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Területi gazdaságtan = térgazdaságtan = 

regionális gazdaságtan

 XIX. sz. végén jelenik meg a térszemlélet

 térben létező gazdaság törvényszerűségére 

vonatkozó ismeretek lassú felhalmozódása

 jelenségek, törvényszerűségek összefüggő rendszert 

kezdtek alkotni, amely kiterjedt a gazdaság 

valamennyi jelenségére

 összefüggések feltérképezése

XX. század közepe

Regionális gazdaságtan mint tudományág kialakulása



A regionális gazdaságtan
1. elveket, törvényszerűségeket fogalmaz meg a nem

termelőerők szférájába tartozó egységek, létesítmények

(közintézmények, üdülőterületek, ellátó létesítmények, stb.)

tekintetében is,

2. kiterjed nem csupán a szűk értelemben vett elhelyezés, hanem

a növekedés, a működés időszakának térbeli problémáira

is,

3. Aktivitás jellemző rá; az „elhelyezés” kifejezés a tér

viszonylagos passzivitását sugalmazza, a regionális gazdaságtan

pedig éppen e felfogás ellen vette fel a harcot.

 Vizsgálatának középpontjába helyezi a térbeliség szerepének, 

hatásainak elemzését. 

 Nincs olyan gazdaság - és társadalomtudomány, melynek ne lenne 

térbeli vetülete;



 „Egy pont”- gazdaság: a közgazdaságtan 

alapmodellje

 Térgazdaság



Közgazdasági kategóriák Az "egy pont" gazdaság Térgazdaság 

Piac (ár) Egységes (ugyanazon ár) Térben osztott (differenciált ár)

Ráfordítás Átlagos Térben differenciált (lokális)

Verseny
Tökéletes (input- és 

termékpiacon)

Nem tökéletes (földrajzi 

monopólium, monopszónia és 

monopolisztikus piac)

Gazdasági reakciók Azonosak Eltérőek (helyi kultúra)

Piaci informáltság Tökéletes
Térben különböző (és 

aszimmetrikus)

Piaci magatartás Racionális Térben korlátozott racionalitás

Fogyasztói preferenciák Homogének Térben inhomogének

Helyettesíthetőség 

(szűkösség)
Korlátlan (általános érvényű)

Inputok térbeli elhelyezkedése 

korlátozza (lokális)

Gazdasági egyensúly Általános egyensúly Térbeli parciális egyensúly

Az „egy pont” gazdaság és a térben kiterjesztett 

gazdaság (térgazdaság) összevetése



Telephelyelmélet fogalma

A telephelyelmélet a gazdaság egységeinek térbeli

elhelyezkedésével és működésével, mint általános

gazdasági törvényszerűséggel foglalkozik.

A telephelyelmélet a gazdasági rendszer mikroszervezetei

három, eltérő típusának térbeli elhelyezkedésével

foglalkozik:

◦ Gazdasági szervezettel

◦ Közülettel

◦ Háztartással



Telephelyelméletek kialakulása
A telephelyválasztás, a gazdasági tevékenységek térbeli

helyének kiválasztása és az egységek térbeli működése az

árutermelés meghatározott fokán bontakozott csak ki.

Fő feltételei:

 Az árutermelő gazdaság térbeli kiterjedése (specializáció, 

munkamegosztás kialakulása, tömegtermékek 

előállításának és kereskedelmének elterjedése)

 a nyersanyagok és a termékek tömeges szállíthatósága 

(Technikai oldal: közlekedési infrastruktúra, szállítási 

eszközök -vasút, gőzhajózás)

 Tőke és munkaerő térbeli mozgásának szabadsága



Mit

Miből

Hogyan

Hol

állítsanak elő?

Gazdasági döntés

Előnyök-hátrányok mérlegelése

Kiadások-bevételek kalkulációja



Telephelyelmélet tárgya

 a gazdasági egységek térbeli 
elhelyezkedésének és működésének 
vizsgálata;

 a telephely, azaz az üzem, a vállalat elkülönült 
működési helyének kiválasztása;

 a gazdaság bármelyik mikroszervezete 
gazdasági tevékenységének vizsgálata, 
amennyiben abban térbeli sajátosságok 
figyelhetők meg. 



