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Társadalomföldrajzi változások egy megyei statisztikai 
körzetben 

ALBI NIKOLETTA, földrajz szakos hallgató (2004 tavasz) 
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 

Témavezető:  PRISTYÁK ERIKA, főiskolai tanársegéd 
NYF Földrajz Tanszék 

A statisztikai körzet kategória a Központi Statisztikai Hivatal besorolását tükrözi, s mint 
ilyen, nagyjából állandó. Sokrétű egyeztető munka után Magyarországon 138 körzetet 
határoltak le, az 1994. január 1-től alkalmazott statisztikai kistérségi beosztás Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye területét 9 kistérségre osztotta. 1997-ben a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével lehetőség volt korrekcióra - ezáltal megyénkben 10 statisztikai 
körzet alakult ki. 

A vásárosnaményi statisztikai körzet az ország igen elmaradott térségei közé tartozik. 
Számos jel mutat arra, hogy napjaink társadalmi-gazdasági folyamatai sem igazán segítik 
elő a fejlettebb térségekhez történő felzárkózást. A régről meglévő regionális 
különbségek tovább nőnek, vagy legalábbis konzerválódnak, s a területi periferizálódás 
veszélye fenyegeti ezt a kistérséget is. 

A rendszerváltást követően felerősödött viszonylagos gazdasági-társadalmi 
dekoncentrációs folyamatok nyomán az Észak-alföldi régió kistérségeinek jelentős része 
továbbra is periféria helyzetben marad, s közülük számos - így a beregi térség is - Tóth 
József szavaival élve a "periféria perifériájává" válik. Ezek a térségek nem vonzzák sem a 
külföldi, de a belföldi befektetőket sem. A részben szegényes természet-, gazdasági- és 
településföldrajzi adottságok, részben pedig a kedvezőtlen makro- és mikrogazdasági 
tényezők és hatások következményei, a piactól való eltávolodás, az egyoldalú 
gazdaságszerkezet, a gazdaság alacsony jövedelemtermelő képessége, az infrastrukturális 
elmaradottság, az ipari termelőkapacitás hiánya, a körzet határmenti fekvése, 
városhiányos jellege, a krónikus tőkehiány, az akut foglalkoztatási válság egyaránt a 
térségek és települések fejlesztését remélik. Azért is fontos ez, mert a halmozottan 
hátrányos helyzet állandósulhat, s többek között beregi térség nem lesz képes hatékonyan 
és gyorsan kimozdulni jelenlegi állapotából, s a térségi leszakadása, elnéptelenedése, 
illetve elöregedése folytatódhat. 

A vásárosnaményi körzethez tartozó falvak lakosságának élethelyzetét az inmobilitáson 
túl az elszigeteltség, a munkaalkalmak beszűkülése, a munkaerőpiacról, és a piaci 
folyamatokból való kiszorulás, az akut és tartós foglalkoztatási válság, a szegregáció 
kérdései egyaránt befolyásolják. A munkaerőpiac jellegzetessége, hogy a tercier szektor 
nem tudta átvenni a gazdasági rendszerváltás sodrában a mezőgazdaságban és az iparban 
feleslegessé vált munkaerőt, melynek egyenes következménye lett a munkanélküliek 
számának folyamatos növekedése. 
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Regionális különbségek Indiában – Bihar és Kerala 
népességföldrajzi összehasonlító elemzése alapján 

APÁTI VERONIKA, geográfus szakos hallgató 
Pécsi Tudományegyetem 

Témavezető:  DR. WILHELM ZOLTÁN, egyetemi docens 
PTE TTK, Földrajzi Intézet 

3.287.263 km2-es területével, több mint 1 milliárdos népességével, az Indiai Köztársaság 
Földünk hetedik legnagyobb és második legnépesebb országa. E roppant nagy területű, 
európai mércével mérve elképesztően népes államra a Hartshorne-modell megállapításait 
alkalmazva, az állam egységét veszélyeztető, rendkívül éles regionális különbségek 
tárházával találkozunk. 

