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Bevezetés A kisvárosok az átalakulás folyamatában 
Vas megye példáján

I. BEVEZETÉS

1. A témaválasztás indoklása és a kutatás célkitűzései

A kisváros-problematika hosszú ideig a magyar geográfia sokszor 

elkezdett, de soha végig nem vitt kutatási próbálkozása volt. 1987-88-ban még 

egyetemi hallgatóként kaptam lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjak az MTA 

RKK Kecskeméti Településkutató Csoportjának „A magyar kisváros-hálózat 
átfogó vizsgálata” című kutatásába. Az 1980-as évek tudományos kutatásai ekkor 

már kritikusan vizsgálták a korábbi centralizáló településpolitikát. Ez ugyanis a 

fejlesztésre rendelkezésre álló erőforrások elfogytával nem tudta teljesíteni 
legfőbb célkitűzéseit sem: a települési hierarchia egyes szintjein belüli területi 
kiegyenlítődést. Sőt, merev modellszerűsége, „tervutasításos” jellege a telepü
lések közötti differenciák növekedéséhez vezetett. így az évtized vége felé 

felerősödő gazdasági, társadalmi, települési és területi válságfolyamatokban a 

kisvárosok - mint a modernizáció peremére került települések - egyre inkább 

kitüntetett szereppel bírtak. A település- és területfejlesztés változó feltételrend
szere, a csökkenő központi beavatkozások, a lokalitások növekvő autonómiája, a 

tulajdonviszonyok megváltozása pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a 

településformáló folyamatokról korábban nyert ismeretek mellett vizsgálni kell 
azokat a rugalmas tényezőket is, melyek a piaci viszonyok között is 

konvertálhatóak.
Eközben az 1990-es évek elején a városok között szembetűnő verseny 

indult fejlődési esélyeik javításáért, ami egyre inkább összefonódott a régiók 

versenyével is a kormányzat és az Európa Unió által adandó fejlesztési pénzekért. 
A városversenyben a hasonló adottságokkal és funkciókkal rendelkező szerep-
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löknek érdekévé vált megfogalmazni egyedi vonásaikat, különbözőségüket a 

versenytárstól, hogy sikerrel vonzzanak településükre beruházásokat, hiszen csak 

így bővül tartós módon a városban megtermelt jövedelem és a helyi adóalap. 
Mindez persze nem zárja ki azt, hogy a települések között kistérségi együtt
működés alakuljon ki a kölcsönös érdekazonosság elve alapján az integrálódó 

gazdasági térben. A helyi önkormányzatok tehát egyre több helyen ismerték föl, 
hogy jövőjük alakításához helyi forrásokat kell találniuk, ehhez pedig verseny- 

képessé kell tenniük városaikat gazdaságilag, akár a kedvező üzleti környezet 
megteremtésével, akár termelési szolgáltatásokkal, vagy éppen adottságaik haté
konyabb kihasználásával. Az új várospolitikának tehát nemcsak az a feladata, 
hogy működtesse a város műszaki - infrastrukturális hálózatát - napi problémákat 
megoldva - hanem a város tartós sikerére is koncentrálnia kell. (ENYEDI GY. 
1996.)

Ily módon a piacgazdaságba való átmenet egyik látványos kísérőjelensége 

lett az ország térszerkezetében, a településközi és társadalmi kapcsolatokban zajló 

változás. Vas megye e történelmi folyamatban komoly modernizációs eredmé
nyeket mutathat fel: gazdasága erőteljesen fejlődik, exportja növekvő, jelentős 

külföldi vállalkozásokat koncentrál, kedvezőek külső kapcsolatai. E relatíve 

dinamikus térség településhálózata azonban komoly térbeli konfliktusokkal küzd, 
és ez visszahathat a megye, azontúl Északnyugat-Dunántúl gazdasági stabi
litására.

1. Az aprófalvas térszerkezet és ennek elmaradott infrastruktúrája.
2. A középvárosok hiánya túlzott súlyt ró a kisvárosokra. Szombathely 

mellett e kisvárosok termelik ugyan a GDP jelentős részét, de a helyi 
vállalkozások gyenge aktivitása azt mutatja, hogy gazdaságuk még nem
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tudott integrálódni a külföldi vállalkozások által teremtett gazdasági 
erőtérbe. így a munkahelyeik is erősen külső érdekektől függnek.

3. A kisváros-hálózaton belül Celldömölk és Vasvár ráadásul elmaradott - 
belső - perifériák centrumai, nem reménykedhetnek gyors fellendü
lésben, külső forrásokat csak nehezen tudnak vonzani.

Mindezek alapján a megyét hátrányosan érinti, ha fejlettségi szintjét csak az egy 

főre jutó GDP alapján ítélik meg, és a pénzeszközök elosztásánál ennek szánnak 

kitüntetett szerepet az országos területfejlesztési koncepcióban. Nem kétséges 

ugyanis, hogy a modernizációs fejlődés térbeli megjelenésében egyszerre vannak 

jelen erőteljes, új, sikeres dimenziókat kijelölő folyamatok, és a potenciális 

felzárkózás ellenében ható tényezők.
Ebben az összefüggésben különösen izgalmas kérdés az, hogy

- a kisvárosok képesek-e teljesíteni központi fünkcióikból adódó felada
tukat a sajátos Vas megyei településhierarchiában, a kisváros-hálózat 
jelenlegi állapotában megfelel-e a vele szembeni elvárásoknak?

- Milyen a kisvárosi önkormányzatok hozzáállása a változásokhoz, az 

átalakulásban milyen szerepet vállalnak? Megvan-e az a szükséges 

szakértelem, amely elengedhetetlen a települések versenyképességének 

fokozásához, a beruházások vonzásához, és amely szakértelem felelős a 

kisvárosok arculatának formálásáért? Mindezt azért tartom lényegesnek, 
mert a kisvárosok szellemi potenciáljával kapcsolatban a rendszerváltás 

kezdetén túlzott elvárások fogalmazódtak meg, de ezek rövid távon 

egyelőre nem igazolódtak.
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2. A kisváros-problematika társadalomföldrajzi megközelítése

A kisvárosok értékes elemei a településszerkezetnek. Szerepük nagyon 

fontos az arányos településhálózatban, az urbanizációs folyamatokban. A 

kisváros-hálózat ugyanis, amennyiben jól látja el feladatát, városias életformát 
közvetít a falusias vidéke felé, így mérsékelve a falu-város közötti különbséget. 
Lényeges tehát az, hogy milyen központi funkciókkal rendelkezik, ezek vonzása 

mekkora környezetre terjed ki. Ahhoz azonban, hogy kistérségének tényleges 

gazdája legyen egy kisváros, elengedhetetlen az is, hogy megújuljon saját városi 
miliője, humán erőforrása, versenyképessége, mellyel új helyi erőforrásokat tud 

nyújtani. Ezen jelenségcsoportok dinamikus fejlesztése mára már elodázha
tatlanná vált, hiszen nyilvánvaló az, hogy számos kisváros gazdasági bázisának 

további bővítési forrásai kimerültek, gondolok itt a lakosság elöregedő kor
szerkezetére, rossz egészségi állapotára, a kisvárosok népességmegtartó erejének 

csökkenésére, a város és vidéke között akadozva működő kapcsolattartásra.
Szükséges tehát különbséget tenni kisváros és kisváros között. Ezt számos 

szempont alapján megtehetjük. A társadalomföldrajz leggyakrabban a demog
ráfiai helyzetet, gazdasági teljesítőképességet, az infrastrukturális mutatókat és az 

intézményi ellátottságot vizsgálja, de figyelme kiterjed a település adottságaira, a 

környezet állapotára, a helyi társadalom működésére is. Ezek alapján határozható 

meg a település pozíciója a térszerkezetben, amelyet szemlélhetünk országos, 
regionális, vagy megyei aspektusból.

A kisváros-problematika jelentkezik abban is, hogy nagyon nehéz defi
niálni e településkategóriát, hiszen a „kis” jelző jelentheti a fogalomban a 

településforma méretét, viszonylagosságát, tartalmát és formáját. Abszolút mére-
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tét nézve a kb. 10.000 és 30.000 közötti lakossal rendelkező, városi jogállással 
bíró településeket tekintik kisvárosnak.
Talán nem is annyira a méretük fontos a településhálózatban, sokkal inkább 

szerepkörük és társadalmi megítélésük. A kisváros ugyanis olyan településforma, 
amely könnyen áttekinthető, naponta bejárható, ideális keretét nyújtja a helyi 
politika érvényesülésének. Legjellegzetesebb ismérve pedig területellátó termé
szetes kistérségi központi szerepköre, amely tartalmában, fejlettségében eltérő 

ugyan, de leírható. Mai kisvárosaink az országos átlagot tekintve 15 falusi tele
pülés számára jelentenek elsődleges városi központot - más-más színvonalon 

míg Vas megyében átlagosan 30 település társadalmi-gazdasági problémáját kell 
kezelnie egy városnak. Azonban itt, a településrendszerbe való illeszkedésnél 
súlyos válságjelek mutatkoznak. Sokuk gazdasága egyoldalú és követő jellegű. 
Azokban a kisvárosokban, amelyek válságágazatokat tömörítettek, jelentős 

gazdasági leépülés következett be, ami súlyos foglalkozási gondokat okozott, és 

ez nemcsak a városi lakosságot, hanem a beingázó falusi népességet is hátrá
nyosan érintette. Ráadásul a helyben élőknek alacsony szintű a gazdasági, piaci, 
valamint a termék és tevékenység-fejlesztési ismerete, ami erősen megkérdőjelezi 
a települési funkciók megújulását - megújítását.

Ennek a súlyos helyzetnek az okait a magyar urbanizációs folyamatban 

kell keresnünk. A hazai városfejlődés követte újkori történelmi anomáliáinkat - 
hiszen az urbanizációs folyamat alapvetően következmény 

jellegű, szakaszos kifejlődésű. А ХУП-ХУШ. században a felerősödő periféria 

helyzetünkből következően kis létszámú és vagyonú gyenge polgárság fejlődött 
ki, amit csak tetézett, hogy a tőkés fejlődés számára a feltételek még а XIX. 
század első felében is kedvezőtlenek voltak. így többnyire csak szűk területen 

folyt szerény - túlnyomórészt agrár - piaci tevékenység, céhes kézműiparral,

nem véletlenül

^ \s\
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néhol egyházi - adminisztrációs funkcióval bővülve. (SÜLI-ZAKAR I. 1990.) A 

török hódítás hatásaként városhálózatunk hézagos lett, és inkább a feudális 

energiák megerősödésének, nem pedig a polgári tőkeakkumulációnak kedvezett, 
így az ipar nem a szerves polgári városfejlődésből bontakozott ki, hanem 

fordítva, éppen az iparosítás indította el a megkésett városfejlődést. (KONRÁD 

GY. - SZELÉNY11. 1971.)
A magyar tőkés átalakulás kezdetei az 1870-es években aztán új irányt 

szabtak a megkésett és lassú kisváros-fejlődésnek. Lendületet vesznek a jelen
tékeny iparra szert tevő kisvárosok, ezekben a városi és ipari fejlődés teljesen 

összefonódik az urbanizáció első szakaszában. Mellettük kiemelkednek a keres
kedelem és közlekedés - elsősorban a vasút - új központjai, és biztosan prospe
rálnak a zömmel agrárnépességet tömörítő nagybirtok - üzemi háttérrel rendel
kező települések is. (T. MEREY K. 1990.)
Ez a meginduló kapitalista fejlődés azonban nem tudott kiteljesedni, hatása nem 

mindenhol jelentkezett. Az idő ugyanis túl rövid volt ahhoz, hogy a kisvárosok 

helyi társadalma polgárivá, városivá formálódjon át. Beluszky Pál szavaival 
„sajátos űrbe kerültek kisvárosaink: feudális kori energiáik elenyésztek (pl. a 

mezővárosi rang, a vásártartási jog, a kézműipar), a kapitalizmuskori város- 

fejlesztő energiákból viszont még alig részesültek.” (BELUSZKY P. 1988.)
A két világháború között a csonka megyeszékhelyeket találjuk az urba

nizációs hullám tetején, de viszonylag stabil helyzetben voltak a polgárosodó 

nyugati típusú kisvárosok is. Sok kisváros sorsa viszont attól függött, hogy meg 

tudta-e őrizni a közigazgatási centrum-szerepét, a járási székhely rangot. 1945-ig 

tehát nem a városok számszerű gyarapodása volt a városodás legfontosabb 

jellemzője, hanem inkább a meglévő városok népességének a növekedése.
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A településhálózat változásának felülről való irányításában а П. 
világháború után a fő jelszó a centralizáció lett, ami az állam szerepének fokozá
sával járt együtt minden téren. A kisvárosok új konfliktushelyzetbe kerültek: 
iparosítás címén a semmiből felépítendő szocialista ipari kisvárosokat preferálták, 
amit jól jelez, hogy 1945 és 1960 között 13 település lett város, közülük 9 ún. 
szocialista város, zömmel az ország energiatengelyében. Eközben országszerte 

erőszakosan elsorvasztották a szabadvállalkozásra épülő tercier szektort. Az 

alföldi mezővárosokat külön is sújtotta a mezőgazdaság kollektivizálása a 

paraszt-polgári fejlődés negligálása. Lassan eltűntek a kisvárosság olyan fontos 

alkotóelemei, mint az autonóm lokális szellemi élet, vagy a saját egzisztenciára 

épülő, a többség által elfogadott értékrenddel rendelkező kisvárosi létforma. 
(BÉRÉNYI I. 1992.) Közben az erősödő hatalmú megyék minden pénzt a 

megyeszékhelyekre koncentrálnak: az urbanizáció súlypontja a nagy- és közép
városokra helyeződött, a kisvárosok fejlődése stagnált. Az 1960-as évtizedben 

csak újabb 10 települést nyilvánítottak várossá. Ez az állapot az 1970-es évekig 

tartott, mindaddig, amíg a decentralizációs iparosítási hullám és vele össze
függésben a központi településfejlesztés el nem érte a kisváros-hálózatot. Ekkor 

kezdődött az urbanizációs fejlődés második, relatív dekoncentrációs szakasza. 
(ENYEDI GY. 1988.) Az ország térségi fejlődésében nivellálódás indult meg, 
aminek hátterében a termelés intenzívebbé válása és a területi munkamegosztás 

erősödése állt. Az ipari telephelyek létesítését azonban nem követte a kívánatos 

infrastruktúra-fejlesztés, sőt az anyagi eszközök hiánya miatt országosan - a 

településhierarchia minden szintjén - hátrányos megkülönböztetés, elhanyagolás 

érte az infrastruktúrát. A már meglévő infrastrukturális elemek túlterheltté, 
túlzsúfolttá váltak, ennek következtében többnyire pusztultak, műszaki állaguk 

romlani kezdett. (BELUSZKY P. 1988.) Az 1970-től számított negyedszázadban
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a városok száma közel megháromszorozódott: a városok számszerű gyarapodása 

1970-1985 között a városiasabb Dunántúlon, míg 1986-1995 között többnyire az 

alföldi és az északi megyékben volt erőteljesebb. A fejlődés azonban csak látszó
lagos: miközben a magyar kisvárosi urbanizáció nekilendült, a koncentráció saját 
színvonalához nézve túlzott.

1986-1990 között kiugróan sok, 57 volt a várossá nyilvánítások száma. (1.
táblázat)

1. táblázat

A városok száma az időszak 
végén

A várossá nyilvánítások 
száma

Időszak

541945-1950 5
621951-1955 8
631956-1960 1
631961-1965
761966-1970 13
831971-1975 7
961976-1980 13
1091981-1985 13
166571986-1990
2001991-1995* 36
2181996-1997 18

A városodási folyamat a magyar településhálózatban
Forrás: Helyzetkép a megye városairól KSH Vas Megyei Igazgatóság 1997. 
*Boglárlelle Balatonboglárrá és Balatonlellévé, Hajdúhadháztéglás Hajdúhadházzá és Téglássá 

való szétválásával az összevont városok megszűntek, emiatt a városok száma kettővel kisebb 

mértékben növekedett.
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A kisvárosok az átalakulás folyamatában 
Vas megye példáján

Bevezetés

Ennek az is az oka, hogy 1984. január 1-jén megszűnt Magyarországon a járási 

területbeosztás, a közigazgatás így kétszintűvé vált. A települések közvetlen 

irányítását 139 igazgatási városkörnyék központi településére bízták, meghatá

rozott igazgatási funkciók gyakorlásának jogával. Ennyi város azonban nem volt, 

így a feladattal 34 községet is meg kellett bízni, amelyeket felruháztak a „városi 

jogú nagyközség” címmel. Ez a történelmi előzmények nélküli állapot nem volt 

sokáig tartható, ezt jelezte, hogy az 1986-ban várossá nyilvánított 16 település - 

Tokaj kivételével - e települések közül került ki. A következő alkalommal, 1989- 

ben 41 település kapott városi rangot, közöttük a még meglévő 19 városi jogú 

nagyközség. Ezután - a választások éveit kivéve - minden évben adományoztak 

városi címet. Az 1997. július 1-jei 12 várossá nyilvánítással a városok száma 218- 

ra emelkedett, a városlakó népesség száma megközelítette a 65%-ot.

