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Jugoszlávia felbomlása után a nyugat-balkáni térségben számos új állam jött létre. Többek 
közülük soha nem léteztek korábban, mások hosszú évszázadok után váltak függetlenné. 
Ezen új államok számos politikai, jogi, gazdasági problémát örököltek, helyzetük az új 
évezredben nem nevezhető könnyűnek. 

Az új államok közül az egyik legproblémásabb Bosznia-Hercegovina, ahol a 
Jugoszláviából történő kiválás a legtöbb áldozattal járt, a háború a legtovább húzódott, az 
etnikai feszültségeket csak az államon belüli elkülönüléssel sikerült időlegesen 
megoldani. 

Az átalakuló politikai keretek és a megváltozó etnikai-népességi viszonyok sok 
minden más tényező mellett a településhálózatra is döntő hatással voltak. Az átalakuló 
városhálózat egyrészt következménye az elmúlt évtizedek változásainak, másrészt kerete 
a jövő eseményeinek. A nyugat-balkáni és benne a bosznia-hercegovinai államosodási 
folyamat még nem zárult le.  

Optimista megközelítésben a városhálózat a modernizáció, integráció és 
multikulturalizmus színtereiként egy szebb jövőt ígérő társadalmi-gazdasági fejlődés 
színtere lesz. Realista megközelítésben Bosznia-Hercegovina megosztottsága hosszú 
távon állandósul, a nemzetközi közösség segítségére utalva korlátozott fejlődést tudhat 
majd magáénak. A pesszimista verzió ezekkel szemben a fegyveres etnikai konfliktus 
újjáéledését és az állam teljes dezintegrációját vetíti előre. 
 
 
1. Bosznia1. Bosznia1. Bosznia1. Bosznia----Hercegovina városhálózata JugoszláviábanHercegovina városhálózata JugoszláviábanHercegovina városhálózata JugoszláviábanHercegovina városhálózata Jugoszláviában    

    
Bosznia-Hercegovina központi helyet foglalt el a jugoszláv államban. Ez fakadt egyrészt 
relatív (többi tagköztársasághoz viszonyított) helyzetéből, a hegyvidéki jellegből, mely 
stratégiailag értékelte fel a tagköztársaságot, valamint a két legjelentősebb délszláv 
etnikum (szerb, horvát) szállásterületének Boszniában való érintkezéséből.  

Városhálózatát egyértelműen a természeti viszonyokhoz való igazodás jellemzi. A 
nehezen járható hegyek között a jelentős települések a folyóvölgyekben, illetve a Száva 
alföldjén (Bosanska Posavina) alakultak ki. A 19. századra az oszmánok által alapított 
Szarajevó egyértelműen a terület központjává vált. Közigazgatási szerepkörét megőrizte 
az Osztrák–Magyar Monarchiában, majd kisebb mértekben az első és sokkal inkább a 
második jugoszláv államban is. 

Bosznia-Hercegovinában a jugoszláv korszakban öt jelentős nagyváros alakult ki. A 
főváros Szarajevó, Hercegovina történelmi központja Mostar, Posavina centrumtelepülése 
Banja Luka, valamint két ipari jellegű város, Tuzla és Zenica. Ez az öt nagyváros négy 
makrorégióba szervezte Bosznia-Hercegovinát, ugyanis Zenica Szarajevó közelsége miatt  
    
    
                                                 
1 Tanársegéd, PTE TTK FI Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék. 
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(80 km) nem tudott önálló regionális léptékű vonzáskörzetet kialakítani (ROGIĆ, V. 1977) 
(1. ábra).  

A négy regionális központ közül lakosságukat tekintve Szarajevó a legnagyobb 
(292 ezer fő 1971-ben, 526 ezer fő 1991-ben), Banja Luka a második (158 ezer fő 1971-
ben, 195 ezer fő 1991-ben) Tuzla a harmadik (107 ezer fő 1971-ben, 132 ezer fő 1991-
ben) Mostar pedig a negyedik (89 ezer fő 1971-ben, 126 ezer fő 1991-ben). Zenica 
lakossága 1971-ben 100 ezer alatti volt, 1991-re viszont 145 ezerre nőtt. 
Legdinamikusabban Szarajevó és Zenica lakosságszáma növekedett (húsz év alatt a 
növekedés 80% fölötti), míg a többi regionális központnak közel azonos ütemben (20–
40%-kal) bővült a lakossága.  