A wisconsini geográfus, R. Hartshorne 1950-ben alkotott elmélete szerint az államok 
időtállósága, és így határaik tartóssága is, összekötő, centripetális, illetve széthúzó, 
centrifugális erők eredője. A modell alapján – a mi értelmezésünk szerint – egy államban 
kohéziót jelent a közös nyelv és kultúra, tartós és békés történelmi együttélés, erős 
gazdasági és hatalmi központ centrális jelenléte, természetes határok (tengerpart, 
hegyláncok, folyamok, sivatagok), ritkán benépesült határvidékek. Széthúzó erőként 
jelenhet meg a nyelvi, kulturális sokszínűség, a nagyszámú kisebbség, rövid történelmi 
együttélés, az erős gazdasági és hatalmi központ hiánya, vagy polarizált megjelenése, 
mesterséges határok, sűrűn benépesült határvidékek. Kiegészítések szerint centripetális 
erőt képeznek napjainkban a kis regionális fejlettségbeli különbségek és a 
szupranacionális integrációs folyamatok, illetve a hosszú ideje fennálló, nem vitatott 
határvonalak. Ezekkel szemben centrifugális erőként értelmezhetők a jelentős területi-
gazdasági differenciák, a bezárkózás és gazdasági nacionalizmus, továbbá a vitatott 
határvonalak. 

Munkámban arra törekszem, hogy a rövid, természetföldrajzi algoritmus szerint 
végrehajtott elemzést követően, gazdaságföldrajzi áttekintés után, főleg a közelmúlt 
dekádjainak népszámlálási eredményeire támaszkodó analízist készítsek. Kutatásom 
hangsúlyos részét képezik a népességföldrajzi vizsgálatok. Célom, hogy ezekkel az 
elemzésekkel India két államának – Biharnak és Keralának – tárjam fel azokat a legfőbb 
jellemzőit, melyek szignifikáns különbségeket mutatnak. Így képet kívánok nyújtani az 
északi hindi öv és a dravida dél legfontosabb differenciáiról, az európai sablonokra 
támaszkodó gondolkodással ellentétben bebizonyítani, hogy a fejlett észak és a fejletlen 
dél dichotómiája – mint sok más – Ázsiában másként létezik. Mindemellett prognózist 
szeretnék adni a Hartshorne-modell megállapításainak érvényességéről és jövőjéről 
Indiában. 
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A szepességi szászok fél évszázada (1880-1930) 

 Czirfusz Márton, GEOGRÁFUS HALLGATÓ (2004 ŐSZ) 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Témavezetők:  NEMES NAGY JÓZSEF, tanszékvezető egyetemi tanár,  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Földrajzi Tanszék 

GYŐRI RÓBERT, tudományos segédmunkatárs 
MTA Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály 

A dolgozat 1880 és 1930 között vizsgálja a Szepes vármegyében élő németeket. A 
tanulmány választ keresett a kérdésre, miszerint igaz volt-e, hogy a németek által lakott 
települések fejlettebbeknek számítottak a vármegyén belül. Ezért először megvizsgáltuk 
az etnikai térszerkezet változását, majd kísérletet tettünk a települések fejlettségének 
meghatározására. 

A vármegye népességének 28%-a volt német anyanyelvű, ez az arány 1930-ra 19%-ra 
csökkent. Mindazonáltal a németség a területen nem szétszórtan, hanem viszonylag jól 
elkülöníthető tömbökben élt, melyek lehatárolása után különböző matematikai-
statisztikai módszerekkel lehetővé vált a nemzetiség területi elhelyezkedése változásainak 
nyomon követése. A lehatárolt térségekben (két tömb és két szórvány) élt a vármegyei 
németség jelentős része, nagyjából 80-85%-a, de a nemzetiség részaránya ezeken a 
területeken is erőteljesen csökkent. Az etnikum koncentrálódását a szegregációs 
indexszel vizsgálva megerősíthető, hogy a németek a vármegyében, és a nemzetiség által 
lakott térségekben is egyre inkább koncentrálódtak. 