Az elmondottak alapján a következő tipizálási kísérlet tehető (CSATÁRI 

B. 1990.) e településkörben:

a) tradicionális-történeti kisvárosok

b) alföldi mezővárosok

c) az ún. „szocialista” ipari kisvárosok

d) a budapesti agglomeráció alvó, bolygó kisvárosai

e) az OTK tudatos kisvárosfejlesztési programjának megfelelően 1975- 

1985 között várossá nyilvánított települések

f) a legutóbb várossá vált funkcióhiányos kisvárosok, városi címük „meg

előlegezett” jellegű

g) nem osztályozható, egyedi kisvárosok
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3. Vas megye településhálózatának bemutatása

3.1. Történeti áttekintés

Vas megye történelme elválaszthatatlan a Kárpát-medence nagy sorsfor
dulóitól. Nyugati fekvése hol előnyt, hol hátrányt jelentett számára. A római 
hódítás előtti évezredben venétek, pannonok, illírek, kelták éltek itt. E népek 

később nagy szerepet játszanak majd az antik és koraközépkori Európa állam- 

alapításaiban. Vasat is használó kultúrájuk kapcsolatot tartott fenn Itáliától az 

Északi-tengerig. Ekkor született a vasi tájon délről-északra haladó transzkon
tinentális kereskedelmi útvonal, a borostyánkő út. Mellette jól védhető ipari - 

kereskedelmi - szellemi központokat tárt fel a régészet a velemi Szent Vid 

hegyen, illetve a Ság hegyen (LENGYEL P. 1964.). A római közigazgatás alatt a 

mai Szombathely őse, Colonia Claudia Savaria lett a terület kereskedelmi és 

igazgatási központja. A romanizált őslakosság - elsősorban a centrumként szol
gáló településeken - a római uralom után is fennmaradt, miközben hunok, 
longobardok, avarok váltották egymást. A IX. században az Alpokalja a Frank 

Birodalom keleti peremterülete volt, egyházi fennhatóság alatt állt, a frank grófok 

pedig a feudalizmus viszonyai szerint adományoztak földbirtokokat.
Ezt a pannon-római örökséget találta itt a honfoglaló magyarság, 

megszállva a Dunántúl füves pusztáit, tölgyerdős dombvidékeit. A domborzat 
kedvezett a gazdasági tevékenységnek, a kalandozások lezárultával pedig határőr 

népeket telepítettek ide, a gyepűvidékre a magyarok (Őrség). A terjeszkedő 

földműveléssel együtt már a középkorra kialakult a megye aprófalvas, sűrű 

településhálózata, népsűrűsége pedig (10 fő/km2) magasabb volt az akkori 
országos átlagnál (6-8 fő/km2).
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A török hódításig töretlen ívű volt a fejlődés, melyet nem tört meg a Rába- 

völgyét sújtó tatár pusztítás sem. A térség centrumai erős kereskedelmi szálakkal 
kötődtek a középkori Európa déli központjához, a Mediterráneumhoz. A megye 

sokat profitált ezekből a kapcsolatokból, és az előnyös helyzetét, termelési 
kultúráját csak gyarapította a német hospesek betelepülése Kőszeg környékére a 

XTV-XV. században. A török hódítások előtt a mai megye területén Kőszeg és 

Sárvár volt szabad királyi város, mellettük Szombathely, Körmend, Szent- 

gotthárd, Vasvár és Vép voltak fontosabb települések.
A török hódoltság alatt nem érték nagy megrázkódtatások, a megye 

többnyire a királyi Magyarországhoz tartozott. Kőszeg 1532. évi ostroma, a 

rendszertelen portyázások és az 1664-es szentgotthárdi csata jelentették a komo
lyabb hadi eseményeket. Ezt a viszonylagos nyugalmat használták ki az Alföldről 
idemenekülők, de ekkor telepedtek le a megye nyugati szélén a horvátok is 

(Horvátzsidány, Narda, Horvátlövő, Felsőcsatár környékén).
A török megszállás után Vas megye fejlett régiónak számított az 

országban, a XVHI. században népsűrűsége 4-5-szöröse volt az alföldi megyék 

értékeinek, majorsági gazdálkodása kiterjedt volt. A kezdeti iparosodás nagyobb 

lendületet a kiegyezés után vett, a XIX. század 2. felének dinamikus kapitalista 

fejlődése erőteljes polgári átalakulással társult. A jobbágyfelszabadítás után 

modernizálódott a centrum települések arculata, több - azelőtt önállósággal nem 

rendelkező - mezőváros és falu szakadt ki az uradalmak szervezetéből és kezdett 
önálló életet élni (T. MÉREY K. 1990.). Kommunális alapellátottságuk kiépült, a 

kirajzolódó vasút- és közúthálózat révén pedig bekapcsolódtak a régió vérkerin
gésébe. A gyári nagyipar megtelepülésével népességszámuk nőtt. Bécs piacára 

létesültek a textilipari üzemek (Szombathely, Szentgotthárd, Kőszeg), az egyre 

erősödő árutermelő mezőgazdaság nyersanyagát magas szinten dolgozta fel az
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élelmiszeripar (Sárvár, Szombathely). Az iparral foglalkozó lakosság a térség 

városaiban meghaladta a kereső népesség egynegyedét, de jelentős szerep jutott a 

foglalkozási szerkezetben a kereskedelemnek és a vasúti csomópontokban a 

közlekedésnek is (Celldömölk). Szombathely kellemes és szép várossá formá
lódott, a századfordulón kezdték a megyeszékhelyet a „Nyugat Királynőjének” 

nevezni.
Az első világháború lefékezte és meggátolta ezt a dinamikus fejlődést. A 

trianoni békeszerződés miatti területvesztés után két szempontból is megváltozott 
Vas megye helyzete. Egyrészt az országon belül perifériára szorult, másrészt 
Szombathely, Kőszeg, Szentgotthárd elvesztették természetes kistérségi kapcso
lataik jelentős részét. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a határok ekkor még 

könnyen átjárhatók voltak, tehát inkább csak az említett települések szenvedtek 

hátrányt. 1945 után azonban - a vasfüggöny leereszkedtével - megmerevedett 
határ már a megye egészét kedvezőtlen helyzetbe hozta. A Szovjetunióval kiépí
tett politikai-gazdasági kapcsolatok miatt a megye megítélése romlott, nyugati 
határ menti fekvése miatt belső perifériának számított. Nem épülhettek meg 

fontos beruházások, településeit elkerülték az állami fejlesztések. (Igaz, nem 

települt ide mai értelemben vett válságiparág sem.) Népessége csökkenésnek 

indult, különösen a határsávba került településeké, így a megye nyugati irányú 

kapcsolatrendszerei jelentősen meggyengültek. Az 1970-es évektől a politikai 
enyhülés, a fokozatosan felpuhuló korlátozások megváltoztatták Vas megye 

helyzetét. A kedvező megítélés az 1980-as évek gazdasági irányváltásával és az 

1990-es rendszerváltással vált egyértelművé. A határok megnyíltával helyzete 

ismét felértékelődött, gazdasági tere megerősödött: ezt jelzik az új bel- és külföldi 
beruházások (legismertebb példája a szentgotthárdi GM Opel), a megsokszo
rozódó idegenforgalom, az újonnan megnyílt határátkelőhelyek Ausztria és
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Bevezetés

Szlovénia felé. Mindez azonban csak a megyeszékhely környékére, és a főközle
kedési utak mentén kirajzolódó innovációs sávokra igaz, itt a posztindusztriális 

fejlődés jegyei is megfigyelhetők már. Ezzel szemben a megye déli és keleti 
részén a kedvezőtlen gazdasági-demográfiai folyamatok hatnak továbbra is.

3.2. A megye településhierarchiája

A településeknek a településhálózatban elfoglalt helyük és funkcióik 

alapján kialakult térbeli rendjük, hierarchiájuk. Viszont maga a település
hierarchia soha nem jelentett stabil állapotot, a politikai, a társadalmi, gazdasági 
változások, folyamatok hatással vannak rá, alakítják. Tehát amikor egy térség 

településhálózatát, annak térbeli rendjét elemezzük, soha nem feledkezhetünk 

meg arról, hogy ez a folyamatnak egy állapota az adott időmetszetben.
Láttuk, hogy a megye településhálózata évszázados fejlődés eredménye, 

melyet az utolsó 50 év - az utolsó évtized különösen - és a jelen is folyamatosan 

formál. A rendszerváltás után az önkormányzati törvény ugyanis a település- 

hálózat atomizációjának irányába hatott, széttörte a korábbi adminisztratív 

szerveződéseket. így alakulhatott meg országosan a 3200 települési önkormány
zat (Vas megyében 216), azaz ahány település, annyi önkormányzat. Ez a 

következő, jól ismert problémákra hívja fel a figyelmet: a megye település
hálózata jellegzetesen aprófalvas térszerkezetű, a középvárosok hiánya pedig még 

jobban kiemeli a megyeszékhely túlzott súlyát. Sokáig a városhiányossággal is 

számolni kellett: 1945 után több, mint két évtizedig csak két település, 
Szombathely és Kőszeg volt városi jogállású. Sárvár 1968-ban nyerte vissza a 

kiegyezés után elvesztett városi címét, majd 10 év múlva Celldömölk és Körmend 

kapott városi rangot. Szentgotthárd 1983-ban, Vasvár pedig 1986-ban nyerte el 
ezt a címet, míg a legfiatalabb várost, Csepreget 1995-ban avatták. Ezzel Vas
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megye városainak száma ma nyolc, és elhelyezkedésük a megye aprófalvas, sűrű 

településhálózatát stabilabbá, egészségesebbé alakította.
A tradicionális aprófalvak és kistelepülések tudatos háttérbe szorítása miatt 

e települések népessége erősen megfogyott, elöregedett az előző évtizedekben. 
Mivel hazánkban a településnagyság szoros összefüggésben van a fejlettséggel, 
az aprófalvak komoly gondokkal küzdenek. Nem, vagy csak nehezen tudnak 

megfelelni alapellátási - közszolgálati funkcióiknak, kis népességük a szükséges 

infrastrukturális fejlesztéseket sem tudja finanszírozni (KOCSIS ZS. 1996.), és 

elmaradottságuk még inkább szembeötlő, ha centrumhiányos térségben fek
szenek. Jó utak, közvetlen buszjárat és vasút hiányában a távolabbi centrumok 

nehezen elérhetők, az utazás még kis távolságra is időigényes és drága, ha rossz 

közlekedésföldrajzi adottsággal rendelkezik a térség. Az évtized első felében a 

megye településeinek 92,6%-a 2000 főnél kevesebbet számlált, és ezekben élt az 

összlakosság 36,9%-a. Az átlagnépesség a városokkal együtt is csak 1295 fő volt, 
míg ugyanez az adat az országban 3485 fő. Mivel Szombathely nem tudta 

felszívni a faluról elvándorlók tömegét, a kisvárosok fejlődése pedig későn indult 
csak meg, a megye komoly népességvesztéssel fizetett.

Az aprófalvak térbeli csoportosulása több okra vezethető vissza: egy 

részükben földrajzi-domborzati okok miatt kevés a művelhető földterület, ezért 
hagyományosan kis területűek és kis népességűek ezek a települések. A Rába- 

völgyétől délre és keletre elhelyezkedő sáv, az Őrség északi része, a Hegyhát, 
Kemenesalja déli része tartozik ide. Más okból küzdenek a rohamos elnépte
lenedés problémájával a határhoz közeli falvak: itt a több évtizedes hátrányos 

politikai megkülönböztetés, a határsáv elzártsága vezetett az előbbihez hasonló 

gondokhoz.
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A települések területének nagyság szerinti megoszlását figyelve a falvak 

közül szigetszerűen emelkednek ki a városok területei (min.: 293 ha, max.: 9752 

ha). Az átlagos területnagyság 1595,64 ha, ami azt jelenti, hogy a megyében 

magas a településsűrűség értéke: 100 km2-re 62,7 település jut. A települési és 

térségi együttműködés jó példája a Szombathely - Kőszeg agglomerálódó övezet, 
amely évek óta egységesen összehangoltan fejlődve mára egy urbánus folyosóvá 

vált, illetve más szempontból tűnik ki a megye településhálózatában Bük és 

Csepreg, a két egymást kiegészítő ikercentrum, amelyek együttműködve egy 

alapvetően rurális térségben tölthetnek be fontos térségi ellátó szerepkört.
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II. KÖZPONTI FUNKCIÓK FELTÁRÁSA

1. Központi szerepkörök a nem városi jogkörű településekben

Egy aprófalvas településhálózatú, elmaradott településekből, kistérségek
ből álló régióban különösen fontos azt megvizsgálni, hogy a megye tér- 

szerkezetében a sokszor hiányos intézményi ellátottságú városok mellett mely 

települések rendelkeznek központi funkciókkal. E települések szerepkörükkel 
képesek-e a más városok által le nem fedett térben a keletkezett űrt pótolni, 
bizonyos szerepköröket átvállalni? A központi funkciók olyan magasabb szintű 

szerepkörök ugyanis, melyek a nem mindennapos szükségletek megfelelő minő
ségi színvonalon történő kielégítésére szolgálnak. Az ezeket a feladatköröket 
megszerző, működtető települések pedig környékükre vonzást gyakorolnak.

A nem városi jogkörű települések központi funkcióinak feltárásához a 

következő intézmények, társulások meglétét vagy hiányát vizsgáltam: körjegyző
ségi központokat, az építésügyi hatósági központokat, a csatornamű társulásokat. 
A vízmű társulatok mára már megszűntek, vagy megszűnőben vannak, hiszen a 

vízellátás megyeszerte megoldott. Mivel a társulatok meghatározott feladatra 

jöttek létre, a beruházás megkezdésétől számított 10 éven belül felosztanak. A 

gáztársulásokról az ÉGÁZ Rt. az energiaszektor privatizáció előtti állapota miatt 
adatokat nem szolgáltatott. A gáz vezetésekor azonban nem különböző önkor
mányzatok társulnak, hanem minden önkormányzat maga alakít gáztársulást.

Figyelembe vettem továbbá a felnőtt háziorvosi körzetek központjait, az 

általános iskolai központokat, a hatósági állatorvosi központokat és a gazda
jegyzői körzetek központjait.
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Az adatokat egyrészt a megyei igazgatási szervektől sikerült beszerezni 
(Köztársasági Hivatal, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Vas Megyei 
Pedagógiai Intézet, ÁNTSZ, Agrárkamara), másrészt e meglévő adatbázist bőví
tették azok a kérdőívek, amelyeket az egyes önkormányzatok vezetői töltöttek ki. 

A központi funkciók vizsgálatához 4 csoportot alakítottam Id:
I. csoport: központképző funkcióval nem rendelkező települések 

П. csoport: 1-2 központképző funkcióval rendelkezők csoportja 

Ш. csoport: 3-4 központképző funkcióval rendelkezők csoportja 

IV. csoport: 5, vagy ennél több központképző szereppel rendelkező 

települések csoportja.
A Vas megyei települések központi funkciók szerinti csoportosítását mutatja az 1. 
ábra.

A legnépesebb kategória a központi funkcióval nem rendelkezőké, ide a 

települések 60%-a, szám szerint 131 település tartozik. A második csoportba 

sorolódott 43 község, az összes település 20%-a. A harmadikba 25 település, azaz 

12% tartozik, a negyedik csoport értékeit pedig 17 település, azaz 8% érte el. Az 

utóbbi körbe sorolódtak természetszerűen a kisvárosok és a megyeszékhely is, 
Vasvárt kivéve, amely a harmadik kategóriában foglal helyet.

Nemcsak az alapellátottság mértéke és a települések nagysága között van 

szoros összefüggés, hanem a több településre kiterjedő központi funkciók száma 

és az átlagos lélekszám között is. A központi funkcióval nem rendelkező 

települések átlagos lélekszáma 379, a 131 idetartozó községből csak négy község 

lélekszáma haladja meg az 1000 főt. E kategóriába tehát túlnyomórészt az 

aprófalvak kerültek. A központi funkciók számának emelkedésével az átlagos 

lélekszám is nő: a második kategóriában 751, a harmadikban 882, a negyedikben 

a városokkal együtt 9928, a városok nélkül pedig 1810 fő.

20



1. ábra Központképző funkciók Vas-megyébea

:

Jelmagyarázat ■

Központképző funkcióval nem rendelkeznek

1-2 központképző funkcióval rendelkező település

3-4 központképző funkcióval rendelkező településK)

?■ •
5 vagy ennél több központképző szereppel rendelkező
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Központi funkciók feltárása

На a IV. csoportot a városok nélkül vizsgáljuk, látható, hogy a 10 

településből 5 - Torony, Gencsapáti, Söpte, Vép, Vasszécsény - a Szombathelyt 
övező gyűrűben helyezkedik el, számukra tehát a megyeszékhely-közeliség 

jelentett előnyt a több településre kiterjedő funkciók megszerzésében és működ
tetésében, tehermentesítve ezzel a várost. Feltűnő az is, hogy a megye elmaradt 
térségének számító déli, aprófalvas régióhoz csak Jánosháza, Győrvár és Ori- 

szentpéter tartozik, illetve a városok közül Szentgotthárd. Igaz viszont, hogy a 

„középmezőnyhöz” tartozó, 3-4 központi szereppel rendelkező 25 település közül 
az elmaradott térségben 11 található, azaz a csoport 44%-a, köztük a városi 
ranggal bíró Vasvár. E települések valamit enyhítenek az egyetlen nagyobb cent
rum vonzásába sem eső aprófalvak gondjain, hiszen többségük körjegyzőséggel, 
körzeti orvossal, körzetesített általános iskolával és állatorvossal rendelkezik. 
Igaz az is, hogy gazdasági, igazgatási erejük ahhoz már nem elegendő, hogy 

maradéktalanul lefedjék a városok által üresen hagyott teret.
Az egyaránt 5-5 központi funkcióval rendelkező Bő és Répcelak számára a 

megye északi határán pedig az jelent előnyt, hogy fontos útvonalak közelében 

helyezkednek el, közlekedés-földrajzi helyzetük tehát kedvező.
Az 1-2 központi funkcióval rendelkező községek szóródása egyenletes, bár 

az elmaradott térség itt is rosszabb mutatókkal rendelkezik, míg a megye telepü
léseinek 35%-a tartozik ide, addig a térséghez a II. csoportból csak a megye 

településeinek 9%-a sorolódik.
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a társulások központjai ma is a 

nagyobb településekben találhatók, de az 1-2 központi funkció jelenléte még nem 

jelent központi szerepkört a település számára, ugyanakkor azok a települések, 
melyekben 4-5 funkció jelen van, már rendelkeznek térségszervező erővel. Ezek 

azok a települések, melyek alapellátottságuk alapján már elemi centrumként
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viselkednek, külön csoportot alkotnak. Ezek közvetlenül a városok alatti 

hierarchiaszinten helyezkednek el. Centrum szereppel főleg azok bírnak, melyek 

az elmaradott térségekben a perifériákon találhatók (Őriszentpéter, Jánosháza, 

Répcelak), s nem Szombathely agglomerációjában (Torony, Vép, Söpte). Az 

előbbi csoport tagjai eséllyel pályázhatnak a kisvárosi rang megszerzésére is, 

hiszen a megye centrumhiányos kistérségeiben találhatók, ahol a térszerkezet 

igényelné a városok jelenlétét.

