
Hornyák Sándor (ATIVIZIG): CSONGRÁD ÉS BÉKÉS MEGYÉK
HATÁRTERÜLETÉNEK TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FÖLDRAJZA

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon (ATIVIZIG) folyó vízügyi tervezőmunka nem öncélú és
kizárólagosan technokrata szemléletű tevékenység, annak végső kedvezményezettje (a
fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével) az érintett területen élő lakosság és az ott
működő vállalkozások. Ennek jegyében a munka során a tervező tekintettel van a hatásterület
társadalmi és gazdasági adottságaira, történeti átalakulásaira és a jelen tendenciákból felrajzolható
fejlődési pályára. A Csongrád és Békés megyék határterületét társadalom- és gazdaságföldrajzi
szemszögből bemutató dolgozat az ATIVIZIG-en belül folyó tervezőmunka vízügyi munkarészeinek
alátámasztására készült.

A Csongrád megye délkeleti, illetve Békés megye délnyugati részén, a Tisza-Maros folyók
találkozásának vidékén elterülő terület gazdaságát és társadalmát tekintve Magyarország egyik
legsérülékenyebb, társadalmi és gazdasági kockázatoknak igen nagy mértékben kitett vidéke. A
terület egyike Magyarország társadalmi és gazdasági értelemben leginkább leszakadó rurális
térségeinek. Az ipar csak korlátozott kereket között – részben állami szerepvállalással – volt képes
fejlődni, így a területen mezőgazdaság korábban domináns volt, az átlagosnál nagyobb súlyát ezen a
vidéken napjainkig megőrizte, válságjelenségei pedig hozzájárultak a régió utóbbi évtizedekben
tapasztalt gazdasági és társadalmi mutatóinak stagnálásához, hanyatlásához.

A vizsgált terület népességföldrajza

A vizsgált terület demográfiai adatait a következő megkötésekkel használtuk fel. Adataink között
szerepel minden olyan település népességszáma, amelynek központi belterülete teljes egészében a
vizsgált területen fekszik. Ezen kívül az alábbi települések és településrészek népességszámait
használtuk, illetve nem használtuk fel:

 Orosháza; A település központi belterületének egy apró csücske nem fekszik a vizsgálati
területen. Az Orosháza–Szarvas és az Orosháza–Békéscsaba- vasútvonalak által közrezárt
területet döntően ipari üzemek és raktárok jellemzik, a terület lakossága elenyésző. Emiatt
Orosháza város népességszámait teljes egészében felhasználtuk.

 Szeged város közigazgatási területének délkeleti részén terül el Újszeged és Szőreg. A két
településrész népessége oly’ jelentős, hogy nélkülük nem lehetne teljes képet adni a terület
népességének állapotáról. Újszeged-Szőreg népességét a KSH nem tartja nyilván, Szeged
város önkormányzata pedig csak 2001-re és 2011-re publikálta azokat. A megadott
időpontokra a népességadatokat figyelembe vettük.1 Újszeged-Szőreg városrész egyéb
demográfiai adatai nem publikusak, illetve az önkormányzat nem is végez ilyen jellegű
adatgyűjtést

1 Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója (tervezet) 2014; Szeged, 2014, p 54.
http://www.szegedvaros.hu/szolgaltatas/letoltesek/doc_download/3479-szeged-mjv-integralt-
telepuelesfejlesztesi-koncepcioja-vegleges.html



 Algyő településnek a vizsgálati területén fekvő keleti külterületein fekvő nagyfai
büntetésvégrehajtási telepén fogva tartottakat algyői lakcímmel jelentik be a
nyilvántartónak. A büntetés-végrehajtási telep „lakosságszáma” és összetétele igen változó,
adatai csak a népszámlálás időpontjára publikusak. A nagyfai BV-telep népességét abból a
megfontolásból hagytuk ki az összeírásból, hogy a nagyfai lakosok nem a társadalom
természetes folyamatainak  eredményeként vannak jelen a területen  és nem is tartoznak az
azzal szoros kölcsönhatásban élő lakossághoz. A területet bemutatni kívánó elemzések során
a társadalom összetételéről téves képet alakítanának ki.

