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1. Bevezetés 

A társadalmi-gazdasági térfolyamatok alakulásában fontos szerepet játszanak az állami 

és az attól független normatív szabályok. A gazdasági fejlődéssel párhuzamosan növekvő 

területi feszültségek csökkentése érdekében a 20. század folyamán a legtöbb ország kiépítette 

az állami szabályozáson alapuló területfejlesztés intézményrendszerét (Bartke I. 1995). A 

területi vonatkozású jogalkotás és területfejlesztési politika komoly eredményeket tudott 

felmutatni mindaddig, amíg az állam teljes vagy részleges monopóliummal rendelkezett a 

normaalkotás terén. Napjaink globális világában azonban ez az egyeduralom megingott, a 

területi folyamatok nehezen koordinálhatók, az állam lehetőségei megváltoznak a területi 

szabályozásban. 

Az elmúlt évszázadban a kritikai földrajzi és jogi kutatások egyre nagyobb figyelmet 

szenteltek az egyes normák térbeli hatásainak, amelyek alátámasztották a normatív és a 

területi szféra kapcsolatának létét. Ugyanakkor a területi szabályozás jellemzőinek, a területi 

fejlődésben játszott szerepének mélyreható elemzésére nem került sor, pedig az államtól 

független normarendszerek felértékelődése miatt a térfolyamatok alakítása céljából létrehozott 

normák lehetőségei behatároltak, a célok elérése komoly nehézségekbe ütközik. 

 

2. Az értekezés célkitűzései 

A disszertáció a térbeliség és a normatív szféra kölcsönhatásának, valamint az állami 

szabályozás területi hatás-mechanizmusainak feltárásán keresztül igyekszik eljutni a területi 

szabályozás lehetőségeinek, a területfejlesztési céllal alkotott normaanyag hatékonyságának 

és a területi folyamatok szabályozhatóságának témaköréig. A dolgozat átfogó célja egyrészt 

annak feltárása, hogy a normák, azon belül a központi állami szervek, valamint a helyi 

igazgatás által alkotott jogszabályok milyen mértékben képesek alakítani a társadalom és a 

gazdaság területi folyamatait, másrészt megpróbálja felvázolni a globalizáció keretei között is 

hatékony területi szabályozás lehetőségeit. 

A kutatás átfogó céljának eléréséhez számos kérdés felvetésén keresztül vezetett az út.  

1. Milyen kutatási irányok és módszerek léteznek a földrajz és a normatív (jogi) szféra 

kölcsönhatásainak vizsgálatára, és ezek miként változtak az elmúlt évtizedekben? 

2. Mik a jellemzői, miként rétegződik és fejlődik az a normatív (jogi) világ, amely befolyást 

gyakorol a területi folyamatokra? 

3. Okozhat-e az állam normatív szabályozása releváns változást a térszerkezetben, és ha igen, 

akkor mekkora ennek a jelentősége? 
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4. Mi volt a szerepe a modern államok létrejöttének és intézményrendszerük 

megszilárdulásának a területi szabályozás terén, és miként változik napjainkban a területi 

(területfejlesztési) célú szabályalkotás hatékonysága az államot és a jogot ért globális 

hatások következtében? 

5. Milyen lehetőségei, eszközei és eredményei voltak a társadalmi-gazdasági térfolyamatok 

normatív szabályozásának a magyar államiság történetében, különösen az elmúlt 

évtizedekben? 

6. Milyen lehetőségei vannak napjainkban az állam által irányított területfejlesztési 

politikának, azon belül a területi szabályozásnak? 

7. Hogyan lehet megalapozni az elmaradott térségek felzárkózását napjaink összetett 

társadalmi-gazdasági folyamatai közepette? 

8. Mely területeken van szükség átfogó változtatásra egy eredményesebb területi szabályozás 

érdekében? 

 

3. Előzmények 

Az interdiszciplináris jellegű kutatásokra jellemző módon az értekezés szakirodalmi 

bázisa szerteágazó. A szabályozás és a térbeliség együttes tanulmányozására már számos 

klasszikus tudós (pl. Arisztotelész, Sztrabón, Montesqiueu, Pascal stb.) is kísérletet tett, majd 

a 20. század elején, a jogrendszerek földrajzi elterjedésének és a jog földrajzi hatásainak 

vizsgálataival vette kezdetét a normatív és térbeli szféra mélyreható kutatása (Blacksell, M. – 

Economides, K. – Watkins, C. 1986; Blomley, N. 2009; Grossfeld, B. 1984; Hajdú Z. 2001; 

Langhans-Ratzeburg, M. 1928; Whittlesey, D. 1935).  

