkel együtt –, lehetetlen meghatározni, nincs is ára. Az 

adás-vétel során a település nem változtat helyet, a vevő nem viheti el, sőt a tulajdonviszonya 

sem változik semmilyen értelemben egy adásvétel alatt. Ráadásul többször is eladható. 

Jószerivel csak a reklámtevékenység marad, de ez sem hagyományos értelemben vett reklám, 

hanem: marketing (vagyis piacra viteli) stratégia. Olyan dolgot kell eladásra „reklámozni”, 

aminek nincsen ára, amire nem jegyezhető be tulajdonjog, és az eladás tárgyának a definiálása 

sem egyszerű, mert a várost természetesen nem lehet megvenni. A vásárlás aktusa tehát 

többféle formában realizálódhat – mint látni fogjuk.  
 

                                                 
29 A marketing 4 P-je: Product (termék: áru, vagy szolgáltatás). Price (ár). Place (hely, 
helyváltoztatás az adás-vétel során). Promotion (reklám). 
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A településmarketing tehát egy olyan stratégia (cselekvési program) kidolgozását és 

megvalósítását jelenti, amelynek során a település komparatív versenyelőnyeit30 a 

település irányítói feltárják, és a lehetséges vevők felé „kommunikálják”. 
 

Mielőtt rátérnénk a településmarketing folyamatának tartalmi ismertetésére, tisztázzuk, mit 

jelent, hogyan valósul meg a város „eladása”? És kik lehetnek a vevők? Ők hogyan vásárolják 

meg a települést? 
 

A település (mint termék) sajátos áru, mert: 
sok vásárlónak és 
többször is eladható 
ugyanaz a település 

az eladás során a település 
’tulajdonviszonya’ nem 
változik 

az eladás eredménye: a 
település népességmegtartó 
képességének erősödése 

 

Amikor a település eladásra kerül, mi az, ami eladható? 
 

1. A város hírneve, aminek két komponense van: CI és PR. A CI (corporation identity) 

nem más, mint az arculata, a PR (public relations) pedig a település szolgáltatásainak, 

értékeinek vonzó híre, reklámja, „kommunikációja”. 

2. A város konkrét szolgáltatásai (oktatási, egészségügyi, szórakoztatási, kereskedelmi, 

művelődési stb.). 

3. A város gazdasági (ipari, szolgáltatóipari, logisztikai, kereskedelmi) telephelyei, 

amennyiben azok az uralkodó tőkeáramlás útvonalába esnek, t.i. van a közelben 

autópálya. 

4. A város gazdag, érdekes történelme. 

5. A város kultúrája, érdekes hagyományai. 

6. Szennyezetlen természeti és társadalmi környezet: tiszta, rendezett település, 

vállalkozásbarát helyi társadalom, személy- és vagyonbiztonság, olcsó és képzett31 

helyi munkaerő. 
 

Ki lehet a vevőkör? 
 

1. A legfontosabb vevőkör (akik nélkül nem működik a településmarketing) a saját 

lakosság. 

2. Operátorok (a tőkét működtető gazdasági menedzserek), akik telephelyet keresnek. 

                                                 
30 Komparatív versenyelőnyt jelent, pl. Párizsnak az Eifel-torony, Agrának a Tadj Mahal, New 
Orleans-nek a Mardi Gras, vagyis azok az objektumok és/vagy események, amelyek csak 
egyetlen településre jellemzőek!  
31 Ismert az „olcsón, jól, gyorsan” szlogen, amiből minden cég csak kettőnek tud megfelelni. 
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3. Fejlesztők (a tőketulajdonosok, akik a tőkeáramlással kapcsolatos döntéseket hozzák, 

az operátorok tanácsára). 

4. Fogyasztók (a városba látogató turisták, betegek, diákok, vásárlók.) 
 

Amikor a vevő (a saját lakosság, az operátor, a fejlesztő és a fogyasztó) megvásárolja a 

települést, akkor tulajdonképpen bizalmat vesz: elhiszi, hogy az adott településen érdemes 

élni, dolgozni, termelni, beruházni, odalátogatni és az ottani szolgáltatásokat igénybe 

venni. Tehát a vevő elhiszi az eladó termék (a település) kínálatát, képességét, értékét és 

alkalmasságát, egyszóval KOMPETENCIÁJÁT. Az ilyen, a bizalmat eladásra kínáló 

tevékenységet kompetencia marketingnek nevezi a szakirodalom.   
 

A településmarketing négy nagy területből, négyféle tevékenységi körből áll össze:  
 

1. AUDIT (a település erőforrásainak, pozitív 
és negatív értékeinek32, adottságainak a 
felmérése, feltérképezése, listázása, 
összeírása, leltárba vétele) 

2. SZEGMENTÁCIÓ (a településre 
potenciális vevők csoportosítása, a 
lehetséges vásárlói célcsoportok kiválasztása, 
meghatározása, igényeik felmérése) 

A településmarketing területei: 
3. IMÁZS (image = kép; vagyis a település 
arculatának tervezése, a „kirakat” 
berendezése az audit során meghatározott 
készletből, a szegmentáció során 
meghatározott igényekhez igazítva) 

4. KOMMUNIKÁCIÓ (az imázs eljuttatása a 
lehetséges, és kiválasztott vevőkörhöz, a 
célcsoportokhoz 

 

A fenti tevékenységi köröknek megfelelően a településmarketing: felméri a települési 

erdőforrásait (AUDIT); felméri a lehetséges piac összetételét (SZEGMENTÁCIÓ); építi a 

település arculatát (IMÁZS); és eladja, közvetíti az arculatot (KOMMUNIKÁCIÓ). 
 

Gyakori tévút a településmarketing során az olyan szlogen alkalmazása, hogy „eladó ez a táj!” 

Az ilyen tevékenység ellenérzést vált ki; épp a kérdéses táj lakóiból. Nem a táj eladó, hanem 

az iránta való bizalom. A település iránti bizalmat (azt a hitet, hogy a településről állított és 

kommunikált sok jó dolog, nagyszerű szolgáltatás, telephely, házhely, olcsó és képzett 

munkaerő stb. mind valóságos, mind lehetséges), kompetencia imázsnak nevezzük. 
 

                                                 
32 A településirányítónak – a lakosság bizalmának megfelelő módon – mindig elfogultnak kell 
lennie; a negatív értékeket is úgy „illik” a település imázsába, arculatába foglalni, mint a 
cigány teszi a lóvásáron a saját lovának védelmében, a ló „kompetencia imázsának” javítása 
érdekében. – „Ez a ló vak! Ez nekiment a falnak!” – „Nem vák áz, csák vákmerő!”  
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Miként a rendezési terveknek, a kompetencia imázsoknak is hierarchikusan és szükségszerűen 

illeszkedniük kell egymáshoz: a települési kompetencia imázs nem lóghat ki a regionális 

kompetencia imázsból, aminek újfent illeszkednie kell az ország kompetencia imázsához. 
 