Elsődlegesen a népesség számát vizsgáltuk. Az adatok a KSH lakosság-nyilvántartásából 2015-ig
követhetők, Újszeged-Szőreg városrész adatait pedig két időpontra, 2001-re és 2011-re sikerült
megszerezni. Az ezek közötti adatokat interpolálással, az agglomeráció népesedési trendjeinek
figyelembe vételével számoltuk ki. Adatsorunk így nem fogadható el teljesen hitelesnek, mivel
kalkulált és becsült adatokat is tartalmaz, ugyanakkor a terület népességszámának alakulásának
szemléltetésére minden bizonnyal alkalmas.

A vizsgált terület népességszáma az 1990 óta 227 ezer főről 199 ezer főre csökkent, ez 12,24%-os
visszaesés az eredeti állapothoz képest.

Meglehetősen nagy azonban a szórás a terület települései között. Több olyan település is volt, amely
az 1990-es lakosságszám kétharmadára zuhant vissza 2015-re, ugyanakkor Újszentiván csaknem
másfélszeresére növelte lakóinak számát.2 A lakosságszám változást térképen feltüntetve
egyértelműen kirajzolódik a szeged környéki agglomeráció, ahol növekvő lakosságszámokkal
találkozhatunk, illetve kirajzolódnak a demográfia összeroppanás által sújtott Dél-békési területek is.

2 KSH, Magyarország Helységnévtára 1990-2014 adatok, http://www.ksh.hu/apps/hntr.main?p_lang=HU



A
vizsgálati terület településeinek népességszám változása 1990 és 2015 között;

Jelkulcs: ██ = Gyarapodó népességű települések (6); ██ = Csökkenő népességű települések (41); A
színerő a változás mértékével arányos

A régió eltérő demográfiai trendeket mutató területeinek népességszám-mozgásait az előbbihez
hasonló vonaldiagramon szemléltetve rajzolódnak ki a területek népesedési trendjei. Ezekből látható,
hogy a nem agglomerációs terület népességszáma 1990 óta a teljes területnél nagyobb mértékben
(16,4%-kal) esett vissza, miközben az agglomeráció csaknem negyedével még gyarapította is
népességét.3

Az ábrából kiolvasható, hogy a vizsgált terület egészének népességszám-változását alapvetően az
agglomerációtól távolabb eső területek csökkenése determinálja, a szegedi nagyvárosi
településegyüttes növekvő népességszáma mindössze mérsékelni képes a fogyatkozást. A

3 KSH, Magyarország Helységnévtára 1990-2014 adatok, http://www.ksh.hu/apps/hntr.main?p_lang=HU



fogyatkozási folyamat területileg szegmentáltan zajlik le, ezért a vizsgált terület demográfiai
súlypontja egyre inkább a délnyugati periféria felé tolódik el. Míg a vizsgálati időszak kezdetén az
agglomeráció csak a népesség 10%-át tömörítette, addig ez a szám 2016-ra már 16%.

A természetes fogyás mellett a vándorlás az a folyamat, amely a települések lélekszámát leginkább
meghatározza. A terület települései zömében népességet veszítenek a vándorlásnak köszönhetően,
ám az elvándorlás nem minden települést sújt egyenletesen. A vándorlási folyamat kedvezményezett
települései a jobbára a szegedi agglomerációhoz tartozó falvak. Az agglomerációtól távolabb eső
települések Mártély kivételével úgy tudnak pozitív vándorlási trendet felmutatni, hogy területükön
idősek otthona működik.4

A vizsgálati terület településein észlelt vándorlási trend, 2002-’13; A pozitív vándorlási egyenlegű évek száma
szerint;  Jelkulcs:  a pozitív vándorlási egyenlegű évek száma ██ =   12-10 (3); ██ =   8-9 (1); ██ =   6-7 (5); ██