Innováció mint 

elindító

Forradalmasítja a 

gyártástechnológiát,

Emberek 

életkörülményeit 

javítja

Kondratyev: 1920-as évek 

ármozgások stat.  elemzése 
Minden új ciklus újra fogalmazza a telephely 

választás szempontjait!

Felszálló/ 

felfutási szakasz

telítődés

Kifáradás, 

depresszió szakasza



Telephelyelméletek fejlődési 

szakaszai
1. Mezőgazdasági telephely-elmélet (a XIX. sz. első harmada): a 

mezőgazdasági termelés térbeli elhelyezkedésének, telephelyének és a 
kapcsolódó helyzeti járadéknak a magyarázata (Thünen);

2. Ipari telephely-elmélet (a XX. század első évtizedei): az ipari üzemek 
telepítési helyének meghatározása analitikus eszközökkel, a főbb 
termelési költségeket minimalizálva (pl. Roscher, Launhardt, Weber, 
Predöhl,  Palander);

3. Monopolisztikus piaci verseny térben (a két világháború között): a 
telephelyválasztásnál a bevételek maximalizálása;  a termelés helyett a 
fogyasztás jellemzőinek figyelembe vétele (pl. Lösch, Hotelling);

4. Területi termelési függvények (az 1950-es évektől a ’70-es évek 
közepéig): a legmegfelelőbb telepítési hely meghatározása az összes 
tényező figyelembe vételével kialakított (matematikai) modell 
optimalizálásával (pl. Isard, Greenhut, Smith);

5. Komplex, egymástól kölcsönösen függő telepítési döntések (az 1970-es 
évek közepétől): az infrastruktúra térben nagyjából egyenletes kiépülése 
után a mikroelektronikára és az informatikára alapozott innovációk és 
csúcstechnológiák kerülnek előtérbe (pl. Stöhr, Malecki, Scott).



THÜNEN mezőgazdasági telephelyelmélete

 Alapja: árutermelő mezőgazdaság kialakulása, romló 
élelmiszerek, rossz szállítási lehetőségek, nehézkes 
munkaerő mozgás

 Ipari forradalom: iparnak alapanyag kellett,  a városon 
élő iparban dolgozóknak élelmiszer

 MUNKAMEGOSZTÁS kialakul

A mezőgazdaság specializálódó termelését, a mg-i terület-
felhasználást elemezte (1826):

 külpiactól elszigetelt, önellátó (autark) államot vizsgál, 
középen az egyetlen piacot alkotó várossal 

 város körüli földek minősége mindenütt azonos, TK 
azonos 

 városi piacra történő szállítás lehetőségei (lóvontatás, 
sugaras utak) és fajlagos költségei azonosak 



THÜNEN

Thünen-körök

város

Tej, zöldség, gyümölcs

erdő

Növénytermesztés és állattenyésztés

Zónahatár a gazdaságosság/jövedelmezőség és a szállíthatóság (szállítási költségek) 

szerint alakul

Önellátás helyett árutermelés

Mit, hol termeljünk?



WEBER ipari telephelyelmélete (1909)

Ipari forradalom hatására megszilárdult az árutermelő gazdaság, 
munkamegosztás, kiépült a vasút, bányászat és feldolgozó 
ipara jött létre

Weber alapfelvetései:

 szabad versenyes kapitalizmust feltételez, senki nem tudja 
befolyásolni a piacot, a termék ára fix 

 Nyersanyagokból (termelési tényezők) tetszés szerinti 
mennyiséget lehet beszerezni adott áron, nem korlátosak 

 a munkaerő adott (szükséges mennyiségben, minőségben 
korlátlanul rendelkezésre áll, bérköltség egy településen 
azonos)

 egyetlen pontszerű piacot vizsgál 

 szállítási költség az input és output mennyiségétől és a 
szállítási távolságtól függ csak



 Felismerés: fix eladási ár mellett a nyereség csak úgy 
növelhető, ha az üzem csökkenti a költségeit.