A második világháború utáni két évtizedben a jog és a földrajz kapcsolatának 

vizsgálata háttérbe szorult, majd a kritikai geográfia és jogtudomány, a szociológiai szemlélet 

és a posztmodern tanok térhódítása nyomán a normatív szférával kapcsolatos új kritikai 

földrajzi munkák láttak napvilágot. Az 1990-es évek elejére kifejlődött a földrajz és a jog 

határán álló, de a földrajzhoz tartozó legal geography fő irányzata, ami azt vallja, hogy a jogi 

szabályozás mellett a normatív szféra egésze elválaszthatatlan a térbeliségtől (Blomley, N. 

2009; Chouinard, V. 1994). 

Túllépve a korábbi determinista meghatározásokon, a legal geography immár nem a 

jogrendszerek eloszlásának a földrajza, és nem szorítkozik csupán a jogi szabályozás 

hatásvizsgálatára, hanem a normák és a tér együttes és kölcsönös alakulását vallja (Butler, C. 

2009). A kutatások rávilágítottak a normatív rendszerek működésének térhez kötöttségére, a 

társadalmi tér normatív eredetére, illetve jelentősen hozzájárultak a jogtudományhoz és a 



 4 

szabályozási politikához is (pl. Blomley, N. 1989, 1994; Blomley, N. – Delaney, D. – Ford, 

R. T. 2001; Butler, C. 2009; Clark, G. L. 1989; Delaney, D. 1998; Forest, B. 2000; Holder, J. 

– Harrison, C. 2003 stb.). 

 

4. Alkalmazott módszerek 

A disszertáció alapvető módszere a szakirodalom elemzésén, valamint az empirikus 

tapasztalatok értékelésén keresztül a formállogika szabályainak segítségével új 

megállapítások levonása. Mivel a kutatások jelentős külföldi, illetve tudománytörténeti 

vonatkozású szakirodalom átnézését igényelték, ennek érdekében csaknem fél éven keresztül 

a kanadai Vancouverben végeztem kutatásokat a Simon Fraser Egyetem Földrajzi Tanszékén, 

ahol mélyebben megismerhettem a legal geography szemléletmódját.  

A normatív szféra és a területi folyamatok általános törvényszerűségeit elemző részek 

alapvetően szakirodalmi elemzés és az ebből levonható következtetések alapján készültek. A 

Magyarországot érintő fejezetek a normatív szabályozó rendszerek és a térfolyamatok 

alakulása közötti összefüggések bemutatására esettanulmányokat is tartalmaznak, amelyek 

adatgyűjtést, kvantitatív és kartográfiai módszerek alkalmazását, valamint bizonyos levéltári 

források tanulmányozását tették szükségessé. A jelenkori folyamatok jobb megértése 

érdekében gazdasági szereplőkkel készített interjúk és azok elemzése egészítette ki a 

vizsgálatokat. 

  

5. Eredmények 

1. A kutatások során bizonyossá vált, hogy a normativitás egésze és a térbeliség között 

dinamikus kapcsolat van. Az már korábban is ismert volt, hogy a normatív szabályok egy 

része teljesen független az államoktól, de ezek térszerkezet-átalakító szerepét sokáig nem 

tartották lényegesnek. Azonban – részben a legal geography művelőinek hatására – 

világossá vált, hogy a jogtól független normatív rendszerek (pl. a nemzetközi gazdasági 

szereplők közötti transznacionális normák, vagy a társadalom saját szabályai) komoly 

társadalmi-területi hatással bírnak, ezért a normativitás és a térbeliség viszonyrendszere 

összetettebb a jog térbeli hatásainak vizsgálatánál. A normatív rendszerek (pl. a jog) és a 

tér folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással. Napjainkban az állam alkotta jogon 

kívüli, bizonyos társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeként (pl. globalizáció) 

megerősödő független szabályrendszerek a normatív és a területi szféra egészét 

újjászervezik. A térbeliség és a szabályozás egyre bonyolultabb kapcsolatrendszerei jönnek 

létre, ezért szükségszerűvé válik a normativitás és a térbeliség kölcsönhatásának újszerű, 
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dinamikus értelmezése. Mindez túllép a jog és a tér kapcsolatának teleologikus jellegű, 

statikus megközelítésén. 