= 4-5 (8); ██ = 2-3 (22); ██ = 0-1 (7);

Az Újszeged-Szőreg és Algyő nélkül számított terület népessége országos viszonylatban is elöregedő.
A 2011-es népszámlálás adatai egy fogyatkozó és már elöregedett társadalom korfáját mutatják, ahol
az idősek száma jelentősen meghaladja a fiatalokét.5

4 TEIR Helyzet-Tér-Kép adatok, 2002-’13 közötti adatai; https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep
5 KSH Népszámlálás, 2011; Területi adatok; Településsoros  adatok kivonatai; Békés megye, Csongrád megye
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/06/06_4_1_2_1.xls;
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/04/04_4_1_2_1.xls



A legutóbbi cenzus idején a terület társadalmának 14,1%-a volt 15 éven aluli, 18,4%-a pedig 65 éven
felüli. (Ugyanezek a számok országos viszonylatban 14,6%, illetve 16,7%. Ennél előrehaladottabb
elöregedést csak a Dunántúl és Északkelet-Magyarország 500 fő alatti falvai mutatnak.)

Az agglomerációk esetében megszokott kép rajzolódik ki, ha elkülönítve kezeljük a Szegedi
nagyvárosi településegyütteshez tartozó, és az ahhoz nem tartozó településeket.  A „vidéki”
településeken a 65 év fölöttiek aránya csak 18,7%, miközben az agglomerációsoknál csak 14,1%. Az
agglomerációs települések esetében a fiatal korosztály aránya meghaladja az idősekét, Szeged
környezetében a lakosság 16,2%-a 15 év alatti, míg ugyanez a szám a vidéki települések esetében
csak 14,0%. A kontraszt ennél jelentősebb lehet, mivel Újszeged-Szőreg településrészt a hiányzó
adatok miatt nem tudtuk az agglomerációs települések között feltüntetni. A városkörnyék
elkülönítése tehát egy fiatalosabb agglomerációt és egy elöregedő vidék képét eredményezi.

A vizsgálati terület településeinek öregedési indexe, 2011;
 Jelkulcs: ██ = <81 – 100 ; ██ = 100 – 110; ██ 110 – 120; ██ 120 – 130; ██ 130 – 140;

██ 140 – 150; ██ 160 – 262;6

6 ATIVIZIG számítás; KSH Népszámlálás 2011 alapján; Békés és Csongrád megye településsoros adataiból:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/06/06_4_1_2_1.xls;
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/04/04_4_1_2_1.xls



A vizsgált térség településhálózata

A vizsgált terület Magyarország délkeleti perifériáján helyezkedik el. A terület egésze tökéletes síkság,
ennek ellenére a természetföldrajzi adottságok (árvízmentes térszínek, folyami gázlók) jelentős
hatással volta a településhálózat kialakulására és fejlődésére. A mai településhálózat az Európaihoz
mérten fiatal, mivel az Oszmán Birodalom másfél évszázados uralma alatt a középkori
településállomány csaknem egésze elpusztult. A mai települések több hullámban jelentek meg, ezek
közül a XVIII. századi újratelepítések, illetve a második világháború utáni évek községszervezési és
tanyaközpont-létesítési hulláma emelkedik ki.

Településállomány

A vizsgált területen 47 magyarországi település központi belterülete található. Ezek közül kettő
központi belterület nem teljes egészében a vizsgálati terület része. Orosháza központi belterületének
zöme a vizsgálati területen fekszik, az azon kívüli rész mindössze egy kisebb kiterjedésű ipartelep. A
Szegedhez tartozó Újszeged-Szőreg városrészt a továbbiakban önálló településként értelmeztük a
területen betöltött jelentősége miatt.

