
Az ezredfordulón az Akadémia áttekinti az egyes tudomány-
ágak helyzetét. A Mûszaki Tudományok Osztálya ennek kap-
csán kérte az MTA Településtudományi Bizottságát is, hogy
megadott szempontrendszer szerint készítsen összeállítást a
bizottsághoz tartozó tudományág helyzetérôl. A bizottság a fen-
ti tanulmányt megtárgyalta és a Mûszaki Tudományok Osztá-
lyához továbbította.

1. A településtudomány körülhatárolása

A település, mint kategória és mint valóságos képzôdmény
rendkívül összetett; természeti, mûvi, társadalmi elemekbôl,
ezek végtelen sok viszonylatából, intézményekbôl, szerveze-
tekbôl stb. áll. A településtudomány, amely tág értelemben a
település (településrendszer) felépítését, szerkezetét, mû-
ködését, változási törvényszerûségeit, fejlesztési és rendezé-
si technikáit, belsô, valamint külsô kapcsolatait stb. vizsgál-
ja, több tudományág kutatási szféráját átfedve multi-, illetve
interdiszciplináris jellegû. Szûkebb értelmezésben a telepü-
léstudomány tárgya a települést alkotó (elsôsorban mûvi)
elemek, térbeli elrendezôdésének tanulmányozása, illetve
társadalmi célú szabályozása. Ebben a közelítésben a mûsza-
ki jelleg dominál, noha itt sem kizárólagos. A komplex (tág)
értelmezést tekintjük megalapozottabbnak, mivel a telepü-
lés elemeinek térbeli elrendezése nem lehet azok tartalmá-
tól és társadalmi-gazdasági kapcsolataitól független tevé-
kenység; a mûszaki-fizikai, más oldalról a társadalmi-gaz-
dasági stb. relációk egységes és nehezen megbontható rend-
szert alkotnak.

A Településtudományi Bizottság kompetenciája elméle-
tileg kiterjed mind a településrendezést megalapozó, a mû-
szaki tudomány körébe tartozó, mind pedig a településfej-
lesztés (illetve –üzemelés) hátteréül szolgáló társadalom-
stb. tudományi kutatásokra. Ugyanakkor ez utóbbiak a Re-
gionális Tudományos Bizottság, valamint a Földrajztudomá-
nyi Bizottság hatáskörébe is tartoznak, tekintettel a terület-
(regionális) és településfejlesztés szoros kapcsolatára, illet-
ve a településföldrajz kutatási témaválasztására. A fejlesz-
tési kutatások – adott szaktudományban elért – eredménye-
it integrálni kell egymással és a területrendezést megalapo-

zó kutatási eredményekkel. Ez a tele-
püléstudományi kutatások centrális
feladatának tekinthetô. A továbbiakban
külön-külön tárgyaljuk a településren-
dezési, illetve -fejlesztési kutatások
helyzetét.

2. A településtudományi kutatások 
sajátosságai

A településrendezést szolgáló kutatások centrumában a tele-
pülés „fizikai” szerkezetének, a területfelhasználásnak a vizs-
gálata áll, fôként a funkcionalitás, a társadalmi reprodukció,
a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából. A te-
lepüléstudományi kutatások e szûkebb köre is – a mûszaki
tudományos módszerek dominanciája mellett – interdiszcip-
lináris jellegû; szükség van közgazdasági, szociológiai és más
módszerek alkalmazására is. Nem elégséges pl. e telepü-
lésszociológiai kutatási eredmények egyszerû átvétele, ha-
nem a társadalomtudományi módszereket a szükséges mély-
ségben be is kell építeni a településszerkezet tervezésének
metodikájába. A településtudományhoz tartozó szakmák leg-
feljebb az alapkutatás szintjein függetlenedhetnek egymás-
tól; az alapkutatási eredmények alkalmazásakor, pl. a tele-
püléstervezési módszerek továbbfejlesztésekor azonban a tu-
dományközi kapcsolatok elôtérbe kerülnek. A településtudo-
mányi kutatások e szûkebb köre nemcsak az egyedi telepü-
lések szerkezeti stb. összefüggéseit tárja fel, hanem vizsgá-
lati szférája kiterjed a települések kisebb-nagyobb csoport-
jaira, fôként az agglomerációs térségekre is. A területhasz-
nálat korszerû elveinek kialakítása – a területrendezési ter-
vezésen keresztül – elômozdítja a környezeti feltételekre ér-
zékeny szervezetek optimális telepítését, így az ilyen típusú
kutatások az innovációk keletkezéséhez és alkalmazásához
is hozzájárulhatnak.