A települési hierarchia következő lépcsőfokán a 20 és 50 ezer fős lakosság közötti 
regionális alközpontokat találhatjuk. Jellemzőjük, hogy a fenti városok körül szerveződő 
makrorégiókon belül valamely természeti vagy társadalmi okból különálló alkörzetek 
központjait jelentik. Központi szerepkörük, funkcióik hiányosak, de viszonylagos nagy 
népességkoncentrációjuk és az általuk nyújtott középfokú szolgáltatások széles köre 
központi szerepkörre predesztinálja őket.  

Ilyenek mindenek előtt Brčko, Prijedor és Bihać. Előbbi elsősorban a posavinai 
területek keleti részének központja, fontos és tradicionális közlekedési, kereskedelmi 
csomópont, mely az ipari karakterű Tuzla gyors fejlődése mellett is megőrzött valamit 
centrumszerepéből. Bihać Bosznia északnyugati területeinek városi központja. Ez a 
térség nehezen megközelíthető a távolabbi nagyobb centrumokból (Banja Luka), így 
szerezhetett Bihać központi szerepköröket. Prijedor fejlődését elsősorban a vasút korai 
megépülése alapozta meg, a környező jó mezőgazdasági területek piacközpontjává válva 
tett szert központi funkciókra.  
 

1. ábra: Bosznia1. ábra: Bosznia1. ábra: Bosznia1. ábra: Bosznia----Hercegovina jelentősebb települései és régiói 1971Hercegovina jelentősebb települései és régiói 1971Hercegovina jelentősebb települései és régiói 1971Hercegovina jelentősebb települései és régiói 1971----ben a Daytonban ben a Daytonban ben a Daytonban ben a Daytonban 
memememegggghúzott IEBL feltüntetésével húzott IEBL feltüntetésével húzott IEBL feltüntetésével húzott IEBL feltüntetésével     

 

 
(Szerk.: REMÉNYI P.) 
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A második jugoszláv állam a boszniai városhálózat számára mennyiségi és minőségi 
növekedést hozott. Mind a városok száma, mind azok lakosság gyorsan nőtt. Kedvező 
stratégiai fekvése folytán Boszniába telepítették Jugoszlávia nehéz- és hadiipari 
potenciáljának jelentős részét. Ez természetesen a városok iparosításával járt, 
lakosságszámuk növekedésnek indult és infrastrukturális ellátottságukat is javítani 
kellett. Az iparosítás hatására megindult egy Boszniába irányuló migráció is, mely az 
amúgy sem alacsony természetes szaporodás mellett (mely döntően a muszlimán 
lakosságnak volt köszönhető) hozzájárult mind a köztársaság, mind annak városi 
lakosságszámának növekedéséhez. A hatvanas évekre azonban a boszniai gazdaság egyre 
inkább lemaradt a többi tagköztársasághoz képest, ami a kivándorlást erősítette fel 
(elsősorban a szerbek és a horvátok körében) (VÉGH A. 2005). 

A mennyiségi gyarapodás etnikai változással is járt, az iparosítás célterületének 
számító Bosznia-Hercegovina városai az egész Jugoszlávia területéről vonzották a 
bevándorlókat. Ennek az eleve kevert etnikai összetételnek, valamint a muszlimán (a 
későbbi bosnyák) etnikum megkésett nemzetté válásának is köszönhető, hogy a 
tagköztársaság városaiban az országos átlagot meghaladó volt a magukat jugoszlávnak 
vallók aránya (VÉGH A. 2005). 