A területen található települések közül 10 emelkedett városi rangra. A városok közül kettő
(Hódmezővásárhely és Újszeged-Szőreg) megyei jogú város vagy megyei jogú város része. Jelentős
mezővárosi tradíciókkal bír Makó, Orosháza és Battonya. A községek közül kettő nagyközség.

A vizsgálati terület településállománya 2016. január 1-én;
 Jelkulcs: ██ = Megyei jogú város vagy annak része (2); ██ = Város (8); ██ = Nagyközség (2); ██ =

község (35); Forrás: ATIVIZIG adatgyűjtés és szerkesztés



Helye az ország térszerkezetében

Az ország térszerkezetét tekintve a vizsgálati terület periférikus helyzetben fekszik, távol az ország
társadalmi és gazdasági akciócentrumaitól. Bár területén több „modernizációs tengelyként” és
„térszerkezeti elemként” azonosított vonal (pl. Budapest körüli külső városgyűrű: Szeged,
Hódmezővásárhely, Orosháza; Szegedi-Arad regionális tengely) áthalad7, ezek azonban e periférikus
régióban nem képviselnek olyan térszervező erőt, amely az általuk érintett települések
lemaradásának csökkentésére, az együttműködés intenzívebbé tételére vagy gyorsított
modernizációjára képesek lennének, jelenlétüket inkább csak egyfajta „lassított hanyatlás” jelzi.

Az OFTK Szegedet regionális pólusként, Hódmezővásárhelyet regionális alközpontként jelöli ki.

A legkarakteresebben a térszervező elemekként azonosított vonalaktól távol eső területek jelennek
meg, ezek Magyarország társadalmi és gazdasági mutatóik alapján  leginkább hanyatló térségei közé
tartoznak.

Településsűrűség

A vizsgált három belvízvédelmi szakasz teljes településsűrűsége az Alföldre jellemző (1,6
település/100km2), tehát nagy lélekszámú és nagy külterületű települések sorakoznak egymás
mellett. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a vizsgálati területen a települések szélsőséges
eloszlásával találkozhatunk. Csongrád megye keleti peremén egy kis területen szinte Zala megyére
jellemző településsűrűséggel találkozhatunk (5,84 település /100km2), addig a hódmezővásárhelyi
járásban az érték 1 település/100km2-nél is kevesebb.

Agglomerációk

A vizsgált terület délnyugati szegletében a KSH által agglomerálódó területként azonosított
településcsoport helyezkedik el. A Szegedi nagyvárosi településegyüttes a vizsgált települések közül
Deszket, Ferencszállást, Klárafalvát, Kübekházát, Tiszaszigetet, Újszentivánt, valamint Újszeged-
Szőreg városrészt öleli fel. Ezen települések között a kölcsönhatás és a települési funkciók elosztása
sokkal szorosabb, mint a terület többi települése között. Közös jellemzőjük a gyorsabb modernizáció,
a népesség gyarapodása vagy szinten maradása. Ferencszállás és Klárafalva kivételével a települések
a szegedi kistérséghez tartoznak, amely Szeged megyei jogú város gesztorságával szorosabb
agglomerációs együttműködést valósított meg. A OTK-ban kijelölt szegedi agglomerálódó térség a
lehatárolt nagyvárosi településegyüttes határán jóval túlterjed, határai Makó és Hódmezővásárhely
keleti pereméig nyúlnak.

Orosháza funkcionálisan az OFTK-ban (1/2014. (I. 3.) OGY határozat) kijelölt Békési agglomerálódó
térséghez kapcsolódik. Battonyát az OFTK egy távlati, határon átnyúló, Arad környéki agglomerálódó
térség tagjaként azonosítja.8

7 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció; 2014;
8 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció; 2014;