Az 1910 körüli településsoros adatokat felhasználva a fejlettségi vizsgálatba hat mutatót 
vontunk be, melyek az írni-olvasni tudók aránya a hat éven felüli népességből; egy, a 
házak minőségét mutató jelzőszám; az orvoslátta holtak aránya; a nem agrárkeresők 
aránya; a község távolsága a körjegyzőtől, valamint a körorvostól voltak. Az 
adatösszevonásra a minden mutató esetében a településekhez rendelt rangszámok 
összegét használtuk. A nem németek lakta területeken a rangszámösszeg (“fejlettségi 
pontszám”) a vármegyei átlag 89%-a volt, szemben a németek lakta térségek 201%-os 
értékével. Ezeken kívül átlag feletti fejlettségűek voltak általában a városok (függetlenül 
nemzetiségi arányaiktól), és a Hernád-völgy szlovákok lakta községei is. A vizsgált 
mutatók körét kiegészítettük az 1901-1910 közötti vándorlási egyenleggel. Ezt a 
németség elhelyezkedésével és a fejlettséggel összevetve elmondható, hogy a 215 
település közel fele átlag alatti fejlettségű, nem németek lakta és elvándorlással sújtott. A 
németek lakta 41 településből csak kettő minősült átlag alatti fejlettségűnek, viszont az 
elvándorlás itt is jellemző volt. 

Összegezve, a vizsgált fél évszázados időtávon a németek visszaszorulóban voltak a 
vármegyén belül. A fejlettségben azonban – nagyrészben a múlt örökségeként – a 
századelőn még meglévő fejlettségi különbségeket tapasztaltunk a németek és a más 
etnikumok (elsősorban szlovákok) által lakott térségek között. 
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Hantos történeti demográfiája1774-1945-ig, az egyházi 
anyakönyvek alapján 

HALÁSZ RÓBERT, földrajz szakos hallgató (2004. ősz) 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

Témavezető:  RUDL JÓZSEF Tanszékvezető, egyetemi docens 
PTE Földrajzi Intézet 

A történeti statisztika adatainak kutatása, forrásfeltárása lényeges lehet a kisebb 
községek anyagának feldolgozására. Lehetőséget ad a társadalom mélyrehatóbb 
vizsgálatára. Átfogóbb képet kaphatunk a településről, illetve környékéről. Azért 
választottam Hantost a vizsgálat tárgyául, mert erre vonatkozóan még nem történt 
mélyrehatóbb statisztikai vizsgálat. A feldolgozás során az egyházi anyakönyvekre 
támaszkodtam, mert az állami anyakönyvekből nem derül ki egyértelműen a helyi 
hovatartozás. Ennek oka, hogy 1898-tól 1949-ig Hantost hivatalosan Nagylóknak 
nevezték, és az állami anyakönyvekben a Hantoson születetteket Nagylók néven 
anyakönyvezték.  

Hantos a Mezőföld területén – a Duna-Sárvíz közti területen – Seregélyesi rög és a 
Sárbogárdi-rög határán helyezkedik el. Településszerkezeti szempontból sajátos helyet 
foglal el a megyében, mert a II. világháború végéig pusztákból és majorokból állt. A 
pusztákon keletkezett és a határba kihelyezett üzemek önállósultak és valóságos üzemi 
központokká váltak. Későbbiekben teljesen önálló társadalmi egységekké, településekké 
alakultak át. 

A hagyományos népesedési modell ismérveit Hantoson nem tudtam egyértelműen 
kimutatni. Ennek okát a környék településszerkezetében kell keresni. A birtokok 
osztódásával a gazdaságilag erőtlenebb emberek kitelepültek a pusztákra. Az 1800-as 
évektől Hantos lakosságának száma folyamatosan növekedett. Eltűntek a demográfiai 
katasztrófák, de a születések számában nem találhatunk  ciklikusságot. Az 1880-as 
évektől a halálozások száma csökkent, a születések száma azonban nem növekedett. 
Néhány kiugróan magas születésszámot találtam (1779-1781), de ez csak átmeneti 
jelenség volt. Hantos demográfiai példája tehát nem a legideálisabb a demográfiai 
forradalom szakaszainak bemutatására. 

A demográfiai katasztrófákat azonban a településen jól megfigyelhetjük. A 
legveszélyeztetettebb korosztály, az 1-3 éves kisgyermekek kora volt. Ők haltak meg a 
legtöbben. Minden 5. újszülött már nem érhette meg a 4. életévét.  