    

 
2. 2. 2. 2. A daytoni rendezés közigazgatási és települési következményei BoszniaA daytoni rendezés közigazgatási és települési következményei BoszniaA daytoni rendezés közigazgatási és települési következményei BoszniaA daytoni rendezés közigazgatási és települési következményei Bosznia----HercegovinábanHercegovinábanHercegovinábanHercegovinában    

    
Az 1992 és 1995 között zajló véres polgárháborút, és Jugoszlávia felbomlásának első 
szakaszát lezáró, az egyesült államokbeli Daytonban2 megkötött békeszerződés rendkívül 
összetett államszerkezetet hozott létre Bosznia-Hercegovinában, mely alapvetően 
átalakította a korábban kialakult és az előbbiekben felvázolt települési struktúrát és 
területi munkamegosztást. Ez a bonyolult rendszer tükrözi a különböző etnikumok 
egymástól eltérő érdekeit éppúgy, mint az adott pillanatban fennálló erőviszonyokat. A 
korábban jobb tárgyalási pozícióban lévő Milošević,3 most a hazáját sújtó szankciók miatt 
kénytelen volt több helyen is engedményt tenni a tárgyalások folyamán (JUHÁSZ J. et al. 
2003). 

A boszniai harcokat lezáró daytoni békeszerződés rendelkezett az entitásközi 
határ (IEBL) létrehozásáról, amely két harcoló fél (szerbek, bosnyák–horvát entitás) 
„háborús állama” területét választotta el, kialakítva így a ma is létező két bosznia-
hercegovinai entitást. E határvonal futásának meghatározásánál az etnikai elv figyelembe 
vétele és az ahhoz való alkalmazkodás kevés kivételtől eltekintve (posavinai korridor, 
goraždei korridor) minden más szempontot felülírt (AGANOVIĆ, M.–JOVANOVIĆ, Z. 1999.).  

 
 
 
 
 

                                                 
2 1995. november 21., ünnepélyesen aláírva: Párizs, 1995. december 14.  
3 Érdekes módon, bár Jugoszlávia hivatalosan nem volt harcoló fél, ezt Milošević következetesen 
vissza is utasította, mégis a béketárgyalások során vele kellett megegyezni, ő képviselte a boszniai 
szerbeket, a szerződést is ő szignálta szerb részről (csakúgy, mint Tuñman horvát részről). 
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A cél az volt, hogy a fegyveres konfliktusnak véget vessenek, nem pedig az, hogy 

bármilyen etnikai egyensúlyt próbáljanak visszaállítani, vagy a települési 
vonzáskörzeteket, avagy a területi munkamegosztást tartsák szem előtt. Ez a 
frontvonalak mentén való megmerevedés, az új etnikai határ állandósulása valójában a 
legkritikusabb pontja a békeegyezménynek, valamint az azóta eltelt időnek is. Bár 2000-
től megindultak a kisebbségi visszatelepülések, az etnikailag homogén entitás-jellegeken 
ez keveset változtatott.  

Az etnikai elkülönülés negatív hatása a településhálózatra is kihat. Az entitásközi 
határ két oldala, az egykori ellenfelek közti kommunikáció a minimumra csökkent. Az 
aktuális etnikai választóvonalak mentén kialakított határt az esetek döntő többségében 
nem a vonzáskörzeti elv alapján húzták meg, így sok esetben sérült a települések, városok 
vonzáskörzete, más megközelítésben jelentős területek maradtak igazi centrum nélkül. Az 
1971-es vonzáskörzeti alapon lehatárolt makrorégiók mindegyike megosztásra került a 
daytoni rendezés során (1. ábra).  

A Bosznia-Hercegovina Föderáció területén, döntően a horvát nemzetiségű 
lakosság igényeinek kielégítése miatt – mivel a horvát etnikum háborús állammal 
rendelkezett, de a rendezés során saját entitást nem kapott –, széleskörű autonómiával 
rendelkező kantonokból álló területi struktúrát hoztak létre. A kantonok saját 
törvényhozó, végrehajtó, adminisztratív és (létrehozásukkor) saját fegyveres 
rendfenntartó szervezettel rendelkeznek. A határok meghúzásánál „ügyeltek” arra, hogy 
legyenek tiszta horvát kantonok, így a gyakorlatban a döntően horvátok lakta nyugat-
hercegovinai és egyes Száva-menti területek (kantonok) mint állam az államban 
funkcionálnak (JUHÁSZ J. et al. 2003.).  