2. A városok központi szerepe és fejlődése a statisztikai adatok 
tükrében

2.1. Népmozgalmi, munkaerőpiaci adatok

A megye egyenletes eloszlású városhálózatában Szombathely kiemelkedő 

szerepet játszik mind mérete, mind gazdasági potenciálja és infrastrukturális 

ellátottsága alapján. A megyeszékhelyet - az ország 9. legnagyobb vidéki városát 

- azonban nem követik a középvárosok, hiszen a második legnépesebb Sárvárnak 

megközelítően csak 16000 lakosa van, Körmendé kissé meghaladja, Celldömölk 

és Kőszeg lakossága pedig nem éri el a 12000 főt. Szentgotthárd, Vasvár és 

Csepreg népessége 10000 fő alatti, utóbbi kettő a legkisebb népességnagyságú 

városokhoz sorolható. A megyeszékhely tehát jelentős túlsúllyal rendelkezik a 

megye népességén, de a városi népességen belül is. (2. táblázat, 2. ábra)
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2. táblázat

Lakónépesség Népsűrűség
1996 végén, 

fő/km2
Megnevezés változása 1990 és 1996 

között1996 végén megoszlása
%

szám szerint %-ban
Szombathely 82969 -2733 -3,2 54,6 853
Celldömölk 11865 -237 -2,0 7,8 226
Csepreg 3397 -153 -4,3 2,2 67

12707Körmend 421 3,4 8,4 241
Kőszeg 11716 -501 -4,6 7,7 214
Sárvár 15687 -161 -1,0 10,3 243
Szentgotthárd 9030 354 5,94,1 133
Vasvár 4740 -128 -2,6 3,1 86
ÖSSZESEN 152111 -3138 -2,7 100,0 307

Népesség, népsűrűség
Forrás: Helyzetkép a megye városairól 1997 KSH Vas Megyei Igazgatóság

Az 1990-1996 közötti időszakban jelentősen csökkent vasi városaink lakó- 

népessége, Körmend és Szentgotthárd kivételével, ahol növekedés tapasztalható. 
A kisvárosoknál a lakosság százalékos csökkenése Kőszegen és Csepregen volt a 

legerőteljesebb, míg a szám szerinti csökkenés Kőszeg után Celldömölkön. A 

népesség fogyásának az az oka, hogy az utóbbi években felerősödtek a termé
szetes népmozgalmi folyamatok negatív tendenciái. Az 1990-es évek elején a 

még kismérvű természetes szaporodást 1993-tól a természetes fogyás váltotta fel, 
mivel szembetűnően csökkent az élveszületések száma, megnőtt viszont a 

halálozásoké. 1990-ben 1000 lakosra még 11,5 élveszületés jutott, 1996-ban már 

csak 10, a halálozási ráta viszont megnőtt 1 l,5%o -ről 12%o -re.
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A vándorlási különbözet csak Kőszegen és Szentgotthárdon pozitív, itt a 

bevándorlás meghaladta az elvándorlás mértékét. A többi városban a beván
dorlások csökkenése, az elköltözések számának az emelkedése miatt a vándorlási 
egyenleg negatívvá vált, különösen rossz a vándorforgalom mutatója Vasváron. 
(3. táblázat)

3. táblázat

Természetes 
szaporodás, 
ill. fogyás

Élveszületés Vándorlási
különbözet

HalálozásNépsűrűség
fő/km2

Megnevezés Lakó-
népesség

1000 lakosra
A megye városai

-4,411,3 -1,1853 10,2Szombathely 82969
-1,0-3,412,5226 9,2Celldömölk 11865
-3,8-3,814,467 10,6Csepreg 3397

-2,0 -3,611,19,212707 241Körmend
8,613,9 -3,810,1Kőszeg 11716 214

-0,3-1,410,3 11,7Sárvár 15687 243
9,8-8,116,68,5Szentgotthárd 9030 133

-7,4-1,312,086 10,7Vasvár 4740
Népesség, népmozgalom

1996
Forrás: Helyzetkép a megye városairól 1997. KSH Vas Megyei Igazgatóság

A népesség foglalkoztatási gondjainál utalni kell arra, hogy Vas megye 

sohasem vált ipari jellegű térséggé, mert sem történelmi hagyományai, sem 

szegényes ásványkincs-vagyona, sem az ötvenes évek gazdaságpolitikai szemlé
lete nem kedvezett az ipar fejlesztésének. Az aktív keresők foglalkozási szerkeze
tében így az ipari foglalkoztatottak aránya mindig is elmaradt más területekétől, 
míg a mezőgazdaság és az egyéb szektor adatai felülmúlták az országos adatokat
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(CSAPÓ T. 1996.). így, bár az 1990-es évek foglalkoztatási problémái a 

megyében is érződtek, de valamivel később, és főleg mérsékeltebben jelent
keztek. A legtöbb bejelentett elbocsátás 1992-ben vált ismertté. 1996-ra a 20 

főnél többet foglalkoztató gazdasági szervezetek 17%-kal kevesebb dolgozót 
alkalmaztak mint négy évvel korábban. Ekkorra viszont már éreztette hatását a 

munkahelyteremtő beruházások élénkülése, a kisvállalkozások számának gyors 

növekedése. A munkanélküliség térbeli alakulásában komoly különbségek 

fedezhetők fel. Legkedvezőbb helyzetben a megyeszékhely és körzete van, ipara 

nyújtja a legtöbb munkalehetőséget, itt dolgozik az alkalmazottak közel 40%-a. 
Noha ez az arány az utóbbi négy évben mérséklődött, a munkanélküliségi ráta 

sohasem érte el itt a 8,5%-ot. Celldömölk, Körmend és Kőszeg munkaerőpiaci 
helyzete a megyei átlaghoz közelít, ami 1996 decemberében 6,8-es munkanél
küliségi rátát jelentett. Sárváron a legkisebb a munkanélküliség, amit a város 

dinamikus gazdasági fejlődésének köszönhet (3. ábra).
Érdekes, összetett Szentgotthárd helyzete: magában foglalja a gazdasági 

átalakulással járó gyötrelmeket és a pozitív elmozdulás első jeleit is. Szent
gotthárd tradicionálisan ipari jellegű település, 1990-ben az aktív keresőknek 

közel fele dolgozott még az iparban. Ám két meghatározó gyárának leépülésével 
csaknem 3000 munkahely vált feleslegessé, a Kaszagyárból és a Selyemgyárból 
került ki a munkanélküliek 80%-a. A munkanélküliségi ráta riasztóan megugrott, 
1991 közepétől hirtelen hatszorosára, 12%-ra nőtt. 1993 és 1994 között - a leg
nagyobb elbocsátások idején - már meghaladta a 14%-ot, eközben háromszor 

megyei csúcsot ért el. (RECHNITZERI - CSAPÓ T. - PALKÓ VITS I. 1997.)
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Ekkor azonban fordulópontot jelentett a sikeres privatizáció, ugyanis a beáramló 

külföldi tőke, az induló beruházások teremtette új munkahelyek miatt mérsék
lődni kezdett a munkanélküliek száma. 1995-től a munkanélküliségi ráta már 10% 

alá süllyedt, és - bár Vasvár és körzete után még így is a második legmagasabb - 
már közelít a megyei átlaghoz. A kedvező tendencia folytatódásához ad egyfajta 

lehetőséget a határon átnyúló ipari park létesítése, amely további munkahelyeket 
teremt. A munkanélküliségi adatokat figyelve a megye legrosszabb helyzetű 

térsége 1992-től kezdve Vasvár és térsége. Itt a munkahelyek kényszerű megszű
nését nem ellensúlyozták új, foglalkoztatásbővítő vállalkozások. Folyamatosan nő 

a munkanélküli ellátásból kikerülő és jövedelempótló támogatásban részesülő 

munkanélküliek száma. A súlyos probléma elsősorban az 50 év feletti férfi 
munkanélkülieket érinti, akik korábban alacsony képzettségű fizikai munkások 

voltak. Várható, hogy ez a jövőben egyre erősödő szociális feszültségeket teremt 
a körzetben. (4. táblázat)

4. táblázat

Regisztrált munkanélküliek száma
munkanélküliségi 
ráta a térségben

központ aránya 
a térségen belül

Térség
megnevezése ebből a 

központban
a térségben

%
6,470,22682Szombathely 3816
6,5362 40,7Celldömölk 889
7,4389 34,51127Körmend
7,048,6Kőszeg 412847
6,032,0Sárvár 4131290
8,4Szentgotthárd 303 47,4638

10,9Vasvár 221 26,7826
ÖSSZESEN 6,84782 50,79433

Munkaerőpiaci helyzet Vas megyében 1996. decemberében
Forrás: Helyzetkép a megye városairól 1997. KSH Vas Megyei Igazgatóság
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A munkaerőpiac megyei átalakulása összességében tehát kezelhető problé
mát jelent, a munkanélküliségi ráta sohasem érte el a kritikus, 10%-os értéket. 
Köszönhető ez annak, hogy a megyét kevésbé érintette a nehézipar válsága, a 

keleti piacok összeomlása, mint más megyéket, felértékelődött viszont relatíve 

kedvező földrajzi fekvése, innovációs fogadókészsége. A regisztrált munkanélkü
liek fele városi lakos volt, kivéve a sárvári és vasvári példát, ahol a „vidéki” 

munkanélküliség a jelentősebb.

2.2. Infrastrukturális ellátottságuk

A lakosság életkörülményeit jelentősen befolyásoló kereskedelmi 
bolthálózat a városokban hat év alatt csaknem 2,6-szeresére bővült. Ezt megha
ladó mértékben bővült az üzlethálózat a megyeszékhelyen és Körmenden, 
Kőszegen és Szentgotthárdon, míg Sárváron és Csepregen a bővülés kb. kétszeres 

volt. Utóbbi esetében - a közeli Bük fürdője miatt - kétszer annyi bolttal rendel
kezik, mint Csepreg, a két település így kiegészíti egymást az ellátásban. A 

látványos növekedés egyik oka a külföldi üzletláncok megtelepedése a városok
ban. Raktáráruházaikban magánvásárlók mellett viszonteladókat is kiszolgálnak. 
Sárvár, Szentgotthárd, Kőszeg, Körmend lakosságszámukhoz viszonyítva 

kiskereskedelmi bolthálózattal is a legjobban ellátott városok, ami nyilvánvalóan 

összefüggésben van a határmenti bevásárlóturizmussal, és általában a nagyobb 

idegenforgalmi kitettséggel.
Nem volt ilyen mértékű a vendéglátóhálózat bővülése, itt viszont - a 

bolthálózati ellátottságban még utolsó - Vasvár áll az élen, ahol háromszor több 

vendéglátó üzlet nyílt az évtized elejéhez viszonyítva. Legtöbb esetben italboltot 
nyitottak, míg a melegkonyhás üzletek száma alig bővült, teljesen visszaesett 
viszont a munkahelyi vendéglátás a megyében. A határközeli idegenforgalommal
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magyarázható a vendéglátóüzletek magas sűrűsége Szentgotthárdon, Kőszegen, 
Sárváron és Körmenden. A kiskereskedelemi bolt- és vendéglátóhálózat 
növekedésének oka az, hogy a privatizáció ezen a téren élénkült meg először- és a 

legnagyobb mértékben. (5. táblázat, 4. ábra)

5. táblázat

Sár- Szent-Cell- Csep- Kő-
szeg

Vas
vár

Szom
bat
hely

Kör
mendMegnevezés várdö- gott-reg

hárdmölk
Bolti kiskereske
delmi üzletek

197,8 261,8 245,5184,8 279,0 272,6283,4 235,11996-ban az 1990. 
évi %-ában

10,3 6,88,4 8,5 8,7 14,16,5 9,31990-ben 
1000 lakosra

25,8 17,124,7 28,119,2 18,0 23,119,11996-ban 
1000 lakosra

Vendéglátás üzletei
151,5 173,5 311,1155,6 133,3 200,0136,6 175,01996-ban az 1990. 

évi %-ában
3,9 1,83,9 3,4 4,22,6 2,3 2,51990-ben 

1000 lakosra
6,5 5,95,0 7,0 6,43,7 4Д 4,11996-ban 

1000 lakosra

Kiskereskedelmi- és vendéglátóüzleti ellátottság
Forrás: Helyzetkép a megye városairól 1997. KSH Vas Megyei Igazgatóság

A kiskereskedelmi bolt- és vendéglátóhálózat növekedésének oka az, hogy 

a privatizáció ezen a téren élénkült meg először- és a legnagyobb mértékben.
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A szociális ellátásban érezhető a demográfiai átmenet hatása, ami a szüle
tések számának alapvetően csökkenő - ám időről időre hullámzó - tendenciáját, 
valamint a népesség elöregedését jelenti, és ez a szociális feladatokat ellátó intéz
ményrendszer lassú átalakulásához vezet. A városi bölcsődék száma az 1990-es 

21-ről 1996-ban 12-re esett vissza, Kőszegen már nem is tartanak fenn bölcsődét, 
a többi kisvárosban pedig csak egyet-egyet. A bölcsődei férőhelyek száma 

csaknem a felére mérséklődött, és mivel a beírt gyermekek száma nem csökkent 
ilyen mértékben, a kihasználtság magas lett az intézményekben az utóbbi hat 
évben. Egyre fontosabb feladat az időskorúak gondozása. Csepreg kivételével 
valamennyi kisvárosban megoldották a szociális étkeztetést, és mindenhol műkö
dik nappali ellátást nyújtó idősek klubja, illetve az étkeztetéssel kombinált házi 
segítségnyújtás is.
Munkanélküliek jövedelempótló támogatását, rendszeres szociális segélyt, lakás- 

fenntartási hozzájárulást, átmenti segélyt valamennyi városban folyósítottak az 

önkormányzatok, anyagi lehetőségeikhez mérten.
Az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok száma Szombathelyen, 

Celldömölkön és Körmenden nőtt összesen 12-vel, Csepregen pedig csökkent. A 

háziorvosok 85%-a vállalkozó, 1993-tól pedig lehetőség nyílt a szabad orvos- 

választásra is, ami a megvalósult fejlesztésekkel együtt az ellátottság javulását 
eredményezte. A városokban átlagosan 1396 fő jutott egy háziorvosra és házi 
gyermekorvosra. A városi szakrendelőkben folytatott járóbeteg-szakellátásban 

1000 főre 1325 szakorvosi óra jutott átlagosan, amit Szentgotthárd és Körmend 

mutatója múlt felül.
A 8 városból ötnek van kórháza, Kőszegnek, Csepregnek, Vasvárnak 

nincs. Az intézmények közül a legnagyobb a szombathelyi megyei kórház, 1431 

ággyal, amely regionális feladatokat is ellát. Hasonlóan regionális jelentőségű a
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Vas Megyei Rehabilitációs Kórház Szentgotthárdon. A többi városnak kiskórháza 

van 90-110 ággyal - vonzáskörzetre kiterjedő szereppel de az önkormányzatok 

számára súlyosan forráshiányos anyagi helyzetükben még ezek fenntartása is 

gondot jelent. Az ágylétszám 1995. évi felülvizsgálata után felmerült több kórház 

leépítése vagy megszüntetése is, amely ellen a helyi lakosság elkeseredetten tilta
kozott. Ennek az lett az eredménye, hogy az ágylétszám 1996-ra 400-zal 
kevesebb lett ugyan a 6 évvel korábbinál - összesen 1181 

sehol sem zártak be. A körmendi kórházban viszont megszűnt az utókezelő osz
tály, az intézményt pedig a megyei kórházhoz csatolták kompromisszumos 

megoldásként.
Az oktatásban az óvodák és az óvodai férőhelyek száma egyaránt csök

kent, a beíratott gyermekek száma viszont nőtt. így - hasonlóan a bölcsődékhez - 
a férőhelyek kihasználtsága itt is nőtt az elmúlt hat évben: 100 férőhelyre 106 

helyett 114 gyermek jutott. Mind az alap, mind a középfokú oktatás színvonala 

meghatározó fontosságú a kisvárosok szellemi erőforrásainak minőségében. 
1996-ban 1000 lakosra 101 általános iskolai tanuló jutott átlagosan, számuk a 

népességhez viszonyítva Csepregen, Körmenden és Vasváron volt több, míg 

Szentgotthárdon a legkevesebb. A középfokú iskolákban zajló stratégiai változást 
jelzi a 6 és 8 osztályos tagozatok létrehozása, ami a strukturális átrendeződésen 

és a tanulási idő meghosszabbodásán túl az oktatás színvonalának mennyiségi és 

minőségi emelését is jelentette. Ezt támasztja alá, hogy a kilencvenes években 

kettővel több középiskola működik - összesen 27 -, nőtt a tantermek száma is, és 

a diákoké is 1255 fővel, ami jelenleg a kilencezres létszámhoz közelít. Az 1000 

lakosra jutó középiskolások számának rangsorában megint csak Szentgotthárd az 

utolsó 26 tanulóval, míg Csepreg vezet 89 diákkal.

de kórházat végülis
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Felsőfokú intézmény csak a megyeszékhelyen működik, itt a nappali tagozaton 

tanulók száma dinamikusan bővül, 1996-ban 50%-kal tanultak többen, mint 6 

évvel korábban. Az 1000 lakosra jutó 37 főiskolás arányszáma jóval meghaladja a 

hasonló méretű városok adatait.
A gazdasági struktúraváltással meginduló fejlődés és a lakosság viszonylag 

alacsony iskolázottsági szintje közti ellentétet oldja fel az egyre fontosabbá váló 

felnőttoktatás. A munkanélküliek szervezett képzésében 1703 állástalan vett részt 
- közel felük szakképzést nyújtó oktatásban. A legnépszerűbb tanfolyamok a 

szoftverüzemeltetői, az idegennyelvi, a bolti eladói, a személy- és vagyonőri és 

az ügyviteli képzések voltak.
Szombathelyen kívül a többi kisvárosban csaknem teljesen hiányzik a 

kutatóhelyekhez kötődő tudományos alkotótevékenység. A kutatási-fejlesztési 
feladatokat ellátó kutatóhelyek száma kevés és kis létszámú. A tanárképző 

főiskolán, az egészségügyi főiskolán és részben a megyei kórházban a kutató
munka a felsőoktatáshoz kötődik, míg az MTA RKK Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézete Vas Megyei Kutatócsoportja társadalomtudományi vizsgá
latokat végző akadémiai intézmény. Sárváron az Erdészeti Tudományos Intézet 
nemesítéssel, erdővédelemmel foglalkozik.

Nem mutat rózsás képet a kulturális ellátás sem. Színház a megyében nem 

működik, ennek hiányát a vendégtársulatok fellépései pótolják. A mozik, könyv
tárak, múzeumok száma pedig egyaránt csökkent az évtized eleje óta. A mozik 

száma egyharmadával csökkent, miközben előadásaik és nézőik száma felére 

mérséklődött, ami az emelkedő jegyárak mellett a videomagnók otthoni 
elterjedésével is összefüggésben van. A városi könyvtárakban egyharmadával 
kevesebben iratkoztak be, mint 1990-ben. A könyvtárak száma egyharmaddal lett 
kevesebb, a munkahelyi könyvtáraké kétharmaddal, emiatt aztán a kölcsönzés is
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mérséklődött. A múzeumi és kulturális programok a történeti, tájegységi, telepü
lési sajátosságokat mutatják be: az utóbbiak egyre rendszeresebbek és fontosab
bak a határmenti és regionális kulturális és művészeti kapcsolattartásban.

A megye új lakásainak több mint a felét (54%-át) a városokban építették, e 

körben 1000 lakosra átlagosan 2,5 lakásépítés jutott. A megyeszékhely mellett a 

legtöbb lakásépítés - több mint 200 -, Körmenden, Sárváron, Szentgotthárdon 

volt: az utóbbiban a legmagasabb az építkezések népességhez viszonyított aránya 

is, míg Vasváron a legalacsonyabb.
A vezetékes ivóvízhálózat a városokban már az évtized elején kiépült, míg a 

szennyvízcsatorna hálózatának bővítése most van folyamatban, hiszen ez utóbbi a 

vízvezetékhálózat felét sem éri még el. Gond az is, hogy Szombathely részese
dése a közműellátásban több, mint 50%-os, ezért a kisvárosokban a közműolló 

nyitottabb, a lakásoknak pedig csak kisebb része rendelkezik szennyvíz
csatornával Celldömölkön, Sárváron és Vasváron. (6. táblázat, 5. ábra)

6. táblázat

Közüzemi
szennyvíz-
csatorna-

Közüzemi
szennyvíz-
csatorna

Egy km közüze
mi vízhálózatra 
jutó szennyvíz- 
csatorna-háló-

Közüzemi
víz-

Közüzemi
Város v íz-

Hálózatba bekapcsolt 
lakások aránya

Hálózat, km
zat, m

90,5509,3 96,7Szombathely 323,8 164,9
41,2305,3 95,6Celldömölk 52,4 16,0
52,5489,2 92,0Csepreg 18,6 9,1
62,094,723,4 449,1Körmend 52,1
81,996,7Kőszeg 438,746,5 20,4
48,395,5Sárvár 328,163,4 20,8
52,095,9512,0Szentgotthárd 50,0 25,6

99,5 34,4246,0Vasvár 30,9 7,6
ÖSSZESEN 96,2 74,3637,7 287,8 451,3

Közműellátás, 1996
Forrás: Helyzetkép a megye városairól 1997. KSH Vas Megyei Igazgatóság
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A földgázhálózat kiépítése az 1980-as években gyorsult fel, így 1990-ben már 5 

várost láttak el földgázzal, 1993-ra pedig bekapcsolódott Csepreg és Szent- 

gotthárd is, az utóbbi esetében jelentős volt a General Motors igénye is. Amíg a 

lakosság energiaellátásában a vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma egyhar- 

madával nőtt, addig a távhőszolgáltatás népszerűsége - drágasága és korszerűt
lensége miatt - jelentősen visszaesett.