A településfejlesztést megalapozó kutatások körében a te-
lepülések felépítésének, mûködésének, átalakulásának, fej-
lesztésének részkérdéseivel – saját érdeklôdési körüknek meg-
felelô tartalommal és módszerekkel – különbözô tudomány-
ágak foglalkoznak, anélkül, hogy tevékenységük önmagában
településtudományinak minôsülne. A földrajztudomány saját
kutatási szférájába tartozik pl. a gazdasági funkciók telepü-
lésközi megoszlásának vizsgálata, a szociálgeográfia mint ha-
tárterület; a közgazdaságtudomány érdeklôdési köre kiterjed
a racionális településnagyságra és a települések mûködésének
hatékonyságára stb. Vizsgálati szerepet vállal a közigazgatás-
tudomány (településirányítás), az orvostudomány (település-
egészségügy) stb. A településtudomány érdekelt az említett
tudományágak településeket illetô részeredményeiben; szin-
tetizálja és beilleszti azokat a saját kezdeményezésre folyta-
tott, a települési lét és fejlôdés általános törvényszerûségei-
nek feltárását célzó kutatási eredmények közé.

A településtudományi kutatások e szélesebb, fejlesztést
(üzemelést) szolgáló körébe sorolhatók ama, fôként gazdasá-
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gi-földrajzi, közgazdasági, közigazgatási, szociológiai módsze-
reket alkalmazó vizsgálatok, amelyek egy-egy térség (ország,
régió stb.) településrendszerének (-hálózatának) kutatását
célozzák. Ezek keretén belül különös figyelmet kaphat az érin-
tett térség településeinek differenciáltsága, a fejlôdés eltérô
esélyei a rendszer egészén belül (az egyes települések verseny-
képessége stb.), a funkciók megoszlása a különbözô települé-
sek, településcsoportok között, a rendszer egyes elemeinek
fenntartható fejlôdése.

Az eltérô tudománykörökbe tartozó településtudományi ku-
tatások eszközigényessége széles határok között változik. A
társadalomtudományi módszerekkel folytatott vizsgálatok esz-
közigénye alacsony, jóllehet esetleges egyedi adatfelvételek,
kérdôíves feldolgozás (pl. a szociológiai vizsgálatok esetében)
az eszközigényt jelentôsen növelhetik.

A kutatások eredményei – az alkalmazás szempontjából –
két csoportba sorolhatók. A munkák egy része a területrende-
zési normák korszerûsítését szolgálja. Ebben az esetben mér-
hetô, hogy a gyakorlat eltér-e az elôírásoktól. A kutatások ered-
ményességének mérése a fejlesztést megalapozó kutatások
esetén csak korlátozottan értelmezhetô; bizonyos támpontot
adhat a publikációkra való hivatkozások száma és a hivatko-
zók köre.

3. A településtudományban tapasztalható
nemzetközi tendenciák

Áttekintésünk az európai fejlett térségre korlátozódik, mivel
az ott végbemenô folyamatok befolyásolhatják a hazai telepü-
lésrendezés és -fejlesztés érdekében végzett tevékenységün-
ket. A nemzetközi településtudomány erôs érdeklôdést mutat
a globalizáció és az ökológiai folyamatok iránt, nevezetesen,
hogy azok hatásai, illetve következményei miként befolyásol-
ják az egyes települések, településrendszerek szerkezeti áta-
lakulását, fejlôdését.

A területrendezési kutatások körében kiemelt témaként
kezelik a történelmi városok megújításának feladatait. Kettôs
szempontból: egyrészt a gazdasági fejlôdés-átalakulás új ható-
tényezôi nyomán milyen változások következhetnek be e vá-
rosok kialakult szerkezetében, új funkciók megjelenésével
és érvényesülésével a területfelhasználás rendszerében. Más-
részt azt vizsgálják, hogyan újíthatók fel ezek a városok építé-
szeti-mûszaki beavatkozások révén (milyen jellegû rehabilitá-
ció vagy akár rekonstrukció lehet a legcélszerûbb megoldás).
Nagy problémát jelentenek a nyugat-európai városokban is –
különösen a régi nagy ipari centrumokban – a korábban ak-
tívan használt, mára felhagyott területek (ipari, raktár, vala-
mint vasútüzemi területek elsôsorban). Ezek új követelmé-
nyeknek, funkcióknak megfelelô hasznosítása a kilencvenes
évek és a századforduló egyik legattraktívabb városépítési ak-
cióit képviselik (mármint a korábbi területek funkcióváltá-
sa, új beépítési megoldások, területfelhasználási rend kialakí-
tása stb.). Ennek a témának a jelentôségét kiemeli, hogy új
megvilágításba helyezi a mûemlékvédelem korábban hagyo-
mányos feladatait: városi léptékû felújítások, helyreállítások
lettek a meghatározóak, új funkciók befogadásának, érvénye-
sítésének feltételeit biztosítva. Átértékelôdik a mûemlék, a
mûemléki jelleg fogalma.

Az ökológiai követelmények érvényesítésére új megoldások
szükségesek a lakóterületek beépítésében, a lakókörnyezet –
különösen a mikrokörnyezet – új megközelítésen, felfogáson
alapuló kialakításában. A vizsgálatok, a modellezési eljárások,
az új módszerek területtakarékos megoldások kidolgozására
irányulnak.