2. A térbeliség és a normativitás kölcsönös meghatározottsága alapozza meg a tér normatív 

felfogását, ennek segítségével a térfolyamatokat normatív eredetre vezethetjük vissza. A 

fent említett dinamikus megközelítés szerint a teret normatív szabályok szövik át, a 

normatív szférában jogi és nem jogi normák egyaránt előfordulnak. A legal geography 

tárgyában született munkák és a saját kutatások alapján kijelenthető, hogy a teret a tárgyak 

és emberek közötti, általában normatív eredetű társadalmi kapcsolatok és normatív 

cselekvések strukturálják, ezért a tér normatív jellegű. A tér különböző elemeire más és 

más szabályok vonatkoznak, amelyek a térfolyamatokat alapjaiban határozzák meg. A 

dinamikus koncepcióban a térbeli változások a normatív rendszerek működésének 

következményei. A normatív cselekvéseket természetesen nemcsak a jogszabályok, hanem 

az összes norma együttesen hozza létre, és az újabb normatív folyamatok (cselekvések) a 

normatív relációk közepette létrejött normatív tér keretei között mennek végbe. 

3. A térfolyamatokat az összes norma együttesen alakítja, ezért az állam területi 

szabályozásának lehetőségei általában behatároltak. A területfejlesztés normatív alapja az 

állam által létrehozott jogi struktúrákhoz, a területi szabályozáshoz kötődik, kialakulása az 

állam normatív monopóliumán, illetve primátusán alapszik, aminek értelmében az 

elsősorban az állam a normatív tér alakítója és formálója. A területfejlesztés normatív 

eszköztára, a területi szabályozás azonban korántsem lehet teljes, ezért súlyos kudarcokhoz 

vezethet. Figyelembe kell vennünk ugyanis az államtól független normák térformáló 

szerepét, emellett még erősen központosított országokban is pl. a politikai döntések 

szükségszerűen létrehoznak olyan normatív rendszereket, amelyek számos esetben a 

hivatalos fejlesztési irányvonal ellen hatnak. Különösen igaz ez napjaink globális 

világában, mert a transznacionális folyamatok az állam normatív szabályozásának alapvető 

jellemzőit változtatták meg, sőt ezt részben lebontva az állami jogon kívüli 

normarendszereket rendkívüli módon megerősítették. 

4. A globalizáció korában az állam szerepe és szerkezete is megváltozik, átalakul az állami 

szint szabályozása és hatósugara, a normatív szférában a jogi pluralizmus válik 

jellemzővé. Ennek a következménye lesz az, hogy a területi különbségek alakulását 

elsősorban az államtól független transznacionális gazdaság, valamint a helyi (lokális) 

társadalmi-gazdasági szereplők szabályaihoz köthetjük. Az elmúlt két évtizedben a minden 

korábbi mértéket felülmúló globalizáció, a nemzetközivé váló gazdasági folyamatok 

aláásták az államok szuverenitását, az állami jogrendszerek monopóliuma, illetve 



 6 

primátusa megkérdőjeleződött a területi folyamatok alakítása terén is (Axtmann, R. 2004; 

Hirst, P. – Thompson, G. 2002). A globalizációval együtt jár a (nemzet)állam, mint hatalmi 

tér meggyengülése az államok feletti, majd – mintegy ennek visszahatásaként – az államok 

alatti szintek javára, a hatalomgyakorlás és a társadalmi-gazdasági kapcsolatok helyi, 

illetve államok feletti, világrészeken átnyúló hálózatai jönnek létre. Az állami szint 

szabályozásának egy része a globális, más része a lokális szintre kerül (Douglas, L. – Sarat, 

A. – Umphrey, M. M. 2003; Held, D. – McGrew, A. 1998; Swyngedouw, E. 1997). A 

globalizáció erősíti a lokalitás szerepét és a területi diverzitást, így a területi 

egyenlőtlenségek, különbségek is fennmaradnak. Az állami szabályozás átalakulásának, az 

államtól független normarendszerek (pl. transznacionális normák, lex informatica stb.) 

megerősödésének eredményeként kibontakozó jogi pluralizmusnak közvetlen területi 

következménye a helyi szint differenciálódása, a lokális szintű különbségek növekedése. 

