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Európa sokszínű a földrajzi térségtípusok tekintetében, és a különböző 
térségek szerepe, versenyképessége, s így előnyei és problémái a 
mindenkori társadalmi, gazdasági helyzettől, a kor elvárásaitól függenek. 
Az európai országok területpolitikájában emiatt már régóta érdemi 
figyelmet kapnak egyes földrajzi térségek és társadalmi, gazdasági, akár 
természetföldrajzi specialitásaik, top-down rendszerben. Emellett van ahol 
a régiók is „eszméltek”, és bottom-up rendszerben próbálják érdekeiket 
érvényesíteni. Az Európai Unió regionális politikájának kialakulásával, 
fejlődésével ez részben szupranacionális szintre emelkedett, az általános 
térségtípusok és problémáik a szakpolitika alanyaivá váltak, így viszont 
megindult a költségvetési támogatásokért folyó országos és térségi 
küzdelem ebben a dimenzióban is. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy 
miként alakult a különböző uniós költségvetési ciklusokban a földrajzi 
térségek szakpolitikai megjelenése, valamint Magyarországot, térségeit ez 
miként érintette, érinti az európai uniós csatlakozásunk óta. 

 
Földrajzi térségtípusok 
 
A térségtípusoknál a természetföldrajzi alapokból indulhatunk ki, amelyek 
közül az alábbiak a témában a meghatározók. Európa topográfiai-
domborzati szempontból kétarcú: nyugati felén kisebb alföldek és 
változatos hegyvidékek váltogatják egymást, keleten viszont hatalmas 
alföldek, valamint alacsony dombságok, hátságok sorakoznak egymás 
mellett. Ezen túl Európa parttagoltsága alapján „listavezető” a Föld 
kontinensei között: a kerekítve 10 millió km2 területéből 35% jut a 
félszigetekre (2,7 millió km2), illetve a szigetekre (0,75 millió km2), 
döntően a nyugati kontinensrészen (Nemerkényi, 2000). 

Társadalmi, gazdasági oldalról tekintve – még ha túllépünk a területi 
közigazgatási, szervezeti politikai módozatok típusain, akkor is – sokféle 
tipizálás révén oszthatjuk fel a kontinenst: a klasszikus településföldrajzi 
(városi és rurális terek), mezőgazdasági zónáktól a fejlett és elmaradott 
térségekig (centrum-periféria). A régióelméletek felől közelítve pedig a 
homogén és csomóponti régiók kínálkoznak, ahol az első esetben az 
elemek valamilyen szempontok alapján kiemelt jellemzői, vonásai 
közösek, és az ebből eredő hasonlóság miatt jöhet létre az összetartozás, 
míg a második esetben a különbözőségeikből eredő egymásrautaltság, 
egymást kiegészítő mivoltuk, és az ezek miatt kialakuló kapcsolatok révén 
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(Szabó, 2015). Ennek területpolitikai formációja előbbi bottom-up, utóbbi 
top-down jellegében ölt testet. 

Területfejlesztési oldalról tekintve kiemelhetjük, hogy Hamilton (1999) 
szerint a regionális politikának alapvetően háromféle típusa alakult ki az 
idők folyamán (döntően a XX. században) és mutatott egyfajta 
folytonosságot számos országban: a növekedés korlátozása a 
fővárosokban, gazdasági centrumterületeken, a növekedés beindítása az 
elmaradott területeken, valamint a régi, válságba sodródó ipari körzetek 
gazdasági újjáépítése. Céljuk leginkább, felfogása szerint, a gazdasági 
tevékenység átcsoportosítása az országon belül. 