A kantonális rendszer az ország horvát–bosnyák felén a közigazgatási értelemben 
vett településhierarchia egy új szintjét hozta létre. A kantonoknak kantonközpont jár, 
ahol a kanton választott vezetőinek hivatalai, miniparlamentje, a kötelező és szabadon 
választott feladataihoz járó intézmények helyet kapnak. Ez az új közigazgatási szint a 
városok egy jól lehatárolható körét emelte ki a többiek közül, lehetővé téve így a 
közigazgatási alapokon történő gyorsabb fejlődésüket (3. ábra). A helyzetet bonyolítja, 
hogy mindezt csak az ország egyik felében vezették be, a Boszniai Szerb Köztársaságban 
ez a közigazgatási szint hiányzik, a centralizáció erősebb, mely Banja Lukának a 
településhálózaton belüli pozíciójára is hatással van. 

 
 
3. 3. 3. 3. A béke legfontosabb települési követA béke legfontosabb települési követA béke legfontosabb települési követA béke legfontosabb települési következményei Boszniakezményei Boszniakezményei Boszniakezményei Bosznia----HercegovinábanHercegovinábanHercegovinábanHercegovinában    
 
A béke legfontosabb következményei a települések számára az átrajzolt közigazgatási 
határokból és az etnikai szembenállásból következő kényszerűen átalakított 
vonzáskörzetekből adódnak. A jugoszláv időszakban kialakult és a területi folyamatokat, 
illetve gazdasági törvényszerűségeket alapul vevő vizsgálatok alapján mind a mai napig 
érvényes települési vonzáskörzeteken alapuló regionális struktúrákat az új „kvázi-
államhatárok” teljes egészében figyelmen kívül hagyták. Az érintett településeknek 
gyökeresen kellett átalakítaniuk korábbi területi politikájukat. 

Másik fontos következmény a korábban már említett többszintű közigazgatási 
rendszer bevezetése, melyben számos adminisztratív központi szereppel rendelkező 
település képes ezeket az energiákat a település fejlődésének szolgálatába állítani. A két  
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államrészből (entitás) álló Boszniában egyébként is minden „normális esetben” állami 
intézménynek számító hivatalból minimum három van. Egy országos, többnyire Szarajevó 
székhellyel, egy föderációs ugyanott, illetve egy szerb Banja Lukában (korábban 
Paléban). Emellett a horvátok lakta államrészeken egy félhivatalos „árnyék-
intézményrendszer” kiépülését is valószínűsíthetjük. 

A háborúnak, mint általában itt sincsenek nyertesei. Van azonban a 
településeknek egy olyan köre, mely a háború után kedvezőbb helyzetbe került, mint volt 
azelőtt. Ezzel szemben létezik egy másik kör, amely a háborús veszteségeken túl a 
településrendszerben elfoglalt helyzetében, térségi szerepköreit tekintve is visszaesést 
élt meg. 

Általánosságban elmondható, hogy a városok lakosságszám-változása az országos 
átalakuláshoz képest kedvezőbb képet mutat. Ebből arra következtethetünk, hogy a 
városokat kevésbé viselte meg a háború, mint a vidéki területeket (2. ábra).  
 
 
2. ábra: Bosznia2. ábra: Bosznia2. ábra: Bosznia2. ábra: Bosznia----Hercegovina lakosságának változása općinánként 1991Hercegovina lakosságának változása općinánként 1991Hercegovina lakosságának változása općinánként 1991Hercegovina lakosságának változása općinánként 1991––––2005 között %2005 között %2005 között %2005 között %----

ban, valamint a jelentősebb városokban, valamint a jelentősebb városokban, valamint a jelentősebb városokban, valamint a jelentősebb városok    
 

 
(Forrás: Jugoszláv népszámlálás 1991, Bosznia–Hercegovina Statisztikai Hivatal, Szerk.: 

REMÉNYI P.) 
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Az ország fővárosa Szarajevó, bár sokat szenvedett a blokád és az ostrom 