Mindezt az okozza, hogy a globalizáció megerősíti a helyi szint szabályalkotását, új 

kormányzási formákat, lokális normatív hálózatokat hoz létre, ami jelentős mértékben 

gyengíti az állam eszközeit. 

5. Hazánk esetében a normatív pluralizmus korszakát 1945 után az állam normaalkotási 

monopóliuma, illetve primátusa váltotta fel, ami komoly lehetőséget biztosított a területi 

szabályozás számára. Ugyanakkor a területi folyamatok – az alternatív szabályrendszerek 

következtében – eltértek az eredeti szabályozástól. A központosított pártállam kiegyenlítést 

és területi nivellálódást szolgáló, de mechanikussá váló, ritualizált szabályozása a 

gazdasági szükségszerűségek következtében életre hívott más gazdasági-társadalmi 

racionalitás szerint működő normarendszereket is (pl. helyi pártszervek, vállalatok 

szabályozása). Budapest fejlesztésével kapcsolatos vizsgálataim bebizonyították, hogy 

ezen szabályrendszerek elsősorban az állam által kevéssé befolyásolt területeken, 

jellemzően a szabályozás jogi és földrajzi perifériáin (pl. a városok alulhasznosított 

negyedeiben), vagy az állami szabályozástól „elhódított” területeken (pl. a vállalatok 

telephelyein) hatottak. A szocialista korszak területfejlesztése arra mutat rá, hogy az állam 

normatív monopóliuma hosszabb távon fenntarthatatlan, a normatív primátus pedig 

megújulásra képes intézményrendszer híján sikertelenné válik a területi folyamatok 

alakításában. Illúziónak bizonyult az is, hogy a területi szempontok beépíthetők a 

szabályozás egészébe, mert ezt rendre elnyomják az egyéb gazdasági-politikai érdekek. 

6. A rendszerváltozás után a területi szabályozás nemzetállami karaktere jelentősen gyengült, 

a területfejlesztés a jogi pluralizmus és intézményi problémák következtében komoly 

akadályokba ütközik. A magyar jog is nemzetköziesedik, valamint a transznacionális 
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normák hatására globalizálódik. A fizetésképtelenség területi jellemzőit vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy az államok feletti normatív rendszerek eredményeként a területi 

egyenlőtlenségek részben nemzetközi hatásokra változnak, amelyek klasszikus jogi 

eszközökkel nehezen kezelhetők. Mindezt súlyosbítja az, hogy a magyarországi 

területfejlesztés eredményességét az általános célok téves meghatározása, valamint a 

településfejlesztés nem kellően innovatív intézményrendszere együttesen rontja. Nagyban 

hozzájárul a területi szabályozás eredménytelenségéhez és a különbségek növekedéséhez a 

központi és helyi szabályozás diszharmóniája és a településfejlesztés kudarca is. 

Soroksáron folytatott kutatásaim során bebizonyosodott, hogy napjainkban az 

önkormányzati rendszer és a helyi szabályalkotás több esetben nemhogy integrálná, 

bevonná a gazdasági-társadalmi szférát, hanem a nem kellően adaptív bürokrácia és a 

sajátos logikát követő szabályozás inkább eltaszítja magától a külső szereplőket. Meg kell 

említenünk továbbá, hogy az állam a meglévő eszközeit sem használja megfelelően a 

területi egyenlőtlenségek orvoslásához, a gazdaságfejlesztés általában ellentétes a 

kiegyenlítésre törekvő területi célokkal. 