Agglomerációk a vizsgált területen
Jelkulcs: ██ = A szegedi nagyvárosi településegyüttes települései; ██ = agglomerációhoz nem

tartozó települések

Külterületi lakott helyek

A vizsgált terület nagy részét (a makói járás kivételével) az 1/2014. (I. 3.) OGY határozat tanyás
térségnek minősíti. A vizsgált területen nagyszámú külterületi lakott hely található, amelyek nagy
többsége ún. szórványtelepülés, tanya. A tanyák mellett számos gazdálkodó központ (major) egykori
TSZ-lakótelep és nem önálló „egyéb belterület” is található. A 2011-es népszámlálás szerint a terület
lakosságának mintegy 6%-a nem a települések központi belterületén él, ebből 4,9 külterületi, 1,1%
pedig egyéb belterületi lakos. A külterületi népesség szélsőségesen oszlik el, Székkutas lakosságának
negyede él tanyákon, míg a torontáli településeken gyakorlatilag senki. A tanyák a vizsgált terület
egyes részeiről történelmi okokból eredetileg is hiányoztak (pl. a Torontáli terület), másutt a XX.
század második felének nagyszabású mezőgazdasági nagyüzemesítése miatt majdnem teljesen
eltűntek (Battonya környéke), megint másutt a mai napig nagy számban és sűrűn ülik meg a határt
(Hódmezővásárhely környéke). A tanyahálózat a vizsgált területen 1947-ben volt a legkiterjedtebb,
majd a mezőgazdasági kollektivizálás miatt 1990-ig gyors ütemben épült le. 1990 után a tanyák
száma jóval kisebb ütemben csökkent tovább, a nagyvárosok környékén pedig új tanyák épülnek,
illetve korábban elhagyottak élednek újra. Azokon a helyeken, ahol a lakott tanyák a mai napig
megmaradtak, ott az általános elöregedés ellenére a tanyaállomány hosszútávon történő
fennmaradásával kell számolni.



A vizsgált terület gazdaságföldrajza

A vidék addig organikus fejlődése a török hódítás korában megtört. A terület településállományának
98%-a elpusztult, ide értve a korábbi településhálózat gerincét jelentő középkori városállományt is. A
az újratelepítés után külterjes mezőgazdasági tevékenység folyt, amely javarészt nagy testű emlősök
legeltetését jelentette. Később a népesség növekedésével és a szabad földterületek elfogyásával a
termelés intenzitása növekedett: a városok környékén áttértek a szántóföldi, majd az intenzívebb
zöldségtermelésre, a távolabbi területeken a tanyás gazdálkodásra. A népesség növekedése a terület
több településén is beleütközött a nagybirtokrendszer jelentette korlátokba, amely a XIX. század
második felére valósággal agyonnyomta a régió gazdaságát. A szociális egyenlőtlenségek és az
egzisztenciateremtés nehézségei időszakosan visszatérő aratósztrájkokhoz, csendőrsortüzekhez, az
agrárszocialista mozgalom felfutásához és az alföldinél arányaiban nagyobb amerikai kivándorláshoz
vezettek. Ebből a kornak az emléke a vizsgálati terület keleti részére vonatkozó megnevezés:
Viharsarok. Az agrárgazdálkodás specializációjáról vált híressé Makó (hagyma), Medgyesegyháza
(dinnye), Mártély (dohány), Szőreg (rózsa és dísznövények). A lótenyésztéshez alkalmazkodó sajátos
majoros településszerkezetéről kell megemlíteni Mezőhegyest.

Az első világháború előtti agrárjelleget csak a városok kézművesei, kovácsok, fazekasok,
építőmesterek, tehát alapvetően kisvállalkozások színezték, ezek is főként a városokban. Az első
világháború előtti konjunktúra idején jelentek meg az első gyárszerű ipari üzemek a területen,
amelyek elsősorban a nagyvárosokba tömörültek és néhány építőanyag-gyártól (tégla- és
kerámiagyár) eltekintve mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkoztak. A korszak ipari
zászlóshajói az újszegedi és nagylaki kendergyárak, a mezőhegyesi cukorgyár és az orosházi és makói
malomipar voltak. Az első és második világháború közötti periódusban a helyzet gyakorlatilag
változatlan maradt, a régió gazdaságát és munkaerő-piacát még a városokban is a mezőgazdaság
dominálta (lásd Bródy Sándor megvető gondolata Hódmezővásárhelyről: „paraszt Páris”), az ipar
állami szerepvállalás nélkül és a magántőke ilyen irányú szándékának hiányában csak nagyon
korlátozott volt.