 

A település auditálás három nagy csoportja: 
érték, imázs, tevékenység. 

 

A településmarketing alapja az AUDIT. A felmérő, nyilvántartásba vevő tevékenység első és 

legfontosabb tárgya a településen található adottságok, teljesítmény, kínálat köre. Ezek 

feltárása az érték audit. 

 

III. 2.1. Érték audit 
 

Az érték audit első csoportja a településünk adottságait foglalja magába. Ismernünk és 

rendszereznünk kell a településünk természeti környezeti adottságait (fekvését, klímáját, 

domborzatát, ásványkincseit, termőföldjét, talajvizét, felszíni és mélységi vízkészletét). 

Tisztában kell lennünk a településünk gazdasági helyzetével (ez a helyi gazdaság statisztikai 

mutatóinak ismeretét jelenti, valamint az infrastrukturális szolgáltatások – helyi közlekedés, 

Internet elérési lehetőség, közművek, oktatás, szociális- és egészségügyi ellátás – pontos 

ismeretét). Ismernünk kell a településünk társadalmi adottságait, tekintettel a 

lakosságszámra, az iskolázottságra, az etnikai összetételre, a helyi tradíciókra és 

népszokásokra, kultúrára, valamint a politikai erőviszonyokra és a helyi jogi szabályozásokra. 
 

Ha tudományosan akarjuk folytatni a településmarketinget, elengedhetetlen, hogy a 

településünk legközelebbi versenytársait is auditáljuk, hiszen az ő adottságaikat is ismernünk 

kell, amikor a saját adottságainkat akarjuk piacosítani. Sárospataknak jól kell ismernie 
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Sátoraljaújhely adottságait, Gyulának Békéscsabáét, Tatának Tatabányáét, ha sikeresek 

akarnak lenni. Mivel a piacon a versenytárs gazdasági értelemben ellenség, érvényes 

Benjamin Franklin szállóigéje e tekintetben is: „szeresd ellenségeidet, hisz ők mutatják meg, 

hol hibázol.” 
 

Az érték audit kereslet része már egy szegmentációs tevékenység: itt kell felderítenünk, 

hogy milyen annak a piacnak a szerkezete, ahol a település arculatát értékesíteni szeretnénk: 

milyen települési arculatra lenne szüksége a helyi lakosságnak, a helyi gazdaság-irányítóknak 

(operátoroknak) és gazdasági döntéshozóknak (fejlesztőknek) – ezek adják a kereslet belső 

igényeit. A kereslet külső igényeit pedig értelemszerűen más települések, régiók, országok 

vonatkozásban határozhatjuk meg. 
 

Az érték audit kapcsolat része elsősorban gazdasági, másodsorban kulturális kapcsolatok 

feltárását tartalmazza, amelyet a településünk gazdasági és civil szervezetei fenntartanak 

más települések vonatkozásában.  
 

Végül az érték audit negyedik része a stratégia, ami szintén szegmentációs tevékenység. 

Az érték audit kapcsolati rendszerének a feltárása után lehetségessé válik annak 

meghatározása, hogy milyen szempontokból érdemes szegmentálnunk a piacot? Milyen 

innovációt lenne leghasznosabb a településünkre vonzani? Milyen legyen a településünk 

arculata, imázsa? Milyen jellemző gazdasági – kulturális tevékenységet takarjon ez?  
 

Az érték audit stratégiája határozza meg, hogy a településünkön létesítendő beruházásnak 

mekkora legyen a tőkeigénye, milyen legyen a megtérülése, legyen-e környezetei kockázata, 

lesz-e versenytársa, számíthat-e piaci növekedésre és jövedelmezőségre? 
 

A versenytársak érték auditjának ismeretében a stratégia meghatározhatja továbbá, hogy a 

településünkre hozandó gazdasági vagy kulturális tevékenység által versenyelőnyhöz 

juthatunk-e? 
 

A települési versenyelőny lehetséges szempontjai az érték audit stratégiájában: 
működtetési költség erőforrás-igény goodwill (jó szolgálat)33

beszállítók feltételei piaci részesedés értékesítési hálózat 
nyereség mértéke alkalmazott technológia szellemi kapacitás 
 

                                                 
33 Közérthetőbben: lobbi; még közérthetőbben egy közmondás: „a kerék is jobban forog, ha 
zsírozzák” 
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III. 2. 2. Imázs audit 
 

 

Az imázs auditot szintén négy csoport alkotja. A marketing tudományból kölcsönzött CI34 

jelenti az imázst, vagy arculatot. Ez az eladandó termék. A belső CI nem más, mint a helyi 

lakosság identitás tudata, tehát, hogy mennyire képes azonosulni a településével? A külső CI 

azt jelenti, hogy más települések lakossága és vállalkozói mit gondolnak a mi településünkről, 

milyen arculat, kép él bennük rólunk? A partner CI nem más, mint a mi településünk képe, 

ahogy azon települések lakosságában és fejlesztőiben él, amely települések – elvileg – nem 

versenytársaink a városversenyben. Ezek az ún. testvérvárosok, akik már csak azért sem 

szoktak versenytársak lenni, mert jó messzire vannak. Végül az imázs audit negyedik része a 

szakmai CI. Ez, a településünkről a régióban vagy az országban tevékenykedő legjelentősebb 

fejlesztők (gazdasági döntéshozók), valamint a politikai és a közigazgatási vezetők tudatában 

kialakult képet jelenti. 
 

 

A települési imázs minőségileg lehet lakóhelyi (live image), ami a település képét, mint 

kellemes, kívánatos lakóhelyet tünteti fel elsősorban. A szolgáltatás imázs (service image) a 

településen hozzáférhető szolgáltatások minőségét és mennyiségét helyezi előtérbe. A 

turisztikai vagy idegenforgalmi imázs (tourism image) a szabadidő eltöltésével kapcsolatos 

lehetőségekre és szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt. Végül a viselkedési, vagy önismereti 

imázs (behaviour image) arra alapul, hogy a belső CI és a külső CI milyen messze van 

egymástól? Értelemszerűen annál hamisabb az önismeret, minél nagyobb ez a távolság; 

Ózdon, pl. csak bizonyos fanyar humorral mondhatjuk azt, hogy „ez tiszta Hawaii”.  
 

 

Hogyan állapíthatjuk meg a belső és a külső CI-t? Reprezentatív felmérések, kérdőívek 

segítségével megláttathatjuk a településünkről a helyiekben és a más településen élőkben 

kialakult képet, arculatot. 
 