következtében, lakossága jelentős mértékben csökkent (1991–2005 526 ezerről 410 
ezerre, úgy, hogy a békekötés óta évről évre növekszik), gazdasága a háború végére 
tulajdonképpen megsemmisült, mégis egyértelműen előre lépett a települési ranglétrán. 
A korábbi tartományi székhely, mely történelme során soha nem volt főváros, egy új állam 
székhelye lett, elvben az egész országra kiterjedő hatáskörökkel. Nemzetközi 
szervezetek, államok, cégek tartanak fenn itt képviseletet, nemzetközi repülőtérrel 
rendelkezik, az állami intézményeknek és hivataloknak a székhelye, a nemzetközi 
közösség pedig befogadta a fővárosok „klubjába” (HARDI T. – PAP N. 2006). Hatóköre 
azonban az állam szélsőséges decentralizációja következtében korlátozott. Talán Európa 
leggyengébb, legkisebb érdekérvényesítő képességű fővárosa, aminek szuverenitása még 
elvben sem terjed ki a teljes államterület minden egyes folyamatára. Több eszközzel és 
jogkörrel rendelkezik (igaz szűkebb földrajzi területen) föderációs társfővárosként, mint 
az egész állam élén álló fővárosként. Emellett vonzáskörzetének jelentős részét, sőt 
városi területének egy darabját (Istočno Sarajevo) is elvesztette. 

Banja Luka kétségtelenül az a város, amely a legnagyobbat emelkedett a települési 
hierarchiában az elmúlt évtizedben. Lakossága az általános boszniai tendenciával 
ellentétben nőtt (1991–2004 között 195 ezerről 225 ezerre), amit magyaráz egyrészt a 
közvetlen háborús cselekményekből való kimaradás, valamint az ország horvát–bosnyák 
feléből elmenekült nagyszámú szerb lakosság befogadása is. Banja Luka, mint a Boszniai 
Szerb Köztársaság központja, „kvázi-társfőváros” az országban. Bosznia-Hercegovina 
területének 49%-a számára a „de facto” főváros nem Szarajevó, hanem Banja Luka, a 
békeszerződés értelmében szélsőségesen decentralizált államban az igazi fajsúlyos 
döntések mind az entitások szintjén dőlnek el, azaz Banja Lukában és Szarajevóban (nem 
mint az állam fővárosában, hanem mint a Bosznia-Hercegovina Föderáció, az ország 51%-
a, székhelyében). 

A nagyvárosokat két markánsan elkülönülő csoportra oszthatjuk aszerint, hogy a 
háború utáni rendezés inkább negatívan vagy pozitívan érintette őket. Kedvezőtlen 
helyzetbe kerültek az egykori makroregionális központok (Tuzla, Mostar, Zenica), hiszen 
vonzáskörzetük egy jelentős részét elvesztették, periférikus helyzetbe kerültek, térségi 
kapcsolataik újjáélesztése hosszadalmas feladatnak ígérkezik. Banja Luka és Szarajevó 
szintén elvesztette vonzáskörzete jelentős részét, esetükben azonban a települési 
hierarchiában való előrelépés (főváros-társfőváros) ezt a negatív tényt ellensúlyozta. 

Kedvezőnek ítélhetjük azoknak a településeknek a helyzetét, melyek „átvették” a 
határ túloldalára került regionális központok szerepköreit. Ezek elsősorban a Boszniai 
Szerb Köztársaság középvárosai. Doboj, Bijeljina, Trebinje korábban nem számítottak 
centrumtérségnek, azonban a tuzlai és mostari vonzáskörzet szerb részén most funkcióik 
kiteljesednek, térszervező erővé válnak. Pale helyzete ambivalens, bár talán a legnagyobb 
lakosságszám-növekedést könyvelheti el (6000-ről 20 000-re) ez elsősorban a szarajevói 
szerb menekültek befogadását jelenti, ugyanakkor a boszniai szerb háborús kormány 
székhelyeként nehezen tud szabadulni a negatív képtől, mely a városhoz kötődik. 
Mindezeken felül a belső szerb politikai harcokban nem a palei, hanem a banja lukai lobbi 
kerekedett felül, minek következtében az országrész központi intézményei ez utóbbi 
városba költöztek. A föderáció területén is találkozhatunk egy új, felemelkedő regionális 
központtal, Bihać-csal, mint a banja lukai régió északnyugati felének új központjával. 

Bár különböző helyzetben vannak és a háborút is különbözőképpen élték meg, a 
kantonközpontok jelentik közigazgatási értelemben jelenleg a daytoni béke nyertes  
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települési körét. A közigazgatási szerep forrásbevonást jelent, mind anyagi, mind humán 
erőforrások értelmében. A kantonközpontok közül számosan demográfiai és gazdasági 
erejük révén is az ország regionális centrumai közé tartoznak (Tuzla, Zenica, Mostar). Az 
ő fejlődésüket is felgyorsíthatja azonban a korábban nem élvezett közigazgatási kiemelt 
szerep.  