A városok nyújtotta élet minősége, a lakosság komfortérzete persze 

nemcsak a fenti tényezőktől függ, hanem azt közvetve befolyásolja környeze
tének állapota is. A rendszeresen gondozott közterület nagysága Körmend, 
Szentgotthárd és Vasvár kivételével a többi kisvárosban jelentősen csökkent. 
Zöldterületük nagyobbik része belterületi park, míg a játszóterek alapterülete 

ezen belül 3%-ra zsugorodott. Mindenhol megoldották a szervezett hulladék- 

szállítást és -elhelyezést, Körmenden és Szentgotthárdon a hulladékgyűjtés már 

szelektíven történik. A helyi tömegközlekedésben szervezett helyi hálózattal a 

megyeszékhely mellett Celldömölk, Kőszeg és Sárvár rendelkezik, a többi kis
városban a távolsági járatok segítik a helyi közlekedést. E téren a további bővü
lést a jelentős tarifaemelések akadályozzák, aminek a következménye az lett, 
hogy a növekvő útvonalhossz mellett a helyi közlekedés 1990 óta elvesztette 

utasainak négytizedét.
Lényeges javulás következett be a megye telefonellátottságában, a bekapcsolt 
fővonalak száma 1990-hez képest megháromszorozódott. Az átlagosnál nagyobb 

volt a növekedés az amúgy is gyenge ellátottságú községekben, míg a városokban 

„csak” 1,9-szeresére nőtt a fővonalak száma, hiszen itt Szombathely és Kőszeg 

már korábban kedvezőbb helyzetben volt. így Csepreg és Vasvár kivételével a 

vasi kisvárosok telefonellátottsága jobb, mint az azonos népességkategóriájú 

városok átlaga: a legkedvezőbb helyzetben Körmend és Kőszeg van, ahol az 1000
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lakosra jutó fővonalak száma 34, ez 27%-kal több az országos átlagnál. A 

legtöbben Celldömölkön és Sárváron várakoznak még fővonalra: 1000 lakosra 

számítva 45-en illetve 28-an, míg a megye többi városában csak 12-en, azaz fele 

annyian, mint az országos városi átlag.

2.3. Gazdasági bázisuk

Vas megyében is komoly hatása van annak az 1990-es években zajló 

gazdasági modernizációnak, amely alapvető változásokhoz vezetett az országban. 
A legújabb vizsgálatok a térszerkezet területi egységeinek gazdasági egészségét 
mérik fel (NEMES NAGY J. 1995.), ami lényegében egy összetett mutató, hiszen 

magában foglalja a munkavállalói helyzetet, a vállalkozói teret és a külföldi tőke 

terét. így már árnyaltabb kép rajzolható az ország gazdasági helyzetéről, mint a 

területi GDP alapján. E három tényezőcsoportot együtt figyelve látható, hogy a 

megye mind a régióban, mind országosan megtartotta kiemelkedő helyzetét, 
hiszen az Északnyugat-Dunántűlon a gazdasági egészségmutatók alapján a máso
dik, míg országosan a harmadik helyet érte el.

Az átformálódó gazdasági térben azonban vannak olyan veszélyforrások, 
amelyek a jövőbeni gazdasági aktivitást gyengíthetik. Ilyen például az, hogy - bár 

a vállalkozások száma a megyében 1991-1996 között több, mint két és 

félszeresére nőtt - ez jobbára csak a megyeszékhely és városkörnyékének hely
zetén javított, míg a városok esetében a vállalkozói aktivitás jóval gyengébb, tehát 
erős a területi koncentráltság. Másik gond az, hogy a külföldi tőke dinamikus 

beáramlásának köszönhetően a megye gazdasága jobban függ a korábbiakhoz 

képest a külföldi gazdasági szervezetektől. Ezek a többnyire bérmunkára és 

feldolgozásra ide települt gazdasági egységek bármikor áthelyezhetik 

székhelyüket egy számukra megfelelőbb, gazdaságosabb környezetbe, ami a
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munkanélküliség gyors felszökéséhez vezethet egy-egy térségben. 
(RECHNITZERJ. 1996.)

A működő vállalkozások gazdálkodási formája, nagyság szerinti 
összetétele, tevékenységi köre jelentős átalakuláson ment át az évtized folyamán. 
1996-ban csaknem kétszer annyi jogi személyiségű gazdasági szervezet működött 
a megyében, mint négy évvel korábban, ezen belül a kft-k alapítása volt a 

legnépszerűbb, részarányuk 80%-os. A privatizációs folyamattal összefüggésben 

az induló vállalkozások kisebb létszámú munkaerőt foglalkoztatnak, ezért a 

nagyság szerinti összetételben az elmozdulás főleg az 51 fő alatti gazdasági 
szervezetek irányába jelentős. A vállalkozások több, mint 33%-a a kereskedelmi, 
lakossági szolgáltató és javító szférában működik, 20%-uk gazdasági tevékeny
séget segítő szolgáltatásokkal (pl. bérbeadással, ingatlanügyletek bonyolításával), 
14%-uk pedig ipari tevékenységgel foglalkozik. Ha a városokban működő vállal
kozások számát 1000 lakosra vetítjük, Celldömölk áll az utolsó helyen, hiszen az 

1000 lakosra jutó 47 működő vállalkozása jóval kevesebb a megye városainak 

átlagához képest, ahol ez az érték 71, míg a vidéki városok átlaga országosan 74. 
1993-at kivéve folyamatosan emelkedett a vegyesvállalatok száma a megyében, 
amely az évtized közepére elérte az 515-öt. Jegyzett tőkéjük összértéke több, 
mint 47 milliárd forint volt, ebben egyre jelentősebb szerepet játszik a külföldi 
működő tőke részaránya. Az 1000 lakosra jutó külföldi érdekeltségű vállalkozás, 
valamint a jegyzett tőke nagysága alapján Vas megye a negyedik helyen áll a 

megyék rangsorában. A 4418 legjelentősebb külföldi érdekeltségű gazdasági 
vállalkozás 4,5%-a települt Vas megyébe, a legtöbb befektető Ausztriából és 

Németországból, a legtöbb külföldi tőke pedig Németországból és Ausztriából 
érkezett (7. táblázat, 6. ábra), de emellett jelentős az olasz, holland, amerikai és 

francia befektetők jelenléte is.
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7. táblázat

BefektetésBefektetők számaOrszág
milliárd Ft megoszlás %

57,624,2Németország
Egyesült Államok

23
0,6 1,33

26,5116 11,1Ausztria
3,06 1,3Hollandia
1,00,4Franciaország 4
0,10,14Nagy-Brittania
5,819 2,4Olaszország
0,83 0,3Belgium

1,620Egyéb
ÖSSZESEN 100,0198 42,0

A legjelentősebb külföldi érdekeltségű gazdasági vállalkozások a befektetők 

származási országa szerint Vas megyében, 1996 

Forrás: Helyzetkép a megye városairól 1997. KSH Vas Megyei Igazgatóság

A vegyesvállalatok többsége a kedvező földrajzi és infrastrukturális adott
ságokat keresi, így a legkedvezőbb telephely egyben a legnagyobb piaccal is 

kecsegtető megyeszékhely volt, míg városaink a főutak közelségét, vagy a határ- 

közeliséget használták ki, mint ahogy erről később még részletesen lesz szó. A 

gépipari, elektronikai, élelmiszeripari befektetések szerepe a terület- és település- 

fejlesztésben stratégiailag is jelentős, hiszen a foglalkoztatás növelésén túl fejlett 
technológiát, korszerű gyártási eljárásokat terjesztenek el. Ezzel szemben a 

textilipari beruházásokat főleg rövid távú érdekek motiválják, mint az alacsony 

bérszínvonal, az élőmunkaigény. A ma még szigetszerűen működő vállalkozások 

együttműködését segítheti elő a sárvári, szombathelyi és szentgotthárdi ipari 
parkok kialakítása, utóbbi - mivel a határon átnyúlik - földrajzi kapcsolatot is 

teremt az EU-val.
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A pénzügyi szolgáltatások korszerűsödése és terebélyesedése jól jelzi a 

megye gazdaságában zajló dinamikus változásokat. 35 kereskedelmi bank 

működik, közülük a legtöbbet az OTP és Kereskedelmi Bank Rt tartja fenn. A 

városokban 3-3 bank kínálja szolgáltatásait, kivétel Csepreg, ahol egy sem, és 

Szombathely, ahol a megyében megtelepedett mind a 15 féle kereskedelmi bank 

képviselteti magát. Akárcsak a bankok, úgy a biztosítók is budapesti székhellyel 
működnek, a legkiterjedtebb hálózata az AB-AEGON Általános Biztosító Rt-nek 

és a HUNGÁRIA Biztosító Rt-nek van.
A városok közül egyedül Csepregen nem működik biztosítóintézet, míg 

Szombathely után Körmenden a legtöbb, 7, Celldömölkön és Sárváron 4-4, 
Kőszegen 3, Szentgotthárdon és Vasváron 2-2 található helyben.

Az évtized első felében üzembe helyezett beruházások értéke csaknem 120 

milliárd forint, ennek háromnegyede a városokban valósult meg, hiszen az ipari 
beruházók a fejlett infrastruktúra mellett itt találtak rendelkezésre álló szakképzett 
munkaerőt is. A városok közül Szentgotthárdon történt a legnagyobb megyei 
beruházás, főleg a közúti gépjármű és motorgyártásba. (OPEL) Folyamatosan jön 

fel Sárvár is, az egy lakosra vetített befektetések alapján a második legtöbb 

összeget itt fektették be, illetve Körmend, ahol 1993-95 között volt különösen 

élénk a befektetési piac. Kisebbek és évente váltakozó nagyságúak a befektetések 

Kőszegen (a járművillamossági készülékek gyártásába) és Celldömölkön (a 

könnyűiparba). Csepreg és Vasvár az utolsó helyre szorultak, ennek pedig az a 

következménye, hogy környékükön alakult ki a megyében a legrosszabb 

munkanélküliségi helyzet.
A megye iparának átalakulása - nagyvállalatok társasággá alakulása, a 

rugalmas kis és középvállalkozások megjelenése, elterjedése - viszonylag 

gondtalanul zajlott le, köszönhetően a hagyományos könnyűipar súlyának és a
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kedvező földrajzi fekvésnek. A jogi személyiségű ipari vállalkozások területi 
koncentráltságára jellemző, hogy háromnegyedük a városokba települt, ezen belül 
is igen erős a megyeszékhely dominanciája. A városokba irányuló ipari beruhá
zások a megyei ipari fejlesztés 86%-át tették ki, ebben meghatározó szerepet 
vállaltak a külföldi tőkebefektetők. A multinacionális cégek megtelepedésének 

legismertebb példája Szentgotthárd, ahol a beruházások több, mint hattizede 

valósult meg. Az új munkahelyekkel magyarázható, hogy a városok iparában 

alkalmazottak száma a megyei átlagnál jóval kisebb mértékben, kb. 2%-kal 
csökkent csak. Gond azonban az, hogy a külföldi multinacionális cégek itthon, 
jobbára csak a betanított fizikai munkásoknak kínálnak olcsó munkalehetőséget, 
ez pedig nem segíti elő a helyi gazdasági-menedzseri réteg megtelepülését. Ha a 

városok iparosodottságát az 1000 lakosra jutó ipari foglalkoztatottak mutatója 

alapján mérjük, a legiparosodottabb városok Sárvár és Szentgotthárd (257, illetve 

251 fő), míg az 5000 főnél kisebb városok, Csepreg és Vasvár ipara a 

leggyengébb.
E két utóbbi városban - mezővárosi tradícióik miatt - viszont még az agrár

ágazatban működő vállalkozások aránya kiemelkedő: 15%-os értékük csaknem 

duplája a megyeinek, és háromszorosa a többi város átlagának. A magángazda
ságban dolgozó családtagokat is számítva, a két városban a lakosság csaknem fele 

napi kapcsolatban áll a mezőgazdasággal. A mezőgazdasági nagyüzemek 

jogutódjai - a telekspekuláció és az önkormányzati kisajátítás miatt ugyan csök
kenő városkörnyéki területen, de - mindegyik városban működnek. Szerepük 

azonban a városok gazdasági életében mára már nem meghatározó.
A megye városai kedvező idegenforgalmi vonzerővel rendelkeznek: elég, 

ha csak a domborzati tagoltságot, a viszonylag érintetlen és szép természeti 
környezetet, a felszíni és felszín alatti vizeket, a kastélyokat, a rendezett
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településképet említjük. Az idegenforgalomhoz azonban megfelelő fogadó- 

képesség is kell. A kereskedelmi szállások férőhelyei meglehetősen koncentráltan 

helyezkednek el az Őrségben és a Sopron - Kőszeghegyalja kiemelt üdülő
körzetben. Ez utóbbihoz tartozik Csepreg, Kőszeg, Sárvár, és a fürdője révén 

kiemelkedő szerepet játszó Bük község is. A férőhelyek típusát tekintve a 

legdinamikusabban a panziók száma nőtt, ami összefüggésben van a magán- 

szektor megerősödésével, de nőtt a szállodai férőhelyek és a nyaralóházak száma 

is. Felére csökkent viszont a kempingekben és a szervezett fizetővendéglátásban 

kínált férőhelyek száma. Mindez a vendégkör összetételének és igényének 

változásával magyarázható: a külföldiek érdeklődése a panziók irányába tolódott 
el, miközben fokozott volt a szállodák és nyaralóházak kihasználtsága is, míg a 

belföldi forgalom a kempingekben, szervezett fizető vendéglátásban csökkent 
leginkább, noha korábban az átlagos tartózkodási idő ezekben volt a leghosszabb. 
A vendégforgalom megoszlásában kimagasló Sárvár előretörése: jelentősen emel
kedett itt az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma, s a városok külföldi 
vendégeinek fogadásában immár vezető szerepet tölt be a megyében - oldva ezzel 
a megyeszékhely és Kőszeg korábbi túlsúlyát.
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III. A KISVÁROSOK MODERN 

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÁTALAKULÁSA

1. A kutatás módszerei, adatbázisa

A szakirodalom áttekintésével képet alkothattam a piacgazdasági átalaku
lásból fakadó területi differenciálódásról, a regionális különbségek növeke
déséről. Ezek a térszerkezeti változások lassan, de érzékelhető módon befolyá
solják a településrendszert is. Nemcsak az egyes települések életpályája, hanem 

az azt alakító helyi várospolitika (önkormányzatiság) és a településközi kapcso
latok is (városok versenye) átalakulóban vannak. Az összehasonlító elemzés így 

lehetőséget nyújtott az azonos társadalomföldrajzi térbe - nyugati határmenti 
övezet - eltérő módon beilleszkedő kisvárosok sajátosságainak meghatározására, 
a jellemző alkalmazkodási típusok lehatárolására.
Az alkalmazkodás egyben azt is jelenti, hogy a városok nemcsak befogadói vagy 

elszenvedői az új társadalmi-gazdasági folyamatoknak, hanem hosszabb távon 

maguk is befolyásolják, alakítják azokat. Ezért az elemzést végigkísérő fontos 

szempont volt az időbeliség is, különösen ott, ahol saját kutatásaimra támasz
kodva módomban volt 5, illetve 10 ével ezelőtti adatokkal összevetni a maiakat. 
Az elemzések során, a városhierarchia egy meghatározott szintjére koncentráltam, 
a kisvárosokra. Úgy vélem, a kisvárosok közvetítő szerepüknél fogva elsőrendű 

szerepet játszanak a Vas megyei területfejlesztésben, a településhálózat urbani
zációs folyamataiban. A települések körének ilyen lehatárolása a vizsgálatban 

egyrészt már megfelelő információkat szolgáltat általánosabb következtetések 

levonására, másrészt még lehetőséget nyújt arra, hogy a kisváros-hálózatban 

lejátszódó folyamatokat empirikus úton - kérdőívek, interjúk segítségével -
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feltérképezhessem. Az elemzés során az áttekintő kép kialakításánál támasz
kodtam a megjelent esettanulmányokra is. (RECHNITZER J - CSAPÓ T. - 
PALKÓ VITS I. 1997.) A térbeli folyamatok elmélyültebb elemzéséhez adott 
keretet a statisztikai adatok feldolgozása. Ez azért is fontos részét képezi az 

alkalmazott módszereknek, mert így dokumentálható a városi szerepkörök elmúlt 
évtizedes időbeli átrendeződése. A felhasznált statisztikák a Központi Statisztikai 
Hivatal adatbázisai voltak, a városok adatai 1995-ből, a Vas megyei Statisztikai 
Évkönyv 1996-ból és a megye városairól kiadott Helyzetkép 1997-ből. Az 

említett adatbázisok mellett támaszkodtam a városi képviselő - testületek üléséről 
készült jegyzőkönyvek kivonataira, a képviselő - testületek cselekvési program
jaira, és fontos információkat gyűjtöttem össze a helyi sajtó figyelemmel 
kísérésével is.
A megyei településhierarchiáról az első felmérést 1995-ben végeztem, ez része 

volt a MTA RKK NYUTI a településhálózatról és a térségi szerveződésekről 
Északnyugat-Dunántúlon folytatott kutatásainak. A hierarchia-szintek lehatárolá
sával elkülönítettem a kedvező alapellátottságú és valamely központi funkcióval 
rendelkező településeket, megvizsgáltam intézményeik meglétét, működését, 
hatásukat a környező településekre. Az 1997-ben végzett második felmérést a 

városi képviselőtestületek tagjai között végeztem, valamennyiük számára 

eljuttatva a kérdőíveket, így a 108 kérdőívből 41 db (37%) érkezett vissza . Ennek 

célja az volt, hogy puha információkat gyűjtsék a kisvárosok kapcsolatait alakító 

döntések hátteréről, a döntést hozó önkormányzati képviselők városukról alkotott 
képéről. Ahol módom volt rá, a városok jegyzőivel, polgármestereivel is folytat
tam beszélgetést, arra keresve a választ, hogy milyen az önkormányzat kapcsolata 

a helyi vállalkozókkal, gazdasági szervekkel, melyek az átalakulás ágazati és 

helyi sajátosságai. A kisvárosok átalakulásának megrajzolásánál a stratégia-terve-
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zés klasszikus eszközével élve, a swot-analízissel számbavettem adottságaik erős
ségeit és gyengeségeit, illetve a fejlődésükben rejlő lehetőségeket és veszélyeket, 
hogy ezek alapján hipotetikusan felvázoljam a jövőjüket meghatározó fejlődési 
irányokat.

2. A kisvárosok fejlődésének építőkövei

2.1. A Vas megyei kisvárosokat jellemző alkalmazkodási típusok

Azzal, hogy a városok maguk is szereplői és alakítói a gazdasági rendszer
nek, hosszú távon (6-10 év) céljuk nem más, mint bevételeik növelése. Alkal
mazkodásuk az új gazdasági - társadalmi folyamatokhoz nem egyforma: a 

településrendszerben keletkezett versenyhelyzetnek óhatatlanul lesznek nyertesei 
és vesztesei. A győztes városok hosszú időn keresztül stabilan tudják növelni 
jövedelmüket, így a jövedelem elosztásától függően többet tudnak fordítani a 

város fejlesztésére, megújítására, a különböző társadalmi rétegek érdekeinek 

támogatására. Ezek a kisvárosok domináns centrumokká válhatnak a megyében, 
így nem elhanyagolható a térségükre, és a városrendszerre gyakorolt pozitív 

hatásuk sem. Végülis a siker feltételeinek megteremtése a feladata az önkor
mányzatok által folytatott várospolitikának. Ebben sok mindent kell egyszerre 

figyelemmel kísérni: a helyi gazdaság állapotát, a város humán erőforrását, az 

önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit (nem feledve a központi kormányzat 
tevékenységének a helyi hatását), a speciális helyi előnyöket, a lokális társadalmi 
kapcsolatrendszert, a helyi társadalmi szervezetek működését, a legfontosabb 

szereplők közötti együttműködési képességet, a környezet állapotát, a helyi 
kulturális javakat stb. Ez a fajta új várospolitika széleskörű hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerre támaszkodik, az önkormányzat tagjaitól és a helyi elittől
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pedig nyitott gondolkodást, naprakész tájékozottságot, és folyamatos megújulási 

készséget követel meg. (LADOS M. - RECHNITZER J. 1997.)