Ha ennél tovább tekintünk, akkor megállapíthatjuk, hogy az idő 
múlásával, az európai regionális földrajzi sajátosságokból eredően, ennél 
többféle, vagy bizonyos értelemben cizelláltabb térségtípus jelent meg az 
egyes országok regionális politikájában. Az európai történelem markáns 
részét képező országhatárok idővel a területfejlesztés szempontjából is 
felértékelődtek, mivel a határ egyfajta területi korlátot jelentett a 
társadalmi, gazdasági kapcsolatok terén. Ez valahol az elmaradottságot, a 
földrajzi és gazdasági perifériát jelentette, máshol a földrajzi térben gátolt 
dinamikus peremet. A tenger megváltozó, átértékelődő szerepe, akár a 
gazdasági hanyatlás, halászat visszaszorulása révén (Igari, 2018) a 
tengerpartokat, kikötőket több országnál a regionális politikai fókuszba 
emelte. Ide kapcsolódnak a szárazföldi kapcsolatok hiányában 
hátrányosabb helyzetű tengeri szigetek is, mint külön fejlesztési 
célpontok. Egyes országok területén a magashegységek dominálnak 
(Alpok országai), vagy fontos szerepet töltenek be, és sajátos jellemzőik 
miatt szintén területfejlesztési beavatkozások alanyaivá válhattak (pl. 
Ausztriában [Törzsök, 2002]). Az észak-európai országok külön kategóriát 
képviselnek azzal, hogy évtizedek óta küzdenek a nagy kiterjedésű, 
északi, ritkán lakott térségeikkel (Probáld, 2014). Egyes országoknál (pl. 
Görögország, Olaszország, Hollandia) pedig a természeti katasztrófa 
(földrengés, vihardagály stb.) is előidézett területfejlesztési 
térséglehatárolást és beavatkozást. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy Európa gazdag a különböző 
földrajzi térségtípusokban és ezek jellegzetes, idővel akár változó 
problémái miatt fel-felbukkantak az egyes országok területfejlesztési 
gyakorlatában. 

 
Térségtípusok az Európai Unió regionális politikájában 
 
Az Európai Unió regionális politikáját tekintve, megállapíthatjuk, hogy a 
térségtípusok szerepe, súlya változó volt az elmúlt évtizedekben, ami 
részben az átalakuló társadalmi, gazdasági jellemzőik, részben a 
mindenkori szakpolitikai álláspontok, illetve az országos, térségi lobbik 
függvénye miatt van. 

Az integráció kialakulásától az 1970-es évekig tartó korszakban a 
regionális politika kérdése alárendelt szerepű volt a Közösségben, az 
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egyes országokon belüli nemzeti területfejlesztés kezelte még az egyes 
térségi problémákat (Mezzogiorno program, francia vidékfejlesztés, 
hollandiai polderesítés, Delta-terv stb.). Az 1970-es évek gazdasági 
válsága és az integráció bővülése, illetve mélyülése előtérbe tolta a 
regionális politikát és ezzel együtt a különböző térségtípusokat. Egyrészről 
válságba jutó nehézipari térségek alakultak ki (Ruhr-vidék, Elzász-
Lotaringia stb.), illetve váltak az integráció részévé (Black Country stb.), 
másrészt Írország és a dél-európai országok elmaradott rurális térségei 
jelentősen megnövelték a regionális fejlettségi különbségeket. Az 1980-as 
évek végén közösségi politikává váló regionális politika szerepe, súlya 
megnőtt, és az 1989 utáni ciklus elhozta a területi elmaradottság 
kezelését és a földrajzi térségtípusok korát.  

Az 1989-1993-as ciklusban a regionális politika 1. célkitűzése az 
általánosan elmaradott régiók támogatása volt, amely célkitűzés egész a 
jelenlegi (2013-2020) ciklus végéig első számú és kiemelt prioritás 
maradt. Ugyanakkor az egyes ciklusokban feltűntek mellette különböző 
formákban és pénzügyi súlyokkal más térségtípusok is. Az 1989-1993 és 
az 1994-1999 időszakokban az ipari válság sújtotta térségek és a vidéki 
területek fejlődésének előmozdítása két külön célkitűzés volt (2. és 5.b 
célkitűzések), amelyekhez a második időszakban – Svédország és 
Finnország csatlakozása révén – a rendkívül alacsony (<8 fő/km2) 
népsűrűségű térségek fejlesztése is hozzákapcsolódott (6. célkitűzés) 
(Nemes Nagy & Szabó, 2016). 