A házasságkötéseket vizsgálva a házasfelek leggyakrabban helyiek voltak. A teljes 
időszakot figyelembe véve, a nem helybeli házasfelek aránya 28% volt. Ők 54 
településről származnak. Ezen települések nagy része Fejér megyében található, csupán 6  
település helyezkedik el a megyén kívül, de ezek is a megye határaihoz közel 
helyezkednek el. A nem helybeli házastársak nemét vizsgálva, megállapítható, hogy közel 
kétszer annyian voltak a nem helybeliek férfiak, mint a nők. A nem helybeli házasfelek, - 
az összes házasságkötést figyelembe véve- 5%-a származik a megyén kívül, amely egy 
10 km-es körön belül helyezkedik el . 
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A határmegvonások során bekövetkező demográfiai 
változások a történelmi Bihar megye területén (1910-2001) 

MESTER JÁNOS, földrajz-testnevelés szakos hallgató 

SZATMÁRI MAGDOLNA, kiegészítő földrajz szakos hallgató 
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 

Témavezető:  DR. KÓKAI SÁNDOR, főiskolai docens  
NYF Földrajz Tanszék 

PATKÓS CSABA, PhD-hallgató 
DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 

A történelmi Bihar megye területén vizsgáltam, vizsgáltuk Szatmári Magdolnával 
(Debreceni Egyetem, II. éves földrajz szakos hallgató) a határmegvonások során 
bekövetkező népességföldrajzi változásokat. Mintegy 60 település adatai tekintettük át, 
és tipizáltuk a jellemzőit. Erről térképeket, diagramokat, táblázatokat készítettünk. Itt az 
összegzés utáni eredményeket közöljük. 

A 7 típus átlag értékei alapján elmondható, hogy összességébe véve a térség 
népességszáma 1910-től ’49-ig nő, majd ’49-től csökken. Az 1910-es adatokhoz képest 
’49-re 23 %-os a növekedés, vagyis 123 %. 2001-re 33 % a visszaesés, azaz 90 % az 
össznépességszám. 

A település típusok nagyságrend besorolásai: 

Az 1. típusba az átlagosan 10000 fő feletti települések, a 1 típusba a 2000-2500 fő, a 3. 
típusba az átlagosan 1500-200 fős, a 4. típusba a 2500-3000 fős, az 5. típusba a 3000-
3500 fős, a 6. típusba a 3500-4000 fős és a 7. típusba az 1000-1500 fős átlagértékek 
közötti települések a jellemzőek. 

A települések népességmegtartó képességének vizsgálata a határ román oldalán az 
1910-, 1930-, 1941-, 1956-, 1977- és az 1992-es népszámlálási adatok alapján: 

A települések népességszám változásai, népességmegtartó képességük alapján felállított 
20 típusból 19 alapján bemutatható a határmegvonások után jelentkező népesség 
mozgás; a magyarság részéről az anyaország irányába, illetve a korabeli román 
belpolitikai helyzet szerint a Partium és Erdély területén kívülre. A románság részéről a 
népesség mozgás az újonnan megszerzett területekre (Partium, Erdély stb.) történt, 
melyben az állami betelepítés nagyban közre játszott. A német lakosság számának 
változása leginkább Újpalotán (német település volt) mutatható ki. Létszámunk nagyobb 
mértékben a II. világháborút követően esett vissza, majd lassabb ütemben, de újra nőtt. 
A népesség arányokat helyenként jelentősebben befolyásolta a (főleg 1977-től) hirtelen 
és nagy ütemben jelentkező a roma népesség elterjedése. 

Mindezek alapján, illetve a típusok sokszínűségéből elmondható, hogy a román oldalon 
igen összetett okok játszottak közre a települések népességszám változásaiban. 
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A rendszerváltás hatása Nyíregyháza népességösszetételének 
és településszerkezetének változására 

Schin Zsuzsa, földrajz-rajz szakos hallgató (2004 tavasz) 
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 

Témavezető:  PRISTYÁK ERIKA, főiskolai tanársegéd, 
NYF Földrajz Tanszék 

Dolgozatom témája Nyíregyháza város társadalmi- és településszerkezetének a vizsgálata 
a rendszerváltás után, különös tekintettel a népességszám változására, a népesség 
korstruktúrájára, a gazdasági és foglalkoztatási helyzetére. Munkámban részletesen 
taglalom a megyeszékhely szerkezeti felépítését, az infrastruktúra fejlődését: 
lakáshelyzet, lakásellátottság, közműellátottság változásait. 