Az átalakulóban lévő gazdasági - társadalmi rendszerhez a vasi kisvárosok 

az alábbi módon igazodnak:

• Agglomerációban fekvő kisváros

Kőszeg: egy látványosan fejlődő településagglomeráció tagjaként célja 

megőrizni természeti kincseit, épített történelmi örökségének és 

természeti környezetének szépségét, levegőjének tisztaságát. Ennek 

szolgálatában meg kell őriznie kertváros jellegét, vonzóvá tenni, 

hogy különböző kulturális és művészeti események, konferenciák 

rendező városa legyen.

• A gazdasági innováció területeihez kötődő kisvárosok

Jelenleg átmeneti fejlődési stádiumban vannak, gazdasági szerkezetük hete

rogén, bizonyos szempontból a többi kisvárosnál fejlettebb infrastruktúrát 

koncentrálnak. Átmeneti helyzetüket kiemeli, hogy a gazdasági innováció 

pólusterületeihez még nem, az elmaradottabb rurális, ipari válsággal vagy 

munkanélküliséggel küzdő területekhez már nem kapcsolhatók.

Sárvár esetében a gazdasági aktivitás kiemelkedő, az önkormányzat sike

res gazdasági stratégiaváltást hajtott végre a vegyesgazdaság kiala

kításának érdekében. Egy 16 ezer lakosú város egyedül a gyógy- 

idegenforgalomból nem tud annyi munkahelyet biztosítani, hogy az 

mindenkinek megélhetést biztosítson. Ezért először nagy hangsúlyt 

fektettek a zöldmezős ipari beruházásokra, illetve az azt megelőző 

kommunális - infrastrukturális fejlesztésre.
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Körmend gazdasági élete a rendszerváltást követően a mélypontra zuhant. 
Megszűnő vállalatok, csökkenő foglalkoztatás, munkanélküliség 

jellemezte az évtized első éveit. A határközelség, a nyitott határral 
járó előnyök, a külföldi befektetők megjelenése, valamint a priva
tizáció gyógyírként hatott. így 1996-ra átformálódott az ipar
szerkezet. A határmenti kapcsolatokat pezsdítő pinkamindszenti 
átkelő sokrétű lehetőséget kínál a város előrelépéséhez.

Szentgotthárd a városfejlődés új szakaszába lépett, gazdasági szerkeze
tének perspektivikus megújítása a GM Opel gyár megtelepedésével 
megtörtént. Innovációs pályájának új irányát a humán tényezők és a 

városi miliő átfogó megújításának sikere jelöli ki, mert csak így tud 

a város új, helyi erőforrásokat nyújtani a gazdasági bázisnak.

Csepreg Bükkel együtt két, egymást kiegészítő ikercentrum. A megye 

legfiatalabb városának Id kell használnia a nemzetközi hírű Bük
fürdő közelségét, miközben törekednie kell központi szerepkörének 

megerősítésére. Ha a kínálkozó lehetőséget Csepreg jól használja ki 
- ehhez a város arculattervezése már elindult - úgy felzárkózása Bük 

révén a Sopron - Kőszeghegyalja kiemelt üdülőterülethez sikeres 

lesz. De éppen fekvése miatt - egy közepesen fejlett agrártérség 

központja a megyehatáron - le is szakadhat még a rurális válság- 

térségek közé.
• A térségi átlagtól elmaradott gazdaságukkal és alacsony jövedelmükkel 

leszakadó kisvárosok:
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Ezek a kisvárosok gazdasági, társadalmi szempontból elmaradott térségek köz
pontjai. Gondjaikat növeli, hogy az Északnyugat-Dunántúl ún. „depressziós 

teknőjében” (SZÖRÉNYINÉ KUKORELLII. 1997.) fekszenek, három megye, 
Vas, Veszprém és Zala megye megyehatárának belső perifériáján. Ebből 
eredően térségszervező központi funkcióik hiányosak, gazdasági bázisuk 

gyenge, jellemző a népességerózió.

Celldömölk tradicionális vasúti csomópontként nem tudott profitálni a 

közlekedési struktúra átalakulásából a közúti fuvaroztatás előre
töréséből, a megye keleti peremén jelentős főútvonalak nem érintik. 
Mindemellett, vagy ebből fakadóan napjainkig magasan kvalifikált 
szakembereket igénylő ipar nem telepedett le. A város idegen- 

forgalmi fellendítése, a termálvíz hasznosítása sem járt sikerrel, 
mert Celldömölk az elmúlt évtizedek települési hierarchiájában 

egyre inkább lépéshátrányba került Sárvárral szemben, amely 

hasonló célokra komoly állami támogatást kapott. Stagnálásából 
kitörési pontot jelentenek a munkahelyteremtő beruházások, vagy a 

helyi adottságokra épülő kezdeményezések, pl. a Ság hegy köré 

fonódó borturizmus fejlesztése, illetve a város térségellátó szere
pének növelése.

Vasvár járási székhely szerepe 1969-ben megszűnt, szerepvesztésének 

következménye az lett, hogy nem csak a hivatalok, de az értelmiség 

is távozott az akkori községből. Az ezt követő évtizedeket a helyben 

járás, a visszafogott fejlesztések jellemezték. A hegyháti város 

ráadásul egy tartósan nagy munkanélküliséggel sújtott terület köz-
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pontja. Kiutat jelenthet a befektetők által feltételként szabott infra
strukturális fejlesztés (a vezetékes földgáz program már elkészült a 

városban, és átadásra vár a modem biológiai szennyvíztisztító is), 
valamint a munkahelyteremtő vállalkozások telephelyi feltételeinek 

kialakítása.

2.2. Településmarketing, arculattervezés

Napjaink piacgazdaságra épülő társadalmaiban a város is áru lett, még
hozzá olyan speciális áru, amit egyidőben kínálnak eladásra különböző céllal 
érkező vásárlóknak - turistától a befektetőig - anélkül, hogy bárki is tulajdonaként 
haza vinné azt. Lassan általánosan elfogadottá válik, hogy nemcsak egyes 

cégeknek, hanem egész városoknak, régióknak is szükségük van arculatuk mód
szeres megteremtésére, önmaguk szakszerű „eladására” a külvilág - elsősorban a 

befektetők - felé. A városok egészének általános megjelenítése - a városmarketing 

- az utóbbi húsz esztendőben vált a tömegfogyasztási kultúra és a modem élet 
egyik meghatározó elemévé. Ennek oka az, hogy a tudásigényes, a piaci viszo
nyokra gyorsan reagáló iparágak elterjedésével a gazdaság térbeü elhelyezkedése 

mobilabbá vált, a tőkebefektetőket nem kötik nemzeti határok, így a települések 

széles köréből választhatnak telephelyet vállalkozásuk számára (ENYEDI GY. 
1995.). A döntésekben a települések közötti kis különbségek is már meghatározók 

lehetnek, ezért verseny kezdődött a városok között a befektetőkért, a turistákért, 
sőt nem ritkán még az ott élő emberekért is. Az lesz a hatékony településpolitika, 
amely egy „városleltár” elkészítésénél a kemény tényekre alapozott jelenlegi 
helyzetelemzés mellett a polgárok szubjektív véleményére, viselkedésére alapo
zott eszményképet is meg tud fogalmazni a városról, és ezt a képzetet, a város 

image-ét a jövőbeni döntés előkészítésnél figyelembe is veszi (SZAKAL GY.
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1995.). így a városmarketing nemcsak gazdasági és társadalmi tényeket, hanem 

történelmi, kulturális értékeket is magában foglal.
A vizsgált kisvárosok hasonló adottságú települések abból a szempontból, 

hogy mindegyikük a nyugati határszélhez közel fekszik. Vajon az önkormány
zatuk megtalálta-e azokat a kitörési pontokat, apró különbségeket, amelyekkel 
településük különbözik a hasonló méretű és funkciójú többi kisvárostól? 

Megtudják-e jeleníteni a város arculatát saját polgáraik számára, amivel azok 

azonosulni tudnak?
Véleményem szerint nálunk a kisvárosmarketing még gyerekcipőben jár. 

Bár egyöntetű a vélemény, hogy a várost szükséges „eladni”, és ennek érdekében 

marketing munkát végezni, mégis a képviselők már ott elbizonytalanodnak, 
amikor városukat egy természeti (esetleg néprajzi) tájhoz kell sorolniuk. így 

fordulhat elő olyan pontatlanság a tájtudatukban, hogy a körmendiek magukat 
őrséginek vallják, a sárváriak meg vasi-hegyhátinak, holott mindkét település a 

Rábai teraszos sík kistájhoz (Sopron-vasi síkság) tartozik.
A városok jövője szempontjából mindenhol kiemelt fontosságot tulajdoní

tanak a munkaerő képzettségének, az infrastrukturális ellátottságnak, a földrajzi 
fekvésnek, az országhatár-mentiségnek, ebben tehát inkább hasonlítanak egymás
ra a kisvárosi önkormányzatok. A közös vonások nem véletlenek. A hosszú ideig 

kedvezőtlen vonalas infrastruktúra-ellátottság nagymértékben meghatározta az ott 
élők vállalkozási kedvét, a tőke fogadási feltételeit, a gazdaság élénkülését. Ahol 
az infrastruktúra-ellátottságban ma is alapvető hiányosságok vannak, ott kisebb a 

befektetők érdeklődése. Ugyanígy hat a városok gazdasági viszonyaira a 

rendelkezésre álló munkaerő bősége és képzettsége. A jövőbeni fejlődés megíté
lésében teljesen háttérbe szorul viszont a természeti kincsek, a megélhető élet 
minőségének a fontossága, még a környezeti állapot minőségének szerepét is csak
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egyedül Kőszegen tartják dominánsnak. A helyi stratégia kidolgozásánál tehát a 

képviselők sokkal inkább a helyi gazdaságot, a város humán erőforrásait tekintik 

alapnak, holott a sikeres boldoguláshoz legalább ennyire fontos lenne a termé
szeti környezet megóvása, vagy éppen a város építészeti megújítása. Ezek 

azonban - kényszerűségből - ma még nem tartoznak a városok fejlődését befolyá
soló jövőképbe.

Ezzel szoros összefüggést mutat a képviselők véleménye városaik jelenlegi 
adottságairól. (7. ábra)

Az infrastrukturális ellátottság az esetek többségében csak közepes, vagy 

még elégséges minősítést kapott, teljes mértékben azonban sehol sem elégedettek 

a válaszadók a mostani állapottal. Ugyanez a helyzet a munkaerő tudásával, kép
zettségével, amit csak Szentgotthárdon, Sárváron és Körmenden ítéltek jónak, 
azaz olyannak, ami alkalmassá teszi őket gazdasági bázisaik innováció - orientált 
fejlesztésére, részvétébe az egyre szélesedő nemzetközi munkamegosztásban. A 

gazdasági fejlettség megítélésében megintcsak markánsan eltér a szentgotthárdi, a 

sárvári és körmendi vélemény a többi kisvárosétól, előbbiek ugyanis már érzé
kelik kötődésüket a gazdasági innováció területeihez, az utóbbiak viszont 
erősebbnek ítélik gazdasági elmaradottságukat, sajátságos, esetleg belső 

perifériális helyzetükből adódó gondjaikat. Mindegyik kisvárosnál szükséges 

erősíteni központi funkcióikat is, emelni térségszervező - ellátó szerepkörüket, a 

többség közepes minősítése ezt támasztja alá.
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Elgondolkodtató, hogy a képviselők elégedetlenek a lakosság aktivitásával 
a helyi fejlesztésekben, ami mutatja a lokális társadalmi kapcsolatrendszer 

akadozását, az önkormányzatok és a helyi társadalmi szervezetek közötti 
párbeszéd elégtelen voltát. Kivételt egyedül Kőszeg jelent, ugyanis a nagy múltú 

polgárváros mindig is büszke volt belső nyitottságára. Ugyanakkor az 

önkormányzat kezdeményezőképességét - saját erőfeszítésüket a fejlesztésekben - 

a képviselők mindenhol hangsúlyozzák, miközben anyagi lehetőségeiket - 

Szentgotthárd és Sárvár kivételével - gyengének ítélik. Mindez azt támasztja alá, 
hogy a meglévő meglehetősen szerény helyi adottságokkal küszködő 

önkormányzatok és a magasabb színvonalú életmód feltételeinek megteremtéséért 
jogosan türelmetlen polgárok között megy az egymásra mutogatás. Ez pedig azzal 
a következménnyel jár, hogy az eredményes munkához hiányzik a településen 

élők egységes akarása, az ilyen viszonyok között kidolgozott marketingprogram 

nem képes az egyes igényeket egybeolvasztani, ráadásul pénz és megfelelő 

ismeretség nélkül nem marad más hátra, mint bízni a várható központi források 

csordogálásában, hagyományosan erre támaszkodva az elmaradottságuk 

csökkentésében.
Ezek után csak a kötelezően felmondott leckének tűnik az, hogy a 

településfejlesztési koncepció részét képező marketingstratégiában a képviselők 

fontosnak tartják a kommunikációs tényezőt, a város adottságainak , arculatának 

megjelenését reklámban, hirdetésben, vagy a város értékeinek propagálását 
különböző helyi vagy regionális médiákban. Ott azonban már teljes a tanács
talanság, hogy igazából mit is jelent ez. Bár a városverseny elindult, kisvárosaink 

egyenlőre csak a gondjaikat, igényeiket tudják pontosan meghatározni. A mai 
napig sem sikerült igazán vonzóvá tenni e városokat a beáramló tőke, a turizmus 

hathatós fellendülése, a letelepedni szándékozók számára. Úgy tűnik, a helyi
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lehetőségek felmutatása a legnehezebb feladat! Erre utal az, hogy csak kevesen 

tartják fontosnak a konferenciák, kiállítások szervezését, a város részvételét 
nemzetközi kiállításokon, annál többen igénylik viszont a megyei koordinációt a 

településmarketingben. Márpedig a munka összehangolásában a megfelelő 

marketingismeretekkel rendelkező önkormányzatnak kell szerepet vállalni, hiszen 

ez a testület látja át legjobban a település működését. (RECHNITZER J. 1995.)
A továbbiakban azt vizsgálom meg, hogy a Vas megyei kisvárosok honnan 

hová szeretnének eljutni, támaszkodva a történelmileg lezajlott társadalmi és 

gazdasági folyamatok értékelésére, jelenlegi helyzetük felmérésére, lehetőségeik 

elemzésére.

2.3. Kőszeg: visszatérni korábbi kulturáltságához

Történelmi öröksége. A Gyöngyös-patak völgyében fekvő települést a 

ХШ. században a tekintélyes Kőszegi család alapította. 1328-ban nyerte el a 

szabad királyi város címet, és hamarosan a középkori Magyarország tíz legfonto
sabb települése közé emelkedett. Még a XVIII. században is Vasvármegye leg
nagyobb helységeként virágzott. A város életének nevezetes dátuma 1532, amikor 

a 25 napos török ostromot a várvédők, Jurisics Miklós vezetésével visszaverték. E 

hőstett emlékére Kőszegen mindennap 11 órakor is megkondulnak a harangok. A 

világháborúk pusztításaitól megmenekült történelmi városmag a „Nemzeti 
Örökség” részét képezi. Erősen polgárosodott társadalma igényes, művelt részét 
képezte a magyar népességnek. Az évszázadok viharai azonban a város 

polgárságát nem kímélték. A település kereskedelmi életét fellendítő zsidóságot 
1944-ben elhurcolták, majd a németség 1946-os kitelepítésével újabb vesztesé
geket szenvedett a város. Az 1956-os forradalom idején a fiatalság zöme nyugatra 

távozott. A határközelség miatt a hatvanas évektől pedig a helység tudatos
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sorvasztása kezdődött, melynek következtében a hivatásgyakorlás hiánya, az 

egzisztenciális lehetőségek beszűkülése az értelmiség nagy részének elköltözé
séhez vezetett. A tanítóképző Szombathelyre költözött. A kórház, a szülészet, a 

bíróság és az ipari üzemek ugyancsak megszűntek. Felszámolták a Kőszeg- 

Oberpullendorf vasútvonalat is. A határőrség viszont erősödött. A korábbi járási 
székhely szerepe lassan felszámolódott, s Szombathely gazdasági árnyéka egyre 

nyomasztóbbá vált.
A történelem viharai az elmúlt 200 évben tehát lelassították Kőszeg fejlőd

ését, gazdasági jelentősége csökkent, s az utolsó ötven év tudatos sorvasztó 

politikája, állandó lakosságcserét ösztönző intézkedései sok vonatkozásban a 

korábbi önazonosságát is szétrombolta a városnak. Megmaradt viszont egy jogos 

nosztalgia a város polgáraiban, akik elvárásaikban, igényességükben a kisvárosi 
lét korábbi nívójához viszonyítanak. Kőszeg tehát nem egy tipikus kisváros. 
Történelmi öröksége, fejlett korábbi önmaga, az ország műemlékileg egyik 

legjelentősebb épített környezete, lakói polgárosodottsága az elvárások tekinte
tében igényesebb célkitűzéseket követelnek meg, mint egy átlagos 12000 lakosú 

magyar település esetében.
Várospolitika. A határ közelsége miatt a város agglomerációs vonzása 

csak félkörös. A városban korábban döntő többségében megyei intézmények, és 

vállalatok, üzemek fiókjai, leányvállalatai működtek, s ezek a későbbi önkor
mányzati tulajdonba kerülés során rendkívül magas külső tulajdonosi arányt 
eredményeztek, tovább rontva az önkormányzat helyzetét. Jellemző Kőszegre, 
hogy az állami textilipar lassú elsorvadása mellett nem alakult ki a környezetre 

káros ipari tevékenység, mely a térség magas erdősültsége és szubalpin klímája 

mellett a közeljövőben rendkívül felértékelődő adottsága lesz a településnek. A 

várospolitika hármas célkitűzése közül az első éppen az, hogy új munkahelyek
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létesítése érdekében Kőszegen csak a környezetbarát ipar letelepítését szorgal
mazzák. Jó példa erre a megyei ipari termelésben magát a második legnagyobb 

szakágazattá kinövő villamosgépipar, amelynek termékei döntő részét a kőszegi 
Kromberg és Schubert Kábeleket és Kábelrendszereket Gyártó és Forgalmazó 

Kft. állítja elő. A várospolitika másik célkitűzése a turistamegtartó-képesség 

növelése, a szállodai vendégéjszakák számának növelése, pl. a főtéri kirakodó 

vásárokkal, történelmi lovagi tornák rendezésével, vagy a Várszínház előadá
saival. Ehhez harmadik elemként elengedhetetlen a természetes és műemléki 
környezet megóvása is. Az előbbit szolgálja az írottkő Natúrpark építése, amely
nek része a várost és a környező településeket egymással és Ausztriával össze
kötő kerékpárút megépítése, tanösvények, autóspihenők, kilátóhelyek létesítése 

nem utolsó sorban Phare-pénzekből. Az utóbbi célkitűzés, a „kis ékszerdoboz” 

csinosítása már nagyobb fejtörést okoz az önkormányzatnak. A történelmi patinás 

környezet egyrészt ugyanis áldás, másrészt átok is, hiszen a város az állami 
műemlékvagyon magára hagyott örökösévé vált, így a szűkös anyagi lehetőségek 

az állagmegóvásra is csak alig elegendőek, az enyészet tehát továbbra is fenyegeti 
a műemléki környezetet. E téren a privatizáció sem sokat segített, hiszen a 

belvárosban többnyire idős emberek élnek, akik még a lakásukat sem tudják meg
vásárolni. Közös érdekeik együttes megjelenítésére Kőszeg kezdeményezte a 

történelmi kisvárosok szövetségét, amibe olyan jelentős műemléki vagyonnal bíró 

kisvárosokat várnak, amelyek a befolyt adókból s a központi juttatásokból nem, 
vagy csak nagyon nehezen tudják önmagukat, értékeiket fenntartani.
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KőszegSWOT analízis.