A 2000-2006-os periódusban az 1. célkitűzésben a legelmaradottabb 
NUTS 2 régiók mellé kerültek a ritkán lakott és a tengeren túli régiók is, 
és a 2. célkitűzésben jelentek meg a strukturális nehézségekkel küzdő, 
gazdasági, társadalmi átalakulás sújtotta térségek, ahol többféle 
térségtípus volt jelen: válságba jutott ipari térségek, válságba jutott 
halászati térségek, elmaradott rurális területek, problémákkal küzdő 
városi térségek (Nemes Nagy & Szabó, 2016). 2004-ben tíz új ország lett 
az Európai Unió tagja, közte nyolc elmaradott posztszocialista ország, 
számos elmaradott régióval. A támogatás területi elosztása így 
megváltozott: az elmaradott régiók keleti túlsúlya jelent meg. Ez 
látványosan a 2007-2013-as ciklusban vált érzékelhetővé, és a regionális 
politikai célkitűzések között kiemelt szerepű lett az 1. célkitűzés 
(általánosan elmaradott) az anyagi támogatás tekintetében. A speciális 
térségtípusok viszont így háttérbe kerültek, és sem ebben, sem a 
következő, 2014-2020-as ciklusban nem jelentek meg önálló 
célterületként, kivéve a tengeren túli és a ritkán lakott régiókat, ám ezek 
elég szerény súlyúak (Nemes Nagy & Szabó, 2016). Az INTERREG 
program révén már kezdetektől figyelmet kapott a határmenti, valamint 
az URBAN révén a nagyvárosi térségtípus, és idővel súlyuk fokozatosan 
nőtt. Emellett a közösségi agrárpolitikában pedig a vidékfejlesztés révén a 
rurális terek ügyei is megmaradtak azért uniós fókuszban és 
támogatásban. A 2004-es bővítést követő időszakban zajló, lassú, válság 
idején megtorpant, majd folytatódó fejlettségi konvergencia, a gazdasági 
válság eltérő térségi hatásai, valamint a 15 éves kelet-közép-európai 
elmaradottságon alapuló keleti támogatási túlsúly csökkentésének célja 
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miatt azonban aktuálisan ismét erősödik a különböző térségtípusok 
szereplése az európai regionális statisztikai, kutatási fókuszban és újabb 
formákban a szakpolitikai rendszerekben is. 

A jelenleg futó, 2014-2020-as regionális politikai ciklusban a hangsúly 
még az elmaradottságon van, a szakpolitikai költségvetés mintegy 69%-át 
az elmaradott országok (GNI/fő alapján) és régiók (GDP/fő alapján) 
kapják, sőt, összességében a keret 95%-ának elosztása múlik ezen, mivel 
a szerényebb támogatásban részesülő közepesen fejlett és fejlett régiók 
meghatározása is az egy főre jutó GDP alapján történik. A klasszikus 
térségtípusok direkt formában a regionális politikai költségvetésben 
mindössze az Európai Területi Együttműködések szekcióján belül (kb. 
2,5%) a célzottan határ menti térségek, valamint a ritkán lakott és 
tengeren túli térségek (0,44%) és támogatásuk formájában jelennek meg. 
Mellette feltűnik még azonban az is, hogy a források egy részénél a 
városokra kell költeni a támogatás minimum felét. 