    
3. ábra: Bosznia3. ábra: Bosznia3. ábra: Bosznia3. ábra: Bosznia----Hercegovina napjainkban Hercegovina napjainkban Hercegovina napjainkban Hercegovina napjainkban     

 

 
(Forrás: Federalni Zavod za Programiranje Razvoja, Szerk.: REMÉNYI P.) 

 
A kantonközpontok egy másik körét azok a városok jelentik, melyek nem tartoztak 

korábban a kiemelt települések közé. Goražde, Bihać, Orašje, Travnik, Široki Brijeg, és a 
Nyugat-Hercegovinai kanton három központja Kupres (főváros és kantonadminisztráció), 
Livno (kormány székhelye) és Tomislavgrad (parlament) közül csak Bihać és Travnik 
lakossága haladja meg az 50 000 főt. Nekik korábban is volt korlátozott központi 
szerepük Északnyugat- és Közép-Boszniában, mely azonban most tovább erősödhet. A 
többiek számára ez hasonló korlátozott szerepkör kialakítására nyújt lehetőséget. A 
kantonközpontok jellemzője, hogy lakosságuk ma már megközelíti, vagy meg is haladja a 
háború előtti szintet. 
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A regionális centrumok szinte minden esetben perifériára kerültek, a 

vonzáskörzetek csonkolódtak. Legrosszabb helyzetbe Szarajevó, Tuzla és Mostar 
kerültek, funkcionális régióik legnagyobb részét ők veszítették el, a megmaradt 
területeken nehezen tudják kiteljesíteni térszervező szerepüket. Banja Luka szintén 
jelentős részét elveszítette egykori régiójának, ugyanakkor a Boszniai Szerb 
Köztársasághoz került, az egykori tuzlai régióhoz tartozó területeket „megörökölte”, így, 
bár mesterségesen nőtt vonzáskörzete, nem nevezhetjük egyértelműen az átalakulás 
vesztesének.  
Ráadásul az elcsatolt területek a háború előtt is csak lazán kapcsolódtak Banja Lukához 
(ROGIĆ, V. 1977), ott két szubregionális központ is felnőhetett, melyek közül Prijedor 
vesztese az átalakulásnak (Banja Luka árnyékában, a nyugati irányban lecsökkent 
területű régióban nincs szubcentrum szerepe), Bihać pedig egyértelmű győztes. A 
történelme során többször is fontos központi szerepkörrel rendelkező város a 20. 
században elsősorban periférikus fekvése miatt nem volt képes igazi regionális központtá 
válni. Banja Luka árnyékában szubcentrumként szervezte a Bosanska Krajina 
északnyugati, hegyvidéki területeit. Korábbi centrumától elvágva azonban lehetősége 
nyílik arra, hogy regionális központi szerepkörét kiteljesítse, melyhez hozzájárul 
kantonközponti szerepe is. Ezt természetesen funkcióbővülés is kíséri úgy, mint a 
kantonadminisztrációhoz kapcsolódók, vagy az 1997-ben alapított új egyetem. 

Természetesen, mint korában írtuk, a többi új kantonközpont is nyertese lehet az 
átalakulásnak, ugyanakkor mindannyian a hierarchiabeli előrelépés mellett negatív 
hatásokat is kénytelenek elviselni. Tuzla esetében a nagymértékben zsugorodott 
vonzáskörzet, Mostar-nál a megosztottság, Zenica esetében a Szarajevóhoz és az 
entitásközi határhoz való túlságos közelség az, ami a központi szerepkörök látványos 
növekedésének gátjai.  

Számos kisváros is kantonközponttá vált (Orašje, Široki Brijeg, Goražde, 
Tomislavgrad/Livno/Kupres), náluk éppen a kis méret jelenti a fejlődés igazi korlátait. 
Azokra a két világháború közti magyar megyeszékhelyekre emlékeztet helyzetük, 
melyeket a békeszerződés során elcsatolt vármegyék visszamaradt részein léptettek elő 
(Makó, Berettyóújfalu, Baja). Egy esetleges centralizációs és területi racionalizációs 
reform keretében a jövőjük is a hazai párhuzamokhoz hasonlóan alakulhat. 