 

A belső CI megállapítását célzó jellegzetes kérdések: 
Elégedett-e településével? Elköltözne-e? Hová költözne? (Versenytárs!) 

Mi a gondja: 
megélhetés? közbiztonság? köztisztaság? közszolgáltatás? közösségi morál? 

 

                                                 
34 CI = települési identitás, arculat, kép, imázs – (angolul: image, ejtsd: imidzs, „magyarul”: 
imázs.) 
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A külső CI megállapítását célzó jellegzetes kérdések: 

Mi a foglakozása, hány éves? (Célcsoport szegmentáláshoz felhasználható adat) 
Honnan ismeri a településünket? 

Újság? Internet? Rádió? Ismerős, rokon? Prospektus? Ajánlás? TV? 
Látogatásának oka? 

Kirándulás? Üdülés? Szórakozás? Látványosság? (komparatív 
versenyelőny!) 

Munka? 

Tanulás? Rokonlátogatás? Üzlet, vásárlás? Orvosi kezelés? Sport? 
 

Mivel a település gazdasági erejét a benne működő gazdasági tevékenységek összessége adja, 

a szakmai CI fontos része a Weber-féle telephely-választási elmélet érvényesülése. 
 

A gazdasági telephely-választás legfontosabb tényezői: 
szállítási költségek, munkaerő költség, a rendelkezésre álló infrastruktúra. 

További szempontok: 
politikai stabilitás, jogbiztonság, helyi fogyasztási tradíciók, 

konkurencia jelenléte, helyi vásárlóerő, helyi imázs (külső CI), 
munkaerő képzettsége, helyi adók , helyi társadalom (elfogadó / elutasító) 

fekvés (a tőkeáramlás útvonalának elhelyezkedéséhez képest; kapu-szerep). 
 

Az operátorokat és a fejlesztőket motiváló különbség alapú telephely imázs lényege az, 

hogy a településünkre, mint telephelyre elkészíttetik, auditálják az összes adottságot a fentiek 

tükrében. Számukra ismeretesek az optimális telephely iránt való elvárások, szintén a fenti 

táblázat szerint. Az elvárások összességéből kivonják a mi településünk adottságainak 

összességét. Ha az eredmény pozitív, akkor mennek / vagy nem jönnek; ha negatív, akkor 

maradnak, vagy jönnek. 
 

A különbség alapú telephely imázs lényege: 
telephely iránti elvárások - jelenlegi telephely (külső CI) = + menni kell; - maradni kell 
 

A gazdaságirányítókon túl, a szakmai CI másik összetevője a politikai és közigazgatási 

vezetők tudatában kialakult kép a településünkről. Ha ez kedvező, nyilván több eséllyel 

indulhatunk különféle állami pályázatokon, regionális politikai, fejlesztési döntésekben a mi 

településünk és közvetlen környéke kedvezőbb elbírálás alá eshet. 
 

A kedvező partner CI hozománya ennél jóval kevesebb, hiszen, akárcsak az emberek, a 

települések is maguk választják testvérvárosaikat. A partner CI szerepe elsősorban a belső CI 

erősítésében van; a helyi lakosságnak fog jobban tetszeni a településünk – és annak a vezetése 

–, ha a gyerekek rendszeresen csereüdülésre mehetnek külföldre, ha rendszeres kulturális, 

vagy sport programokat, utazásokat szerveznek a messzi testvérvárosba. 

 102



III. 2. 3. Tevékenység audit 
 

A településmarketing tevékenység tudatosításának szintén négy szempontja van: gazdasági, 

turisztikai, PR és infrastrukturális. A gazdasági fejlesztésekhez a településirányítónak vonzó 

feltételeket kell biztosítania. Ehhez ismernie kell az előző alfejezetben tárgyalt telephely 

imázs kritériumokat. Amikor vonzó telephellyé akarja tenni települését, és ehhez helyi (pl. 

adó, ingatlan) kedvezményeket ad, arra kell ügyelni, hogy a célok ne legyenek egymással 

ellentétesek: ha például nagy tömegű és képzetlen munkaerőnek kellene munkahelyet 

biztosítani, akkor ne a munkaerőigény csökkenése irányába ható technológiai fejlesztést 

próbálja meg vonzani. 
 

 

Amikor turistákat szeretnénk a településünkre csalogatni, a külső CI-t kell olyan tartalommal 

feltölteni, ami egyrészt az esemény-szervezés szakszerűségére utal, másrészt azt sugallja, 

hogy a települési infrastrukturális szolgáltatások (szállás, vendéglátás, parkolás, utazás stb.) 

színvonalasok. Arra is ügyelni kell, hogy a potenciális látogatók felé közvetített képen (és 

persze a valóságban is lehetőleg) a települési környezet, mind a természeti, mind a társadalmi, 

minél kevésbé legyen szennyezett. 
 

 

A PR (kommunikáció) a településmarketing során differenciált kell legyen, az egyes 

célcsoportok szerint. A települési PR – mint az imázs – szintén lehet belső, a saját lakosság 

felé, és külső, minden egyéb lehetséges vevő felé, természetesen differenciáltan az 

operátoroknak, a tőkéseknek, kisvállalkozóknak, munkavállalóknak, turistának, diákoknak, 

betegeknek, sajtónak, bankoknak, kormánynak és egyéb civil, ill. állami szervezeteknek. Ezek 

mind más és más célcsoportot jelentenek, akiknek más és más adathordozón, más és más 

tartalommal kell közvetíteni a településünk arculatát. 
 

 

PR és piac szegmentáció a településmarketing során:  
természetes személy 

célcsoportok 
más településekről: 

gazdaságirányító célcsoportok közigazgatási 
célcsoportok 

saját 
lakosság munkavállalók, 

turisták,  
betegek, 
diákok. 

fejlesztő (tőkés, döntéshozó) 
operátor (menedzser) 
kisvállalkozó 

központ (kormány) 
dekó35 (államigazgatás)
decentralizált (más 
önkormányzat) 

 

                                                 
35 Dekoncentrált szervezetek, az államigazgatás területi szervei 
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Végül a tevékenység audit infrastruktúra része arra koncentrál, hogy vajon a településünkön a 

szolgáltatások összessége megfelelő módon működik-e ahhoz, hogy nem okoz csalódást a 

településre látogatóknak? Nem jelent-e akadályt a településre tartó gazdasági telephelyek 

számára? 
 