Ha a jövőbe tekintünk, akkor elsőként kiemelhetjük az Eurostat keretein 
belül újonnan elkészült uniós területi tipológiákat, amelyek kiegészítik a 
NUTS-osztályozást a területi egységekhez tartozó típusok 
hozzárendelésével. Az aktuális, érvényben lévő NUTS 2016 klasszifikáció 
szerint 2018. január 1-től 1348 NUTS 3 szintű egység van, és ezen 
régiókra az alábbi tipológiák jelentek meg: városi – köztes – vidék, illetve 
nagyvárosi, határmenti, tengerparti, hegyvidéki, sziget, valamint ritkán 
lakott, ill. ha nem az. Ha a tipizálásokat és az arányokat tekintjük, 
megállapíthatjuk, hogy a NUTS 3 régiók 40%-a a nagyvárosi és 37%-a a 
rurális, 35%-a a határ menti, 34%-a a tengerparti, 23%-a a hegyvidéki, 
5%-a a szigeti és mintegy 1%-a a ritkán lakott kategóriába került.  

A másik, fontosabb elem a makroregionális stratégiák kialakulása és 
erősödése az Európai Unióban. Dubois és munkatársai (2009) szerint a 
területi hatalmi szintek rendszerében a régió nem egy adott fizikai 
objektum, hanem különböző gyakorlatok formázzák, alakítják, emiatt úgy 
tekinthetünk rá, mint az érdekeltek egy csoportjának produktumára. 
Mindezt intézményesülés kísérheti, különböző társadalmi diskurzusok 
eredményeként. A makrorégiók esetében fontos az inter- és 
transznacionális jelleg, a funkcionális kapcsolatok mellett a földrajzi 
kapcsolat (a területi kontinuitás). Az Európai Unió kohéziós politikájának 
új korszakát nyitották meg az ún. makroregionális stratégiák. Ezen 
elképzelés alapján alakult meg egyrészt a Balti tengeri Régió, majd a 
Duna Régió. Az elmúlt időszakban ezt követte a Jón és Adriai, majd az Alpi 
Régió. A Balti stratégia kialakítása a Balti országok kezdeményezése volt, 
ugyanakkor nem rendeltek hozzá új szabályozást, intézményt és pénzügyi 
keretet (Stocchiero, 2010). A minta azonban adott volt, így több hasonló, 
területi alapú kezdeményezés is született. Az EU álláspontjában 
funkcionális régióként határozza meg a makrorégiókat, hiszen a közös 
kihívásokra és ezáltal a közös cselekvésre hívja fel a figyelmet, ezzel 
ugyanakkor nagyon kiszélesítette a kialakítható makrorégiók földrajzi 
skáláját (Stocchiero, 2010). A makroregionális stratégiák alanyainak 
jellemzője, hogy természeti objektumokon alapulnak, és a tervezett 
Északi tengeri, Atlanti ív, Fekete tengeri, Kárpátok (esetleg a 
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Mediterráneum) makrorégió esetében is ez figyelhető meg. Jegyeik a 
közigazgatási határokhoz igazodó határvonalak, területi összefüggés, 
homogén (természetföldrajzi) alap, feltételezett társadalmi, gazdasági 
kötődés (közös jellemzők és problémák), és ezekre építve egy intézményi 
összetartozás (mert bár nincs külön hivatalos EU szervezete, de a benne 
lévők koordinációs testületet hozhatnak létre). Elméleti közelítésben a 
közös jellemzők és közös problémák „generálják” ezeket a formációkat. 
Ami a makrorégiók szakpolitikai jellemzőit illeti, szakmailag új 
kezdeményezések voltak és befogadásra kerültek, ám a megfogalmazott 
stratégiák a „három nem” elv keretein belül működnek: nem lehet sem új 
forrásokat, sem új struktúrákat, sem pedig új jogszabályokat létrehozni 
ezek céljaira. Ugyanakkor pénzügyi támogatás érkezik az európai területi 
együttműködés (ETC) transznacionális együttműködési programjain 
keresztül, valamint a részt vevő országokat ösztönzik más uniós eszközök 
bevonására a stratégiákban rögzített közös célok előmozdítása érdekében 
(Regionális Fejlesztési Bizottság, 2017). 

