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Kőszegfalvi György

A terület- és településfejlesztés kapcsolata az innovációval

Köszöntő

Kedves Olvasónk, nagy örömünkre szolgál, hogy a harmadik évfolyamunkat sikerült terveinknek megfelelően 
megjelentetni, amelynek nyomán Ön most „kezében” tarthatja a Területfejlesztés és Innováció ez évi 
negyedik, összességében pedig nyolcadik számát. 2007-ben és 2008-ban csak két-két lapszám összeállítása 
sikerült, idén azonban elértük a tervezett maximumot: ez nem kis részben annak is köszönhető, hogy egyre 
többen keresnek meg minket írásaikkal. 

Jelen számunkban az első tanulmányt Kőszegfalvi György professzor úr jegyzi, aki megtisztelt minket 
azzal, hogy elfogadta felkérésünket, hiszen az ő korábbi tevékenysége jelentős szerepet játszott a 
településfejlesztéssel foglalkozó műhely kialakulásában a PTE Földrajzi Intézetében. A második írás Gálosi-
Kovács Bernadetté, aki a tőle megszokott alapossággal tárgyalja a kistérségi tervezés környezetvédelmi 
aspektusait. Harmadik szerzőnk Ludescher Gabriella, aki egy empirikus vizsgálat eredményeivel kapcsolatban 
elemzi a kistérségi identitás kérdéseit. Végül Kovács Laura recenzióját olvashatják Tuka Ágnes újonnan 
megjelent könyvéről.

Ahogy eddig, továbbra is várjuk megjelentetni kívánt írásaikat a szebenyi@gamma.ttk.pte.hu vagy a 
pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre. 

Kellemes olvasást, hasznos időtöltést és boldog új évet kívánnak mindenkinek:

a szerkesztők

Az állam által a rendszerváltás óta követett területpolitikai magatartás, területfejlesztési politika jelen-
tőségének megfelelően értékeli, kezeli az innováció kérdését, az innovatív követelmények érvényesítését 
a területi társadalmi-gazdasági átalakulás, fejlődés folyamataiban is. Ezt a törekvést fogalmazta meg a te-
rületfejlesztésről-területrendezésről 1996-ban elfogadott törvény, mely többek között kimondta „az inno-
vációs feltételek javítását a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező központokban, az inno-
vációk térségi terjedésének elősegítését.” Ezeket a célokat erősítette meg határozatával az Országgyűlés 
1995-ben, majd 2005-ben elfogadott első, valamint második Országos Területfejlesztési Koncepció. 

Aligha tagadható, hogy elsősorban a városok – a főváros, nagy- és részben középvárosaink kisebb cso-
portja, valamint közvetlen térségeink – biztosítják, segíthetik elő az innovációs követelmények érvényesí-
tésének kedvező feltételeit. Az ezekben a városokban koncentrálódó, azokat ellátó-kiszolgáló infrastruk-
túra fejlettsége, infrastrukturális ellátottsági viszonyaik mindenkori színvonalának szerepe is – egyéb más 
tényezők mellett – meghatározó ebben a folyamatban. Természetesen a gazdaság tevékenysége, az inf-
rastruktúra különböző szektorai differenciáltan ösztönzik az innováció kívánatos érvényesülését, terjedé-
sét. Többek között a közlekedési kapcsolatok minősége, az energiaellátás fejlettsége, korszerű színvonala, 
a környezet állapota is fontos szereplőként értelmezhetők. Alapvető feltételnek tekinthetjük a szellemi 
infrastruktúra helyzetét, színvonalának mennyiségi és minőségi jellemzőit. Széchenyi István szavait idéz-
ve: „milyen a kiművelt emberfők sokasága, felkészültsége” az adott városban és közvetlen környezetében. 
Rendelkeznek-e megalapozott, korszerű ismeretekkel, színvonalas, a gyakorlatban jól alkalmazható ké-
pességekkel, készségekkel. Milyen a szellemi élet intézményrendszere – magasabb szintű oktatási intéz-
mények, kutatóhelyek, műszaki fejlesztő és technológiai bázisok stb. vonatkozásában. Ma és a közeljövőt 
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illetően a társadalmi-gazdasági fejlődés feltételeit milyen mértékben segíti, erősíti az ún. „puha infrast-
ruktúra”: a gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi irányítási feladatokat ellátó intézmények, szervezetek, 
azok szakember-állományának felkészültsége, ismereteinek gazdagsága, az „új” iránti fogékonysága, foga-
dókészsége, alkalmassága. Kiemelt tényezőnek tekinthetjük, hogy az adott városban és térségben milyen 
mértékben képviselt, milyen aktív szerepet tölt be, tud betölteni, ellátni a munkamegosztást megjelenítő 
negyedik és ötödik szektor.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a főváros, nagyvárosaink, néhány középvárosnak rendszerváltás 
utáni helyzetét, lehetőségeit az innováció, az innovatív magatartás érvényesülésében, terjedésében, kü-
lönös tekintettel a szellemi élet – átfogó értelemben a szellemi infrastruktúra – helyzetére.