_________________________________________
A határ közelsége miatt agglomerációs vonzása 
csak félkörös, Szombathely közelsége miatt nagyon 
rövid sugarú félkörben érezteti hatását

Határmenti kistérség központja

Az elmúlt évtizedekben a város elveszítette tér
szervező jelentőségét és funkcióit: a háború után 
megszűnt a Kőszeg - Oberpullendorf vasútvonal, 
elvesztette járási székhely funkcióját, felszámolták 
tanítóképzőjét, kórházát, szülészetét, bíróságát.

A város korábbi elzártsága miatt nem alakult ki a 
környezetre káros ipari tevékenység, és a határ
sávba zárt több, műit 5200 ha erdő is sértetlen 
maradt

A korábbi egysíkú (textiliparra épülő) iparszer
kezet válságából nem született meg a kívánatos 
sokszínű ipar.

Polgárainak kulturáltsága, belső nyitottsága, ven
dégszeretete, a kielégítő közbiztonsági helyzet

Nagyon kevés a vendégéjszakák száma, a belföldi 
turizmus zömét a diákok teszik ki, a szállodai 
kapacitás zöme kihasználatlan.

A város vonzása három lábon nyugszik:
— Tiszta levegő, szubalpin klíma, erdei turizmus
— Műemléki környezet, történelmi, patinás légkör
— Magas kultúra, rendezvények.

Kevés és nagyon leromlott a lakásállomány.

VeszélyekLehetőségek
Tisztázatlan önkormányzati tulajdonviszonyok, 
(egyházi - állami tulajdon, műemléki épületek).

A Szombathely - Kőszeg agglomerálódó övezet 
átgondolt fejlesztése

A helyi bérmunkára épülő ipari tevékenység 
kedvezőbb gazdasági környezetbe helyeződhet át, 
az előállított termelési érték alacsony adóbevételt 
jelent a városnak.

Jobban kihasználni a sétáló, gyógy, konferencia, 
bevásárló turizmusban rejlő lehetőségeket

Az elmaradt helyi iparűzési adók hiányában az 
önkormányzat igen kiszolgáltatott az állami 
költségvetésnek.

A jövőben elkerülhetetlen a turistamegtartó képes
ség növelése.

A burgenlandi bevásárlóturizmus számára Szom
bathely, a gyógyturizmus számára Bük jelent nagy 
riválist.

A város bevételeinek növelése és az épületek 
megmentése miatt folytatni kell a műemlékvagyon 
privatizálását.

A piaci viszonyok előretörésével és a kínálat 
hiánya miatt rendkívül magasak a lakásárak, ami 
már a város további gazdasági fejlődésének a 
gátjává válik.

Meg kell őrizni a vasutat, küzdeni kell az eredeti 
vonal helyreállításáért, bekapcsolva a várost 
Ausztria vasúti vérkeringésébe is.

Az idegenforgalom miatt is javítani kell a város 
úthálózatát, megépíteni két fö bekötőutat, tovább 
építeni a gáz, viz, szennyvízhálózatot.
A város hagyományait, vendégváró polgárait, 
rendezvényeit nemzetközileg is reklámozni kell.
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2.4. Sárvár: a siker záloga az infrastruktúra, az ipar, és az 
idegenforgalom

Történelmi öröksége. A Rába és a Gyöngyös közelében épült gazdag átke
lő település az uradalmi központként szereplő vár függelékeként alakult ki. A 

XV. században már virágzó mezővárosnak a Nádasdyak voltak a földesurai. A 

városépíttető Nádasdy Tamás nyitott volt a kultúrára is: a török veszedelem 

árnyékában a humanisták jelentős csoportjával tartott kapcsolatot. Tudomány
pártolását jelzi, hogy a rövid életű sárvári nyomdában készítik el az első magyar 

nyelvű könyvet, Sylvester János magyar-latin szótárát. A mezővárosi múltnak 

egyenes folytatása a később is élénk kisipar és hetipiac. Ehhez társul a dualizmus 

korában a belső tőkeképződés által életre hívott megyei ipari vállalkozás, a 

Sárvári Cukorgyár, amely a gyáripar korai megtelepedését jelzi. Igaz, részben 

mezőgazdasági jellegében még felismerhető az uradalmi központ hatása is. 
(MENDÖL T. 1963.) Az ekkor már csak nagyközségi jogállású Sárvár minden
esetre magabiztosan használja ki a kapitalizmus adta lehetőségeket: korán, már 

1897-ben az iparosítás feltételének számító villamosenergiához jut (Ikervár), ami 
meggyorsítja a fejlődés ütemét, vezetői - felismerve az ipar fontosságát - jutányo
sán adnak területeket, épületet a megtelepülő tőke számára. Az eredmény nem 

marad el: a foglalkozási szerkezetet tekintve Sárvár a századfordulón azon kevés 

települések közé kerül, amelyekben az iparral foglalkozó lakosság aránya a 

kereső népesség felét is meghaladta. (T. MÉREY K. 1990.) így a századforduló 

városhálózatában azt a hierarchiaszintet foglalja el, ahol a városokban az ipari 
keresők aránya 50% felett volt és többségük gyáriparban (20 főnél nagyobb 

üzemekben) dolgozott, valamint ahol a központi funkciókból - kereskedelem,
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forgalom, kézműipar - élők túlsúlyban voltak a közszolgálatiakkal szemben. 
(BELUSZKY P. 1990.)

Ez a lendületes gazdasági - társadalmi fejlődés megtörik a két világháború 

között. A világgazdasági válság következtében tönkremegy a város egyik jelentős 

ipari bázisa, a francia-belga érdekeltségű selyemgyár. Ez súlyos következmé
nyekkel jár a helyi társadalom számára is: miután a 20-as években minden 

harmadik ember a selyemgyárból élt, a cukorgyár pedig csak idénymunkát bizto
sított, a lakosság egy része kivándorolni kényszerült. A korabeli településre 

számított adatok szerint a népesség mintegy ötödé fogott vándorbotot. 
(NASZÁDOS I. 1978.) Ezek a tények arra utalnak, hogy Sárvár a fejlődés helyett 
a stagnálás állapotába jut a korszakban.

A stagnálás aztán hosszúra nyúlott, 1945 után még két évtizedig 

elhúzódik: csak 1968-ban nyeri vissza újra a kiegyezés után elvesztett városi 
címet. Az újbóli várossá nyilvánítás azonban nem egy szerves fejlődés ered
ménye. Az oklevél csak lehetőség volt, ami a jövőben bizonyult fontosnak: a 

város vezetőinek kedvezőbb alkupozíciót jelentett a fejlesztési források elosztá
sánál. Sárvár iparában továbbra is az élelmiszeripar dominál: a cukorgyár mellett 
megtelepszik a baromfiipar, a Pepsi Cola üzem, egyoldalúvá torzítva a város ipar
szerkezetét. A korszerű gépipart a RÁBA MVG kihelyezett gyáregysége képvi
seli. A várossá nyilvánítást követő évtizedben a helyi iparban az idegen centru
mokhoz kötődő, tőlük függő ipari telephelyek kerülnek többségbe, csökkentve az 

önkormányzat településfejlesztési esélyeit.
Komoly fejlődési lendületet és újabb irányt hozott a 80-as években a 

termálvízre és a városkörnyéken termelt gyógysóra alapozott szálloda és gyógy- 

turizmus. Ezzel a város újabb lépéselőnyhöz jutott a megyei vetélytársakkal
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szemben: a megszerzett külföldi hitelekből nemcsak a szállodaépítésre, hanem az 

infrastruktúra fejlesztésére is tellett.
Várospolitika. 1995-re a város visszafizette hiteleit, s belevágott egy több, 

mint félmilliárdos beruházásba, a csatornázásba, mialatt működtetni tudta vala
mennyi intézményét. Ez a kommunális-infrastruktúra-fejlesztés része és előz
ménye volt annak az új koncepciónak, hogy nemcsak az idegenforgalmi beruhá
zásoknak van létjogosultságuk, hanem emellett szükség van egy gyors eredményt 
hozó iparfejlesztési politikára is. Ennek érdekében a város olcsón ad területeket 
az induló vállalkozásoknak, további kedvezményként pedig 3 évre biztosítja a 

mentességet az iparűzési adó alól, valamint minden segítséget megad az építkezés 

időszakában a vállalkozóknak. Az ipari beruházási programot összekötötték a 

szerkezetváltással: miután az eddig domináns élelmiszer- és gépipar egy része a 

válságzónába került, tudatosan nyitottak a piacképes ágazatok irányába. Zöld
mezős beruházásokkal a Sárvári Ipari Parkban épül ki az elektronikai ipar háttér
ipara. A távol-keleti termelés megdrágulása és az Európába irányuló szállítási 
útvonal lerövidülése egyaránt oka annak, hogy a beszállító ipar egyik hazai 
központja Sárváron legyen. A város bruttó termelése 1994-1998 között megnégy
szereződött, 10 milliárd forintról 40 milliárdra nőtt. Ennek arányában nőtt a 

helyiadó-bevétel. Mintegy 1200-1500 új munkahely keletkezett, amelyek 

személyi jövedelemadójából szintén részesedik a város is. Tervek szerint az 

elkövetkezendő időszakban aztán ismét az idegenforgalom kerül előtérbe: az ipari 
üzemeknél a munkaerőt és az infrastruktúrát hasznosították, most ehhez hozzá
teszik a természeti kincs, a gyógyvíz hasznosítását. Egy új gyógyszálló építé
sével, a Kristály Hotel átalakításával apartman szállóvá, illetve a Vadkert 
idegenforgalmi célú rendezési tervével ismét a gyógyidegenforgalom fejlesztésére 

összpontosítanak. A fejlesztés középpontjában a fürdő áll majd, ehhez a terület is
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adott. Itt azonban az önkormányzatnak el kell döntenie azt a kérdést, bevonják-e 

az idegen tőkét a fürdő fejlesztésébe avagy sem. Ha igen, akkor az felgyorsíthatja 

a folyamatot, csakhogy a befektetők mindenképpen többségi tulajdont igényel

nének. Ugyanakkor ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy a közfürdő 

jellegét lényegesen csökkentik. Ha ez történik, a sárváriak széles köre nem fog 

olyan mértékben hasznot húzni az idegenforgalomból, mintha közfürdő lenne. Ha 

a város marad a többségi tulajdonos, esély van a magas színvonalú ellátás és a 

nyitottság összehangolására. Ez az út akkor járható, ha a gyógyidegenforgalom 

magvát jelentő fürdőt megtartják városi tulajdonban, s a perifériákon adnak 

szabad teret a tőkemozgásnak.
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SWOT analízis. Sárvár

GyengeségekErősségek
Nem megfelelő a város műszaki, kommunális és 
kulturális térségellátó - szervező szerepköre.

Koncepciózus várospolitika, határozott stratégia- 
váltás.

Kicsi a csatornahálózatba bekapcsolt lakások 
aránya.

A Sárvári Ipari Park bővítése, a szükséges infra
struktúra elkészült, az egész térség vámszabad- 
terület.

Hiányzik egy korszerű hulladék lerakó/kezelő 
telep, ahol a szelektív hulladékgyűjtés regionális 
szinten megvalósulhat.

Új, versenyképes ipari struktúra kirajzolódása az 
eddigi élelmiszeripar és gépipar mellett, az elektro- 
nikai ipar erőteljes fejlesztése.

Az önkormányzati utak korszerűtlenek, javításraRendezett önkormányzati tulajdonviszonyok; 
növekvő helyi adóbevételekből visszafizették a 
korábban felvett hiteleket.

szorulnak.

Hiányzik egy többfunkciós színházterem.Minősített gyógyvizei révén kedvező idegenfor- 
galmi potenciál.
Az új vállalkozások munkaerőigényének a város 
hosszabb távon is meg tud felelni, erre biztosíték a 
város iskolaszerkezete, oktatási programja, vala- 
mint az általuk nyújtott nyelvtanulási lehetőségek.
A megyében itt a legkisebb a munkanélküliségi 
ráta.

VeszélyekLehetőségek
Az ipari és idegenforgalmi beruházások várható 
növekedése túlzott környezeti terheléshez vezet.

Az előnyére változott telefonhelyzet, a folyamatban 
levő kommunális fejlesztések növelhetik a 
beruházási hajlandóságot.

Amennyiben nem készül el az M84-es út Sárvárt 
elkerülő szakasza (körgyűrű), a tranzitforgalom 
veszélyezteti a város közlekedési helyzetét.

A város anyagi helyzetétől függően tervezi a 
leendő ipari beruházások számára a terület- 
vásárlást, ez élénkítheti a földpiac forgalmát.

A kormányzati támogatások koncentrálása a keleti 
régiókra hátrányosan érinti a város költségvetését.

A vállalkozások letelepítése növeli a munkahelyek 
számát.

Az ipari zöldmezős beruházások, a gyógyidegen- 
forgalomban tervezett fejlesztések a piaci értéknél 
magasabbra verik fel az ingatlanárakat.

Magas igényeket kielégítő 4-5 csillagos szállodák 
építése a gyógyidegenforgalomban.

A gyógyfürdő és a kemping további fejlesztése.
A magánszféra bekapcsolása a vendéglátói, keres- 
kedelmi, szolgáltatói ágazatba.________________
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2.5. Körmend, a Janus-arcú kisváros

Történelmi öröksége. Könnend története a római korig nyúlik vissza. Az 

elmúlt évszázadokban pedig igazgatási, piaci kisközpontként vonzáskörzete 

gazdasági, kereskedelmi és kulturális központjának szerepét töltötte be. 
Kereskedői a középkori Magyarország szinte minden jelentősebb helységébe 

eljutottak, kiváltságaikat IV. Bélától kapták. A város 1497-ben vámmentességet 
kapott, amivel tovább nőtt forgalmi és kereskedelmi jelentősége. A török időkben 

végváná nyilvánították, Kanizsa eleste után átmenetileg Vas és Zala megye 

székhelye lett, lakói mentesültek a robot és tizedfizetés alól. A mezőváros 1716- 

ban lett a Batthyány-család birtokainak központja, innentől kezdve a grófi család 

gazdagodása hatott a virágkorát élő mezőváros fejlődésére is. Körmend pontos 

tervek szerint formálódott, lakóinak száma elérte a hatezret, polgárosuló társa
dalmát sok itt letelepedő értelmiségi erősítette. 1871-ben elvesztette városi 
rangját, de megmaradt központi szerepköre, mert jelentős közlekedési útvonalak 

csomópontjában feküdt. Innét indultak a vasútvonalak Grazba, Németújvárra, 
Muraszombatba. А П. világháború utáni korszakban a kiskereskedői és kézműves 

hagyományok a könnyűipar felé orientálódtak, a hetvenes évektől a gyógyszer- 

gyártás, a cipő-, fa-, illetve konfekcióipar szintén helyet kapott a helyi gazdaság
ban. Egészségügyi ellátás tekintetében több mint száz esztendeje, a Batthyány- 

Strattmann Kórház alapítójának és az intézet hírnevének köszönhetően a szent
gotthárdi körzet középpontja is. A település ékköve, a Batthyány-kastély, s az azt 
körülölelő várkert 43 hektáros zöldterületével a helység tüdejének számít. A 

nyolcvanas évek végéig teljesen kiépült a víz- és az elektromos-hálózat, a 

gázvezeték pedig a kilencvenes évek elejére érte el a csaknem 100 százalékos 

készültségi fokot. A telefonhálózat korszerűsödött, a város területén lévő utak
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több mint háromnegyede pedig portalanított felületű. Egyedül a csatorna és 

szennyvízhálózat szorul folyamatos fejlesztésre.
Várospolitika. A gazdasági élet a rendszerváltást követően a mélypontra 

zuhant. Megszűnő vállalatok, csökkenő foglalkoztatás, munkanélküliség jelle
mezte az első éveket. A határközelség, a külföldi befektetők megjelenése, 
valamint a privatizáció azonban gyógyírként hatott. Az EGIS Gyógyszeripari Rt., 
valamint a STYL helyi üzemei megőrizték pozícióikat. Mellettük sorakoztak fel a 

MARC és az OLIP cipőgyárak, az ADA bútorgyár, a WORD PROTEINS, továb
bá a híradástechnikai, computeripari cégek, s a privát könnyűipari vállalkozások, 
így 1996-ra átformálódott az iparszerkezet. Ennek ellenére a város komoly 

gondokkal küzd. Problémát jelent például, hogy a fejlett infrastruktúra és a 

zöldmezős beruházásokra alkalmas szabad területek ellenére főleg csak külföldi 
érdekeltségű, többségében bérmunkára és feldolgozásra építő gazdasági egy
ségek, leányvállalatok települtek ide. Ennek adózási, illetve döntési mechaniz
must érintő vetülete mellett tartani kell attól is, hogy ezek a cégek könnyen 

áthelyezhetik egy kedvezőbb gazdasági környezetbe tevékenységüket, amely 

könnyen rányomhatja bélyegét a város amúgy sem rózsás munkaerőpiaci 
helyzetére.

A városvezetés szerint a földrajzi fekvésnek is vannak előnyei és hátrányai 
is. Előnyös az, hogy a várost átszeli az M8-as főút, valamint közel a határ, amiből 
profitálhat az idegenforgalom. Ugyanakkor komoly veszélyt jelent a főút forgal
mával járó környezeti terhelés, valamint a tranzitturizmussal megjelenő bűnözés. 
A könnyebb mozgási lehetőség azzal is jár, hogy a szakképzett munkaerőt 
könnyen elszívja Ausztria. A határszéli bevásárló turizmus tőkeerejére alapozva 

sok magánkereskedés nyílott. De a kezdeti roham lanyhult, részben eloszlott más 

városok között, majd az osztrák EU-tagság után szinte megszűnt a kereslet.
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Továbbra is élénk viszont az olasz turisták érdeklődése a város iránt, valamint 
erősödött a rábai viziturizmus is. A kenusok számára szervezik a Szent István 

napi csónakfelvonulást, hangulatos pihenő, sátorozó telepeket alakítottak ki 
számukra szociális épületekkel, szalonnasütő helyekkel.

A várospolitika szociális gondoskodását fejezi ki az önkormányzat 
lakáspolitikája. Különböző tőkeérdekeltségek bevonásával ésszerű lakásépítési 
programba kezdtek, mivel a fiatalok zöme önerőből képtelen otthont teremteni, a 

szervezett lakásépítés az évtized első felében viszont teljesen leállt. így csak a 

városi társadalom egy szűk rétege tudta lakásgondjait megoldani, szinte kizárólag 

családi ház építésével.
Távlati célként a környezetvédelem és az iparfejlesztés egyensúlyát akarja 

az önkormányzat megteremteni a helyi környezeti adottságokra támaszkodva. A 

helyben keletkező, ipari hulladéknak számító faaprítékból, valamint mezőgaz
dasági hulladékból egy biomassza-erőmű állítana elő villamos energiát. A város 

alatti, feltárt, de kihasználatlan termálvíz alternatív lehetőségként szintén bekap
csolható a város energiagazdálkodásába.
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SWOT analízis. Körmend

GyengeségekErősségek
A Rába parti környezet, Batthyány kastély és a 
parkok jelenlegi állapotukban nem elég vonzerő.