III. 3. A településmarketing mérése és típusai 
 

Az érték audit során legelterjedtebb nyilvántartásba vétel a SWOT, amely egyben minőségi 

csoportokba is sorolja az értékeket. Egy egyszerű mátrixban kell feltüntetni a települési 

adottságok közül az erősségeket (Strength), a gyengeségeket (Weakness), a lehetőségeket 

(Opportunities) és a veszélyeket (Threats). Amennyiben a mátrixban felsorolt tényezőket 

egyenként elemezzük is, SWOT analízisről beszélhetünk. Gyakori melléfogás, hogy eaz 

elemzés elmarad, ilyenkor csak a táblázat szerepel SWOT „analízisként”, ami nem más, mint 

az eszköz eredményként való feltüntetése. 
 

 
 

A település marketing helyzetének másik értékelő eszköze a teljesítmény – fontosság 

portfolió, ahol „teljesítmény” alatt a településünk auditált adottság-együttesét, értékeit 

tekintjük, mégpedig úgy, hogy a kedvezőekből (vagyis az erősségekből és a lehetőségekből) 

levonjuk a kedvezőtleneket (a gyengeségeket és a veszélyeket). A vízszintes tengelyen 

„fontosság” alatt pedig a településünkre látogatók számát tüntetjük fel egy időperiódusban. A 

„szürke egér” kategóriába kerülő település azt jelenti, hogy ott nem történt meg az érték audit 

(nincs a településen semmi értéknek tekinthető adottság, vagy több a negatív hatás, vagy – 

bizonyára – lenne érték, de azt nem tárták fel, nincs a köztudatban, nem jelenik meg a 
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település CI-ában). Az ilyen település nem emelkedik ki semmivel, beleolvad a „szürke” 

átlagba. 
 

A „Pató Pál” kategória azt jelenti, hogy van ugyan értéke a településnek, sokan látogatják, de 

ez az érték nem nyert még polgárjogot, nem történt meg az auditálása, nem épült rá marketing 

stratégia, nem jelenik meg a település külső és belső CI-ja. Vagyis a településirányítók csak 

legyintenek a marketing szó hallatán: „ej, ráérünk arra még”, van fontosabb dolgunk, elég. 
 

A „hiába szép” kategória azt jelenti, hogy példaszerű településmarketing audit, stratégia, CI 

kialakítás történik a településen, csak az a hiba, hogy nincsen mögötte valódi érték, 

komparatív versenyelőnyt jelentő objektum, rendezvény, vagy pedig túl sok a negatív 

adottság (pl. környezetszennyezés, bűnözés) és ezek „lenyomják” az értékeket. Ebben a 

kategóriában a marketing tevékenység ellenére nincsen látogatottsága a településnek. 
 

Végül, a kívánatos „siker kulcsa” kategóriába sorolt településen példaszerű a marketing, 

megtörtént az értékek auditálása, kidolgozták a stratégiát, megjelent a CI, szegmentálták a 

piacot és a kommunikáció célba ért: jönnek a vendégek, ill., jön a tőke, a beruházás, 

munkahelyek létesülnek, nő a népességmegtartó képesség, egyszóval a település sikert ér el a 

városversenyben. 
 

A településmarketing tevékenység sikerét, állapotát gyakran mérik még egy vizsgálattal. Ez a 

kereslet – versenyképesség portfolió. Ennek a vizsgálatnak a során a függőleges tengelyen a 

települési értékekre épülő CI-t, vagyis a település hírneve szerepel (kereslet). A vízszintes 

tengelyen pedig a rendelkezésre álló tőke mértéke látható (versenyképesség). 
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A fenti táblázat alapján, attól függően, hogy a településünk melyik kategóriába kerül, egy, a 

településirányítónak címzett cselekvési terv látható az alsó táblázatban – kulcsszavakban. 
 

Cselekvési terv a kereslet-versenyképesség portfolió esetén: 
intenzívebb 
tőkevonzási  

kommunikáció 

intenzívebb 
tőkevonzási  

kommunikáció 

fenntartó beruházás és 
„emlékeztető” kommunikáció 

és marketing 
intenzívebb 
tőkevonzási  

kommunikáció 

tőkevonzási és 
 intenzívebb marketing  

PR és CI 

intenzívebb értékesítési 
marketing + piac 

szegmentáció 
 

originális innováció  
(„nulláról indulás”) 

intenzívebb érték audit 
(feltárás) + erősebb  
marketing PR és CI 

érték átcsoportosítás  
+ erősebb marketing  

PR és CI 
 

Hogy szemléletesebb legyen a kép, a fenti táblázatba helyettesítsünk be olyan, példaként 

kiragadott településeket, ahol mindössze csak egyetlen értéket, a termálvizet vegyük 

figyelembe: 
 

Kereslet-versenyképesség portfolió; termálvizes auditálás esetén: 
Nagyszénás,  
Egerszalók36

Berekfürdő,  
Cserkeszőlő, Igal 

Gyula, Hévíz,  
Hajdúszoboszló  

Lepence,  
Csisztapuszta 

Nyíregyháza-Sóstó, 
Bükkszék Mezőkövesd-Zsóry, 

Bogács,  

Harkány,  
Eger 

Hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás 

Szentes, Csongrád,  
Gyoma, Csoma 

Tiszaújváros, Miskolc-
Tapolca, Cegléd 

 

A településmarketing stratégia típus szerint lehet alap és idő stratégia. 

Megkülönböztethetők a stratégiák versenyelőny, piacmegdolgozás, piaclefedés, piaci 

magatartás, vevőorientáció, konkurencia és eszköz orientáció szempontjából. A stratégia 

típusai természetesen keveredhetnek az adott helyzetnek és kívánalmaknak megfelelően. 

 

Az alapstratégia kínálatfejlesztés, piacnyerés, vagy piacra lépés céljával jelenik meg. Az idő 

stratégia lehet úttörő, ha egy teljesen új termék, vagy szolgáltatás együttest próbál eladni, 

vagy egy teljesen új célcsoportot bevonni elsőként; valamint követő, ha már vannak működő 

minták, amelyeket utánozni lehet. Versenyelőny szempontjából a stratégiák lehetnek a 

költségek minimalizálására törekvők, a minőségi szolgáltatást megcélzók, mennyiségi 

szolgáltatást preferálók és innováció orientáltak. Piacmegdolgozás és piaclefedés 

szempontjából lehetnek célcsoportosak vagy differenciálatlanok, ill. a piaclefedés szerint 
                                                 