Aligha vitatható Budapest, a vele szoros együttélésben, szimbiózisban fejlődő településegyüttes ki-
tüntetett szerepe és jelentősége e vonatkozásban is. Kiváló a főváros geopolitikai helyzete a kelet-közép-
európai térségben. A foglalkoztatottsági struktúra kedvező irányú és arányú átalakulását jelzi a tercier 
szektor szerepének kívánatos érvényesülése. Az ötödik szektor és képviselőinek – az ún. „aranygallérosok”, 
ahogy az amerikai földrajzi iskola őket minősíti – gyarapodó szerepe meghatározó lett a főváros gazdasági, 
kereskedelmi, pénzügyi életében is, az elmúlt két évtizedben. Felettébb kedvező körülmény, hogy ipari 
szerkezetében már a múlt század hetvenes éveitől kibontakoztak és fokozatosan erősödtek a kedvező irá-
nyú és jellegű struktúraváltás/változás folyamatai. Az ipar fejlődését olyan hatótényezők ösztönzik, mint 
a szakmailag kellően képzett munkaerő megléte, a szellemi-tudományos bázis, a külföldi és hazai kereske-
delem összetett rendszerei, a sokoldalú piaci kapcsolatok, a fejlett infrastruktúra. Összességében ez ered-
ményezi a tudásalapú ipar tevékenységének széles/szélesebb körű kibontakozását. Ezt jelzi a logisztikai 
központok létrejötte a fővárosban és a szomszédságában fekvő településekben (Budaörs, Törökbálint).

Az ország szellemi infrastruktúrájának területi szerkezetét a főváros túlsúlya határozza meg. Az aka-
démikusok és az akadémiai fokozattal rendelkezők kétharmada a fővárosban dolgozik. A kutatóhelyek által 
kiadott könyvek több mint háromötöde 2006-ban Budapesten jelent meg. A K+F tevékenységben foglalkoz-
tatottak több mint fele a fővárosban talál munkaalkalmat. Az országban a felsőfokú oktatási intézmények-
ben tanulók közel negyven százalékát Budapest teszi ki. A fentiekben bemutatottak egyértelműen tanúsít-
ják a főváros kiemelkedően meghatározó szerepét, lehetőségeit az innovációs követelmények, törekvések 
érvényesítésében. Feltétlenül szükséges megemlíteni, hogy ez a körülmény kiemeli, erősíti a főváros he-
lyét, szerepét az ország térszerkezetében és településrendszerében. Következményeiben új kihívásokat 
jelent, nemcsak ezekben az években, hanem valószínűsíthetően az elkövetkezendő egy-két évtizedben a 
területpolitika felé: alapjaiban befolyásolja a területfejlesztési elhatározások érvényesítésének feltétele-
it. Míg az elmúlt évszázadban alapjaiban az „ipar” szerepe és jelentősége játszott meghatározó szerepet 
a főváros és közvetlen térsége fejlődésében, átalakulásában, korunkban az innováció-orientált strukturális 
változások folyamatai lesznek a meghatározóak, nemcsak a gazdasági-szolgáltatási tevékenységek külön-
böző ágazataiban, hanem szélesebb értelemben a társadalmi viszonyokban is. 

Hazánkban nyolc város népességszáma haladja meg a százezres nagyságrendet. Ezek a városok képvise-
lik településrendszerünkben a nagyváros-hálózatot. A rendszerváltás után kialakult helyzetük, fejlettségük 
mára elért színvonala, fejlődésük feltételei, lehetőségei eltérő, differenciált képet mutatnak. Az ország 
súlyos aránytalanságokat, feszültségforrásokat jelző térszerkezetében, településrendszerében meghatáro-
zó szerepe, jelentősége lehet a nagyvárosok kiegyensúlyozott(abb) fejlődésének. Ennek révén mérsékel-
hető a főváros és térségének sok vonatkozásban nem kedvező túlsúlya az ország társadalmi-gazdasági fej-
lődésében, különös tekintettel a szellemi infrastruktúrára, az innováció széleskörű területi terjedésére.

