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Térségtípusok az Európai Unió területi 
rendszerében és kohéziós politikájában



Térségtípus

- térség (területi egység): táj és körzet, régió

(felosztás, konkrét határok)

- tipizálás, kategóriák kialakítása sokféle módon

(tudományos eszközök tárháza – adatok, módszerek…)

- célja? leírás, ill. beavatkozás is? 

területpolitika esetében:

nem lokális, hanem „központi” szint

top-down szemlélet - beavatkozási célok, eszközök

- földrajzi kontinuitás (régiók, közös jellemzők feltárása) vagy

mozaikos klaszterek (adatok felől indulva)



Európai Unió

térségtípusok a leírás szintjén:

tudományos cikkek…

kohéziós jelentések, TSP-TA, ESPON kutatások….

TSP 2011EC 1994

TSP: „Európa számos térsége rendelkezik speciális földrajzi jellemzőkkel, ilyenek a szigetek, a 
tengerparti, vagy tengerpartoktól elzárt területek, a hegyvidékek, az alföldi területek és a távoli 
területek (ultra-periférikus ritkán lakott területek, illetve a tengerentúli területek), a belső perifériák 
(speciális térségek egyedi társadalmi - gazdasági problémákkal), vagy a politikai és/vagy adminisztratív 
specifikumokkal rendelkező területek, mint a tengeri, vagy határ menti térségek”
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Európai Unió

térségtípusok a regionális politikában

Lisszaboni Szerződésben:

(tenger, nagyváros nem…)



Európai Unió – elmaradott térségek támogatása a meghatározó

- egy főre jutó GDP (költségvetés kb. 70%-áról dönt)

- fejlett régiók is kapnak…



Európai Unió – elmaradott térségek kijelölése

- klasszikus módszerek – hasonló eredmények az elmaradottak körében



Európai Unió – elmaradott térségek elhelyezkedése

- közös társadalmi, gazdasági jellemzők nem természetföldrajzi alapúak 

(de ld. később)



Európai Unió - térségtípusok a regionális politikában

- időben: egyszerűsödés felé (csökkenő területi specialitások? bővülés?), 

majd ismét összetettebb rendszerek irányába? Vagy összeurópai ágazati 

kérdések, problémák?

- ipari válság sújtotta, rurális, ritkán lakott, tengeren túli, halászati, városi, 

majd (2004 után) elmaradottság megnövekvő súlya (Nemes Nagy-Szabó 

2016)
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Európai Unió - térségtípusok a regionális politikában

Közösségi kezdeményezésű programok

1989-1999 16, majd 13 db 

2000-2006 4 db 

INTERREG, LEADER, URBAN, EQUAL

2007 után megszűnt

határ mente, majd nagyvárosok szerepe nő (vidékfejlesztés mellett)

ágazati szemlélet, EU2020 stb. (Faragó 2016)

Új térségi lobbik? 

Fejlett országok törekvései a keleti támogatások csökkentéséért földrajzi 

ill. ágazati alapon?



Eurostat adatbázisában megjelenő 

(ÚJ) tipológiák

• NUTS 3 régiókra:

– Nagyvárosi (Metropolitan – Non-Metropolitan)

– Város-vidék (Urban – Intermediate – Rural)

– Határmenti (Border – Non-Border)

– Tengerparti (Coastal – Non-Coastal)

– Hegyvidéki (Mountain – Non-Mountain)

– Sziget (Island – Non-Island)

+ Ritkán lakott (Sparsely-populated – Non-Sparsely-

populated)



Az egyes tipológiák lehatárolásának módszertana

• Egyszerű
– Ritkán lakott régiók:

• Népsűrűség 12,5 fő/km² alatt (NUTS 2 esetén 8 fő/km² )

• Általában többlépcsős
– Pl. Város-vidék tipológia:

• GRID-cellák alapján városi cluster-ek, minden más rurális
• Rurális népesség aránya a régióban
• Nagyvárosok jelenléte tudja még a beosztást változtatni