A nagymérvû gépjármûforgalom súlyos következmények-
kel járt a városok központjaiban, központi negyedeiben. A
forgalom elterelése, gyalogos városközpontok kialakítása, épí-
tése nem minden esetben hozta meg a kívánt eredményt.
Sokirányú kutatások folynak e témakörben is. Vizsgálják a
tömegközlekedés új lehetôségeit, korszerû eszközeit a nagy-
arányú forgalom fogadásában, közvetítésében, a vasút ak-
tívabb bekapcsolásában a városokon belüli és a város-telepü-
lésközi forgalom lebonyolításában. Ezek a kutatások kapcso-
lódnak a legszorosabban az ökológiai alapú településterve-
zéshez: a települési környezet szennyezôdését elsôsorban és
döntôen a gépjármûforgalom okozza (levegôszennyezés, zaj-
ártalmak).

Ennek nyomán át-, illetve felértékelôdött a városi zöldte-
rületi infrastruktúra szerepe. Az új felfogások nyomán a „vá-
rosi táj” egyik fontos elemeként hangsúlyozzák a nagyobb zöld-
területek meghatározó jelentôségét a városok életében, ren-
deltetésszerû mûködésében (városi erdôk, parkok, szabadidô-
központok).

Az elmúlt évtizedben szélesebb körben érvényesültek a vá-
rosokból kivezetô autópályák mentén a nagy bevásárlóközpon-
tok telepítésével, építésével kapcsolatos folyamatok. Ennek
következményeként jelentôsebb átrendezôdések mentek vég-
be a történelmileg kialakult településszerkezetben, átalakul-
nak a városokon belüli funkcionális kapcsolatok a lakóhelyek-
munkahelyek, lakóhelyek-kereskedelmi-szolgáltatási közpon-
tok vonatkozásában. Az ezzel kapcsolatos kutatások is jelen-
tôs helyet foglalnak el a nyugat-európai országok ez irányú
programjaiban, vizsgálataiban.

A kilencvenes évektôl fokozottan elôtérbe került a rurális
térségek, falusi települések kérdése. Ez szorosan összefügg a
szuburbánus fejlôdéssel. A „falu” mint sajátos településforma
szerepe és jelentôsége átértékelôdött. Az agrárágazatban dol-
gozók számának és arányának nagymérvû csökkenése követ-
keztében a falu már nemcsak a mezôgazdaságból élôk kizáró-
lagos lakóhelye. Hétvégi lakó-üdülési funkciója mellett a vá-
rosokból kiköltözôk, de ott dolgozók állandó lakóhelye lett. A
településrendezési megoldásokban – ennek nyomán – elôtér-
be került a „rurális tér”, a falu új szemléletû értelmezése, hasz-
nosítása. Ez a folyamat a legkorábban Angliában bontakozott
ki, majd a fejlett nyugat-európai országok mindegyikét „elér-
te”. Értékesek és érdekesek lehetnek számunkra is például a
legújabb ausztriai tapasztalatok (kutatás, tervezés, megvaló-
sítás vonatkozásában egyaránt). 

A településfejlesztést megalapozó kutatások a település-
rendszerek szintjén – akár nemzeti keretek között, akár több
országot átfogóan – arra irányulnak, hogy a globalizációból és
az ökológiai követelményekbôl következôen, milyen hatóté-
nyezôk érvényesülhetnek, és ezek nyomán miképpen rende-
zôdnek át a települések egymás közötti kapcsolatai, nemcsak
az egyes országokon belül, hanem egymással szomszédos or-
szágok, országcsoportok tekintetében is. A nagy településstruk-
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túrák – agglomerációk, városrégiók – fejlôdése nyomán milyen
változások következhetnek be a településrendszerekben.

A településrendszerrel kapcsolatos vizsgálatok tematikai-
lag olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint: hol várható az in-
novációs övezetek dinamikus fejlôdése, földrajzi kiterjesz-
kedése (London, Párizs, az északolasz síkság körzeteiben), il-
letve a közép-európai térségben (München, Bécs vonzáskör-
zeteiben); újabb városok telepítése, építése hogyan segíthe-
ti elô a településrendszerben kialakult feszültségek mérsék-
lését, a népesség arányosabb területi és települési elhelyez-
kedését.

E téma aktualitását az adja, hogy változatlanul erôs beván-
dorlási folyamatok célpontjai a nyugat-európai országok, kü-
lönösen a nagyvárosi térségek, az agglomerációk területei.
Alapvetô kérdés a kutatásokban, hogy az új infrastruktúra-
rendszerek kialakulásának, fejlôdésének milyen hatása lehet
a települési viszonyokra (az informatikai rendszerek széles
körû elterjedése, a közúti-vasúti szállítások közötti „párviadal”
várható kimenetele az utóbbi javára; új technológiák, mûsza-
ki eljárások megjelenése és széles körû alkalmazásának új le-
hetôségei az energiaellátásban, a keletkezô szennyvizek elve-
zetésében, elhelyezésében, valamint ismételt felhasználásá-
ban. Gazdag a településrendszer fejlôdésével, átalakulásával
kapcsolatos modellezési jellegû kutatások köre, valamint jel-
lemzô az operáció-kutatások módszereinek széles körû alkal-
mazása.