A második világháború végnapjaiban szűnt meg a nagybirtokrendszer: a földbirtokosoktól
megszabadult lakosság a nagybirtokokat felosztotta, sok olyan helyen is létrehozva ezzel a kiterjedt
tanyavilágot, ahol addig az nem volt jellemző. Az 1950-es években és az ’60-as évek elején az állam
régiót érintő gazdaságfejlesztési tevékenysége javarészt a mezőgazdasági nagyüzemek létrejöttének
kikényszerítésére korlátozódott. Így alakult meg a Mezőhegyesi és a Hódmezővásárhelyi Állami
Gazdaság, illetve számos TSZ. A modern(ebb) mezőgazdasági struktúra létrejöttének leginkább kézzel
fogható eredménye a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő elvándorlása lett, a lakosság az
észak-magyarországi ipari tengelyre távozott. Kisebb léptékben már 1950-es évektől tetten érhető,
hogy az állam igyekezett legalább a terület városaiban fejleszteni az ipari tevékenységet. Ezen több
évtizeden át tartó állami program keretében elsősorban elhasználódott, korszerűtlenné vált
vállalatokat, részlegeket költöztettek el Budapestről az ország olyan régióiba, ahol addig nem volt
ipari tevékenység, de olcsó munkaerő állt rendelkezésre. (Például a program keretében települt
1951-ben Hódmezővásárhelyre a Metripond mérleggyár, 1950-ben helyi cipész-szövetkezet
átalakításával a makói cipőgyár.)



Teljesen új üzemeket is létrehoztak: 1964-ben az orosházi üveggyár, Hódmezővásárhelyen
mezőgazdasági gépgyár és az 1965-ben alapított Alföldi Porcelángyár. Az 1970-es évek elejétől a
torontáli területen és Mezőhegyes-Battonya térségében is megjelent a szénhidrogén-bányászat. A
fejlődés ellenére egyáltalán nem állítható, hogy a terület a marxista magyar állam gazdaságfejlesztési
tevékenységének kedvezményezettje lett volna. Az 1980-as évek végére a régió agrárdominanciájú,
csak részben és elavult termékstruktúrával iparosodott gazdaságszerkezetet mondhatott magáénak.

Az 1990-es rendszerváltozás után bebizonyosodott, hogy a régió gazdasága az állami szerepvállalás
nélkül javarészt életképtelen. A mezőgazdasági nagyüzemet felosztották a régi-új tulajdonosok
között, így gyakran versenyképtelen mezőgazdasági kisvállalkozások jöttek létre, amelyek gyorsan
kiszorultak az új szabályok szerint működő piacokról. Az egyben tartott mezőgazdasági nagyüzemeket
privatizálták, azok korábbi foglalkoztatásban betöltött jelentőségüket elveszítették. A TSZ-ek és
állami gazdaságok által jelentett integrátori védőernyő eltűntével igen nehéz helyzetbe kerültek és
nagy arányban meg is szűntek a rendszerváltozás előtti „háztájizó” parasztgazdaságok utódai, az
őstermelői kisvállalkozások. A városi központok gyárüzemeinek zöme sem állta meg a helyét a piaci
versenyben, olyan nagy tradíciójú üzemek zártak be, mint a mezőhegyesi cukorgyár, az újszegedi és
nagylaki kendergyár. A technikájukat és termékszerkezetüket tekintve elavult gyárak leépülése nem
jelentett volna katasztrófát, ha a gyárbezárásokat új beruházások is követték volna, azonban az
ország gazdasági térszerkezetének megváltozta következtében az befektetők elsősorban az ország
északnyugati részén elhelyezkedő területeket keresték, az Alföld délkelti részét elkerülték. A régió
úgy hagyta maga mögött az ipari gazdaságfejlődési szakaszt, hogy ipara soha nem is tudott igazán
megerősödni, a változás pedig nem a fejlődés újabb szakaszába történő átlépésként, hanem egy
válsághelyzet permanenssé válásaként következett be. A régió az 1990-ig tartó gazdaságfejlesztési
periódusnak sem volt kifejezett kedvezményezettje, de a rendszerváltozás utáni évtizedeknek
kifejezetten a vesztese lett.

