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Az eltelt 25 év mélyreható változásokat hozott Magyarország társa-
dalmi és gazdasági életében. Sokoldalú elemzések igazolják, hogy ezek a válto-
zások közvetlenül és közvetet ten is (pl. a demográfiai és a természeti adottsá-
gok hatásirányainak befolyásolásán keresztül) lényegesen közrejátszottak a 
végbement térbeli fejlődésben, a gazdaság területi szerkezetének és a népesség 
területi átcsoportosulásának változási folyamataiban. Széles körű nemzetközi 
tapasztalatok és az elméleti megfontolások is azt mutatják, hogy sokrétű és 
szoros összefüggés van az általános (országos) társadalmi-gazdasági fejlődés 
és a területi munkamegosztás, a gazdaság térbeli struktúrájának változása 
között. Elengedhetetlen ezért, hogy a területfejlesztés és a településhálózat-
fejlesztés perspektivikus céljait a társadalmi és gazdasági környezet távlati 
megváltoztatására vonatkozó népgazdasági tervek, koncepciók, hipotézisek 
és prognózisok keretei közé ágyazottan vizsgáljuk és határozzuk meg. 

Az Országos Tervhivatal irányításával több éve fo lyamatban levő hosszú 
távú népgazdasági tervezőmunka eredményei tükrében fokozatosan kirajzolód-
nak az elkövetkező mintegy másfél-két évtized társadalmi-gazdasági fejlődé-
sének és fejlesztésének fő körvonalai. Ezek eléggé egyértelműen utalnak arra, 
hogy a jövőbeni változások horderejűkben nem maradnak el az eltelt időszak 
változásai mögött , s hogy e változások fő tartalmát és követe lményeit össze-
foglalóan a magasabb fejlettségi szintű szocialista társadalmi-gazdasági viszo-
nyok és feltételek megteremtése, a gazdaságfejlesztésben az extenzív szakasz-
ról az intenzív szakaszra való áttérés fejezheti ki. 

A társadalmi és a gazdasági környezet elemei közül elsősorban a gazda-
sági növekedés üteme és a fejlettség színvonala, ezzel összefüggésben az élet-
színvonal és életkörülmények javulása, a gazdaságfejlesztés ágazati struktú-
rája, a gazdaságfejlesztés jellege (extenzív-intenzív irány) gyakorol lényeges 
befolyást a területi struktúra változására, ezért ezek tükrében célszerű át-
tekinteni az elkövetkező időszak fejlesztésének néhány sajátosságát és ezek 
várható hatásirányát a térbeli fejlődésre. 

A gazdasági növekedés üteme és a gazdasági fejlettség többirányú hatást 
gyakorol a térbeli fejlődésre. Egy dinamikusan növekvő gazdaságra a termelő-
tevékenység sokoldalú és jelentős kiszélesedése, a termelő kapacitások szá-
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m o t t e v ő megújulása és bővülése jellemző, ami fokozott lehetőséget teremt a 
gazdaság területi struktúrájának és eloszlásának módosult újratermeléséhez. 
A gazdaság fejlettségi szintje pedig lényegesen befolyásolja, hogy a társadalom 
a ma problémái mellett és azzal szemben mennyire tudja f igyelembe venni és 
preferálni a jövő követe lményei t , közelebbről, hogy milyen áldozatokat tud 
hozni a rövid távú hatékonyság rovására a jövőbeni hatékonyság és a társa-
dalompolitikai érdekek javára. Ezzel összefüggésben többirányú nemzetközi 
tapasztalatok utalnak arra, hogy egy bizonyos gazdasági fejlettségi szint alatt 
általában a regionális polarizáció, egy bizonyos — általában a 600—7 00 dol-
lár/fő — fejlettségi szint elérése után pedig fokozatosan egy regionális kiegyen-
lítődési, közelítési tendencia mutatkozik a gazdasági fejlettségben, foglalkoz-
tatottságban, jövedelem színvonalban és életkörülményekben is. 

Az eddigi hosszú távú népgazdasági tervszámítások, mérlegelve egyrészt 
az életszínvonal növelésével és a fejlett tőkés országok színvonalához való 
közelítésével, valamint a gazdaság ezzel kapcsolatban szükséges magasabb 
fejlettségi szintre emelésével és strukturális változásával kapcsolatos követel-
ményeket , másrészt a reális lehetőségeket, 15 év átlagában évi 6%-os növeke-
dési ü temet valószínűsítenek, mely az 1971—75 között i időszakra némileg 
alacsonyabb, az azt köve tő 10 évre pedig valamivel magasabb ütemet jelen-
tene. Ez a növekedés még a korábbinál jobban preferált lakossági fogyasztás-
növekedés mellett is olyan nagyságrendű állóeszköz-fejlesztést biztosíthat a 
15 év alatt, mely a népgazdaság jelenlegi össz-állóeszközállománya kétszere-
sének felel meg. Ezt , valamint a jelentős — egyes iparágakban mintegy 4/3-os 
és egyes termelési ágakban az időszak folyamán kétszeri-háromszori teljes — 
állóeszközcserét is számításba véve , a termelőerők térbeli újraelosztásában igen 
jelentős változtatási lehetőségek mutatkoznak ebből a szempontból . 