A Rába-völgyében fontos közlekedési utak csomó- 
pontjában (E66, M8-as főút) fekszik.___________
Igazgatási, gazdasági, egészségügyi és kulturális 
kistérségi központ.

A város munkanélküliséggel küzd, sokan Szent- 
gotthárdra járnak át dolgozni.
Termálvíz van, de a gyógyfürdő komplexumhoz 
hiányzik a befektető.

Sikeres szerkezetváltás, a nyugati határ közelségé
nek köszönhetően új iparszerkezet körvonalazódik 
a privatizációból és az új beruházásokból: a ko
rábbi (hagyományos) könnyűipari szerkezet mellett 
erőteljes fejlődés a gyógyszer-, híradástechnikai-, 
computer- iparban.

Feszült a lakáshelyzet, a 90-es években a szerve- 
zett lakásépítés leállt.

Az NB I-es kosárlabdacsapat, a vele járó sport
turizmus ismertté teszi a várost.

Az intézményhálózat működtetése gondot jelent az 
önkormányzat számára.

VeszélyekLehetőségek
Tranzitturizmussal megjelenő bűnözés (prostitúció,Megállítani a tranzit-turizmust.
drog).
A csatorna és szennyvízhálózat alacsony kiépített- 
sége veszélyezteti a Rába-parti környezet védelmét.

Az osztrák bevásárlóturizmus potenciális vevőkört 
jelent.

A város szempontjából hátrányos, hogy Zalakaros, 
Bükfürdő, Sárvár a korábbi évtizedekben állami 
beruházásokban részesültek, ma pedig már híres 
bejáratott fürdőhelyeknek számítanak, nem érde- 
kük a körmendi termálvíz program megvalósulása.

A pinkamindszenti határátkelőhely megnyitása 
Güssing irányába.

A külföldi érdekeltségű leányvállalatok felszámol
hatják tevékenységüket, ez a helyi gazdaság mun- 
kaerő - piaci helyzetének összeomlásához vezethet.

Tercier - központi funkciók fejlesztésével a megye 
déli szubcentruma lehet.

Kisvárosi miliő kialakítása a Batthyány-kastély és 
a város tüdejét jelentő Várkert környékén.
A város számára is kedvező, hogy a Hegyhát -
szentjakabi Önkormányzat fejleszti a Vadása-tó 
rekreációs környezetét.
Átalakítani az oktatás szerkezetét, hogy az új igé- 
nyeknek megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre.
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2.6. Szentgotthárd, a biztató jövővel rendelkező város a hármashatár 
mentén

Történelmi öröksége. A Rába és a Lapincs összefolyásánál, a megye dél
nyugati részén, az osztrák - szlovén - magyar határ mentén fekvő Szentgotthárd 

tradicionális kisváros. Jelentős városi múlttal rendelkezik, történelme erősen kö
tődik a határokhoz, hiszen az átjárható határok dinamikus fejlődést, a zárt határok 

viszont stagnálást, végső soron a polgári városfejlődés peremére sodródást hoz
ták. A várost Ш. Béla alapította 1183-ban, a király egyúttal nagyobb földterületet 
is adományozott a nyugati gyepű mentén a cisztercita rendnek. Az apátság műkö
désével a város már korán bekapcsolódhatott az európai művelődésbe, az ország 

gazdasági és szellemi vérkeringésébe. Az apátsági majorban fejlett ipari és keres
kedelmi tevékenység honosodott meg. A virágzó települést a XTV. század köze
pén népes városi jobbágyközösségek, és jómódú kézműiparosok lakták. A török 

kor megpróbáltatásai aztán a monostor hanyatlásához, végül teljes pusztulásához 

vezettek. 1664-ben Montecuccoli nemzetközi serege a város alatt, a Rába menti 
síkságon aratott győzelmet a török felett, a csata révén Szentgotthárd neve 

Európa-szerte ismertté válik. A település 1785-ben járási székhely rangot kap, 
csaknem száz év múlva pedig megépült a grazi vasútvonal, ami a terménykeres
kedelem fellendülésével járt. A századfordulón jelentős iparosodás indult meg, 
beindult a selyemgyár és a kaszagyár termelése, felépült az óragyár, prosperált a 

malom és a dohányipar. A város lassan meghaladta a céhesipari hagyományokkal 
rendelkező kisipari szintet. Különösen az 1902 óta üzemelő Első Magyar Kasza 

és Sarlógyár szerszámait vásárolták szívesen a kor iparilag fejlettebb országaiban 

is. A fejlődés a trianoni békeszerződés után megtorpant, a határok módosítása 

kedvezőtlenül hatott a település életére, korábbi kapcsolatrendszerére. A vas
függöny lezárulása után periféria-helyzete tovább erősödött, bár az alapvetően
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ipari település jellegét mindvégig megőrizte, csak a 80-as években kapott új 

erőre.

Várospolitika, A rendszerváltás után a gazdaság fejlődésének dinamikája 

felgyorsult, a város új perspektívát kapott. Gazdasági bázisa megerősödött, főleg 

a külföldi tőke által gerjesztett ipari fejlődés következtében. A munkanélküliség 

csökkent, a jövedelmek emelkedtek, ennek eredményeként a helyi adók a város

ban jelentős önkormányzati bevételt jelentenek. Ennek a folyamatnak a zászlós

hajója az Opel Hungary KFT, amelynek motorgyárában, gépkocsi-összeszerelő és 

hengerfejgyártó üzemében közel kilencszáz embert foglalkoztatnak. Emellett 

olasz tulajdonba került az egykori selyemgyár, amely modem szövőgyárként 

működik tovább, női fehérneműt gyárt a svájci székhelyű Sariana, és zöldmezős 

beruházással új gyárat épített a ffottírtermékeiről híres osztrák Vossen-csoport. 

Ugyancsak magántulajdonba került a mostanában mezőgazdasági gépi eszközöket 

is gyártó egykori Kaszagyár. Ezek a gyárak a legfőbb munkáltatói Szentgotthárd 

és környéke lakosságának. Az önkormányzat partner a tervszerűen átgondolt 

foglalkoztatáspolitikában. A képviselők ugyanis tisztában vannak vele, hogy az 

egyre nagyobb számban letelepült külföldi cégek növelhetik a várossal szembeni 

befektetői bizalmat. Ezért döntöttek egy határon átnyúló ipari park létrehozásáról 

is, így a Szentgotthárd - Heiligenkreutzi beruházás egyben konkrét térbeli kapcso

latot jelent az EU-val. Létrehoznak egy regionális logisztikai központot is, amely 

a gazdaság háttérinformációs kiszolgáló bázisaként nemcsak az ipari park, hanem 

a tervezett Burgenland - Győr - Moson - Sopron - Vas eurorégió szempontjából is 

jelentős lesz, és ebben Szentgotthárd komoly szerepet tölthet be. így a külföldi 

vállalatok hatására fejlesztett infrastruktúra hasznára van a városnak is. Ugyanak

kor látni kell azt is, hogy a most megindult fejlődésben óriási a külföldi tőke túl

súlya, a vegyesvállalatok egy része alacsonyan képzett és fizetett munkaerőt
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alkalmaz, döntéseit nem helyben hozza, ami bizonytalanná teszi a helyi gazdaság 

jövőjét is. A városnak tehát elemi érdeke, hogy a pozitív jelenségek - a piacgaz
dasági ismeretektől a munkakultúrán át a magasabb átlagjövedelmekig - szerve
sen beépüljön a város életébe. Ez pedig csak a humán szféra megerősítésével 
érhető el: a középfokú oktatás modernizálásával, a felsőfokú oktatás meghonosí
tásával, a középosztály megerősítésével, letelepítésével. Régi gond például, hogy 

az Opel és a város a műszaki „csúcsszakembereket” nem tudja letelepíteni a 

városban, sokan Szombathelyről ingáznak naponta. Az önkormányzat célja a fel
sősokú szakemberek „megfogása”, amivel óriásit nyerhetne a város, a gond 

viszont az, hogy erre nincs felkészülve az évekig világtól „elzárt” település. Ezért 
vonzóbbá tételére nem csupán új lakásokat és szállodát építenek, hanem a szak
embergárda kikapcsolódását szolgáló rekreációs központot is a Rába-parton. Itt a 

felüdülni, pihenni vágyók igényes környezetben tölthetnek egy kis időt, pihené
süket fallabdaterem, szauna, gyógymasszázs szolgálná, de építenek tárgyalót is. 
Ezzel a város uszodához is jutna, illetve az átutazó csoportok számára szállás
helyet is tudna biztosítani.

A felsőfokú szakemberképzést szolgálja a főiskolai alapok megteremtése a 

városban. Az önkormányzat együttműködik a győri főiskolával, amely helyben 

felsőfokú szakképesítést nyújtó kereskedelmi képzést indít, valamint intenzív fel
vétek előkészítő képzést a nulladik évfolyamon, illetve létrehoz egy távoktatási 
konzultációs központot is, elsősorban a gépész és villamosmérnöki szakok hely
beli megszerzésére.
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SWOT analízis Szentgotthárd

GyengeségekErősségek
A volt RAB A gyár és ennek infrastruktúrája 
készen várta az OPEL odatelepülését.

Kimerültek a gazdasági bázis fejlesztésének humán 
tényezői (kedvezőtlen a népesség korszerkezete, 
egészségügyi állapota).

Megújult a gazdasági szerkezet (GM OPEL gyár, 
további perspektivikus vállalkozások megtelepe- 
dése, a város országos ismertségét növeli).

A kisvárosi miliő megújítása nem követte a gazda
sági szerkezet megújítását.

A város kistérségi ellátó - szervező szerepköre (a 
Vend-vidék irányába hiányos).

Már folyamatban lévő fejlesztés a Szentgotthárd - 
Heiligenkreuz-i ipari park EU pénzből.
Az 1989 óta működő Szentgotthárd - Jennersdorf-i 
közös burgenlandi szennyvíztisztító.
A bevásárló turizmusa.
A város hármashatár menti fekvéséből adódóan 
erős kapcsolatok Ausztria és Szlovénia felé.
A város műszaki, kommunális infrastruktúrája 
kedvező.
Osztrák pacientúrára épülő fogorvosi ellátás.

Lehetőségek Veszélyek
Rendelkezésre áll egy dinamikus fejlődést mutató 
gazdasági bázis, ez sajátos arculatot ad a helyi 
gazdaságnak

A gazdasági bázis működtetésének minőségi és 
mennyiségi tényezői beszűkülnek.

EU - komform vasúti közlekedés megteremtése 
Graz felé.

A város és az OPEL a „csúcsszakembereket” nem 
tudja letelepíteni, sokan Szombathelyről mgáznak 
naponta.

Az ipari parkra támaszkodó innováció - orientált 
gazdasági szerkezet létrehozása.

A tranzitturizmussal megjelenő prostitúció és bű
nözés.

A Rába völgy, mint rekreációs terület kiépítése. Embercsempészet, tiltott határátlépések számának 
növekedése.

Az M8-as főközlekedési útvonal tranzitturizmusa. A kereskedelem és szolgáltatás árai a bevásárló 
turizmushoz igazodnak.

A kapcsolatok erősítését szolgálja a tervezett 
szlovén főkonzulátus megnyitása.
Főiskolai alapok megteremtése a helyi felsőfokú 
oktatás elindítására.
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2.7. Csepreg: megfelelni az újonnan szerzett városi rangnak

Történelmi öröksége. Csepreg a Répcesík kistérség gazdag történelmi 
múltra visszatekintő központja. Nevét először 1255-ben egy birtokadományozó 

oklevélben említik, majd a következő évszázadban már civitásként szerepel az 

iratokban. Töbször tartottak itt megyegyűlést is. Virágkorát a Kanizsai és a 

Nádasdy-család birtoklása idején éli, ekkor egy ideig főiskola és nyomda is mű
ködött itt. Protestáns szellemiségét a wittenbergi egyetemmel fenntartott kapcso
latai motiválták. Kulturális életének pezsgése jótékonyan hatott gazdaságára is, 
fellendült a helyi céhes kézműipar. Annak ellenére, hogy evangélikus hitű lakói 
miatt 1621-ben a császári csapatok feldúlták, a térség igazgatási - politikai 
kisközpontjaként újra virágzásnak indult. А ХУЛ. században Sopron vármegye 

legnagyobb mezővárosaként tartották számon. 1871-ben Csepreg mezővárosi 
rangja megszűnt, de a Répcevidék legnagyobb településeként 1876-ban járási 
székhely lett főszolgabírósággal, valamint járásbírósággal, és intenzíven fejlődött. 
Vonzása ekkor kb. 60 községre terjedt Id. Felépült cukorgyára, országos hírű 

vásárokat tartottak a településen, három vízimalom, téglagyár és bőrgyár műkö
dött a területén. A vasút azonban a helyi gazdák szűklátókörű elutasító magatar
tása miatt elkerülte, és ez további fejlődését lelassította. 1949-ben Győr és 

Sopron vármegyék összevonásával megszüntették a csepregi járást és a volt járási 
székhelyet, Csepreget pedig több községgel együtt Vas megyéhez csatolták. 
Nagyközséggé 1970-ben nyilvánították, 1971-ben pedig kiemelt alsófokú köz
ponttá lépett elő. 1993-ban Csepregből kivált Tormásliget. Utóbbi korábban kül
területi lakóhely, uradalom volt, azaz sohasem volt önálló község. Bár formailag 

megfelel községi funkcióinak, racionálisan, államigazgatási szempontból meg
kérdőjelezhető önállósága (LENNER T. 1996.). Csepreg szakosított 
intézményhálózata, valamint a megye községei között kedvező műszaki -
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infrastruktúrális ellátottsága alapján több, mint egy évszázad múltán 1995-ben 

ismét megkapta a városi rangot.
Várospolitika. Az újonnan várossá nyilvánított település lélekszámát 

tekintve csak a középfalu-kategóriába tartozik. Mivel falusi térből kiemelkedő 

kistérségi központként kapta meg a városi címét, magas az agrárszférában dolgo
zók aránya (32,2%), és kb. az aktív keresők ugyanekkora hányada jár el más tele
pülésre - elsősorban a szomszédos Bükre - dolgozni. Ez utóbbi igen magas arány, 
kb. háromszorosa a vidéki kisvárosok átlagának. Kicsi ugyanakkor a település 

munkaerővonzása, csak három-négy településre terjed ki. Jelentős viszont a 

kisváros iskolai vonzáskörzete, mezőgazdasági szakközépiskolája ugyanis spe
ciális képzést végez. Az országossal egyezően a megyében is - mint már utaltam 

rá - az ötezer lélekszámon aluli városok (Csepreg és Vasvár) ipara a leggyengébb, 
s technikai felszereltsége is a legalacsonyabbak közé tartozik.

A város gazdasági életében a rendszerváltás óta folyamatosan nő a magán
szféra súlya. A hagyományos munkaerő-foglalkoztató szervezetek (a közműtársu
lat, az Állami Gazdaság, a mezőgazdasági-, épületasztalos-ipari-, fogyasztási- és 

takarékszövetkezet) mellett 1993-ban már 8 kft., 10 egyéb társas vállalkozás, és 

234 egyéni vállalkozó tevékenykedett (CSAPÓ T. 1994.). Az említett szervezetek 

főleg az iparhoz és a kereskedelemhez kötődnek, a szolgáltató szektor súlya nem 

éri el a kisvárosi szintet, azon belül a turizmus szerepe sem jelentős. Az újonnan 

alakult vállalkozások közül öt külföldi érdekeltségű - osztrák, német és olasz tőke 

- közülük négy vegyes, egy pedig kizárólag külföldi tulajdonban kezdte meg 

működését. A külföldi tőke érdeklődésének felkeltése az önkormányzat egyik 

fontos célkitűzése, remélik, ezzel tudnak a fejlesztések egyik legnagyobb gátján, 
a tőkeszegénységen enyhíteni. A megyében elsőként éppen ezért Csepregen indí
tottak településmarketing-programot. A város szeretné előnyére fordítani a határ
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és Bükfürdő közelségét, ebben építeni akar a kulturálisan már megalapozott nem

zetközi kapcsolatokra. Külföldi tőkét szeretnének bevonni a régiószerte híres 

almatermesztésre épülő feldolgozóipar fejlesztésébe is. Mindaddig azonban csak 

meglévő infrastruktúrájuk fenntartására, lehetőség szerinti korszerűsítésére, az 

önkormányzati intézmények megfelelő színvonalú működtetésére koncentrálnak, 

így 1997-ben megépült a szennyvíztisztító, üzembehelyezték a szennyvízhálóza

tot is, és elkészült a bentlakásos szociális otthon.

CsepregSWOT analízis

Erősségek Gyengeségek
Csepreg a megye legfiatalabb városa, ezért a váro
siasodás legalsó fokán áll.

A város idegenforgalmi helyzetét meghatározza, 
hogy közelében fekszik Bük, mindkét település 
része a Sopron - Kőszeghegyalja kiemelt üdülő
körzetnek.

Hiányos központi funkciói miatt, sok esetben saját 
lakossága számára sem tud megfelelő ellátást, élet- 
színvonalat nyújtani, nem képes megtölteni a 
Kőszeg - Sárvár - Csorna - Kapuvár városhiányos

A lakásállomány száma és közműves ítettsége meg
felelő.

űrt.
Országos főútvonalak nem érintik, vasúton nem 
megközelíthető.

A kereskedelemben jó a szakbolt ellátottság, 
kereskedelmi központi funkciója Győr - Moson - 
Sopron megye déli részére is kiterjed.

A város gazdaságában még mindig a mező- 
gazdasági termelés dominál, míg a szolgáltató 
szektor súlya nem éri el a kisvárosi szintet sem.

Szakközépiskolája a közgazdasági és agrárképzés
ben regionális szerepet tölt be.

VeszélyekLehetőségek
A térségbe irányuló bel- és külföldi befektetésekből 
főleg csak Bük részesül.

A Csepreg - Bük település együttes fejlődése a 
köztük lévő kicsi távolság, a gazdasági szerke
zetük, inffastruktúrális ellátottságuk miatt inkább 
komplementer, mint konkurens.________________
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2.8. Celldömölk, a veszteglő vasutasváros

Történelmi öröksége. A Ság hegy kitűnő természeti adottsága, valamint 
kemenesaljai centrális fekvése révén már a rómaiak idején lakott volt. Maga 

Celldömölk nagyközség csak 1907-ben jött létre két község, Nemesdömölk és 

Kiscell egyesülésével. Létezett egy nagymúltú harmadik település is, Pórdömölk, 
amely azonban az egyesülés idejére már uradalmi majorrá süllyedt. Településtör
téneti szempontból azonban jelentős szerepet játszott: itt épült fel а ХШ. század
ban a mára már rommá vált gótikus apátsági templom, s ezáltal 1252 óta biztos 

Dömölkön a bencés apátság létezése.
Eltérő gazdasági-társadalmi jellegű a másik két alapközség. Nemesdömölk 

a XIV. század végi, egysoros nemesi településű útifalu. Kistérségi központi sze
repkörét a győr - szombathelyi kereskedelmi út menti fekvésének köszönhette. 
Helyzeti előnyét azonban nem tudja kihasználni: nemesi településként konzerva
tív változatlanságba merül. Központi szerepét majd Kiscell hódítja el. Gyors fej
lődését egy ambiciózus bencés apátnak, Koptik Odónak köszönheti, akinek idejé
ben máriacelli mintára barokk stílusú bencés templom és kolostor épül a XVIII. 
században. Kiscell rövidesen régiószerte híres búcsújáróhellyé nőtte ki magát. Ezt 
kihasználva a barokk épületegyüttes köré német iparosok és kereskedők települ
nek, kialakítva a jellegzetes négyszögű, piacutcás városias jellegű vásártelepülést 
(PORTSCHY T. 1980.). Az intenzív gazdasági fejlődés eredményeként Kiscell 
1790-ben vásártartással rendelkező mezővárossá emelkedett. A fejlődés korlátáit 
jelzi azonban, hogy bármekkora vagyon halmozódott is fel az itt élő iparos és 

kereskedőréteg kezében, ipari üzemek létesítésére ezen a tájon egyik sem vállal
kozott (NÁDASDY L. 1980.).