36 A legutóbbi fejlesztések tükrében a példákkal vitatkozni lehet. Egerszalók pl. 2010-ben már 
„felsőbb osztályba léphet”, egy világszínvonalú multi beruházásnak köszönhetően, ami az 
utóbbi években indult meg. 
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teljes, vagy részleges, aszerint hogy hány célcsoportot céloz meg. Piaci magatartás 

szempontjából megkülönböztetünk pro-aktív, reaktív, ill. offenzív és defenzív stratégiákat, 

aszerint, hogy kezdeményezőek, vagy csak fogadó készek; ill. támadják-e konkurenciát, vagy 

csak reagálnak az őket ért támadásokra, pl. célcsoportjaik elhódítására. Vevőorientáció 

szempontjából a stratégiák lehetnek az alacsony árakra, vagy a szolgáltatási preferenciákra, 

extra szolgáltatásokra építők. Konkurencia szempontjából a stratégiák kooperálhatnak a 

konkurenciával, alkalmazkodhatnak a piaci helyzethez, elkerülhetik a konkurenciával való 

összeütközést, vagy éppen kiprovokálhatják a konfrontációt. Eszköz orientáció 

szempontjából folyamatosan növelhetik a kínálatot/teljesítményt, vagy inkább a 

kommunikációs tevékenységüket erősítik, szélesítik inkább. 
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III. 4. A saját lakosság szerepe a településmarketingben 
 

Az előző alfejezetben rámutattunk, hogy a településmarketing célcsoportjai között szerepel a 

település saját lakossága is. Hogy mennyire vásárolta meg a saját lakossága saját települését, 

azt a belső CI mutatja – amiről már volt szó. 

 

A település eladása elég rendhagyó formában realizálódik, mint az eddigiekből kiderül. 

Amikor a külső vevők megveszik a településünket, érthető, hogy bizalmat, arculatot vesznek, 

amikor a településünkre jönnek, akár befektetni, akár fogyasztani a település valamely értékét, 

szolgáltatását. Még az is érthető, hogy a saját lakosság úgy veszi meg a települést, hogy ott 

lakik. De nem csak erről van szó, hiszen nem Amerikában élünk, ahol igen nagy a lakás 

mobilitás, s egy-egy család egy tucatszor is költözhet a családfenntartó munkahely 

változtatásainak függvényében; a lakás nem a saját tulajdonuk általában, az egyik városban 

éppen olyan jó, mint a másikban, és így van ez a szolgáltatásokkal is. Nálunk viszont az 

infrastruktúra, és különösen a magántulajdonú lakás konzerválja a munkaerőt. Tehát nem 

jelenthetjük ki, ex cathedra, hogy a saját lakosság a helyben maradásával szavaz a településre, 

a helyben lakásával veszi meg a települést. Hát akkor mivel veszi meg, vagy mivel nem veszi 

meg? És miért a legfontosabb vevőkör a saját lakosság? Hiszen a tőkés, a gazdasági 

döntéshozó képes munkahelyeket teremteni egy-egy településen, már ha megveszi – ezt is 

láttuk eddig. Akkor hát nem a tőkés a legfontosabb vevő? Nem. S hogy miért nem, lássuk a 

következőkben. 

 

Ha egyszerűen és lényegre törően fogalmazzuk meg a telephely igényeket, hová megy 

szívesen a tőke, a beruházó? Ahol van (1) vagyonbiztonság, van (2) iskolázott munkaerő, 

ahol (3) rendezett a település természeti környezete, és ahol (4) innovációra hajlamos a 

helyi lakosság. Nem megy viszont oda a tőke – feküdjön bár a település a tőkeáramlás 

útvonalában –, ahol (1) úgynevezett megélhetési bűnözés van, ahol (2) leromlott a település 

természeti környezete, ahol (3) nagy a munkanélküliség, ahol (4) közönyös a lakosság és 

depressziós a helyi társadalom. Ilyen helyen, akármilyen jó lehetne a településmarketing, 

legfeljebb egy „hiába szép” kategóriát érhetne el a teljesítmény – fontosság portfolióban. (De 

ilyen helyen egyébként sem jellemző a településmarketing tudatos jelenléte.)  
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A településmarketing belső CI-ában a saját lakosság – ha a vevő – azonosul a településsel. Az 

azonosulás (identitás) három alapvető formában jelenhet meg: 

 

Az azonosulás (identitás; belső CI) megjelenési formái: 

behódolás: azonosulás: internalizáció: 

jutalom, büntetés37 

hatására. 

szimpátia esetén. belső szükséglet kialakulása esetén. 

 

Az identitás egy másik felosztásának az ismeretére is szükségünk van a településmarketing 

esetén: Azonosulhatunk másokkal nemi, politikai, nemzeti, vagy etnikai hovatartozásunk 

szerint. Azonosulhatunk továbbá másokkal aszerint, hogy milyen társadalmi réteg, vagy 

csoport (régebben „osztály”) tagjai vagyunk. Japánban, pl. nagyon erős a munkahelyi 

hovatartozás szerinti azonosulás. Legerősebb azonosulási tér a család. Mi maradt ki? Az, ami 

a településmarketing szempontjából elsődleges: a terület szerinti azonosulás. 
 

A területi azonosulás, identitás megjelenési formái: 

kontinens ország megye kistérség település 

városrész utca szomszédság ház  autó 

 

„Egész világ nem a mi birtokunk; amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit 

mondhatunk.” Írja Vörösmarty „A merengőhöz” című versében. Arra, hogy mi „európaiak” 

vagyunk, csak a kontinensünk elhagyásakor szoktunk rádöbbenni. Jóval erősebb az a kötődés, 

identitás, ami a „magyar” létünkből adódik. Az Európai Unióban a területi statisztika 

leglényegesebb egységeként a régiót nevezik meg, ennek azonban, történelmi gyökerek híján 

nálunk nincsen identitása. Nem azt mondjuk, hogy dél-alföldiek vagyunk, hanem azt, hogy 

csongrádiak, vagy békésiek, tehát nálunk a megye adja a területi identitástudatot. Ennél ismét 

erősebb azonosulási lehetőséget kíván a település, már csak azért is, mert a közigazgatást is ez 

érdekli, amennyiben lakóhelyünkkel azonosít minket. Az egy utcában, még inkább az egymás 

mellett lakó emberek összetartása is erős identitástudatot kölcsönözhet38. Legerősebb területi 

                                                 
37 A szocializmusban, pl. rendőr jött azért, aki elmulasztotta a tanácsi választáson való 
részvétellel kifejezni helyi identitástudatát. 
38 Erre jó példa a nyugat-európai „neighbour-watch” mozgalom, amikor a szomszédok 
egymás házát is figyelik, így minimalizálva a betörések számát. 
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identitás a ház, a lakás. Minél kisebb tehát a terület, annál erősebb az azzal való azonosulási 

vágyunk. A legkisebb „terület” az autó39.  
 