A 6%-os növekedési ütem egyben azt is jelenti, hogy az egy főre számí-
tot t nemzeti jövedelemben kifejezett gazdasági fejlettségi szintünk a jelenlegi-
nek mintegy kétszeresére nő, eléri a fejlett európai tőkés országok jelenlegi 
át lagát, és bizonyos közelítést is lehetővé tesz azok mindenkori fejlettségi szín-
vonalához. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az elkövetkező évt izedekben még 
inkább abba a fejlettségi színvonal-sávba kerülünk, amelyre az említett regio-
nális kiegyenlítődési tendenciák jellemzők a térbeli polarizációval szemben. 
Emia t t is — de másirányú megközelítésből adódó következtetések alapján is — 
reálisan számolhatunk tehát a térbeli fejlesztésben (mindenekelőtt az élet-
színvonal, életkörülmények vonatkozásában, de a gazdasági fejlettségben is) 
egy határozott — természetesen semmilyen vonatkozásban nem mechanikus — 
területi közelítési lehetőséggel és egyidejűleg ennek objekt ív követelményé-
vel is. 

Az életszínvonal és életkörülmények térbeli közelítéséhez alapul szolgál, 
hogy — a növekvő gazdasági fejlettség bázisán — az életszínvonal-életkörül-
mények magasabb fejlettségi szintnek és a szocialista társadalmi sajátosságok-
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nak megfelelő dinamikus javítása az elkövetkező időszak gazdaságpolitikájá-
nak központi kérdése. 

Az életszínvonalpolitikának különösen az alábbi tendenciái és elemei 
jelentősek a térbeli struktúraalakítás szempontjából. 

Az elmúlt 20 év eredményeihez mérten lényegesen magasabb lakossági 
reáljövedelem-növekedés jelentős változást eredményez a lakosság fogyasztási 
struktúrájában. Ezen belül témánk szempontjából különösen a motorizáció 
erőteljes kibontakozása (kb. 1,3—1,7 millió személygépkocsival számolhatunk 
a 80-as évek közepére) és a szabadidő növekedése, ennek kulturált eltöltésére 
irányuló fokozott igény emelhető ki. 

A fokozott motorizáció miatt növekszik a munkaerő és a népesség tér-
beli mobilitása, a racionális utazási időhatáron belül kiterjed a munkába já-
rással, illetve az ellátással kapcsolatos ingázási rádiusz, tehát bizonyos határok 
között jobban elválhat egymástól a lakóhely és a munkahely , illetve a maga-
sabb szintű kereskedelmi, oktatási, egészségügyi stb. ellátó centrumok, ami a 
hatékonyabb (koncentrált) fejlesztési megoldások alkalmazását teszi lehetővé 
a lakosság érdekeinek sérelme nélkül. Részben a motorizáció, részben a nö-
vekvő szabadidő következtében növekszik a lakosság turizmus iránti igénye, 
a szálloda- és vendéglátóiparral szembeni követelmények. 

A javuló jövedelmi viszonyok növelik az emberek igényességét a lakás 
és a közmű, a városi tömegközlekedés, de általában a kellemes környezeti fel-
tételek iránt, amit a települések — településhálózat — fejlesztése és az ipar-
telepítés során nagyobb súllyal kell f igyelembe venni. A nagyobb mobilitás 
révén erőteljesebb mozgás várható a lakosság részéről a kedvezőbb munka-
és életfeltételeket biztosító települések felé, ami az urbanizáció és különösen 
a korszerűbb életfeltételeket biztosító városok fokozott fejlődését hozza magá-
val. Másrészt a jobb anyagi feltételek mellett szívesebben áldoznak is az em-
berek lakás és kommunális helyzetük javítása érdekében, főleg a kisebb falvak és 
tanyák esetében, ahol a központi fejlesztéssel — a rossz hatékonysági fok miatt 
— csak valószínűleg az igényeknél jóval szerényebb mértékű fejlesztésekre jut 
lehetőség. 

