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Európai Területi Együttműködési Kezdeményezések 

(207-2013) 

Forrás: Lengyel, 2011.

A versenyképességi főkomponens és a 
gazdasági fejlettség (GDP/lakos)

HU21: Közép-Dunántúl

HU22: Nyugat-Dunántúl

A foglalkoztatás és munkatermelékenység 
kapcsolata a KKE országok régióban 

Forrás: Lengyel, 2011.
HU21: Közép-Dunántúl

HU22: Nyugat-Dunántúl

Forrás: Hardi  2011

A Duna Térség – az Európai Duna Stratégia vonatkoztatási területe, 2012

11

Source: Hardi Tamás. Datas: own collection from EUROSTAT and national statistical officies.

A holnap két nagy fejlődési övezete Európában 

Forrás: Nemzeti Növekedési Terv 2011



A magyar térszerkezet a kilencvenes évek elején

Forrás: Rechnitzer 1993

Magyarország kapcsolatai a közép-európai 

térszerkezetben

Forrás: OTK, 2005 

A magyar térszerkezet a 2010-ben

A területi GDP alakulása
(egy főre jutó érték alapján, változatlan áron, az országos érték százalékában)

Megnevezés 1995 2007

Főváros 179 215

A leggazdagabb megye Győr-Moson-Sopron 109 Győr-Moson-Sopron 111

A legszegényebb megye Nógrád 60 Nógrád 47

A 3 leggazdagabb megye 
átlaga

1. Győr-Moson-
Sopron
2. Vas
3. Fejér

105

1. Győr-Moson-
Sopron
2. Komárom
3. Vas

105

A 3 legszegényebb megye 
átlaga

1. Nógrád
2. Szabolcs-Szatmár 
3. Pest 

68
1. Nógrád
2. Szabolcs-Szatmár
3. Békés

53

A 3 leggazdagabb és 
legszegényebb megye 
átlagának hányadosa

1,56 1,98

Főváros és a leggazdagabb 
megye hányadosa

1,64 1,94

Főváros és a legszegényebb 
megye hányadosa

3,00 4,67

Forrás: KSH adatai alapján saját számítás. 

Az autópályák megközelíthetősége 

a városokból és a kistérségekből, 2010

Forrás: Hardi Tamás



Irányok Kelet-Közép-Európa területi  

fejlődésében 

• Egyre határozottabb versenytér alakul ki Kelet-Közép-Európában. 

• Fővárosok versenye egyre élénkebb, ebben Bécs meghatározó

szerepet játszik.

• A fővárosok, azok közvetlen térsége és a döntően a nyugati 

részeken lévő regionális nagyközpontok kínálnak kedvező telephelyi 

feltételeket és működési tereket, de közel azonos dimenziókban és 

intézményekben.

• A regionális különbségek nem csökkenek, sőt nőnek, erősen  stabil, 

nehezen elmozdulható szerkezetek jönnek létre, amelyek tartós 

területi, társadalmi és gazdasági feszültségeket hordoznak. 

• Az országok feltártsága (belső kapcsolataik, nemzetközi folyosókra 

való ráfűződés) viszont különböző, ebből hazánk helyezte még 

kedvező .

• Határ menti térségek élénkülnek, újszerű kapcsolatok 

jelennek meg. 

Tanulságok a magyar fejlesztés politika számára  

• Kedvező földrajzi, geopolitikai helyzet tudatosabb 

érvényesítése.

• Budapest pozíciójának erősítése a kelet-közép-

európai térség főváros versenyében.

• A nagyvárosi hálózat adottságainak javítása,  

funkcionális nagyvárosi régió szervezése, új területi 

politika.

• A regionális különbségek árnyaltabb kezelése, 

stabilitás és fékezés.

• Határ menti kapcsolatok élénkítése, új 

együttműködési terek ösztönzése. 

Köszönöm a figyelmüket! 