Az eddigiekből látjuk, hogy a települést úgy veszi meg a helyi lakosság, hogy azonosul 

vele, mégpedig az internalizáció szintjén, tehát nem behódolásként, jutalom reményében, 

vagy kötelességtudatból – mint a jegyző :)40 –, és nem is csak szimpátiaként, hanem belső 

szükségletként, tehát lokálpatriótaként. 
 

Mi a módja az eladásnak, ha lokálpatriótákká akarjuk tenni a helyi lakosságot? 
 

A válasz a három „M”. A településünket a helyi lakossággal szükséges: megismertetni (mert 

nem ismerik), megszerettetni (mert nem igazán szeretik41), megvédetni (mert nem vigyáznak 

rá). Szükséges a megismerés, ahhoz, hogy megkedveljük, megszeressük a településünket, 

hiszen amit nem ismerünk, azt nem is szerethetjük. Szükséges, hogy megszeressük a 

településünket, hiszen amit nem szeretünk, azt nem fogjuk megvédeni. Végül szükséges 

megvédeni, hogy a településünk piacképes áru lehessen rendezett és tiszta társadalmi és 

természeti környezettel. A hivatalos természet- és környezetvédelem, a rendfenntartás 

egymaga sohasem lesz képes biztosítani a szennyezetlen környezetet. Ez csak a helyi 

lakosság aktív részvételével sikerülhet42. 
 

Fontos, hogy amikor a települési értékeket megismertetjük a helyi lakossággal, ne csak a 

pozitív értékeket, az erősségeket, hanem a SWOT analízissel minősített többi tényezőket, a 

veszélyeket és gyengeségeket is megismertessük velük, különben nem fogják tudni, hogy mit 

miért kell védeniük? Ne csak a természeti értékeket, hanem a társadalmi értékeket, a helyi 

hagyományokat is ismerniük kell a település megvásárlása (megszeretése, megvédése) előtt. 

                                                 
39 Hogy mennyire tudunk azonosulni a gépkocsinkkal, jó példa rá, ha mondjuk hátulról belénk 
koccan egy „baromarcú”. ... Isten ne adja, hogy ilyenkor egy revolver legyen a kezünk 
ügyében!  
40 Ez a könyv a Polgármester akadémiához készült, s ez a megjegyzés itt elégtételként álljon 
azokra a jegyzői konferenciákon elhangzott kitételekre, hogy: „ha például belép a hivatalba 
egy semmihez sem értő ügyfél – vagy egy polgármester ...”  
41 A megélhetésért folytatott harc nem hagy nekik erre időt, nem ad nekik erre lehetőséget.  
42 Próbáljunk meg Svájcban közterületen, vagy az erdőben egy szemetet eldobni, vagy az 
autónk ablakán kidobni egy svájci lakos – tehát nem rendőr, nem közterület felügyelő – 
szemeláttára! Aki kíváncsi rá, hogy mi fog történni, az próbálja ki.  
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A helyi lakosság szerepe a településmarketingben: 

 

ÁRU 

 

VEVŐ 

 

VÉTEL 

 

VÁSÁRLÁS 

EREDMÉNYE 

NÉPESSÉG-

MEGTARTÓ 

SZEREP 

 
természeti és 

társadalmi 
környezet 

 
saját 

lakosság 

1. megismerhetők, 
2. megszerethetők, 
3. megvédhetők a 

környezetnek a 
jó adottságai  ► ► ► 
lehetőségei    ► ► ►  
gyengeségei  ► ► ► 
veszélyei        ► ► ► 

amelyek: 

 
 

amelyek: 
 
fennmaradnak 
kihasználhatók 
megerősödnek 
elhárulnak. 

Vállalkozásbarát, 
tőkebefogadó, 
társadalmi és 

természeti 
környezet alakul 
ki. Tőke érkezik, 
új munkahely, új 

szolgáltatás 
keletkezik. 

 

Visszahatás: Jobb természeti és jobb társadalmi környezet = vonzóbb CI, jobb áru 
 

Arra nézve, hogy milyen formában történhet a település megvásároltatása, a lakossággal, 

következő fejezet szolgál példákkal. 
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III. 5. Kommunikációs tartalom és településmarketing 
 

A településmarketing hozzásegíti a települést, hogy a tőke operátorai és fejlesztői (működtetői 

és tulajdonosai) egy adott település befektetői környezetének megismerését követően az adott 

települést válasszák befektetni kívánt tőkéjük számára. (Ez a települési népességmegtartás és 

a városversenyben elért kedvező pozíció előfeltétele.) Ennek során el kell nekik adnia 

település arculatát. Rajtuk kívül még a munkavállalóknak, turistáknak, bevásárlóknak, 

betegeknek és diákoknak is el kell adni a település arculatát, de mindenekelőtt a helyi 

lakosságnak. Ez utóbbi a feltétele az egészséges környezeti arculatnak. Mindezen 

tevékenységek legfontosabb eszköze a kommunikáció. 

 

A településmarketing célú kommunikáció legfontosabb tartalmi eleme az, hogy igyekezzen 

középpontba állítani valamely komparatív előnyt. Amikor Greg Ashworth, a 

településmarketing nemzetközi „nagymestere” Magyarországon járt, elvitték Egerbe, ahol azt 

találta kérdezni: „Ki találta ki Dobó Istvánt?43” Valóban, Dobót, és vele együtt Egert 

Gárdonyi már eladta a magyar nemzetnek. Megismerték, még ha nem is a történelmi tények 

valóságában. Megszerették az Egri csillagokban rá kiosztott szerep alapján. Megvédik, ami 

abban manifesztálódik, hogy minden magyar büszke Egerre, mint a törököket visszaverő hős 

városra44. Jóllehet a második ostromot már nem állta ki a vár, holott pl. Komárom nem 

egyszer, hanem 39-szer (!) verte vissza a török ostromot! De Komáromot, mint „törökverőt” 

nem vette meg a magyar nép, csak más kontextusban, és az eladó: Egressy Béni volt45. 

Védelmi funkciója csak 1849 után, mint a Habsburg ellenes magyar ellenállás szimbóluma, 

került eladásra: „Messze földön híres Vég-Komárom vára, minden magyar ember büszkén 

tekint rája.” Eltekintve a településmarketing országos sikereitől, minden település 

megtalálhatja a maga történelmi vagy kulturális komparatív versenyelőnyét. Gondoljunk a 

skóciai Loch Ness-re, ahol Nessy-nek még élethű szobrot is emeltek. Glastonbury-ben 

megtekinthető Arthur király sírja; Dublin központjában Molly Malone, a kagylóárus kislány 

szobra; a világ legtöbbet fotózott nőalakjaként Koppenhágában a kis hableány szobra, és 

folytathatnánk a sort végtelenül. 