Összegezve: A településtudományi kutatások tartalmilag
sokrétûek; részben függnek az adott országok társadalmi-gaz-
dasági hátterétôl, regionális és települési viszonyaitól és az
esetek jelentôs részében a megoldandó problémáktól. A fô
áramlatok vázolása részben súlyozási és nehezen megold-
ható feladat, ezért ehelyett néhány jellemzô irányzatot

emeltünk ki. A hagyományos urbanisztikai és telephelyelmé-
leti modellek újragondolása és továbbfejlesztése a korszerû
számítástechnika eszközeivel ismételten felbukkanó téma-
választás.

A nagyvárosi (metropoliszi) képzôdmény, mint amely a je-
len települési konfliktusainak gyûjtôhelye, különbözô célú és
tartalmú vizsgálatok tárgya. Így kutatják a munka- és a lakó-
hely viszonyát a nagyvárosi régióban, tekintettel az ingázási
költségekre és a telekhasznosításra. Vizsgálják a külvárosi ter-
jeszkedés ésszerû határait és szabályozási lehetôségeit, a vá-
rosi közlekedés vonalvezetésének városszerkezetet módosító
és gazdasági hatását a vállalkozásokra stb. A városok közötti
verseny erôsödése a különbözô városkategóriák (középváro-
sok stb.) versenyképességének feltárására ösztönöz stb.

Könnyebb a településtudományi kutatások módszertani és
hasznosítási szempontú általánosítása. A fejlett országokban
az elméleti (alap-) kutatások szerepe kidomborodik. Ezekben
a munkákban a mennyiségi viszonyokat hangsúlyozzák, magas
absztrakciós fokú modelleket konstruálnak, amelyek gyakor-
lati alkalmazhatósága gyakran kétséges. Az alapkutatásokban
megnyilvánuló módszertani szigorúság esetenként öncélú,
ugyanakkor megtermékenyítôen hat a határtudományokra.
Egyes országokban a kutatások politikai orientációjúak (is),
vagyis alkalmazott jellegûek (is).

A településtudományi kutatásokat (is) fôként a módszer-
tani szigorúság miatt bírálják; a jövôben várható a társadalmi

és más tényezôk erôteljesebb bekapcsolása a vizsgálatokba
(mint pl. az emberi, társadalmi magatartások, környezeti té-
nyezôk stb.). A következô években – a településtudomány ha-
tárdiszciplináit tekintve – valószínûleg még a technikai, a gaz-
dasági és a földtudományok dominálnak, ugyanakkor már meg-
jelentek a nyitottabb, az élet- és társadalomtudományokat stb.
jellemzô közelítések csírái is. A kutatások teljes komplexitá-
sa hosszabb idôszak alatt valósulhat meg. A társadalmi-gaz-

dasági optimumkeresésben fokozódik a regionális tudomány
mellett a településtudomány szerepe, gazdasági és politikai
súlya is.

4. Hazai helyzetkép, hazai tendenciák

A településtudomány az ezredfordulón sajátos helyzetben van.
Az 1990. évi politikai rendszerváltás, a piacgazdasági mecha-
nizmus erôsödô térnyerése, a magántulajdon uralkodóvá válá-
sa és a központi irányítás visszaszorulása gyökeresen új hely-
zetet teremtett a települések életének és fejlôdésének irányí-
tása (tervezés, szabályozás stb.), illetve a településtudomány
számára. A helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tör-
vény erôteljesen megnövelte az egyes települések gazdálkodá-
si, tervezési, irányítási önállóságát. A településrendezési ter-
vek készítése és megvalósítása (is) lényegileg felsôbb szintû
kontroll nélküli autonóm tevékenységgé vált, amelynek szak-
szerû megvalósítását – fôként a kisebb települések részérôl
– gyakran a szakmai feltételek hiánya akadályozza. A telepü-
lések irányításának decentralizálása, a magas fokú helyi auto-
nómia nyomán túlsúlyossá vált a lokális érdek, ezen belül is
gyakran ellentmondásokba kerül a magán- és a közösségi ér-
dek. A helyi irányításban érvényesülô rövid távú és prakticis-
ta szemlélet (más tényezôkkel együtt) minimálisra csökken-
tette a településtudományi kutatások iránti igényt, illetve pi-
aci keresletet. A településtudományi kutatások közül a köz-
pontilag irányított, a településfejlesztést megalapozó kutatá-
sok folynak több-kevesebb rendszerességgel. Ugyanakkor a
mûszaki tudományos bázisú településrendezési kutatásokat
(szervezetten) nem mûvelik; kivételt eseti minisztériumi meg-
bízások jelenthetnek. 1995-ben a szûkebb értelemben vett te-
lepüléstudományi kutatások támogatott akadémiai kutató-
helye is megszûnt.

Jóllehet az urbanizációs folyamat – ha megkésve is – a fej-
lett európai országokban tapasztaltakhoz hasonló feszültsé-
gekhez vezet a települési, illetve az agglomerációs térségeken
belül, hiányoznak hazánkban amaz, a területrendezés hátte-
réül szolgáló alapkutatások, amelyekkel a magyar szakembe-
rek bekapcsolódhatnának a településtudományi vizsgálatok
nemzetközi vonulataiba. Ezen túl a hazai politika nélkülözi
(nem is igényli) a magyar problémákra választ adni tudó, ilyen
típusú alkalmazott kutatásokat sem. Mindezek hiányának ked-
vezôtlen következményeit különösen hangsúlyozza a magyar
fizikai és gazdasági tér folyamatban levô gyors átalakulása,
részben az infrastruktúra megélénkült fejlesztése következté-
ben.