– Pl. Hegyvidéki:
• Összetett topográfiai elemzés alapján (különböző magasságértékekhez 

kapcsolódóan)
• Hegyvidéki területek/népességaránya a régióban

– Tengerparti, Sziget és Nagyvárosi régiók is összetettek

• Határmenti régiók: 2007-2013-as időszak határon átnyúló 
együttműködési programjában érintettek



Elérhető adatok

• Terület

• Demográfia (népesség, korcsoportok, egyéb)

• Népesség előrejelzés

• Gazdasági mutatók (GDP, foglalkoztatási szerkezet, GVA)

• Szellemi tulajdonjog (szabadalmak, EUTM, közösségi dizájn)

• Gazdasági demográfia (munkáltatók, osztályok szerint, foglalkozás 

szerint)

• Szállítási (közúti áruszállítás)

• Bűnügyi

• Munkaerő-piaci (munkanélküliség, aktív népesség, foglalkoztatottak, 

képzettségi szint)



Régiótípusok eloszlása

• Nagyvárosi (540 régió) és városias (347):
– Nyugat-Európa (Németo., Egy. Kir.) felülreprezentált

• Rurális (499):
– Kelet-Közép-Európa, Ausztria, Dél-Európa (Görögo., Portugália), Írország

• Határmente (470)
– Kis országok: főleg Kelet-Közép-Európa

• Tengerparti (462)
– Mediterráneum (szigetországok, Görögo.), Északi-, és Balti-tenger

• Hegyvidéki (310)
– Alpok (Ausztria, Szlovénia), Kárpátok (Szlovákia), Görögo., Spanyolo., 

Olaszo.

• Sziget (64)
– Málta, Ciprus, Írország + Olaszo., Görögo., Spanyolo. 

• Ritkán lakott (17)
– Északi országok (Finno., Svédo.)



Magyarország helyzete

Összesen

Nagy-

városi Városias Átmeneti Rurális

Határ-

menti

Tenger-

parti

Hegy-

vidéki Sziget

Ritkán 

lakott

Magyar-

ország 20 6 1 6 13 17 0 0 0 0

Eurostat, 2018 alapján saját készítés

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Regional_typologies_overview



Adatforrás: Eurostat 2018 alapján saját számítás

Régiótípusok átlagos fejlettsége



Régiótípusokon belüli hasonlóság

GDP/fő (PPS) súlyozott relatív szórása az EU egyes régiótípusaiban, 2015 
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Adatforrás: Eurostat 2018 alapján saját számítás



Adatforrás: Eurostat 2018 alapján saját számítás

Régiótípusok átlagos munkanélkülisége



Nyugat és Kelet ellentéte

Munkanélküliségi ráta a 15 évesnél idősebb 
korosztály körében (%)

Európai Unió -
összesen

„Nyugati” 
országok

Poszt-szocialista 
országok

Átlag 5,2% 5,5% 4,3%

Városias 5,5% 5,8% 3,2%

Átmeneti 5,0% 5,3% 4,4%

Rurális 4,9% 4,8% 4,9%

• Poszt-szocialista országok: 

rurális térségek munkanélkülisége magasabb

• „Nyugati” országok: 

munkanélküliség inkább városias probléma



Kohéziós politika és térségtípusok 2020 után?

- elmaradottság (növekedés, jövedelem) fontos marad (Lissz. Szerz.) 

marad a GDP/fő, 3 térségtípus 

kérdés: súlya mekkora lesz (%)?

- minden régió támogatást kaphat

kiemelt jelenségek: ipari átmenet, munkanélküliség, helytállás a 

globalizált gazdaságban, alacsony képzettségi szint, éghajlatváltozás, 

migránsok befogadása

- Interreg marad

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/29-05-2018-regional-development-and-cohesion-policy-2021-2027



Konklúziók

- Magyarország számára a kohéziós politikában jelenleg alkalmazott 

rendszer (térségtipizálás) a megfelelő: elmaradottság (GDP/fő), határ 

menti térségek

- új térségtípusokért lobbizás?

egyrészt a síkvidékek problémáit kell hangsúlyozni

másrészt a szárazföldi vizeket kell előtérbe helyezni
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Köszönjük a figyelmet!