A múlt század nyolcvanas éveinek elejéig Budapest után Miskolc volt az ország második nagyvárosa. A 
gazdaság, döntően a kohászat válsága által elsőként érintett térségben fekvő Miskolc helyzetét, társadalmi 
viszonyait ez igen súlyosan érintette. A kibontakozó nagyvárosi munkanélküliség – az ennek nyomán be-
következett elvándorlások, a városból történt kitelepülések – következtében jelentősen csökkent Miskolc 
népességszáma. A főváros után a második helyre Debrecen került: ezt a pozícióját ma is őrzi, különféle 
tényezők együttes kedvező hatásaként erősíti. 
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Debrecen földrajzi fekvése – az országon belül, a szomszédos országok felé – kiváló. Egyértelműen 
betölti az Alföld tiszántúli térségében a regionális centrum szerepét. Különösen az orvostudományi, a 
gyógyszerészeti és az atomenergetikai kutatásokban, fejlesztési projektekben tölt be – nemzetközileg is 
elismert – vezető szerepet. A Debreceni Egyetem, az Agrár és Műszaki Tudományok Centruma, az Orvos és 
Egészségtudományi Centrum, valamint a városban működő többi felsőfokú és szakoktatási intézmény, az 
azokhoz kapcsolódó kutatóhelyek markáns tényezői a város szellemi infrastruktúrájának. Ezek az alapvető 
feltételek egyben potenciális lehetőségek, melyek az innováció terjedésének, érvényesülésének kedvező 
pályát biztosítanak, biztosíthatnak.

Debrecen viszonylagos szomszédságában fekvő nagyváros Nyíregyháza. Kedvező földrajzi fekvése, geo-
politikai helyzete, határ menti elhelyezkedése Kárpátalja és annak révén Ukrajna felé. Az M3-as autópálya 
kiépülésével aktívan/aktívabban bekapcsolódhat a hazai és a nemzetközi munkamegosztás áramkörébe. A 
város szellemi infrastruktúrája – Debrecenhez képest – szerényebb. Ez a körülmény azonban semmiképpen 
sem gátolhatja közép- és hosszabb távú területfejlesztési céljainak realizálását ebben a térségben. Ko-
rábban a városban és környékén működő mezőgazdasági kutatóhelyek fontos szerepet töltöttek be a hazai 
agrártudományi kutatásokban, kísérletekben, olyan belterjes kultúrák vonatkozásában, mint a dohány, 
burgonya, almaféleségek stb. A mezőgazdaság válsága helyzetüket megtépázta. Reményeink szerint ez be-
látható időn belül leküzdhető, a kitűzött távlati területfejlesztési koncepció céljainak megvalósítása révén 
ez a térség kitűnhet versenyképes, innováció-orientált gazdasági fejlődésével. Egyrészt a mezőgazdasági 
termelés a kertgazdasági kultúrák vonatkozásában, másrészt a Debrecenben kialakult szellemi potenciál 
és annak infrastruktúrája révén, elsősorban az orvostudományok, valamint a gyógy- és tápszervegyészet 
területén. 

Miskolc közlekedés-földrajzi helyzete kiváló vasúti és közúti kapcsolatok vonatkozásában egyaránt. 
Lassan és igen bonyolult feltételek között tudja leküzdeni a válság súlyos következményeit, különösen a 
térségben az országos átlagnál lényegesen nagyobb arányú munkanélküliség mérséklését illetően. A múlt 
század ötvenes évtizedének első felében létesített Nehézipari Műszaki Egyetem (ma Miskolci Egyetem) 
oktatási profilja egyoldalúan alkalmazkodott Miskolc és régiója ipari (nehézipari) jellegéhez. Kutatóhelyek 
nem működtek a városban. A rendszerváltás után az egyetem oktatási tevékenységében több „lábra” állt, 
oktatási profilja bővült, többirányú lett. Az intézmény keretein belül viszonylag kismérvű a K+F tevékeny-
ség. Remélhetőleg a gazdaság kívánatos irányú és jellegű fejlődése, átalakulása Miskolcon is kedvezőbb 
feltételeket biztosít(hat) az innováció szélesebb körű kibontakozásához és elterjedéséhez. Erre reálisan a 
közeljövőben kevéssé lehet számolni. A 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció az adott 
körülmények kellő mérlegelése alapján az észak-magyarországi – Miskolc központú – régió átfogó fejlesz-
tési céljaként többek között a „techno-régió”, azaz a versenyképes gazdaság megteremtését határozta 
meg.