Lényegesen kedvezôbb a kép a településfejlesztés tudomá-
nyos hátterét jelentô, többnyire társadalomtudományi módsze-
rekre támaszkodó kutatások esetében. Ezeket részben sike-
rült beépíteni a Magyar Tudományos Akadémia stratégiai ku-
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tatásainak programjába (Magyarország az ezredfordulón, III.
A területfejlesztési program tudományos megalapozása). A ku-
tatási eredményeket a „Magyarország településkörnyezete” c.
közel 500 oldalas dokumentumban publikálták. Az ebben be-
mutatott kutatási eredmények illeszkednek a nemzetközi él-
mezôny témaválasztásához; a következô fô vizsgálati körökre
terjednek ki: elméleti megalapozás, a magyarországi telepü-
lésrendszer fejlôdése, a települések társadalma, a természet
a településben, az épített környezet, a környezetvédelmi
kulcsproblémák, településmenedzsment, a fenntartható kör-
nyezeti állapot, a városi közlekedés. Ezen túl az illetékes aka-
démiai intézet munkatársai, a különbözô egyetemek, fôisko-
lák oktatói rendszeresen publikálnak jelentôs kutatási ered-
ményeket (mint pl. a városok versenyképességének elemzése,
településhálózatunk átalakulási tendenciáinak, a települések
fenntartható fejlôdésének vizsgálata stb.). Ezek azonban csak
részben illeszkednek átfogó kutatási programba.

A fent vázolt „településfejlesztési” kutatások az esetek több-
ségében elméleti jellegûek (alapkutatások), és magas szak-
mai színvonalat képviselnek. Eredményeik kimutatható hasz-
nosításához alkalmazott kutatások révén elmélyítésükre len-
ne szükség. Nem elégséges pl. a települések fenntartható fej-
lôdésének elméleti kutatása, a tényezôket településekre, te-
lepüléscsoportokra lebontva kell számszerûsíteni, értékelni.
Ilyen munkát azonban csak akkor érdemes végezni (megfele-
lô megbízás, anyagi háttér mellett), ha a kormányzat (vagy a
ma még nem létezô regionális irányítás) közvetett eszközök-
kel be kíván avatkozni a településrendszer fejlôdésébe. Ilyen
törekvés azonban nem tapasztalható az irányító szervek részé-
rôl.

A kutatások hasznosulását illetôen általánosságban meg-
állapítható, hogy sem az államapparátusban, sem pedig a kü-
lönbözô kutató-, tervezô-, szervezô-, irányítóintézményekben
nem ismerik kellôen a kutatási eredményeket, igény sem fo-
galmazódik meg azok iránt. Ez részben piacgazdasági hatás,
részben visszavezethetô arra, hogy az urbanisztika a tudo-
mányszervezésben és -propagandában is háttérbe szorul. Az
okok közé sorolható az is, hogy a szakmai szempontok gyak-
ran alárendelôdnek a politikai érdekeknek és hangulatkeltés-
nek.

A településmérnök szakemberképzés szétaprózott. Egye-
temi felsôoktatás egyedül a BME Urbanisztikai Tanszékén fo-
lyik, alacsonyabb szinten több fôiskola foglalkozik ún. tele-
pülésmérnök-képzéssel. Posztgraduális oktatás korábban az
egyetemi ún. szakmérnöki oktatás mellett a BME Mérnöki To-
vábbképzô Intézet és a MUT Urbanisztikai Továbbképzô Tan-
folyam keretében történt 1977 és 1991 között. (A hétszer két-
éves tanfolyamokat mintegy 140 építész, mérnök, közgazdász,
szociológus, orvos stb. végzettségû szakember látogatta és ka-
pott errôl oklevelet.) Ilyen jellegû – a legkülönfélébb szakmai
háttérrel rendelkezô – a településtudomány felé orientálódó
szakembereket (tovább)képzô posztgraduális kurzus jelenleg
nincsen. Más oldalról viszont a tágabb szakmát érintô, fejlesz-
tési kérdésekre kiterjedô oktatás minden jelentôs egyetemen
(fôiskolán) folyik (pl. a geográfusképzésen belül terület- és
településfejlesztési szakirány az ELTE TTK Földrajzi Intéze-
tében, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék a pécsi
egyetemen stb.).