Lényeges hatása lesz a lakossági jövedelem színvonalának térbeli ala-
kulására annak a tendenciának, hogy a nem kereső fiatalokról és az idős kor-
osztályokról való társadalmi gondoskodás lényegcsen növekszik, tehát a nagy 
családok kereső tagjaira jutó közvetlen eltartási terhek csökkennek. Ez a 
családi jövedelmek (1 főre vet í tett) térbeli közelítése irányába hat, minthogy 
a lefolytatott elemzések szerint éppen az eltérő kereső-eltartott arány volt 
a múlthan és a jelenben is a jövedelem-különbségek fő kiváltó oka. 

Az életszínvonal-életkörülmények javításának mind országos, mind te-
rületi vonatkozásban lényeges eleme a lakás, közmű, szociális-kulturális és 
oktatási ellátás színvonalának emelése, ami átvezet a strukturális változások 
kérdéséhez. Az elkövetkező távlati időszak egyik a lapvető strukturális vál-
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tozási tendenciája ugyanis a tercier szféra, az infrastruktúra lényeges térhódítása 
lesz. Ezt mind a lakosság életkörülményeinek javítása, m i n d a termelőágak 
hatékony működése és fejlesztése parancsolóan kívánja meg. 

Megnyilvánul ez a struktúra-változás abban, hogy — az eddigi elgondo-
lások szerint — a 15 év összberuházásának mintegy 50—60%-át e területek 
fejlesztésére kell fordítani, s hogy a nem mezőgazdasági létszámnövekmény 
döntő része is ezekben az ágazatokban realizálódik. 

Az infrastruktúra nagyarányú rekonstrukciója és bővítése egyrészt 
nagyobb lehetőséget ad az elmaradt fejlesztések pótlására, a települések kö-
zötti és a településeken belüli hálózatok és létesítmények erőteljes korszerűsí-
tésére és az igényekhez jobban igazodó színvonalon való kifejlesztésére. Ugyan-
akkor már ina is látható, hogy még a korábbihoz mérten lényegesen nagyobb 
fejlesztési erőforrások sem teszik lehetővé az összes jogos igény bármiféle for-
mában való kielégítését. Ez többek között azt a követe lményt támasztja a 
tervezéssel szemben, hogy tárja fel azokat a lehetőségeket, melyek adott erő-
forrásokból minél magasabb szinten teszik lehetővé az igények kielégítését. 
Ezek a lehetőségek döntően összefüggnek a településhálózat korszerűsítésével, 
a hatékony infrastruktúra-fejlesztést biztosító nagyságrendű települések fo-
kozot t előtérbe helyezésével , a népesség ezekbe való fokozott arányú koncent-
rálódásának (illetve Budapestről való relatív dekoncentrálódásának) elősegí-
tésével , a racionális települési és ellátási térbeli-települési hierarchia kifejlesz-
tésével . 

A termelőszférán belül az ipar további térhódításával számolhatunk a 
mezőgazdaság ellenében (utóbbi kereső-létszáma mintegy felére-kétharmadára 
csökken, és nemzeti jövedelemhez való hozzájárulási aránya is számottevően 
csökken a termelési színvonal jelentős növekedése mellett). Az iparon belül a 
gépipar és a vegyipar további előretörése, ezeken és az egyéb ipari ágazatokon 
belül a tudományos-technikai haladásnak és adottságainknak jobban meg-
felelő ágazatok, illetve termékcsoportok siílyának fokozódása, az ipar techno-
lógiai struktúrájának korszerűsödése várható. 

Ez a tendencia azzal jár, bogy egyes meglevő, illetve újonnan kifejlődő 
nagy ipari, főleg vegyipari és energetikai koncentrációk földrajzilag eléggé 
nagy kötöttsége mellett az iparban általában növekszik a múlthoz képest az 
iparfejlesztés térbeli és települési mobilitása, ugyanakkor fokozódik az ipar 
követe lménye a telephelyül szolgáló települések termelő és lakossági infra-
struktúrája, közlekedési és hírközlési hálózatba való bekapcsoltsága vonatko-
zásában, ami ugyancsak a népesebb települések fejlesztését, az urbanizálódást 
segíti elő. 

A mezőgazdaság korszerűsítése, az állattenyésztés súlyának várható 
növekedése, az ezekkel összefüggésben is szükségessé váló generáció-váltás 
fokozott követe lményeket támaszt a korszerű falusi üzemi és települési egy-
ségek és ezek hálózatának hatékony kifejlesztése iránt. 
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A közlekedésen belül — nagyarányú általános fejlesztése mellett — sok-
rétű térbeli kihatással jár a közúti közlekedés súlyának erőteljes növekedése 
(útépítés, szerviz és ellátó telepek stb.), i l letve a vasút korszerűsítése (a körzeti 
pályaudvar-rendszer megvalósítása). 