A dél-alföldi térség centruma Szeged szintén kitűnik kiváló közlekedési kapcsolataival. Ennek révén 
erős geopolitikai helyzete, közvetítő szerepe a Balkán térsége, valamint Erdély déli része felé. A vá-
ros szellemi-tudományos bázissal rendelkezik a Szegedi Tudományegyetemen és főként annak Általános 
Orvostudományi Karán folyó K+F tevékenységek eredményeként, tudományos bázisa révén meghatározó 
szerepet tölt(het) be a regionális versenyképesség, az innováció erősítésében. Ez megítélésünk szerint a 
hagyományosan kitüntetett jelentőségű orvostudományi kutatásokban jelentkezhet. A regionális verseny-
képesség erősítésében, s ennek innovatív hatásában a Dél-Alföldön folytatott mezőgazdasági termelésnek 
– meghatározóan a bio-kulturális alapú gabonatermesztésnek – juthat kitüntetett szerep. Szegedről szólva 
aligha feledkezhetünk meg első hazai Nobel-díjas tudósunk, Szentgyörgyi Albert iskolateremtő munkássá-
gáról, mely klasszikus például szolgálhat az innovatív gondolkodás számára. 

Pécs a dél-dunántúli térség regionális centruma, a rendszerváltás előtt az ország egyik meghatározó 
jelentőségű ipari városa volt. Pécs közvetlen szomszédságában magas fűtőértékű feketeszén kitermelésére 
alapozott bányászatot folytattak, mely mára teljesen megszűnt. Befejeződött a geológiailag hozzáférhető, 
és viszonylag rentábilisan bányászható uránérc kitermelése is. A korábbi ipari üzemekben megszűnt a ter-
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melés, vagy igen kismértékűre csökkent (Sopianae Gépgyár, Bőrgyár). A rendszerváltás óta eltelt időszak 
során egyetemei (ma Pécsi Tudományegyetem) révén kitüntetett szerepet tölt be az ország tudományos-
szellemi életében, ennek hatásaként a területi társadalmi-gazdasági fejlődés folyamatában. Ez a felettébb 
kedvező jellegű funkcióváltás kitörési pontot jelent/jelenthet a város és térsége jövőbeni fejlődésében. 
Az Egyetem intézeteiben folytatott K+F tevékenységeknek meghatározó a szerepük az innovációs törekvé-
sek érvényesítésében. Ennek hatása a szakember-képzésben is jelentkezik. Az Országos Területfejlesztési 
Koncepció a régió értékeire építve – többek között kedvező geopolitikai helyzetének előnyeire, a határ 
menti kapcsolatépítés lehetőségeire – a helyi adottságokra támaszkodó versenyképes gazdaságfejlesztését 
tekinti alapvető stratégiai célnak. Az M6-os autópálya kiépülése lényeges ösztönző tényezője lehet a város 
és térsége kapcsolatai erősítésének az országon belül és a Balkán országai felé.

Az ország észak-dunántúli térségében a regionális centrum szerepét Győr városa tölti be. Közlekedés-
földrajzi helyzete, ezt hasznosító közlekedési kapcsolatai alapjaiban meghatározzák kiegyensúlyozott fej-
lődésének, gazdasága kedvező irányú és jellegű strukturális átalakulásának lehetőségeit. Ipara elsősorban 
jól képzett, az „új” befogadására alkalmas, ahhoz alkalmazkodó képességekkel bíró szakember-bázisa 
révén – a rendszerváltást megelőző évtizedekben is – Budapest mellett meghatározó szerepet töltött be 
az ország területi társadalmi-gazdasági fejlődésében. A rendszerváltás után ez a szerep az új feltételek 
között markánsabban érvényesült. Ebben, a már említetteken kívül a nemzetközi és széleskörű hazai 
gazdasági, kereskedelmi-piaci kapcsolatok fontos tényezőként érvényesülnek. A gazdasági-pénzügyi vál-
ság következményeiben kedvezőtlenül befolyásolta/befolyásolja ezt a folyamatot, szerencsére alapjaiban 
azonban nem tudta megtörni. A város regionális szerepkörét erősíti fejlett szellemi infrastruktúrája (egye-
teme, gazdag oktatási intézményrendszere). Az Országos Területfejlesztési Koncepció ezt a térséget az 
élénk helyi és nemzetközi együttműködési hálózatok régiójaként minősítette, amely az európai dinamikus 
gazdasági, közlekedési, tudás- és kommunikációs tengelyek aktív formálója lehet. Ennek nyomán és kö-
vetkeztében Győr, gazdasági-szellemi bázisa révén, Sopron városának infrastruktúrájával együtt (Nyugat-
Magyarországi Egyetem) meghatározó szerepet tölthet be az innovációs kezdeményezések ösztönzésében, 
terjedésében. Bécs közelsége, az általa közvetített hatások ezt a folyamatot kedvezően befolyásolhatják. 
Következtetéseinkben megfogalmazhatjuk, hogy a Bécs-Győr-Budapest tengely lehet a kívánatos jellegű és 
irányultságú innováció egyik legfontosabb tényezője, közvetítője. 