A mûszaki tudományos alapokkal rendelkezô kutatók szá-
ma rendkívül csekély, közöttük a tudományosan minôsítet-
tek száma tíz alatt van; a korösszetétel is kedvezôtlen. Ez
nyilvánvalóan összefügg a településrendezési kutatások mar-
ginális helyzetével, a perspektívahiányával. A településfej-
lesztés társadalomtudományi kutatói bázisa ugyanakkor szé-
les körû. Az utóbbi néhány évben viszonylag nagyszámú fia-
tal kutató szerzett (kandidátusi) PhD és akadémiai doktori
címet. A korösszetétel folyamatosan javul. A számszerû viszo-
nyokra bizonyos eligazítást adhat, hogy az akadémiai köztes-
tületi tagok közül a mûszaki tudomány 4 doktora és 2 kandi-
dátusa jelölte meg szakterületének a településtudományt, il-
letve városépítést. Átlagos életkoruk 70 év. (A ténylegesen
mûködô Településtudományi Bizottság 11 tagja között köz-
gazdasági, szociológiai, földrajztudományi fokozattal rendel-
kezôk és egyéb mûszaki végzettségûek is vannak.) Más oldal-
ról viszont a településfejlesztéshez kötôdô, társadalomtu-
dományi fokozattal rendelkezôk száma nehezen becsülhetô
meg, mivel kutatómunkájuk nem korlátozódik a telepü-
lésszinthez (regionalisták, geográfusok, közigazgatási szak-
emberek stb.). Hozzávetôleges becslést alkalmazva a köztes-
tületi tagok jegyzéke alapján (Regionális Tudományos Bizott-
ság és a Földrajztudományi I. Bizottság) 1 akadémikus, 19
doktor és 57 kandidátus (PhD címmel rendelkezô) kapcso-
lódik be teljesen vagy részlegesen a településfejlesztés tudo-
mányos hátterét jelentô kutatásokba. A csoport kormegosz-
lása viszonylag kedvezô; a legfiatalabb doktor 48, a legidô-
sebb 77 éves, ugyanezen határok a kandidátusoknál 31 és 76
év. A kandidátusok csaknem felének életkora az 50 év alatt
marad. 

Összegezve a településtudományi kutatások hazai helyze-
tét, megállapítható, hogy úgyszólván teljesen hiányoznak a te-
lepülésrendezést megalapozó elméleti és alkalmazott kuta-
tások. A szakma elhalóban van, kutatói állománya vészesen le-
csökkent. Sem a nemzetközi mezônyhöz nem tud csatlakozni,
sem a hazai (elméleti) igényeket nem tudja kielégíteni. En-
nek fô oka az, hogy immár több, mint egy évtizede a kormány-
zat ezen a szinten nem kívánja befolyásolni a települési folya-
matokat és az MTA sem tartja támogatandónak e kutatási fel-
adatokat. A Településtudományi Bizottság 1997. évi kezdemé-
nyezése a területrendezési kutatások stratégiai feladatként
való kezelésére, nem járt sikerrel. Várható és már a jelenben
is megnyilvánuló következmény a települési fizikai környe-
zet társadalmilag szabályozatlan átalakulása, a települési élet-
feltételek romlása. Fokozódik a települések fejlôdése és a te-
lepüléstudomány közötti szakadék.

A településfejlesztés tudományos hátterét jelentô kutatá-
sokat a regionalizmus, a területfejlesztés konjunktúrája rész-
ben fellendítette, az elôbbiek gyakran, bár nem kizárólag az
utóbbiak keretében folynak. A munkák nagy mennyiségûek és
jó minôségûek, illeszkednek a nemzetközi mezônybe. Ugyan-
akkor elsôsorban elméleti jellegûek és összehangolatlanok, a
számos kutatóhely koordináló program nélkül mûködik. A te-
lepüléstudományi kutatások iránti jelenleg elégtelen piaci ke-
reslet esetleg változhat a regionális (kistérségi) irányítási szin-
tek felelôsségének és gazdasági önállóságának várható növe-
kedésével. 
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5. Szakterületi elvárások és esélyek

A bekövetkezett gazdasági-társadalmi, környezeti stb. változá-
sok nyomán számos új kutatási feladatkör fogalmazódott meg
(elméletileg); ezek közül példaként csak néhányat említve: a
városrendezési elvek, az általános és a részletes településren-
dezési tervek (múltbeli) megvalósulása, következtetések a je-
len gyakorlatára; a privatizáció hatása a településszerkezet,
az urbanizált környezet átalakításának lehetôségére; a helyi
önkormányzatok önállóságának hatása a települések terület-
felhasználására stb; a településrehabilitáció feladatai és meg-
oldási módjai az új feltételek között, a fenntartható fejlôdés
forrásai a különbözô településtípusokban stb. A szükséges vizs-
gálatok program, illetve megbízás hiányában nem kezdôdtek
meg. 

A szakterülettel szembeni elvárások döntôen elméleti jel-
legûek, illetve egyes autonóm kutatók részérôl fogalmazód-
nak meg. A településtudományi kutatások végsô célja azon-
ban, hogy eredményeinek hasznosulása révén az adott ország
társadalma számára létrejöjjenek, hatékonyan mûködjenek
a korszerû igényeket kielégítô, a mindenkori társadalmi ér-
tékrendnek megfelelô települési keretek. A kutatási eredmé-
nyek a társadalmi-gazdasági folyamatokat szabályozó kor-
mányzati (regionális irányítási) tevékenységen keresztül
hasznosulhatnak. Az elmúlt évtized kormányzatainak irányí-
tó feladatai között azonban nem definiálták a településfej-
lesztési és -rendezési politikát. A központi irányítás látókö-
rébôl ezért is kiesett a településrendezési módszerek korsze-
rûsítésének ösztönzése és ellenôrzése, a hazai településrend-
szer szerkezeti átalakulásának ellenôrzése, illetve szabályo-
zása stb. Nehezíti a helyzetet a „településügy” minisztériu-
mok közötti megosztottsága is. (A településfejlesztés és -üze-
meltetés a Belügyminisztériumhoz, a településrendezés pe-
dig a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
tartozik.)