Végezetül kiemelhetjük, hogy a különböző európai térségi lobbik tehát 
jelen vannak, és hivatkozási alapul szolgál akár a Lisszaboni Szerződés 
társadalmi, gazdaság és területi kohéziós cikkelye, amely szerint kiemelt 
figyelemmel kell kezelni a vidéki térségeket, az ipari átalakulás által 
érintett térségeket, a legészakibb gyéren lakott régiókat, valamint a 
szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiókat (Európai Unió, 2009). 
Ennek mintegy ellensúlyaként fogalmaztuk meg anno a Területi Agenda 
2020 háttéranyaga, a TSP (2014) dokumentumban (a magyar uniós 
elnökség idején). „Európa számos térsége rendelkezik speciális földrajzi 
jellemzőkkel, ilyenek a szigetek, a tengerparti, vagy tengerpartoktól elzárt 
területek, a hegyvidékek, az alföldi területek és a távoli területek (ultra-
periférikus ritkán lakott területek, illetve a tengerentúli területek), a belső 
perifériák (speciális térségek egyedi társadalmi - gazdasági 
problémákkal), vagy a politikai és/vagy adminisztratív specifikumokkal 
rendelkező területek, mint a tengeri, vagy határ menti térségek”. 
Felfogásunkban minden térségnek megvannak a maga természeti, 
társadalmi, gazdasági problémái, ez alapján nem lehet támogatási 
pénzeket osztani, de ettől függetlenül a párbeszéd, az összehangolt 
cselekvés kiemelten fontos. 

 
Magyarország térségeinek helyzete 
 
Magyarország az európai földrajzi térségtípusok tekintetében inkább 
szegényes, mivel nem rendelkezik tengerparttal (illetve nincsenek tengeri 
szigetei), tengeren túli térségekkel, magashegységekkel, ritkán lakott 
zónákkal, és Budapest kivételével európai nagyvárosi agglomerációkkal 
sem. Egyrészt a síkvidék, dombság a domináns hazánkban, viszonylag 
sűrű vízhálózattal és érdemi vízkészletekkel, közte az európai szinten 
fontos Dunával és a közép-európai szinten számottevő Balatonnal. 
Másrészt, a társadalmi oldalt nézve pedig megállapítható, hogy a 
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határmentiség kiemelt szerepű, mivel kis területű országunk hét országgal 
határos, közte öt EU tagállammal, amelyből három a Schengeni övezet 
tagja (a megyéink java (14) országhatárral rendelkezik). Ezen túl az 
elmaradott rurális (agrár) térségtípus van érdemben jelen az országban, 
valamint – de inkább csak lokálisan, illetve kistérségi szinten – régi, a 
gazdasági átalakulás óta megújulni nem tudó ipari térségek. 

A Eurostat új térségtipizálási rendszerében – amely a nevezéktan, a 
statisztikai adatok összeállítása, elemzések készítése révén burkoltan már 
magában foglalhatja a jövőben nagyobb figyelmet kapó térségtípusokat – 
a magyar típusok csak klasszikus formában jelennek meg. Egy nagyvárosi 
terület van, Budapest. A városi-rurális tipizálásban 13 rurális, 6 átmeneti 
(nagyvárosainak és/vagy kisebb területének köszönhetően Hajdú-Bihar, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Baranya, valamint Komárom-
Esztergom, Pest) és 1 városias (Budapest) térség van. A határmenti 
(kapcsolatokon alapuló) kategóriába végül 16 egység került be (Tolna, 
Veszprém, Fejér és Jász-Nagykun-Szolnok megye nem). A másik négy, 
kiemelt kategóriába (hegyvidék, tenger, sziget, ritkán lakott) egy magyar 
megye sem jelenik meg. Ez, a jövőt tekintve nem túl bíztató. Az aktuális 
regionális politikai ciklusban még a hét NUTS 2 régiónkból hat az 
elmaradottság okán kiemelt támogatáshoz jut, de ennek mértéke és 
értéke a következő ciklusban (ciklusokban) már megkérdőjeleződik, így 
viszont egyre nagyobb figyelmet kellene szentelnünk az új regionális 
politikai irányzatoknak, át kell értékelnünk szakpolitikánkat, és hazánk 
funkcionális térségeinek szerepét. 

