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Legújabb könyvében a szerzõ több évtizedes infrastruktúra-kutató munkájának eredmé
nyeit összegzi. Az infrastruktúra egészét és egyes elemeit vizsgálja abból a szempontból, 
hogy meghatározza annak területi fejlõdésben betöltött szerepét, idõbeli változásait, a 
fejlõdése fõbb törvényszerûségeit. Az elõszóban hangsúlyozza a szerzõ, hogy gazdasági 
fejlõdésünk extenzív szakaszaiban is fontos (lett volna) a megfelelõ infrastrukturális ellá
tottság, de az intenzív szakaszban – amikor a versenyképesség központi kérdéssé lett – a 
fejletlen infrastruktúra tartós lemaradást okoz. Ez pedig az infrastruktúra fejlõdést kata
lizáló szerepébõl fakad. 

A kötet 12 nagy egységbõl áll. A szerzõ az infrastruktúra-kategória sokoldalú, árnyalt 
értelmezésétõl az egyes elméleti kérdések tárgyalásán át az egyes ágazatainak a gazdaság 
fejlõdésére gyakorolt hatása mélyebb vizsgálatán keresztül jut el a legvégén bemutatott, 
a területfejlesztés során alkalmazott esettanulmány jellegû fejezetekhez. 

Az elsõ fejezet az infrastruktúra heterogén szakmai értelmezéseit elemzi, és összefog
laló képet rajzol az átfogó felmérésen alapuló kérdõíves vizsgálati eredményeirõl, amely 
a laikusok szerteágazó, téves fogalomhasználatát mutatja be. Ebben az egységben foglal
kozik az infrastruktúra felosztásával. Sémák segítségével szemlélteti a fontosabb infrast
ruktúra-kutatók infrastruktúra-felfogását, és bemutatja a fogalomhoz általuk tartozónak 
vélt ágazatok és elemek körét. Következtetése az, hogy „legjobb ha olyan, tartalmában 
állandóan változó, dinamikus kategóriának tekintjük az infrastruktúrát, amelyre az jel
lemzõ, hogy társadalmi-gazdasági fejlõdésünk különbözõ szakaszaiban máshová kerül
nek a fõ hangsúlyok”. Kifejti, hogy a társadalmi-gazdasági fejlõdésünk korai szakaszai
ban voltak olyan elemek, amelyek azóta veszítettek jelentõségükbõl, sõt, teljesen vagy 
részben kiestek a rendszerbõl, míg mások újonnan „robbantak” be. Fejtegetéseinek a 
végén a szerzõ is definiálja az infrastruktúrát: „az infrastruktúra azon hálózatok, objek
tumok, létesítmények, berendezések, ismeretek, intézmények rendszere, valamint ezek 
tevékenysége és az általuk nyújtott szolgáltatások, amelyek a gazdaság mûködéséhez, 
valamint növekedéséhez és hosszú távon fenntartható versenyképességének emeléséhez, 
a lakosság életviteléhez, életminõségéhez, a települések fejlõdéséhez, zavartalan mûkö
déséhez nélkülözhetetlenek, illetve szükségesek”. 

Az infrastruktúra legfõbb sajátosságainak bemutatása után Abonyiné Palotás Jolán az 
infrastruktúra fejlõdésének idõbeli alakulását követi nyomon a termelési tényezõk (neve
zetesen a természet, a munkaerõ és a tõke) szemszögébõl. Hangsúlyozza, hogy az inf
rastruktúra a beruházások során csak közvetlenül a második világháború után, majd gya
korlatilag a rendszerváltozást követõen kapott nagyobb hangsúlyt. 

Két fejezet foglalkozik a magyarországi infrastruktúra ágazatonkénti fejlõdésével a 
kapitalizálódás kezdetétõl 1938-ig, majd a második világháború utáni fél évszázaddal. 

A következõ nagy egység az infrastrukturális elemek fõ hangsúlyainak idõbeli változá
sait tekinti át. Ez a fejezet 21 naturális mutató 1960. évi bázishoz viszonyított dinamiká
ját elemzi. Rávilágít arra, hogy a különbözõ fejlõdési szakaszokban mely infrastrukturá
lis ágazatok fejlõdése volt dinamikusabb, vagy kevésbé dinamikus. Bemutatja az infrast-
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ruktúra ágazatonkénti fejlõdésének a gazdaság fejlõdésére gyakorolt hatását a 19. század 
második felétõl a közelmúltig. 