A magyar településtudomány felemás helyzetének meg-
szüntetése, nemzetközi élmezônyhöz való felzárkóztatása cél-
jából a következô intézkedések javasolhatók:

a) Folyamatos konzultációs segítséget kell nyújtani az ille-
tékes minisztériumoknak, felhíva figyelmüket a települési fo-
lyamatok nem kellô szabályozottságából eredô társadalmi kö-
vetkezményekre. Egyúttal ösztönözni kell a szabályozási tevé-
kenység kiterjesztésére, és ehhez a tudományos kutatási ered-
mények felhasználására.

b) A hosszú évtizedes kihagyás után ismét meg kell indíta-
ni a településrendezést szolgáló alapkutatásokat. Ehhez fel-
használhatók a meglevô szervezetek (VÁTI, BME Urbaniszti-
kai Tanszék); a finanszírozás kérdéses. (Kézenfekvô volna, ha
ehhez a pénzügyi forrásokat, illetve megbízásokat az FVM ad-
ná, vagy az Akadémia kutatási támogatást nyújtana.)

c) Meg kell oldani egyrészt a különféle szervezeteknél fo-
lyó, a településfejlesztés hátterét jelentô kutatási eredmények
szintetizálását (esetleg a tematikai összehangolást is), más-
részt elemezni és értékelni kell a településrendezési és -fej-
lesztési kutatások egymásra hatását. E feladat önálló kutató-
csoportot igényel, amely elhelyezhetô a jelenleg mûködô szer-
vezetek egyikében (VÁTI, BME, MTA RKK). A finanszírozás
ágazati, illetve akadémiai forrásból történhet.

6. Elvárások a bizottság szakmai 
tevékenységével szemben

A Településtudományi Bizottság a jelenlegi helyzetben – az
Akadémiai Törvényben foglalt egyéb teendôk ellátása mellett
– kiemelt feladatának tekinti a településtudományi kutatáso-
kon belüli egyoldalúság megszüntetését, a településrendezés
mûszaki tudományos bázisának helyreállítását a településren-
dezési alapkutatások ismételt megindításának ösztönzésével.
Fontosnak tartja továbbá, hogy létrejöjjön a szerteágazó, a te-
lepüléstudomány szélesebb körébe tartozó kutatások eredmé-
nyeinek szintetizálását lehetôvé tevô keret (szervezet). Ezek
a törekvések csak az érintett minisztériumok és a Magyar Tu-
dományos Akadémia pártoló közremûködésével és nem utol-
sósorban anyagi támogatásával valósíthatók meg. A bizottság
folyamatosan elemzi a településtudományi mûhelyek kutatá-
si tevékenységét, üléseire meghívja az illetékes minisztériu-
mok, fôhatóságok képviselôit és írásban is tájékoztatja az érin-
tett szervezeteket a tapasztalatokról.

MELLÉKLETEK

a „Magyar településtudomány 
az ezredfordulón” címû tanulmányhoz

1. A szakterület hazai tudományos 
kapacitásának fôbb adatai

Köztestületi tagok* Akadémikusok Doktorok Kandidátusok

(tudományos (PhD címmel

csoportok rendelkezôk)

szerint) 

Mûszaki tudomány
(településrendezés) - 4 2
Társadalomtudomány
(településfejlesztés) 1 19 57

*A „Köztestületi tagok 1999” c. kiadvány alapján elsôdleges becslés.

Kiemelkedô hazai mûhelyek:

BME Urbanisztikai Tanszék (településrendezés)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Kht. (településrendezés és -fejlesztés)

A szervezetszerû településtudományi kutatások 1965-ben kez-
dôdtek a VÁTI-ban. Az intézmény 1990-ig az ÉVM tervezô- és
kutatóintézeteként, 1990 és 1993 között állami tulajdonú vál-
lalatként, 1993 és 1997 között részvénytársaságként mûködött.
1997 óta közhasznú társaság. Az intézményben az elmúlt évek-
ben és jelenleg is folynak mûszaki fejlesztési és kutatási mun-
kák, fôként azonban háttérintézeti és tervezési megbízások-
hoz kapcsolódóan.
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MTA Regionális Kutatások Központja

(településfejlesztés)

Mint egyetlen vidéki székhelyû társadalomtudományi kuta-
tóintézetet az MTA fôtitkára 1984-ben alapította. Alapfelada-
taként fogalmazódott meg a magyar társadalom és gazdaság
regionális fejlôdésének, a településhálózat alakulásának ku-
tatása; a társadalmi-gazdasági térfolyamatok törvényszerûsé-
geinek feltárása, a területi fejlôdés várható irányainak elem-
zése, az elméleti és módszertani ismeretek bôvítése, a regio-
nális tudományok mûvelésének meghonosítása a felsôoktatás-
ban. Alapítása óta több új egységgel bôvült; a hazai terület- és
településfejlesztési kutatások legjelentôsebb tudományos bá-
zisa. Meghatározó részt vállalt az MTA stratégiai kutatási prog-
ramkörébe tartozó egyes tudományos feladatok megoldásából
(III. A területfejlesztési program tudományos megalapozása).