 

                                                 
43 „Who invented Dobo Istvan?” 
44 „Egriek, vitézek, végeknek tüköri!” (Balassi). Vagy: „Az egri kislány mind büszke. Ha 
büszke, büszke, van neki mire.” 
45 „Híres Komárom nincs megvéve, Klapka György a fővezére” 
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Azokon a településeken, ahol az irodalom, a történelem nem gondoskodott még országosan 

eladható alakról, aki köré intézményesített attrakciót tudtak létesíteni (az egri Dobó István 

Vármúzeum az ország leglátogatottabb múzeuma!), mint pl. Kinizsi – Nagyvázsonyban, 

Lehel – Jászberényben, ott a tradíciókra építenek tudatosan vagy ösztönösen. Szegedi 

szabadtéri játékok, békéscsabai kolbásztöltő verseny és fesztivál, stb. Vagy a termékek 

hírnevére, amit a hungaricumok képviselnek: kecskeméti barackpálinka, tokaji aszú, herendi 

porcelán, makói hagyma, kalocsai paprika, gyulai kolbász, stb. 
 

Minden településen, ha valakik elvégzik az auditot, található valamilyen komparatív 

versenyelőny, egy hagyomány, egy híres történelmi alak. Ha már Eger neve felbukkant: a 

Borsodi-dombság egy kicsi falujában, Kánón kapott az egri főkapitány, Dobó utódja birtokot: 

kánói Bornemisza Gergely. Nem messze tőle van Szögliget, annak határában Szádvár, ahol 

Patócsy Zsófia a munkácsi Zrínyi Ilonához hasonló hősiességgel harcolt a németek ellen a 

középkorban. Vagy ott van Algyő, ahol eladható lenne Attila hármas koporsója a Tisza alatt. 

Megfelelő települési audit sok kevésbé közismert tényt felkínál a településirányítóknak 

kommunikációra. De minden településen adódhat valami érdekes hagyomány, mint 

Erdőhorvátiban a soha meg nem szikkadó horváti perec, Szabolcsban egy almafesztivál, 

valahol egy alkotótábor, egy kézműves vásár, egy halászléfőző verseny, mind-mind 

hagyományteremtő céllal.  
 

A település helyi lakossága igen nehéz vevő a saját településére. Jó példa erre egy 

közmeghallgatás, ahol nagyon jó, ha minden századik helyi lakos megjelenik. Így volt ez a 

következő példában felhozott Pilisszentivánon is. Ennek határában tenyészik a világhíres 

endemikus dolomit len. Ahol elfogy a gyep a hegyoldalon és már csak a kopár kősivatag van, 

májusonként ott virít a kis sárga virág, százával – egyedül a világon. Egy helyi kiállítás 

vendégkönyvébe azt írta egy helyi lakos a szálanként 50 ezer Ft eszmei értékű kis növényre, 

amely a Pannon flóra bölcsőjének az őre a Kis-Szénáson a Budai-hegységben: „Én öt forintot 

sem adnék érte.” Rudabányán, a felhagyott vasércbányában a világ egyik leggazdagabb 

őslénylelőhelye van; ott találták a Rudapithecus hungaricus-t, ami a maga 15 millió évével – 

szemben a 2-3 millió éves előember, ill. pithecus maradványokkal – olyan egyedül álló, 

szenzációs lelet, hogy a többi őskövületekkel a paleontológusok Mekkájává, konferencia-

turizmus központjává tehetnék Rudabányát. Amikor az 1970-es években az állami 

természetvédelem több ízben is bemutatóhelyet létesített ott, a pavilonokat és az épületeket 

minden esetben az utolsó szögig elhordták a helyi lakosság tagjai, akik nyilvánvalóan 
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egyáltalán nem vevők a településükre. Végül e természeti kincsek lelőhelyét vastag 

földréteggel borították, hogy az illegális kutatóktól biztonságban legyenek . 
 

A két fenti példa azt mutatja, hogy mind az észak-keleti hátrányos országrészben, mint a 

budai szuburbanizációs gazdag övezetben a településmarketing vagy nincsen jelen, vagy 

hatástalan, nem hallatja a hangját, nincsen kommunikálva, elsősorban a legfontosabb, és első 

vevő, a helyi lakosság felé. 
 

Pilisszentivánon azonban történt egy s más az elmúlt években: elkezdődött a helyi értékek 

kommunikációja a lakosság irányában: 
 

  
Az érték audit példája lehet egy kiadvány 

(könyv, CD, DVD) a településünk természeti 

környezetének értékeivel. 

Nem szabad megfeledkezni a társadalmi 

értékekről népszokásokról, történelemről, 

hagyományokról sem. 
 

A helyi fórumok, rendezvények, az érték audit termékeinek elérhetővé tétele lassan 

megismerteti a helyi lakossággal a helyi értékeket. Míg egy falutakarításra 1998-ban a 

lakosság ~ 1 %-a (40 vevő) jött el Pilisszentivánon, a 2000-ben jelentős mértékben beindult 

helyi marketing eredményeképpen, 2002-ben már ~ 5 % (200 vevő) végzett falutakarítást, az 

új hagyományteremtő Szent Iván napi és éji rendezvényeken meg már ~ 20 % (800 vevő) 

jelent meg. Tehát a három „M” működőképes, ha a településirányítók megtalálják azt a témát, 

ami a helyi lakosságnak „értéket” jelent, ami érdekli őket, amit hajlandók megismerni és 
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érdekükben áll megszeretni, ill. megvédeni, fenntartani, megkímélni. A kommunikációnak 

ezeket a tartalmakat kell megtalálnia, és közvetítenie a helyi lakosság felé. 
 

Milyen formában történjék az értékaudit közlése egy-egy kiadványban? Erre nézve az alábbi 

táblázat nyújt gyakorlati összefoglalót: 
 

 

Az értékauditot tartalmazó kiadvány kommunikációjának ajánlásai:  

Szakmailag legyen korrekt, 

tudományosan 

megalapozott. 

Stílusa legyen közérthető, 

olvasmányos, egyszerű, 

szemléletes. 

Formája, megjelenése 

legyen igényes. 

Konkrét formája lehet: könyv, 

füzet, CD, DVD, poszter, 

naptár, honlap, kábel TV 

műsor. 

Kerüljön pénzbe, mint afféle 

értékes holmi, amit nem 

ingyen „dobnak az ember 

után” t.i. senkinek sem kell. 

Ne legyen túl drága, hogy 

sokak számára elérhető 

legyen. 

Kis utánjárást is igényeljen a 

beszerzése (ne legyen 

„akárhol” beszerezhető)  

Az árbevétel részben 

fedezze a következő 

marketing tartalom költségét. 