7. Az elmaradott területek felzárkóztatása, a helyi növekedés beindítása globális viszonyok 

között nehezen képzelhető el az állami-önkormányzati szabályozás és a társadalmi-

gazdasági normarendszerek közötti hálózatok megteremtése nélkül, mert ennek hiányában 

minden fejlesztési forrás terméketlen talajra hullik. Az eredményes fejlesztések 

tapasztalatai (pl. a budapesti Mátyás tér) azt mutatják, hogy a kedvező területi hatások 

érdekében minden szinten együttműködésre van szükség a közszféra, a társadalom és a 

gazdaság között. A nagy anyagi ráfordítással megvalósuló beruházások könnyen 

megsemmisülhetnek a normarendszerek elkülönüléséből származó konfliktusok nyomán, 

az egymással ellentétes térbeli hatások következtében. A felzárkóztatási politika ezen útja 

kihívásokkal teli, hosszadalmas folyamat, mélyreható változtatásokat igényel a területi 

szabályozás egészében, amihez az uralkodó jogfelfogás részleges átalakítására és a teljes 

szabályozási politika újragondolására van szükség. 

8. Az államnak és az önkormányzatoknak új területi szabályozási stratégiát kell megalkotniuk, 

amihez a közszféra működésének, így a jogalkotásnak és a jogfelfogásnak is gyökeres 

átalakítására van szükség (1. ábra). Az államnak – bizonyos területek újraszabályozása 

mellett – elsősorban a transznacionális folyamatok kontrolljában, valamint a metareguláció 

segítségével a keretszabályok kialakításában lehet szerepe. Az elmaradott területek 

felzárkózását azonban csak helyi szintről kiindulva, a lokális normatív hálózatok 

kiépítésével, megerősítésével és koordinációjával lehet elérni. Ennek érdekében szükséges 
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a terület- és településfejlesztés összehangolása is, mivel eredményes területi szabályozás 

csak a települési szintek normatív hálózatainak együttműködése útján lehetséges. 

 

1. ábra. A területi szabályozás megújításának feltételei 
Forrás: saját szerkesztés 

 
 
5. Következtetések 
 

A disszertáció igyekezett választ találni arra, hogy napjaink globális világában milyen 

hatások alakítják a területi folyamatokat, és melyek lehetnek azok az eszközök, amelyek 

segítségével a területi egyenlőtlenségek kezelhetők. A dolgozat a térfolyamatok alakulását a 

normatív rendszerek együttes működésének eredményeként határozza meg, és elutasítja a 

zárt, pozitivista jogfelfogást. Végül kiemeli, hogy a területi szabályozás új alapokra 

helyezéséhez az állami szabályozás egészének gyökeres átalakítására van szükség. 

A dolgozatban összefoglalt kutatások alapján általános megállapításként leszögezhető, 

hogy a területi szabályozás súlypontját döntően a helyi (lokális) szintre kell helyezni, 

nagyszabású regionális területi konvergencia helyett az elmaradott településrészek, 

települések, mikrotérségek felzárkóztatására kell törekedni a helyi normatív szabályozási 

hálózatok kiépítésén, a helyi governance megerősítésén keresztül. A globalizáció hatására 

kialakult jogi pluralizmus keretei között ugyanis csak ez alapozhatja meg a fejletlen 

területekre érkező fejlesztési források (nem csak területileg orientált támogatások) megfelelő 

hasznosulását, a fellendülés elindulását. Mindehhez elengedhetetlennek tűnik a zárt jogalkotás 

megváltoztatása, a bevonáson alapuló helyi szabályozási stratégiák megalapozása, és a 

terület- és településfejlesztés, valamint a területi politika egészének újragondolása. Ezek a 

változtatások a normatív szféra gyökeres átalakulásából fakadó szükségszerű lépések, 

amelyek részletes kidolgozása további kutatásokat igényel. 

Az állami-önkormányzati 
normatív szabályozás 

átalakítása 
 

 
 
 
 
 
 

A területi szabályozás új stratégiája 
 

1. Államok feletti szint: transznacionális 
governance fejlesztése 

 
2. Állami szint: 

a) dereguláció, önszabályozás biztosítása 
b) keretszabályozás a rereguláció és a 

metareguláció segítségével  
c) nyílt szegregáció esetén közvetlen 

beavatkozás 
 

3. A terület- és településfejlesztés 
összehangolása 

 
4. Helyi szint: 

új normatív rendszerek megalapozása 

1. Új jogfelfogás, 
bevonáson alapuló 

normaalkotás 
 

2. Rereguláció 
 

3. Metareguláció 

Normarendszerek 
közötti 

koordináció, 
normatív 
hálózatok 
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