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A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK

KIALAKULÁSA



FOGALMI HÁTTÉR

 Területi egyenlőtlenség = regionális egyenlőtlenség?

 A tér különböző értelmezései

 Valós földrajzi tér

 Társadalmi tér

 Absztrakt tér

 Egyensúlyi helyzet

 Zárt rendszerek - statikus

 Nyílt rendszerek - dinamikus



RÖVID TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

 A letelepedés és a gazdasági tevékenységek

szempontjából az egyes terek más és más fizikai

tulajdonságokkal rendelkeznek

 Iparosítás előtti időszak

 a természeti tényezőknek volt a legnagyobb szerepe

 Ipari társadalmak

 az ipar, a kereskedelem és a szállítás befolyásolták a különbségeket

 Posztindusztriális társadalom

 a nemtermelő ágazatok, az infrastruktúra és a humánerőforrás kerültek

előtérbe



A TÁRSADALMI REAKCIÓ

 Az egyenlőtlenséget a társadalom általában 

elvándorlással igyekszik korrigálni

 A települések lassú változási folyamaton mennek 

keresztül

 A vándorlás mértéke

 A fejlett terület fogadóképessége

 Az adott területeken társadalmi előnyök és hátrányok 

jelennek meg



CENTRUM – PERIFÉRIA KAPCSOLATOK

 A térszerkezet két kitüntetett helyzete a centrum és a 

periféria

Centrum a térben

Geometriai középpont, központi elhelyezkedés

 Valamilyen pozitív gazdasági, társadalmi érték felhalmozódása 

(függetlenül a térbeli helyétől)

 Periféria a térben

 Peremi helyzetű

 Negatív értéket hordoz

 Függés, elszigeteltség



CENTRUM – PERIFÉRIA KAPCSOLATOK

 Félperiféria

Geometriailag nem szokás értelmezni

 Átmeneti térség, amely a centrumtól szakadt le, vagy a 

perifériák köréből emelkedett fel

 A centrum és a periféria felé is tarthat

 Egy adott pillanatban nincs az átlagtól markánsan eltérő 

mutatója, hosszabb távon azonban megjósolható, hogy merre 

tart 

 Polarizáció: a centrum és a periféria közötti egyenlőtlenség 
növekszik

 Kiegyenlítődés: a centrum és a periféria közötti különbség 

csökken



A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉG FOLYAMATAI

 A gazdasági, társadalmi viszonyok folyamatosan 

újrarendeződnek

 A területi egyenlőtlenség és az egyensúlyi állapot 

váltakoznak

 Sem a centrumok, sem a perifériák nem ragadnak meg 

a kialakult helyzetben, pozíciójuk változhat

 A gazdasági, társadalmi jelenségek változásai két 

alapvető tendenciát idéznek elő:

 Nivellálódás

 Differenciálódás



NIVELLÁLÓDÁS

 A különbségek kiegyenlítődését jelenti

 Előjellel együtt értelmezendő

 Pozitív a jelenség, ha felzárkózásról van szó

 Negatív előjelű a kiegyenlítődés, ha „visszafejlődésről” beszélünk

 Végeredménye a kiegyenlítettség

 Homogén térbeli társadalmi jelenségek

 A területi különbségek alacsony volta



A NIVELLÁLÓDÁS FOLYAMATA

Forrás: Nagyné Molnár, 2005



DIFFERENCIÁLÓDÁS

 A különbségek nőnek a vizsgált területek között

 Nem feltételez már meglévő területi különbséget

 Elrugaszkodás

 Az egyik térség nagyobb mértékben kezd fejlődni

 Leszakadás

 Az egyik térség erősen leszakad a másiktól

 Ellentétes együttmozgás

 Az egyik térség fejlődésnek indul, a másik térség leszakad



DIFFERENCIÁLÓDÁS AZONOS FEJLETTSÉGŰ TÉRSÉGEKBEN

Forrás: Nagyné Molnár, 2005



DIFFERENCIÁLÓDÁS KÜLÖNBÖZŐ FEJLETTSÉGŰ

TÉRSÉGEKBEN

Forrás: Nagyné Molnár, 2005



A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉG DIMENZIÓI

 Többfajta szempont egymással kölcsönhatásban alakítja  

ki a térbeli társadalmi egyenlőtlenség rendszert

 Elhelyezkedés

Mennyiség

Minőség

 Szerkezet

 Szerepkör

 Kapcsolatok

 Viszonyok



PÉLDA AZ EGYENLŐTLENSÉGI DIMENZIÓKRA

Egyenlőtlenségi 

dimenzió

Nagyváros tipikus 

jegyei
Aprófalu tipikus jegyei

Térbeli helyzet centrális peremhelyzetű

Mennyiségi jegyek népes kisnépességű

Minőségi jegyek gazdag szegény

Belső szerkezet heterogén homogén

Funkciók sokfunkciós funkcióhiányos

Térbeli kapcsolatok intenzív kevés kapcsolat

Térbeli viszonyrendszer hatalmi erő függés

Forrás: Rechnitzer, 1994



TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK MAGYARORSZÁGON

 Dualizmus – Budapest felemelkedése

 Trianon – monocentrikus térszerkezet, Budapest túlsúlya

 Próbálkoztak a főváros ellensúlyozásával

 Regionális szerepkörű városok erőltetett fejlesztése

 NUTS rendszer kialakítása

 A monocentrikus helyzet erősödött

 Regionális szinteken is erősödött a centrumok és a perifériák 

közötti különbség



 Nyugat- kelet kettősség

 A nyugati országrész gazdaságilag fejlettebb

 A fővárostól keletre lejtő „nyugat-kelet lejtő”

 Város – falu ellentét

 Településszerkezeti okokra vezethetők vissza

 A „városok” életszínvonal szempontjából kedvezőbb helyzetben 

vannak 

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK MAGYARORSZÁGON



TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK MAGYARORSZÁGON

 A rendszerváltás után kialakult piacgazdaság Budapest és a fejlett 

területek számára volt előnyös

 A mezőgazdasági, nehézipari struktúrával rendelkező területeket 

hátrányosan érintette

 A települések függetlenségi törekvései – az önkormányzatok 

kialakulása

 Az Európai Uniónak való megfelelés – NUTS rendszer kialakítása

 Országos Területfejlesztési Koncepció – újabb törekvések Budapest 

monocentrikus helyzetének feloldására



 A területfejlesztés szempontjából fontos fejlesztési 

pólusok megnevezése (adminisztratív régióközponti 

szerepet nem láttak el): 

 Debrecen 

Győr 

Miskolc

 Pécs 

 Szeged 

 Székesfehérvár-Veszprém

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK MAGYARORSZÁGON



TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK MAGYARORSZÁGON

 Új Magyarország Fejlesztési Terv

 Tulajdonképpen az Országos Területfejlesztési Koncepció elemeit 
emelték át

Cél Budapest dominanciájának csökkentése a fejlesztési pólusok 

szerepének erősítésével

 2020

 Budapest és Pest megye szétválása

…..



A területi egyenlőtlenségi vizsgálatok 

jelentősége

 A népesség és a gazdaság térben egyenlőtlenül 

helyezkedik el, okai:

 Eltérő természetföldrajzi adottságok

 Erőforrások szórtsága

 Eltérő történelmi fejlődésmenet

 Területi elemzések alapkérdése: egyenlőtlenségek 

vizsgálata

Mekkorák az egyenlőtlenségek? Nagy vagy kicsi?

 Hogyan alakul? Nő vagy csökken?

Mi az oka ezen folyamatoknak?



A területi egyenlőtlenségi vizsgálatok 

jelentősége

Cél megtudni, hogy milyen tényezők befolyásolják, 

okozzák a régiók közötti jövedelemkülönbségeket, és 

ezek alapján feltérképezzük az ezek kiegyenlítéséhez 

szükséges beavatkozásokat

Fejlettség = többdimenziós, többmutatós fogalom

A regionális különbségeket okozó tényezők mérhetősége 

eltérő

A természetes mértékegységekben kifejezett mutatók 

együttes megítélésére alig van lehetőség



Melyik területi egyenlőtlenségi indexet 

használjuk?

Meghatározó:

 Vizsgálati kérdés

 Rendelkezésre álló adatbázis

 Sok esetben több index kiszámítása szükséges

 Nem kötődik közvetlenül a térbeliséghez

 Területi egyenlőtlenségi indexek többsége nem csak a területi 

egyenlőtlenségek mérésére használható (pl. társadalmi 

csoportok, ágazatok közötti egyenlőtlenségekre is)



GDP

 A GDP kitüntetett helyet foglal el a gazdasági statisztikai 

mutatószámok között

 Nem egyedüli mutató, de azért lett kulcsfontosságú, mert az EU 

támogatási rendszerében kitüntetett értékmutatóként használják

 Országok fejlettségének összehasonlítására már régen használják a 

GDP-t, de a régiókra csak az utóbbi években (GRP)

 Viszonylag megbízható regionális GDP csak becslési eljárások 

közbeiktatásával, és viszonylag nagy területi egységekre 

határozható meg



 egy bizonyos terület (rendszerint egy ország vagy régió) 

gazdaságának adott idő alatt (általában egy év alatt) 

mért teljesítménye, javak és szolgáltatások összessége, 

függetlenül attól, hogy azokat mely ország 

illetékességébe tartozó társaságok hozták létre 

 Reál GDP: amikor az infláció hatását kiszűrjük egy bázisidőszaki 

árat figyelembe véve 

 Nominális GDP: folyó áras számítás esetén

GDP = C + G + I + NX, ahol: 

C = háztartások fogyasztása, 

G = kormányzati/ közösségi fogyasztás, 

 I = beruházás és 

 NX = nettó export (export és import különbsége).