Az áttekintett alapvető növekedési tendenciák és célok a korábbinál 
lényegesen eltérő feltételek között merülnek fel és hiztosítandők. A növekedés 
extenzív módszereit általában és döntő vonatkozásokban az intenzív módszerek, 
az élőmunka és az eszközök hatékonyságának fokozása kell, hogy felváltsa, a mi-
nőség, korszerűség, műszaki megbízhatóság, versenyképesség a növekedés dön-
tő feltételévé válik. 

A termelékenység-hatékonyság fokozása — a korszerűségi-gazdasá-
gossági követelményeken túlmenően — azért is központi kérdéssé válik, mert 
a népgazdaság 1985-ben rendelkezésre álló összes munkaidő-alapja — mintegy 
0,4%-os létszámnövekedés mellett kb. azonos, ezen belül a termelő szférá-
ban kereken 9%-kal lesz várhatóan kisebb, mint az 1970. évi. Ez azt jelenti , 
hogy az említett évi 6%-os növekedési ütemet gyakorlatilag teljes egészében 
a termelékenység növekedése útján kell biztosítani, ami teljesen újszerű fel-
adatot és körülményeket jelent a magyar népgazdaság számára. 

Térbeli vonatkozásban ez azzal jár, hogy elengedhetetlenné válik azok-
nak a növekedési tényezőknek és hatásoknak a mozgósítása és kihasználása, 
melyek a racionális térbeli-települési struktúrából, az ésszerű térbeli-telepü-
lési fejlesztésből nyerhetők. A hosszú távú tervezőmunka keretében ezért a 
kiemelten kezelt nagy komplex feladatcsoportok egyikeként éppen a gazdaság 
és a népesség térbeli-települési struktúrájának, az urbanizációnak ésszerű to-
vábbfejlesztése került meghatározásra. 

További várható térbeli kihatásai az „intenzív" fejlesztési szakaszra 
való áttérésnek, hogy fokozott fontosságot nyer inind az iparban, mind a 
mezőgazdaságban a fejlesztési módszerek térbeli differenciálása, az intenzív és 
extenzív megoldások ésszerű térbeli kombinálása (pl. a munkaerőhelyzet, 
illetve a mezőgazdasági természeti adottságok függvényében) azért, hogy 
országos — népgazdasági — szinten a rendelkezésre álló erőforrások és adott-
ságok racionális hasznosítása, a népgazdaság intenzitásának növekedése való-
suljon meg. 

Az iparon belül fokozott szerepe lesz a meglevő ipari kapacitások, bázi-
sok, ipari körzetek racionalizálásának, rekonstrukciójának, ésszerű — szelek-
tív — továbbfejlesztésének. Ez egyes vonatkozásokban erősíti az ipar kiala-
kult térbeli struktúráját, de — komplex népgazdasági összefüggések talaján 
valósítva előbbit meg — az előzetes elgondolások és vizsgálatok szerint nem 
fékezheti az ipar és az egész gazdaság racionális térbeli decentralizációját 
(a budapesti agglomeráció és a vidék, illetve a fejlett és fejletlen térségek vo-
natkozásában), egy települési értelemben vett határozott koncentráció egy-
idejű érvényesülése mellett. 
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A mezőgazdaságon belül a közvetlen mezőgazdasági létszám erőteljes 
csökkenése mellett a mezőgazdálkodás és a falusi népesség kiszolgálását végző 
(ipari, tercier stb.) létszám relatív növekedése vehető számításba. A falu ter-
melő és lakossági infrastruktúra igényeinek erőteljes növekedése javítja ezek 
hatékony kifejlesztésének lehetőségét a viszonylag nem túl nagy falusi tele-
pülésekben is, i l letve fokozottan veti fel a falusi településhálózat korszerűsí-
tését . A hatékonyság követelménye egyes mezőgazdasági térségekben jelentős 
földterületek termelésből való kikapcsolását, illetve műveiéság vál toztatását 
is szükségessé teszi. 

Összegezve a vázoltakat, a társadalmi és gazdasági környezet várható 
változása fokozza a térbeli-települési fejlesztés felelősségét és szerepét mind 
a gazdasági növekedés, mind a társadalmi politikai célok megalapozása és rea-
lizálása terén. 

Ez a termelőerők és a településhálózat egymással és a népgazdaság egé-
szével szoros kölcsönhatásban álló tudományosan megalapozott országos és 
területi tervezését követeli meg. 

E feladat maradéktalan teljesítése még számos feladat megoldását kí-
vánja meg a tudományos kutatóktól és tervező szakemberektől egyaránt. 
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