Korszerû statisztikai, matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásával egzakt muta
tókra támaszkodva bizonyítja az olvasóknak, hogy a társadalmi-gazdasági fejlõdést min
den pozitív infrastrukturális mutató kedvezõen befolyásolja, de egyértelmû rangsor állít
ható fel a hatásintenzitás figyelembevételével. Ezért is nagyon fontos az egyes térségek 
infrastrukturális fejlesztésekor a racionális sorrend felállítása. A szerzõ a több idõke
resztmetszetre vonatkozó vizsgálatra alapozva megállapítja, hogy 2003-ra is jelentõs szo
rosság mutatkozott a gazdasági fejlettség és a közlekedés, hírközlés, az egészségügyi 
ellátottság, az oktatás, a humán erõforrás és a környezetvédelem fejlettségét kifejezõ 
mutatókkal. Végsõ következtetésként azonban megállapítja, hogy „a közlekedés fejlett
sége túlnõ az egyszerû ágazati hatásnál, és általános társadalmi-gazdasági fejlettséget 
befolyásoló tényezõvé válik. Széles körû multiplikatív hatása van. E hatás tovagyûrûzõ, 
áttételes, a jobban (gyorsabban, kényelmesebben, olcsóbban, biztonságosabban) megkö
zelíthetõ térségekben, azok csomópontjaiban, gócaiban fejti ki jótékony hatását (például 
a beruházásélénkülés, a munkahelyteremtés, a termelékenység, a hatékonyság, az ide
genforgalom, a versenyképesség, az életminõség, az életszínvonal, több munkahely, jobb 
kereseti lehetõség, több szabadidõ, nagyobb mobilitási lehetõség stb. terén.)” 

A szerzõ kijelenti, hogy a vizsgálatok „ragyogóan bizonyítják a korábbiakban több 
aspektusból megvilágított, illetve alátámasztott megállapítást, miszerint az infrastruktúra 
fejlettsége és a gazdasági fejlettség között közepesnél szorosabb pozitív korrelációs kap
csolat áll fenn, de ez a kapcsolat infrastrukturális ágazatonként és elemenként differenci
ált. A legszorosabb összefüggés 1994-ben is (az 1960. és az 1975. évihez hasonlóan) a 
közlekedés-hírközlés mutatóival alakult ki. Megfigyelhetõ azonban 1994-ben is, hogy 
ehhez felzárkózóban vannak a környezetvédelmet, valamint az egészségügyi ellátást rep
rezentáló mutatók is. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon a gazdasági fejlõdést 
indukáló elemek között változatlanul kitüntetett szerepet játszik a közlekedés és a hírköz
lés, továbbá a humán erõforrás, a népesség egészségi állapotával kapcsolatos egészség
ügyi mutatók és az azt befolyásoló környezetvédelmi helyzetet jellemzõ indikátorok”. 

Az Adalékok a termelõi infrastruktúra fejlesztésének kérdéseihez címû fejezet – némi 
általános, termelõi infrastruktúrát érintõ bevezetõ után – alkalmazott kutatási példákat, 
esettanulmányokat tartalmaz. Az ipari parkok térségfejlesztõ hatása (amely a Dél-Alföld
re vonatkozó teljes körû felmérésén alapult) és az egykori mezõgazdasági termelõszövet
kezetek melléküzemági tevékenysége során hasznosított épületek kihasználatlanságáról 
szóló részek különösen érdekesek. Ez a fejezet kérdõíves felmérésen nyugszik, amely
nek eredményeként mintegy kataszter született a dél-alföldi régióra. Azt írja a szerzõ, 
hogy „nem vagyunk olyan gazdagok, hogy egyéb elõközmûvesített területeket, egykor 
jól mûködõ termelõberuházásokat, épületeket, infrastruktúrát parlagon hagyjunk”. Még 
a nálunk gazdagabb országok sem engedhetik meg maguknak, hogy ekkora nemzeti va
gyont figyelmen kívül hagyjanak. 

A kötet ajánlható mindazoknak, akik az infrastruktúrára vonatkozó korszerû elméleti, 
módszertani és gyakorlati útmutatást is szolgáló tudományos munkák iránt érdeklõdnek, 
különösen a közigazgatás, a geográfia, a logisztika, a terület- és településfejlesztés terén 
dolgozó, aziránt érdeklõdõ szakembereknek. 
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