 Legnagyobb költség: szállítási költség

 Üzemen kívüli, külső feltételeket (piac, infrastruktúra, 
munkaerő stb) adottnak tekintette és csak a 
beszerzési, szállítási és bérköltségre koncentrált.

Mutatószámai:

 Anyagindex: 1 to késztermék előállításához mennyi 
beszállított nyersanyag szükséges

 Telephelysúly: 1 to késztermék előállításához 
megmozgatott összes nyersanyag és késztermék 
együttes súlya (ha nyersanyag domináns: nyersanyag 
lelőhelyhez települ; Ha késztermék domináns:  
piachoz települ; egyébként:közbenső hely)

Itt találkozunk először a költségtérrel        agglomeráció



Forrás: Lengyel I. – Rechnitzer J.



Webber kritikája:

 Csak a termelésre és a növekedésre 

koncentrált

 A szükségleteket, a fogyasztást és a 

versenyt megjelenítő piacra nem figyelt,

 A beruházási kiadások helytől való 

függőségét nem vette tekintetbe

 a pillanatnyi árak alapján kalkulált



LÖSCH térgazdasági elmélete
térbeli egyensúlyelmélet kidolgozása (1930 után)

 egyenletes népsűrűségű, 

 azonos természeti adottságokkal rendelkező, 

 minden irányban azonos szállítási lehetőségekkel rendelkező 

 síkságot feltételez.

 Tökéletes térbeli versenyt vesz alapul:

◦ mindegyik telephelyen a gazdasági tevékenység a termelő számára jövedelmező, a 
fogyasztók számára pedig hasznos terméket, szolgáltatást hoz létre

◦ a telephelyek olyan „sűrűn” helyezkednek el a térben, hogy piackörzeteikkel a 
teljes teret kitöltik 

◦ bármilyen gazdasági tevékenységet bárki és bárhol végezhet (magas profit – új 
vállalkozó – verseny- profit letörés)

◦ a termelés és a kereskedelem térbeli kiterjedése (piackörzetei) a lehető 
legkisebbek

◦ a piackörzetek határánál a fogyasztók „közömbösek”, a két szomszédos termelő 
közül bármelyik kínálatából választhatnak



A gazdasági tér kialakulásának fázisai (Lösch)

Profit maximalizálás

Új belépők

Szállítási költség a határ

Addig tart a 

„sűrűsödés”, amíg a 

profit el nem tűnik

Teljes teret 

lefedik



ISARD optimalizáláson alapuló 

telephelyelmélete (II. vh. után)

Hatások:

 Városi modernizáció

 Az elektronika és a modern technika határozza 

meg a telepítéseket

 A tőke és a munkaerő mobilitásának 

növekedése



ISARD
 Összes fontos tényező figyelembevételével 

történő optimalizálásra törekedett.

Kísérlet egy átfogó, minden ágazatra érvényes 

telephelyelmélet kidolgozására

 tényezők helyettesíthetőek (pl. m.erő – tőke)

 nemcsak a területi árak befolyásolják a termelés 

nagyságát

 az eltérő termékvolumenekhez más-más optimális 

telephely is tartozhat 

 a telepítési tényezők köre nem állandó, hanem 

folytonos mozgásban van (változó tér – telepítési 

tényezők rangsorának változása)



Telephelyelméletek napjainkban

Megfogalmazódnak az előző elméletek kritikái:

 Racionális emberből indulnak ki, aki racionális döntéseket hoz –

tisztában van az összes telepítési tényezővel, képes költséget 

minimalizáló vagy profitot maximalizáló döntést hozni – ilyen 

ember nincs/nem sok van

 Gazdasági externáliákat figyelmen kívül hagyják – jelentőségük nő

 Rövid távon érvényes aktuális feltételekből indulnak ki (ktg., ár) – a 

telepítési tényezők hosszú távon hatnak

 A tökéletes piaci verseny az alapja – ilyen nincs!

 Hatással van rá a nemzetközi piac, a multinacionális vállalatok

 Technikai innovációk rohamos fejlődése

 Komplex, egymástól kölcsönösen függő telepítési döntések