A címben mindig jelenjen 

meg az adott település neve. 

Sorozat formájú legyen, 

hogy a következő 

kiadványokat már várakozás 

előzze meg.  

A sorozatban a települési 

természeti és társadalmi 

környezet minden lényeges 

eleme szerepeljen. 

A kiadvány előszavát 

helyileg ismert és elismert 

személyiségek írják és 

ajánlják. 
 

Ha a helyi lakosság az őt megszólító kommunikációs tartalomra és formára fogékony, akkor a 

településmarketing fenti, kezdő lépései után tömegesen is megismeri, megkedveli és hajlandó 

megvédeni és fenntartani a települését, így tulajdonképpen „megveszi” azt. Innen kezdve a 

település egészséges, piac-kész, eladható természeti és társadalmi környezettel rendelkezik46, 

ami vonzza a tőkét, a vállalkozást – még akkor is bizonyos mértékben, ha az adott település 

nem esik a tőkeáramlás nemzetközi útvonalába. 
 

Miután a központi területfejlesztési erőforrások egyre inkább elfogytak az 1990-es években, 

és helyüket egy – nem hivatalosan mondjuk ki – lobbi erőre építkező EU-s pályázati rendszer 

foglalja el, egyre inkább a betelepülő tőke és vállalkozás az, ami helyi munkahelyeket 

                                                 
46 Ez a természet- és környezetvédelem, valamint a bűnmegelőzés kevésbé felismert helyi, 
vagy belső feltétele is. 
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generálva garantálhatja a település népességmegtartó erejét47, és ezzel összefüggve a kedvező 

helyezést a településversenyben. 
 

Az érték audit közvetítése, kommunikációja a saját lakosság felé meghatározó abban, hogy 

milyen lesz a belső imázs, a belső CI – azaz a lakosság saját településéről alkotott képe. A 

belső CI megállapításának egy módja szintén erősen a kommunikációhoz kapcsolódik: a 

települések mentális térképe készíthető el, ha minden településrészről összegyűjteti a 

településirányító a település lakosságának a véleményét. A településrészekhez csatolt és 

összegzett vélemények olyan információt hordoznak, amely nagy valószínűséggel tartogatna 

meglepetéseket még a képviselők számára is, akik pedig meg vannak róla győződve, hogy 

igen jól ismerik a saját településüket. Éppen ezért a belső CI-t mutató mentális térképek a 

településfejlesztés során is alkalmazhatók! 
 

Korunkban a kommunikáció a településmarketing szolgálatában csakúgy, mint más területen 

konvergál az informatikához: az Internet hálózat és a GSM telefonhálózat között átjáró (3G) 

nyílt, amihez napjainkban zárkózik fel a digitális interaktív televízió, tehát hármas 

konvergenciának vagyunk tanúi: 

IpTV Mobil TV

Mobil GSM 
hálózat 

Internet 
hálózat 

3G mobil 

Digitális kábel TV

iPOD 

Az Internet, a 
mobil és a TV 

konvergenciája

 
A legizgalmasabb fejlődést az interaktív digitális televíziózás jelenti. A TV tartalom jelen volt 
már az Interneten (IpTV), azonban az új generációs televízió kábelen és mobil változatában 

interaktív, akár Internet elérést is magába foglalhat, a digitális írástudatlan rétegeket 
(időskorúak, hátrányos helyzetűek) is bekapcsolva az információs társadalomba. 

                                                 
47 A népességmegtartó képesség akkor gyenge, ha a megélhetési versenyben még esélyes 
rétegek elvándorolnak a településről; lehet számos lakosa egy településnek, ha azok 
munkanélküliek, nincs népességmegtartó erő, s a helyben maradó „képesség nélküli” 
népesség pokollá változtatja a település természeti és társadalmi környezetét. 
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A településmarketingben fontos, hogy a településirányító az info-kommunikáció minden 

csatornáján (tehát: Interneten, mobiltelefonon és televízión) és lehetőség szerint a helyi 

lakosság felhasználói szokásainak megfelelő, minden helyben releváns eszközre (települési 

internetes honlapra, IpTV-re, 3G és iPOD mobil készülékekre, GSM hálózatos készülékekre 

(WAP, SMS), mobil TV-re és digitális kábel TV hálózatra) próbáljon meg marketing 

tartalmakat közzétenni, készíttetni. 

 

III. 6. Ellenőrző kérdések 
 Mit jelent a siker a városversenyben, és hogyan mérhető? 

 Melyek a településirányítás időszerű feladatai? 

 Kik a várospolitika szereplői? 

 Miért sajátos áru a település? 

 Mi adható el a település eladásakor? 

 Kik lehetnek a város vevői? 

 Mit jelent az auditálás a településmarketingben? 

 Mit jelent a szegmentálás a településmarketingben? 

 Mit jelent az arculattervezés a településmarketingben? 

 Mi a feladata a kommunikációnak a településmarketingben? 

 Mi jellemzi a település auditálás három nagy csoportját? 

 Milyen versenyelőny szempontok vannak az érték auditálásban? 

 Melyek a gazdasági telephely-választás tényezői? Mitől függ, hogy jön-e vagy megy-e 

a tőke? 

 Jellemezze az imázs audit területeit! 

 Jellemezze a tevékenység audit területeit! 

 Hogyan mérhető a településmarketing eredménye? 

 Ön szerint az Ön települése a teljesítmény – fontosság portfolió tekintetében milyen 

helyzetben van, és mi lehet ennek az oka? 

 Mit tenne Ön, hogy települését kedvezőbb helyzetbe hozza egy kereslet-

versenyképesség portfólió keretén belül? 

 Miért a legfontosabb vevő a saját lakosság a településen? 

 Ön – mint polgármester – hogyan veteti /vetetné/ meg a saját lakossággal a 

települését? 
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	A településfejlesztési koncepció tulajdonképpen olyan vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni? Ilyen szempontból egy elkészült településfejlesztési koncepció felveti azt a kérdést, hogy milyen típusú a település irányítása? A településfejlesztési koncepciót jellemzően külső szakértők készítik az önkormányzatok számára, így amennyiben nem megfelelő a település vezetésének színvonala, gyakran előfordul, hogy a koncepciót annak elkészülte után elfelejtik. Mivel nincs meg a megfelelő háttértámogatás, a hivatal struktúrája sok esetben alkalmatlan arra, hogy aprólékosan megvalósítsa a koncepcióban megfogalmazottakat. Ez az „íróasztalfiók-menedzsment” általában a településirányítási tipológiák közül a „befelé forduló elit / bezárkózó önkormányzat” és az „adminisztratív – ügyintéző” kategóriákra jellemző. 
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