A múlt század utolsó harmadában végbement fejlődés nyomán jelentősen gyarapodott Kecskemét és 
Székesfehérvár népességszáma, és ennek eredményeként meghaladták a százezres nagyságrendet. A szak-
mai megítélés a főváros nagyobb földrajzi kiterjedésű vonzáskörzetében elővárosoknak is tekinti őket. 
Székesfehérvárt korábban a magyarországi „Szilíciumvölgy” centrumaként is minősítették. Jelentős ipari 
bázissal rendelkezett, ennek következményeként vonzása nagyobb térségre terjedt ki. Az elmúlt évek gaz-
dasági és pénzügyi válsága hatásaiban a város iparát is negatívan érintette, jelentősebb munkanélküliséget 
okozott. Székesfehérvár nemcsak a földrajzi közelség okán, a fővárossal együtt ösztönözheti az innováció 
terjedését, hanem üzemeinek korszerű gyártmányszerkezetei, technológiái révén. Fejlett iskolaváros, he-
lyet ad több felsőfokú oktatási intézménynek (mint például a Kodolányi János Főiskola, a Budapesti Műszaki 
Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központja), s ennek eredményeként jentős szellemi potenciállal 
rendelkezik. Ez az innováció terjedésének személyi feltételét jelenti/ jelentheti, a szellemi infrastruktúra 
városban működő többi intézményeivel együttesen. 

Kecskemét a közelmúltban történt közlekedéshálózat-fejlesztés eredményeként (M5-ös autópálya 
megépítése, más útvonalak átépítése, korrekciója) fontos közlekedési csomópont – több kutató egybe-
hangzó véleménye szerint „fordítókorong” – lett az ország térszerkezetében. Megerősödött kapuváros 
szerepe a közép-európai térség észak-déli irányú kapcsolatrendszerében, a Balkán országai felé. Korábbi 
ipari bázisa részben leépült, részben átalakult, termelési profilját illetően. A város földrajzi fekvéséből, 
adottságaiból fakadóan a hazai mező- és kertgazdasági termelés fontos bázisa volt, s az ágazatot sújtó vál-
ság ellenére ma is őrzi pozícióit a termelés és a feldolgozás vonatkozásában egyaránt. Az elmúlt évtizedek 
területfejlesztésének egyik eredménye a szellemi tevékenység bázisának jelentős fejlődése a városban, 
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és pozitív hatása az ország szellemi életében (MTA Alföldi Intézete, Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar 
stb.). Ebből következően kiemelt jelentőségű bázisa lehet a biokultúrás mező- és kertgazdasági termelés 
terjesztésének, más hazai (vagy külhoni) agrárgazdasági kutatóhelyekkel kialakított/kialakuló innovatív 
jellegű és irányultságú együttműködés ösztönzésében. 

A fővárosban és az említett nagyvárosokon kívül – az ország szellemi infrastruktúrájában betöltött 
szerepük, az általuk képviselt szellemi potenciáljuk révén – közép- és kisvárosaink csoportjai is színterei 
lesznek a területpolitika által ösztönzött innováció kívánatos meghonosodásának és terjedésének. Így pél-
dául – többek között – Szombathely kórháza sok új, eredményesen alkalmazott gyógyászati eljárásaival 
tevőlegesen járulhat hozzá tudományterületén új módszerek szélesebb körű alkalmazásához. A Veszprém-
ben működő egykori Nehézipari Egyetem (ma Veszprémi Egyetem) a szomszédságában települt vegyipari 
üzemekkel a hazai vegyipar innovatív megújulását szolgálhatja. Az országban működő agrár-kutatóhelyek 
és kísérleti állomások társulásos alapon megvalósuló együttműködése – a kaposvári, keszthelyi, moson-
magyaróvári, gyöngyösi, gödöllői, szarvasi felsőfokú oktatási intézményekkel – a tudomány és szakterület 
innovatív tevékenységét jelentősebb mértékben megerősítheti, új alapokra helyezheti/ helyezhetné. Az 
ezekben az intézményekben az évtizedek során felhalmozódott tudományos-termelési tapasztalatok raci-
onális, okszerű hasznosítását szolgálhatná. 