GDP



A GDP kritikája

 A legnagyobb tétel, amivel a GDP nem számol, az a háztartáson 

belüli munkavégzés

 nem tükrözi a háztartások közötti munka- és termékcseréket

 nem tudja figyelembe venni, hogy az általa  kifejezett javak és 

szolgáltatások az emberek különböző  igényeit különböző 

körülmények között, különböző  mértékben elégítik ki

 A GDP-értékek országok közötti összehasonlításához az USD-ban

kifejezett értékeket használják. A valutaárfolyamok bizonytalansága 

és fluktuációja miatt azonban ez igen félrevezető lehet

 nem számolja el azt a számtalan életsegítő szolgáltatást, amit a 

természeti ökoszisztémák ingyen nyújtanak az embereknek

 nem tükrözi az emberek számára rendelkezésre álló szabadidő 

értékét

 nem számol a pénz csökkenő határhasznával



 Nehezen mérhető a régiók külkereskedelme

 Az össztermékbe a külföldi tőke bevételeit is beleszámítjuk, ami nem

mindig a régióban kerül felhasználásra

 Helyesebb lehetne az átlagbéreken alapuló összehasonlítás, hiszen

a régió attraktivitását jobban mutatja

 Nem minden gazdasági tevékenység lokalizálható egyértelműen pl.

a pénzintézeti tevékenység jövedelemhozadéka

 Statisztikailag, számvitelileg lényegében megoldatlan a

többtelephelyes cégek hozzáadott értékének lokalizálása, s a

kifejezett „térhez” kötötten folyó olyan tevékenységek, mint a
hírközlés vagy a szállítás értéktermelésének „terítése” is csak
becsléssel lehetséges

A GDP kritikája







GNP

 A GNP (Gross National Product = Bruttó nemzeti jövedelem) a 

jövedelem-transzferekkel korrigált bruttó hazai jövedelem

 Nemzetközi szinten előbb számolták, mint a GDP-t, 1991-nem 

váltotta fel

 a GDP-ből kivonja a hazai külföldi tulajdonú cégek teljesítményét és 

hozzáadja a hazai állampolgárok és vállalatok külföldön szerzett 

jövedelmét

 Számos szakértő a mai napig inkább a GNP-t javasolná a GDP 

használata helyett







NEW

 A NEW (Netto Economic Welfare) a Nettó Gazdasági 

Jólét mutatója

 A környezeti változásokat is megpróbálja figyelembe 

venni

GDP + társadalmilag nem szervezett munka (pl. 

háztartási munka, főzés, takarítás, gyereknevelés értéke)

GDP –

 környezet károk, 

 környezetszennyezés költsége, 

 egészségkárosodás, 

 urbanizációs ártalmak



ISEW

 Az ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) a 

Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója

 a GNP képezi az alapját, az elosztási egyenlőtlenségeket 

hivatott kiküszöbölni, a lakossági fogyasztásból indul ki

 Két lényeges ponton lép tovább a NEW-hoz képest:

 figyelembe veszi a fogyasztási egyenlőtlenségek változásának 

jólétre gyakorolt hatásait és 

 a hosszú távú környezeti károk jelenértékét

Forrás: http://www.economicsonline.co.uk/

http://www.economicsonline.co.uk/


Trends in ISEW per capita and GDP per capita for the United States 1960-2010

Forrás: www.researchgate.net, 2017 

http://www.researchgate.net/


Forrás: http://www.ecodynamics.unisi.it/

http://www.ecodynamics.unisi.it/


GPI

 A GPI (Genuine Progress Indicator) a Valódi Fejlődés Mutató az ISEW 

továbbfejlesztett verziója

 A személyes fogyasztásból indul ki, de figyelembe veszi a

jövedelemelosztás alakulását, majd hozzáadja vagy levonja a

különböző társadalmi és ökológiai költségeket és hasznokat

 az ISEW-hez képest több új tételt tartalmaz, öt társadalmi és két

környezeti kárral

 Szemlélete leginkább egy háztartás elszámolásához hasonlítható



A GPI összetevői és módosításaik iránya

Forrás: Zsóka, 2011



HDI

 1990-ben dolgozta ki az ENSZ Fejlesztési Programja (egy 

pakisztáni közgazdász segítségével) a HDI-et (Human 

Development Index), vagyis az Emberi Fejlődés Mutató 

módszertanát

 Előnye, hogy az eddigiekkel szemben szélesebb 

spektrumot vesz figyelembe, ugyanakkor még viszonylag 

kicsi az adatigénye

 A HDI három összetevője:

 az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számolva,

 az iskolázottság szintje (a felnőtt lakosság olvasási aránya 

kétharmados, az iskolában eltöltött évek átlagos száma is 

egyharmados súllyal),

 és a születéskor várható élettartam





HPI

 főleg a fejlődő országok esetében használt „Humán 

Szegénységi Mutató” a számítás során a szegénység 

nem pénzügyi tényezőit is figyelembe veszi, három 

másodlagos mutató formájában

 A születéskori valószínűsége annak, hogy az illető nem éri meg a 

40 évet

 Az írni-olvasni nem tudók százalékos aránya (az olvasás és a 

kommunikáció világából való kirekesztettség).

 A lakosságon belül azoknak a százalékos aránya, akik nem 
jutnak biztonságos ivóvízhez és egészségügyi ellátáshoz, valamint 

a normálisnál kisebb súlyú öt éven aluli gyermekek százalékos 

aránya (alapvető létszükséglet elérése, az alultápláltság átlaga)

 A HPI értéke 0 és 100 között lehet, ahol a 0 a minimális, a 

100 a maximális szegénység 



MPI - Multidimensional Poverty Index

Forrás: http://www.dataforall.org/

http://www.dataforall.org/


Forrás: http://www.dataforall.org/

http://www.dataforall.org/


Éltető – Frigyes féle duál mutató

 a megfigyelési egységeket 2 csoportra osztja: az átlagnál magasabb és 
alacsonyabb fejlettségű csoportokra, a hányadosukkal méri az 

egyenlőtlenségeket

 értéke akkor =1, ha nincsenek területi különbségek, tehát általában >1



Hoover index

 Azt mutatja meg, hogy mekkora az eltérés két változó

térbeli eloszlása között

 azt mérhetjük vele, hogy az egyik változó – pl. a

jövedelem – mekkora hányadát kell átcsoportosítani

ahhoz az egyik régióból a másikba, hogy eloszlása

megegyezzen a másik változóéval

 Azaz a GDP mekkora hányadát kell a régiók között újra elosztani

ahhoz, hogy minden régióban ugyanakkora legyen a
rendelkezésre álló jövedelem



Súlyozott relatív szórás

 azt mutatja meg, hogy az egyes régiók adatai az átlaghoz képest 

milyen relatív különbségen belül helyezkednek el

 Az 1 főre jutó jövedelmek súlyozott relatív szórása nem más, mint az 

egyes régiók adatainak az átlagtól való eltérése négyzeteinek a 

népesség számával való súlyozás utáni összege osztva a népesség 

számával, és az 1 főre jutó jövedelmek átlagával 

 Minél nagyobb az egyes országok régiói adatainak relatív szórása, 

annál nagyobbak az átlagtól való eltérések vagyis a regionális 

különbségek



Pontozáson alapuló komplex 

mutatóképzés

 Bennett-eljárás: több jellemző tényező kiválasztásával, ezeknek a megadott 

módszer szerinti pontozásával és annak összegzésével országok, régiók, 

megyék, kistérségek és települések közötti rangsor alakítható ki

 Minimum

 Maximum

 Számtani átlag

 Súlyozott átlag

 Például kérdőíves lekérdezés útján, szubjektív adatok alapján (pl. vásárlási 

szokások, a lakosok szemlélete, helyi szereplők aktivitása) átlagoljuk a 

válaszokat, majd ebből kivonjuk a minimum értéket. A kapott eredményt 

osztjuk a maximum és a minimum értékek különbségével



Global Peace Index

Forrás: www.reddit.com

http://www.reddit.com/


A Happy Planet Index és a Better Life Index

 http://happyplanetindex.org/

 http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111

http://happyplanetindex.org/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111


A társadalmi haladás mutatószámrendszere

 http://www.ksh.hu/thm/tablak.html

http://www.ksh.hu/thm/tablak.html


Bruttó hazai termék (GDP) értéke, beszerzési áron, 

millió Ft
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Eltartottsági ráta (%), 2016



Relatív munkanélküliségi ráta (%)2016



180 napon túl nyilvántartott álláskeresők 

aránya a munkanélkülieken belül (%), 2016



Ezer főre jutó közfoglalkoztatásban résztvevők 

száma (fő), 2016



Ezer főre jutó regisztrált vállalkozások aránya 

(db) 2016



Működő vállalkozások aránya a regisztrált 

vállalkozásokon belül (%), 2016



Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték (eFt), 

2015



Egy adófizetőre jutó munkaviszonyból 

származó jövedelem (Ft), 2016



Egy adófizetőre jutó összes belföldi jövedelem 

(Ft), 2016



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