A központjukat vesztett egykori vonzáskörzetek közül a leghátrányosabb helyzetbe 
a már korábban is említett boszniai Drina-mente került, egy államhatár és egy 
adminisztratív-etnikai határ közti szűk sávban, igazi központok, megfelelő közlekedési 
infrastruktúra nélkül. A háború előtt ezeken a területeken nem alakultak ki komoly 
centrumok, Szarajevó és Tuzla töltötte be ezt a szerepet. Ma Bijeljina, Zvornik és a 
háború alatt a szarajevói menekült szerbek által felduzzasztott lakosságú egykori 
„főváros”, Szarajevó valamikori külvárosa, Pale igyekeznek ezt a szerepet betölteni. 
Sajátos helyzetben van ebből a szempontból Brčko városa, amely betölthetne területileg 
korlátozott centrum, avagy szubcentrum szerepet a Drina és a Száva összefolyásánál, 
ugyanakkor speciális jogi státusza ezt nem teszi maradéktalanul lehetővé.  

Hasonlóan a Drina-mentéhez, Kelet-Hercegovina is centrum nélkül maradt. 
Természetes központja, Mostar, a bosnyák–horvát ellentét egyik legfőbb színtere a 
föderáció terültére került, többi lehetséges térracionális központjai (Dubrovnik, Nikšić) 
másik állam városaivá lettek. A központ nélkül maradt területen Trebinje kisváros 
igyekszik kielégíteni a régió központi funkciók iránti igényeit. 
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Elvben ugyan az entitásközi csak virtuális határ, azonban mind a mai napig a két 

oldala más-más orientációs ponthoz igazodik, döntően nemzeti és nem állami érdekek 
alapján szervezi működését. A központi államhatalom eszközei és lehetőségei 
korlátozottak, döntően az entitások és a föderációban a kantonok irányítják a területi 
folyamatokat.  

Ezt könnyen beláthatjuk, ha sorra vesszük az egyes területi kategóriák 
hatáskörébe tartozó feladatokat. Entitás, illetve kantonális szinten irányítják az oktatási, 
gazdasági kérdéseket, a közelmúltig a had-, adó-, és rendőrségi ügyek irányítása is 
hasonlóan zajlott. A politikai döntéshozatal és végrehajtás is, a folyamatos – a szerbek 
által minden eszközzel akadályozott – centralizációs törekvések ellenére területileg 
decentralizált. A települési és a területi folyamatokat erőteljesen érintő területi tervezés 
szintén entitási és kantonális szinten zajlik. 
    
    
4. 4. 4. 4. KonklúziókKonklúziókKonklúziókKonklúziók    

    
A Bosznia-Hercegovinában a 20. századra kikristályosodott területi munkamegosztáson 
alapuló és a kommunikációs csatornák által kanalizált együttműködések egy 
kiegyensúlyozott regionális struktúrát hoztak létre. A tartományi székhely és három-négy 
regionális központ, illetve több szubregionális szerepkörű település által uralt tér 
szervesen illeszkedett a jugoszláv területi folyamatok rendszerébe. 

Ezt a városhálózatot szakította szét és változtatta meg alapvető irányultságait a 
polgárháború, melynek egyik nagy vesztese éppen a településhálózat. A területi 
folyamatokat és munkamegosztást figyelmen kívül hagyó békeszerződés alapvetően érinti 
az ország településhálózatát, mely fragmentálttá vált. Bár vannak a rendezésnek 
nyertesei is (fővárosok, kantonközpontok) a kistelepülések mellett maga a hálózat 
ellehetetlenülése a legnagyobb veszteség. 

A béke után született regionalizációs tervek egyik sajátja, hogy az országot 
következetesen egységesként kezelik, az IEBL és a kantonhatárok sokszor nem 
jelentenek akadályt a vonzáskörzeti, területi munkamegosztáson alapuló regionalizációs 
terveknek (3. ábra). A valóságban azonban a területfejlesztés eszközrendszerének döntő 
többsége (pénzügyi, jogi, politikai, intézményi…) szubnacionális szinten található, így a 
kanton- és entitáshatáron átnyúló regionális politika, ezáltal a reintegrálódó 
településhálózat ma még csak illúzió. 
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