Bemutatom a rendszerváltás előtti és utáni állapotokat egészen napjainkig.  

A dolgozatomban a statisztikai adatokat dolgoztam fel 1980-tól 2002-ig. 1980. a 
bázisév, ehhez képest mutatom be a változásokat, ötévenkénti ciklusban, a rendszerváltás 
előtti és az azt követő állapotokat. A táblázatok és diagrammok sokasága jól szemlélteti 
Nyíregyháza fejlődését, átalakulását. Tematikus térképeken keresztül szemléltetem a 
városrészek eltérő népességének összetételét, a jelentős eltéréseket. 

Városom a fejlődés útjára lépő, a lehetőségeket jól kihasználó, az ország egyik 
legdinamikusabban fejlődő megyeszékhelyévé küzdötte fel magát. Ez azonban nem volt 
minidig így, városunk is csak egy volt az ország többi nagyvárosa közül, magán hordozta 
azok minden problémáját, a közműellátás gondjait, a lakosság munkanélküliségének 
emelkedését, és mindazt a negatív változást, ami a rendszerváltás után következett be. 

Magyarország elvesztette külföldi piacainak nagy részét, ami megyénket és ezen belül 
Nyíregyházát is igen súlyosan érintette. 

14 év távlatából és az adatok, grafikonok beszédességéből kitűnik Nyíregyháza óriási 
léptékű fejlődése, főleg az infrastruktúra terén. 

Nyíregyháza településfejlesztési koncepciója a város hosszú távú jövőképének 
kulcsfontosságú elemeként tűzte ki, hogy Nyíregyháza az egyesült Európa integráns 
részeként nemzetközi jelentőségű várossá formálódjon, kedvező geopolitikai helyzetét 
optimálisan kihasználva erősödő regionális központtá váljon, az EU egyik legkeletibb 
fekvésű, kulcsfontosságú - közvetítő szerepet betöltő - hídfőállásaként. 
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Szlovákia a közigazgatási reformok országa, avagy miként 
befolyásolhatóak a járások nemzetiségi adatai 

VARGA JÁNOS, geográfus szakos hallgató (2004 tavasz) 
Debreceni Egyetem, Debrecen 

Témavezetők:  Eke Pálné Dr. Zamárdi Ilona, egyetemi docens,  
DE, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 

Dolgozatom témája Szlovákia közigazgatási reformjai és ezek „sikerének” bemutatása 
egy általam választott járás, a Vágsellyei népesedésében  

A témaválasztásom nem véletlen, Szlovákiában születtem, a Vágsellyei járásban, Pered 
községben. Családom - szüleim, nagyszüleim elmondásaiból tudhattam meg, hogy 
egykoron ez egy szinte 100%-ban magyarlakta térség volt, s mára csupán 35%-ban van 
magyar lakossága. Szeretném bemutatni, melyek azok a tényezők, melyeknek 
köszönhetően ez a drasztikus változás bekövetkezhetett. 

Kutatási munkám főként statisztikai adatok feldolgozásán alapul. Vizsgálataimat az 
1784/87-es első népszámlálással kezdem, és a 2001-essel fejezem be. Térképek, 
táblázatok segítségvel tekintem át a Vágsellyei járás népességváltozásait.  

A magyarság csökkenésének egyik fő oka a II. világháború utáni reszlovakizáció, de 
szerepet játszott a fogyatkozásban a szlovák nemzetiségűek betelepítése, és a magyar 
lakosság kitelepítése Magyarországra és Csehországba is. Sajnos a magyar lakosság 
természetes fogyása még tovább növelte a magyarság csökkenésének ütemét. 

A dolgozatom második részében bemutatom a járás történelmét, gyakori közigazgatási 
változásait. Az itt élő emberek nem mindig örültek a változásoknak, mert az addig jól 
megszokott rendet egy-egy közigazgatási reform teljesen felborította. Ez történt a 
legutóbbinál is, 1996-ban. 

Kutatásom folyamán kérdőíves felmérésre is sor került, amelynek eredményeit a dolgozat 
harmadik fejezete taglalja.  