A rendszerváltozás óta nyílt kisszámú új ipari üzem között a Makón 2012-ben megnyílt ízesítőanyag-
gyárat, a szintén makói autóalkatrész-üzemet és az orosházi autóalkatrész-gyárat említhetjük. A
régióban továbbra is dolgoznak a szocialista időszak beruházásainak utódai, például a
hódmezővásárhelyi szaniterüzem, az orosházi üveggyár és a MOL alföldi szénhidrogén-bányászati
üzemei. A Dél-Alföld országosan utolsó a régiók között a külföldi tőkével működő feldolgozóipari
vállalatok között, a régió mindössze az országba érkező befektetések 6%-át vonzotta.9

Jelenleg mind a békési, mind a csongrádi területen a mezőgazdaság szerepe hangsúlyosabb az
országos átlagénál. Az egyes nemzetgazdasági szektorokban foglalkoztatottak számát a KSH csak
regionális szinten publikálja, ez a szám 2015-ben a Dél-Alföld esetében 9,5% volt, a régiók között a
második legmagasabb.10 Annak tudatában, hogy az ipar a nagyvárosokban összpontosul
feltételezhetjük, hogy a döntően vidéki jellegű területeken, ahol még a nagyobb városoknak is
komoly agrárgazdasági tradícióik és külterületi népességük van, ott a mezőgazdasági népesség
aránya a fent közöltnek akár duplája is lehet. Ennek megfelelően alakul a mezőgazdaságban
tevékenykedő (hivatalosan mezőgazdaságban, erdőgazdaságban és halászatban regisztrált)
vállalkozások aránya is. Újszegedet nem számítva a terület településein 30% (Hódmezővásárhelyen)

9 A külföldi közvetlen tőkebefektetéssel működő vállalkozások külföldi tőkéje nemzetgazdasági ágak és régiók
szerint – BPM6 (2008–); KSH; http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk017.html
10 A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint (2008-’15); KSH;
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf032.html



és 97% (Dombiratos) közötti a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő vállalkozások aránya, a
területen regisztrált összes vállalkozás durván 60%-a mezőgazdaságban tevékenykedik.11

A vizsgált terület jelentős állattartó tradíciókkal bír. Az állattartás ma már főként intenzív nagyüzemi
formában folyik a települések külterületén lévő telepeken, 2015 novemberében a tárgyterületen 37
PRTR-köteles állattartó telep működött, ezeknek kétharmada sertéstartó telep volt.12

A 2000-es évek eleje óta egyre több kísérlet történik a régió alatt található termálvízkincs
idegenforgalmi jellegű hasznosítására is. Ennek jegyében Újszegeden, Makón és
Hódmezővásárhelyen történtek jelentős fürdőfejlesztések. A régióban ugyanakkor (talán csak
Szegedtől és Mártélytól eltekintve) nem található olyan település, ahol nagyobb jelentősége lenne az
idegenforgalomnak. A települések döntő többségében, főként a dél-békési területen nincs regisztrált
kereskedelmi szálláshely.13