A probléma azonban nem csak a természeti és gazdasági adottságokon 
múlik, hanem a területi közigazgatási egységek, akár funkcionális 
térségek érdekérvényesítő szerepén is. Ennek magyar formája maximum 
a megye lehet, de a megyei önkormányzatok jogai, kötelességei és 
lehetőségei szerények. Az európai uniós politikai porondon a Régiók 
Bizottsága, a tagállamok regionális és helyi önkormányzati hatóságainak 
képviselete, az EU tanácsadó és véleményező szerve az egyik fóruma a 
szubnacionális egységeknek. Itt 12 hellyel rendelkezik Magyarország 
(amelyekre a kormány javasol képviselőket és az EU Tanácsa hagy jóvá), 
amelyből hét tag hét megyei önkormányzat képviselője. Ez a szervezet, 
plenáris ülések keretében, megvitatja az aktuális szakpolitikai kérdéseket, 
és véleményeket fogadnak el uniós jogszabályokról. Itt talán 
„hallathatnák” hangjukat. Föderális berendezkedésű országok esetében a 
régióknak saját képviselete is esetenként megjelenik Brüsszelben, ám 
ezen a téren nincsenek jelen a magyarországi megyék. Lehetőséget még a 
kormányzati szintű kezdeményezések jelent(het)nek, amelyről viszont 
érdemi információkat – feltehetőleg szerény súlya miatt – nem hallunk.  

Ez alól a Duna stratégia egyfajta kivétel, ha a makroregionális 
kérdéskört nézzük. Az elfogadott makroregionális stratégiák közül 
Magyarországot mindössze ez érinti, mivel igazából egy érdemi 
transznacionális és területileg folytonos természeti objektumunk, a Duna 
van. A Kárpát-medencei jelleg egyedi, unikális, de területileg nem 
kapcsolható össze más térségekkel, emiatt csak olyan területi lobbiban 
gondolkodhatunk, mint az „európai medencék”, vagy az európai nagy 
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síkvidékek (ahol a visszaszoruló agrárium, szárazodás, város-vidék 
ellentét fokozódása, közlekedési leterheltség stb. a jellemző) esetleg a 
kontinentális vizekkel (folyók, tavak) bíró térségek (ahol a víz természeti 
erőforrás, kockázati tényező stb.) összefogása, de ezek hátránya, hogy 
nem makrorégiók, mivel területileg nem összefüggők. De ha nem is 
makroregionális szempontból fontos, akkor a kohéziós politika 
hangsúlyozható, mivel a területi kohézió nem csak a területi 
szomszédságban jelenik meg, hanem összeurópai kapcsolódási szinten is, 
és így ezen a téren ezért a formáért és erősítéséért lehet kiállni.  

 
Zárszó 
 
Ha végig gondoljuk a korábban leírtakat, úgy érezzük, hogy a magyar 
térségek ebben a viszonylatban „sodródnak az árral”. A hazai 
megyerendszer, amelynek egységei maguk is változó mértékben 
tekinthetők homogénnek (Szabó, 2018), a hazai berkeken túl nem igazán 
lépnek fel az európai térségi lobbipalettára. A funkcionális térségtípusunk 
egységei pedig egyrészt földrajzi helyzetük és jellemzőik miatt az épp 
előnyös, kiemelt figyelmet kapó európai térségdimenziókból nem 
részesednek, másrészt még hazai viszonyok közepette is szerény térségi 
szereplők. Ezeken túl az országos, felsőbb szint aktuálisan pedig nem 
igazán térérzékeny ebben a vonatkozásban. Azaz összességében, ahogy a 
„régiók Európája” sem nyert teret nálunk, úgy az európai földrajzi 
térséglobbi is érdemi visszhang és változás nélkül maradhat idehaza. 
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