2. A szakterület nemzetközi összehasonlí-
tásban kiemelkedô kutatóhelyei

A fejlett nyugat-európai országokban a településtudományi ku-
tatások nagyrészt az egyetemek, fôiskolák tanszékein, illetve
intézeteiben koncentrálódnak. Emellett államilag finanszíro-
zott, illetve alapítványi támogatásokkal mûködô kutatóhelyek
is mûködnek: Ausztriában, Németországban, Hollandiában,
Franciaországban és más államokban is.

3. A szakterület kiemelkedô nemzetközi
szakmai szervezetei

Nemzetközi Építômûvész Szövetség,
az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának város- és regioná-
lis kutatásokkal foglalkozó munkacsoportja,
a HABITAT, amelynek tevékenysége az egész világra kiterjed,
Regional Science Association International,
Nemzetközi Földrajzi Unió.

4. A szakterület legfontosabb külföldi és
hazai folyóiratai

Külföldi folyóiratok:

Raumordnung und Raumforschung. Megjelenik Németország-
ban, a városfejlôdés regionális kérdéseivel, problémáival fog-
lalkozik.
Der deutsche Städtebau. Megjelenik Berlinben. A nyugati vi-
lág egyik markáns szakmai folyóirata a városrendezés-város-
építés témáiban.
Zur österreichischen Raumordnung. Ausztriában jelenik meg,
profilja hasonló a Németországban ilyen címmel megjelenô
laphoz. A városfejlôdés-városnövekedés regionális kérdéseivel
foglalkozik.
Stättebaukunde. A bécsi Mûegyetemen jelenik meg, a város-
rendezés-városépítés egyik „klasszikus” kiadványaként lehet
jellemezni.
Town and Country Planning. Angliában jelenik meg, az angol
városrendezés nagy múltú folyóirata, a városrendezés teljes té-
makörét átfogja.

Regional Planning. Angliában és Amerikában jelenik meg, a
regionális tervezés lapja elsôsorban, de rendszeresen foglal-
kozik városrendezési-városépítési témákkal is.
Papers in Regional Science. Az USA-ban jelenik meg. Az RSAI
szakmai világszervezet tudományos folyóirata. Rendszeresen
megjelentet településszintû tanulmányokat is (fejlesztési, te-
rületfelhasználási, telekgazdálkodási stb. kérdések) a regio-
nális léptékû írások mellett.

Hazai folyóiratok:

Magyar Tudomány. Az MTA havi folyóirata. Esetenként meg-
jelentet településtudományi írásokat is.
Tér és Társadalom. Az MTA Regionális Kutatások Központjá-
nak folyóirata. Megjelenik évente négyszer az MTA IX. Osztá-
lyának és az MTA RKK-nak a támogatásával. A terület- és te-
lepülésfejlesztés tudományos kutatási fóruma.
Falu Város Régió. A VÁTI Kht.-nek minisztériumok és más in-
tézmények támogatásával évi tíz alkalommal megjelenô folyó-
irata. Fôként településtudományi, településtervezési tanulmá-
nyokat közöl, de publikál regionális körbe tartozó írásokat is.
Területi Statisztika. A KSH kéthavonta megjelenô folyóirata.
Rendszeresen publikál településekre vonatkozó vizsgálati
eredményeket, elemzéseket is.
Földrajzi Értesítô. Az MTA FKI folyóirata.
Földrajzi Közlemények. A Magyar Földrajzi Társaság tudomá-
nyos folyóirata.

5. A szakterület legfontosabb (hazai) kon-
ferenciái

Sikeres települések és régiók Magyarországon. (Székesfehér-
vár, 1997. szeptember 4.). Az MTA Stratégiai Kutatások Prog-
ramja keretében rendezett konferencián megjelent és elôadást
tartott az Akadémia elnöke is.

“Településügyi” konferencia (Budapest, 1999. február 12.,
az Akadémia székházában). Az MTA Településtudományi Bi-
zottsága, Regionális Tudományos Bizottsága és a Magyar Ur-
banisztikai Társaság elnöksége szervezésében tartott konfe-
rencia megvitatta a településrendszer jellemzô folyamatait,
irányítási problémáit és ajánlásokat dolgozott ki az illetékes
hatóságok számára.

V. Falukonferencia – integrált vidékfejlesztés (Pécs, 2000.
június 26–27.). A konferencián, amelyet az MTA Regionális
Kutatások Központja rendezett települési (falusi) és regioná-
lis témákat vitattak meg.
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