A KSH csak megyei szinten teszi közzé a hazai termék termelésének adatait, ezek azonban egy
csökkenő jelentőségű régióról árulkodnak. A régió gazdasági tekintetben leszakadóban van az
országos átlagtól. Békés megye GDP-je (bruttó hazai terméke) a 1,86-szorosára, Csongrád megye
GDP-je 2,1-szeresére növekedett 2000 és 2015 között. Ugyanebben az időszakban az ország GDP-je
2,4-szeresére nőtt. Az országos átlagnál lassabb növekedés az országon belül betöltött jelentőség
csökkenését eredményezte. Békés megye a nemzeti össztermék (GDP) 2,7%-át termelte meg 2000-
ben, addig 2014-ben ez a szám már csak 2,1% volt, Csongrád megye esetében ugyanez a szám 3,5%,
illetve 3,1%.14

A népesség gazdasági aktivitása és jövedelme

A vizsgált régió Magyarország egyik gazdasági depressziótól szenvedő területe. A rendszerváltásig a
lakosság döntő többségét az állam által dominált munkaerőpiac képes volt felszívni, az 1990 utáni

11 TEIR Helyzet-Tér-Kép adatok, 2014-es adatai; https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep
12 VGT-2 munkaanyagok; ATIVIZIG-összesítés
13 TEIR Helyzet-Tér-Kép adatok, 2013-as adatok alapján; https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep,
14 Bruttó hazai termék (GDP) (2000–); KSH; http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt012b.html



gazdasági változások során az állam által a régió munkavállalói fölé tartott szociális elemeket is
tartalmazó védőernyő megszűnt, a piac működésének kitett újonnan kialakuló vállalkozások pedig
képtelenek voltak a térség lakóit foglalkoztatni, a helyi társadalmat a munkanélküliségtől megvédeni.
A munkaerőpiac átalakulásának eredménye a kezelhetetlen méretű munkanélküliség lett, amely elől
az elmúlt másfél évtizedben a lakosok jelentős része menekülő utat keresett: a fiatalabbak és
megfelelő képzettséggel rendelkezők elköltözéssel, az idősebb és képzetlenebb réteg pedig a
munkaerőpiacról történő végleges kivonulással (nyugdíjba vonulással, leszázalékolással) válaszolt. A
régió munkaerő-piacának krízisére a 2011-es népszámlálás adatai világítanak rá.15

2011-ben az aktív korú népességnek a valamivel több, mint fele volt jelen a munkaerőpiacon. Az
egyéb inaktív népességet főleg a tartós, önmagukat munkanélküliként már nem regisztráltatók
jelentették. A gazdasági aktivitás jelzőszámai rendre az országos átlagnál rosszabbak: a népesség
nagyobb hányada inaktív, kisebbik része végez kereső tevékenységet.

Települési szinten jelentősebb eltérések mutatkoznak az aktív/inaktív lakosság arányaiban. Kelet-
Békés apróbb településein a kereső lakosság aránya alig haladja meg a 20%-ot, míg a szegedi
agglomerációban a dolgozók aránya ennek a duplája.

15 KSH Népszámlálás 2011 alapján; Békés és Csongrád megye településsoros adataiból:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/04/04_4_1_5_1.xls
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/04/06_4_1_5_1.xls



A vizsgált terület egy dolgozójának SZJA-alapot képző jövedelme 2013-ban 1 572 000 forint volt, az
országos átlag (2 083 000 ft/hó16) mindössze 75,46%-a. A vizsgált települések nagy szórást mutatnak,
az átlagos deszki munkavállaló az országos átlag 88%-át kereste meg, míg egy Kisdombegyházi csak a
49,5%-át.

A Dél-Alföld a lakosok jövedelme alapján az Európai Unió 11. legszegényebb régiója, az átlagos uniós
jövedelem 45%-ával. Ezen régiónak a vizsgálati terület a leginkább elmaradott területe, így állítható,
hogy az EU egyik legszegényebb mikrorégiójáról beszélünk.

Szeged, 2016. június 15.

16https://www.metropol.hu/cikk/1233404-igy-nez-ki-hazank-jovedelemterkepe

Országos átlag