Az innovatív gondolkodás kibontakozásában, közvetítésében – mint korábban említettük – döntő sze-
repe van a kiművelt emberfőnek. Ez indokolja, hogy kellő figyelemmel vizsgáljuk a szellemi-potenciá-
lis adottságaik alapján számba vehető, az ország területén pontszerűen elhelyezkedő településeket: a 
Piliscsabán működő Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, Sárospatak, Eger, Esztergom felsőfokú és közép-
fokú szakirányú oktatási intézményeit. 

Tudományos meggyőződésem, az általam mindenkor vallott és követett morális-szakmai tisztesség arra 
kötelez, hogy megemlítsem: a területfejlesztés szempontjából meghatározó jelentőségű, bemutatott vá-
rosok mellett, az ország sok településében, falvakban is fellelhető az innováció ösztönzését segítő, erősítő 
„szikrák”. Ott is élnek olyan emberek, akik nagyobb közösségekbe kerülvén, intézményesített keretek kö-
zött aktívan segíthetik elő az innováció megtelepedését és terjedését. Ezen meggyőződésemből fakadóan 
tekintem a kisvárosok, községek széles körét az innováció hátterének. 

A közelmúlt gazdasági-pénzügyi válsága alapjaiban érinti a 2005-ben Országgyűlési határozattal el-
fogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott célok megvalósításának lehetőségeit, 
feltételeit, azok újragondolására, átrendezésére szükség van. A feltételek változása sokoldalúan érinti/
érintheti a területfejlesztés-innováció kapcsolatrendszereit is. Az innovációs követelmények, elvárások 
érvényesítése új feladatokat támaszt a gazdaság fejlesztésével szemben. Ebből következően a területi tár-
sadalmi-gazdasági fejlődés folyamataiban is új kihívásokkal lehet és kell számolnunk. Megítélésem szerint 
az innováció terjedésének elősegítése, feltételeinek javítása differenciált feladatokat jelent, jelenthet. 
Azokban a térségekben – főváros, nagyvárosok, középvárosok egy része –, ahol kedvezőek az adottságok, 
feltételek az innováció terjedése számára, gondos vizsgálatokon alapuló hatástanulmányokban kell mér-
legelni, hogy az innováció révén hogyan hasznosíthatók azok még teljesebb körűen. Hogyan teremthetők 
még kedvezőbb feltételek az innováció által a versenyképesség erősítésére. Különösen a főváros, de a 
nagyvárosok esetében is hangsúlyos szerepet kaphat az ún. agglomerációs előnyökből nyerhető lehetősé-
gek számbavétele. A területi aránytalanságok mérséklése, a kialakult feszültségek kezelése a mindenkori 
területi politika-területfejlesztés eszköztárának teljes körű alkalmazását igényli. Ennek során alapvető 
kérdés, hogyan teremthetők meg az innováció érvényesülésének lehetőségei, ehhez milyen feltételeket 
kell biztosítani. 

A XXI. század első évtizedeiben a megváltozott, és gyorsan változó társadalmi-gazdasági folyamatokhoz 
területileg is kellően alkalmazkodó innovatív magatartás szükséges. Meggyőződésem, hogy csak ennek 
révén mérsékelhetőek a területi aránytalanságok, hívhatók életre új hatótényezők a gazdasági-társadalmi 
tevékenység különböző szektoraiban. Ez új megközelítéseket igényel a versenyképesség átfogóbb és széleskörű 
érvényesülésében, a területi szerkezet kívánatos irányú, jellegű fejlesztésében, a szellemi infrastruktúra 
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szerepének erősítésében. Regionális értelemben ez országunk nagyobb részére vonatkoztatható: az Alföld, 
a Dél-Dunántúl és az északi térségek mindegyikét érinti. Az ország térszerkezetének, településrendszerének 
kettéválása csak ilyen módon kerülhető el.
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