Ezt a korlátot töri át az 1871-ben erre hozott győr - grazi vasútvonal, 
amely a települést hamarosan a fővárossal köti össze, valamint olyan fontos regi-
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onális központokkal, mint Győr és Szombathely. A vasútépítés a következő száz 

évben jelentősen befolyásolta a település jövőjét: Celldömölk hamarosan vasúti 
csomóponttá fejlődött. Mendöl Tibor véleménye szerint a vasúti csomópontjelleg 

igen sokszor természetes következménye a város már előbb meglévő ipari-keres
kedelmi, vagy kormányzati-politikai jelentőségének, tehát nem elsődleges 

jellegmeghatározó, hiszen mérete a város egyéb funkcióival mintegy azokat 
időrendben követően arányos. Celldömölk, azért különös kombináció, mert az 

eredeti búcsújáróhely-fünkcióhoz társult később a vasúti csomópont-szerep 

(MENDÖL T. 1963.). A századeleji városhierarchiában Kiscell tehát mint jelen
tősebb járási központ-szintű község szerepel, aminek forgalmi központ-funkciója 

speciális egyházi szerepkörrel egészül ki (BELUSZKY P. 1990.).
A település az előző korszak fejlődése által kijelölt útját járja a következő 

fél évszázadban. Mindez csendes egyhangúságot hoz. Vasútja mellett az ipara 

lemarad: csak a Ság hegyi bazaltbánya megnyitása és a szűk piacra termelő gőz
malom üzembehelyezése jelent eseményt. A város gazdaságát a két világháború 

között nem éri olyan hatás, ami kilendíthette volna a hullámvölgyből. Ez azt is 

jelenti, hogy a helyi társadalma csak vontatottan, lassan tudott polgárosodni.
A vidéki ipartelepítési hullám a 60-as évek elején éri el Celldömölköt is. A 

legfontosabb, újonnan alapított regionális jelentőségű középüzemek - a 

Kötöttkesztyűgyár, a KERIPAR Üzletberendezések Gyára - a helyi iparszerkezet 
könnyűipari jellegét erősítették. Mivel a gyártási technológiát más üzemek adták 

át, ezért a fiatal celli ipar erősen követő jellegű lett. Igaz, a telepítésekkel nem is 

az élenjáró színvonalú termékek előállítása volt a cél, hanem az, hogy lekössék a 

mezőgazdaságból felszabaduló férfi és női munkaerőt. Az iparosodással egyidejű
leg lakótelepeket és a városképbe nem illő magasházakat építettek, fejlesztési 
források hiányában viszont elmarad a lakossági infrastruktúra fejlesztése. Erre
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pedig égető szükség lett volna, mivel a bővülő ipari munkalehetőséget kihasz

nálva a környező falvak népessége egyre nagyobb számban költözött be a kon

centrációs magként funkcionáló Celldömölkre. 1970 és 1980 között a vándorlási 

különbözet +9,9%-os volt! A felemás urbanizálódás ellenére Celldömölk megfe

lelt a relatív dekoncentrációs szakaszban - az OTK által előírt - várossá válás 

legfőbb szempontjainak, így 1979-ben várossá nyilvánították.

Várospolitika. A város az elmúlt évtizedekben sorozatos lépéshátrányt 

szenvedett el a megye többi kisvárosához képest, elsősorban azokkal szemben, 

amelyek figyelemre méltó gazdasági aktivitást tudtak felmutatni. Ennek az okai a 

következőkben körvonalazhatók:

• Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció bevezetésével 

Celldömölk a települési hierarchiában a részleges középfokú központ szerep

körét kapta Sárvárral szemben, amely középfokú központi szerepet töltött be. 

A szomszédvár így különböző szerepköröket szerzett meg, és működtet ma is: 

évekkel korábban például a sárváriak kaptak lehetőséget a termálvíz hasznosí

tására. Celldömölkről Sárvárra költözött többek között a volt járásbíróság, az 

ÉDÁSZ - kirendeltség, Sárvár lett a két város térsége távközlési góckörzetének 

a központja, itt működik a műtős esetkocsi. Mindezt a celldömölki önkor

mányzati képviselők úgy értékelik, hogy a város Sárvár mögött ámyékszerepet 

tölt be.

• A település pozíciói romlottak azért is, mert Kemenesalja a megye keleti 

peremvidéke, melyet a jelentős főútvonalak nem érintenek. A közlekedési 

struktúra átalakulása, a közúti fuvarozás előnyben részesítése így aztán hátrá

nyosan érintette a vasúti csomópont jellegű települést. Fontossága tovább mér

séklődött azután, hogy a vasúti áruszállítás drasztikusan csökkent a Dunántúli -
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középhegység vonulatában elhelyezkedő ipari öv és a Duna menti ipari sáv 

között (SZÖRÉNYINÉ KUKORELLII. (1985), BERNÁT T. (1986)).

• A város sokáig kiesett a külföldi tőke érdeklődéséből, egy 1991-es város 

tipizálás Celldömölköt még a passzív, mozdulatlan kisvárosok közé sorolta 

(RECHNITZER J. 1991.). Szombathelynek, Vas megye potenciáhs gazdasági 
innovációs centrumának hatása nem érződött, így a városnak nem sikerült kap
csolódnia a megyeszékhely köré felfüződő Sárvár - Körmend - Szentgotthárd 

által határolt átmeneti, de már fejlettebb térség kisvárosaihoz.

• A település speciális helyzetéből adódóan magasan kvalifikált szakemberréteg 

nem alakult ki. A betanított munka bére alacsony. Mindez a gimnáziumot, 
szakmunkásképzőt végzett fiatalok későbbi elvándorlásához vezethet, ami 
tovább késleltetheti a kisváros polgárosodását (LENNER T. 1995.).

Celldömölknek ebből a lépéshátrányból kialakult potenciálvesztést kellene 

ma ledolgoznia. A város fejlesztési célrendszere ezért kettős: tartalmazza egyrészt 
azokat a fejlesztési célokat, eszközöket, amik a ma itt élők életminőségét javítják, 
másrészt azokat, amelyek a város központi funkcióit erősítik, és amelyekhez 

befektetőket kell felkutatni. A feladat sikeres végrehajtása azért is nehéz, mert a 

város költségvetésének 90-95%-át az intézmények működési kiadásai emésztik 

fel. így az igencsak megszűrt fejlesztési és beruházási tervből kiemelt fontosságú 

a helyi kórház fejlesztése, sőt időről időre egyenesen a létéért való küzdelem. 
Halaszthatatlan az önkormányzati utak rendbetétele, a csapadékvíz elvezetésének 

megoldása, akár hitelből is.
Távlati célként mindent meg kell tenni a város vasúti közlekedési szerep

körének a megtartásáért, hogy a Székesfehérvár - Szombathely vasútvonal villa
mosítása után erre közlekedjenek az INTERCITY járatok. Emellett a város veze
tésének befolyását latba vetve küzdenie kellene a 70-es években elsietve felszá-
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molt Celldömölk - Fertőrákos szárnyvonal visszaállításáért, ami segítené a város 

és északi vonzáskörzetének természetes kapcsolódását, valamint a balatoni forga
lom alternatív vasúti levezetését. Ugyancsak alapvető érdek a közúti megközelít
hetőség javítása. A Sárvár - Celldömölk - Pápa - Kisbér közút kétszámjegyű 

minőségi főúttá fejlesztése mindegyik érintett település közös érdeke, emellett 
erősítené a város kapcsolatát a szomszédos Veszprém megyei falvakkal. Kedvező 

lenne a tervezett észak - déli autópálya minél közelebbi nyomvonalvezetése is.
Kiaknázatlanok Celldömölk és kistérségének idegenforgalmi adottságai is. 

Meg kell teremteni a bor, zarándok és kirándulóturizmus számára a fogadóképes
ség alapjait, például szálloda építésével vagy kerékpárutakhoz kapcsolódó pihenő 

és vendégházak létesítésével, a Ság hegyi utak felújításával. Újra napirenden van 

a termálprogram is, az önkormányzat tervezi egy melegvizes kút megfuratását.
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CelldömölkSWOT analízis.

GyengeségekErősségek
A város a megye keleti, perifériális részén fekvő 
társadalmi - gazdasági kistérség központja.

A város a régió egyik meghatározó vasúti csomó
pontja^

A termálvízkincs hasznosításához nem talál a 
város befektetőket.

A Ság hegy természeti értékei, a feltárt termálvíz
kincs.
Az alsósági városrész és a városközpont közötti 
zöldmezős beruházásokra kiválóan alkalmas 71 ha 
terület, iparvágánnyal, közmüvekkel jól ellátva.

Az ipari park létesítésére benyújtott pályázatot az 
IKM nem támogatja.

A település útjai igen rossz állapotúak.Megépült a szennyvíztisztító, jelentősen bővült a 
szennyvízcsatomahálózat, befejeződött a digitalis 
telefonhálózat kiépítése.

Nincs a városnak szállodája, a fizetővendég - szol- 
gálat pedig kiskapacitású.
Egysíkú, főleg könnyűiparra épülő iparszerkezet, 
amely nem igényel magas és speciális szakképzett
séget, így Celldömölk és kistérsége a megye má
sodik legalacsonyabb keresetű területe. A munka
erő kereslet erősen eltolódott a női munkaerő 
irányába, nagyon mérsékelt a férfi munkaerő iránti 
igény.

VeszélyekLehetőségek
Az elmúlt évtizedek települési hierarchiájában Sár
vár mögött Celldömölk csak részleges középfokú 
központ szerepkört kapott, ez lépéshátrányt jelen
tett, a 90-es években meginduló városversenyben a 
város képtelen ledolgozni a kialakult gazdasági 
potenciálvesztést. Ez tovább gyengíti a város köz- 
ponti fúnkcióit.

A Székesfehérvár - Szombathely vasútvonal villa
mosításával emelhető Celldömölk vasútközlekedési 
szerepköre.

Az olajtároló Celldömölk ivóvízbázisának közelé
ben épült fel, megnőtt a tűzveszély, és fennáll a 
lehetősége egy potenciális környezeti károso
dásnak.

A Sárvár - Celldömölk - Pápa - Kisbér közút főút
vonallá történő átminősítésével erősíthető kapcso
lata Veszprém megyével.

A kiskórházak körül kialakult finanszírozási gon
dok veszélyeztetik a kórház létét.

A bor és zarándokturizmus, a közeli termálfürdők 
(Mesteri, Borgáta) lehetőségének jobb kihaszná- 
lása, reklámozása.

A foglalkoztatási gondok nem teszik vonzóvá a 
fiatalok számára a városban való letelepedést, ne
gatív a vándorlási mérleg.

A megépült stratégiai olajtároló jelentős iparűzési 
adóbevételt jelent, bővülhet az önkormányzat be
vétele (igaz az adóbevételen osztozni kell a szom- 
szédos Kemenesmihályfával.__________________
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2.9. Vasvár, a hátrányos helyzetű patinás kisváros

Történelmi öröksége. A Vasi-hegyhát központja a középkori Vas várme
gye székhelyeként a X-XIII. századbeli nyugat-dunántúli vastermelés egyik 

központja volt. Az egykor királyi birtoki címet magának tudó település az 1279- 

ben kapott városi kiváltságát 1423-ig őrizte, szerepe pedig megnőtt: ispánsági 
székhely, sóelosztó és vastermelési központ lett. Itt alakult ki a káptalani székhely 

is, valamint а ХШ. század közepén itt telepedtek le a domonkosok, akiknek a 

kolostora a mai napig fennáll. Települészerkezete tükrözte a város történetét: a 

település a királyi Vasvárra, a káptalani birtok Szentmihályfalvára és Zsidóföl
dére szakadt. Utóbbiban a zsidó etnikum telepedett le. A város sorsát a török 

hódoltság pecsételte meg. A XVI. század második felében a káptalan és a várme
gyei gyűlés elhagyta a várost, és a jobban védhető püspöki városba, Szombat
helyre költözött. Ezzel Szombathely egy csapásra tekintélyt szerzett, közélete 

megélénkült, Vasvár viszont elszürkült, jelentősége alaposan megcsappant. 
(KOZMA G. 1988.) A török többször feldúlta. Itt kötötték meg 1664-ben a helyi 
hagyomány szerint a ma is álló Tretter-házban a „vasvári békét”.

A hódoltság után hosszú ideig nem tudott életre kelni a város, korábbi 
kiváltságait sem tudta visszaszerezni. A fejlődés nagyobb léptekkel csak a dua
lizmus korában indult meg, ekkor a nagyközség járási székhely lett. A századfor
dulón már közel 50 község kistérségi központja. Az I. világháborúig a településen 

élénk kereskedelem folyt. Trianon után aztán - az elcsatolások miatt - ismét veszít 
jelentőségéből. Mire újraszerveződnének térkapcsolatai, а П. világháború megint 
meggátolja a kibontakozásban. Hosszas stagnálás után a lassú fejlődés 1960-tól 
kezdődött, a lakosság nagyrésze a szombathelyi gyárak olcsó munkaerőre idetele
pült kihelyezett üzemeiben dolgozott. Ennek az éppen csak meginduló pezsgés
nek vet véget a járási székhely-rang elvesztése 1969-ben. Ezután újból a csendes
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mozdulatlanság évei következnek, jelentősebb ipari és infrastrukturális fejleszté
sek nélkül.

Vasvár tehát sorozatosan hátrányt szenvedett, lemaradása szinte 

behozhatatlanul konzerválódott. Annak ellenére igaz ez, hogy 1986-ban 

Alsóújlak és Nagymákfa beolvasztásával - mint városhiányos térség központját - 
várossá nyilvánították. Azóta 1993-ben Alsóújlak kivált a városból, a település 

polgárai ugyanis az egyesítés után Idsemmizve érezték magukat, ezért végig 

harcoltak az önállóságért. A rendszerváltás után megszűntek a leányvállalatok, 
emiatt nagyarányú munkanélküliség alakult ki a városban.

Várospolitika. A település 1997-ben kikerült a gazdaságilag elmaradott, 
hátrányos helyzetű térségek kategóriájából, így az állami támogatás megvonása 

tovább csökkentette az önkormányzat mozgásterét. A fő cél az, hogy a költségve
tési hiány tovább ne növekedjen. Takarékos gazdálkodással két nagyberuházás 

finanszírozására futja a város erejéből: az egyik a város gázhálózatának kiterjesz
tése, a másik egy biológiai szennyvíztisztító megépítése. Az infrastruktúra fejlet
lensége miatt ugyanis több ipari üzem letelepedéséről folytatott tárgyalás fulladt 
már kudarcba.

A képviselők tisztában vannak vele, hogy tőkeerős beruházás nélkül 
Vasvár nem lehet kistérsége gazdasági irányítója, ezért a befektetni szán
dékozókat helyi adókedvezménnyel, területjuttatásokkal, és garanciafeltételekkel 
egybekötött további engedményekkel szeretnék a városba csalogatni. Szerény 

eredmények már mutatkoznak: a város és térsége két legnagyobb foglalkoztatója 

a külföldi tulajdonban lévő, az anyacég számára bérmunkát végző STYL ruha
gyár és a RICHTER cipőgyár. Ezzel Vasváron döntő súllyal bír a könnyűipar, 
továbbra sem sikerült viszont letelepíteni a szakképzett férfi munkaerőt foglalkoz
tató gépipart.
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Az önkormányzat szerint kibontakozási lehetőség a város alatti 82°C hőmérsék
letű hévíz hasznosítása. Első lépésként egy befektető társaságot hoztak létre, 
amelynek tagja az önkormányzat is. A természeti szépségekben bővelkedő terüle
ten egy nyitott medencét, a kiszolgáló épületeket és a kempinget magába foglaló 

üdülőterületet hoztak létre. A fejlesztések felkeltették a külföldi tőke érdeklődését 
is. A képviselők azt remélik, hogy a meginduló idegenforgalom a munkahelyte
remtő szolgáltatások sorát hívja majd életre.
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VasvárSWOT analízis

GyengeségekErősségek
Hiányosak a város központi funkciói, gyenge a 
térségellátó szerepköre (elkerült a Földhivatal és a 
Bíróság).

A Hegyhát szinte teljesen érintetlen természeti 
környezete.

A vállalkozások jelentős része nem az iparban, 
hanem a kereskedelemben, vendéglátásban és szol- 
gáltatásban van jelen.

Nincs a környezetet veszélyeztető ipari tevé
kenység.

Egysíkú, könnyűiparra épülő iparszerkezet, nö- 
vekvő munkanélküliséggel.

A feltárt melegvízforrás gyógyító hatása mellett a 
lakások, melegházak fűtésére is alkalmas.

A további fejlesztésekhez az önkormányzat hátrá
nyos helyzete miatt csak pályázat útján tud pénzt

Megoldott a város vezetékes ivóvízzel, telefonnal 
való ellátottsága, központja teljesen közművesített.

szerezni.
Le kellett mondani a szociális bérlakás építésekről.A Postaforgalmi Szakközépiskola regionális kép

zést lát el.
A demográfiai folyamatok kedvezőtlenek: növek
szik a halálozások száma, alacsony a lakosság 
képzettségi színvonala.
Nincs középfokú általános képzést adó gimnázium.

VeszélyekLehetőségek
A vállalkozások munkahely növelő képessége kicsi, 
kevés a mintaértékű, innovációt közvetítő vállal
kozás.

Fürdővárossá fejleszteni Vasvárt, ezáltal a térség 
idegenforgalmát fellendíteni.

A befektetők elkerülik a várost, a befektetések 
értéke a vidéki városok között utolsó helyen áll, a 
megye beruházásainak is mindössze 1%-a.

A Csónakázó-tó környékén egy üdülő és pihenő 
övezet kiépítése a termálvíz hasznosításával.

Kevés a diplomások száma, összetételük egysíkú 
(főleg pedagógusok), társadalmi szerepvállalásuk 
egyre passzívabb, a tovább fejlesztés szempontjá- 
ból kevésbé lehet számítani rájuk.

Olcsó ingatlanárak, építési telkek kijelölése.

Az aggasztó méreteket öltő munkanélküliség, a 
lakásépítési program leállítása miatt a jövőben 
egyre erősödő szociális feszültségekkel kell szá
molni.

12 osztályos általános (alsó és középfokú képzés) 
megvalósítása.

Helyi adókedvezményekkel, területjuttatásokkal a 
városba vonzani a tőkeerős beruházásokat.
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3. A városi térkapcsolatok bővülése

A vas megyei kisvárosok térkapcsolatai két irányban is kimutathatók: 

egyrészt a város és hazai vonzástérsége között, másrészt az országhatáron túlra 

mutató irányban, utóbbiak főleg a határmenti térségekben erősebbek.

A kisvárosok és hazai vonzástérségük közötti belső kapcsolatok erőteljesen 

gyengültek az elmúlt években. így képtelenek voltak arra, hogy a városi szerep

körből adódó központi funkcióikkal vidékük valódi térségellátó centrumaivá 

váljanak. A hiányos, központi funkciók miatt a lakók ügyeik egy részét, nem 

tudják helyben, a kistérségben elintézni, ráadásul a mikrotérségek települései 

számára központjaik csak nehezen érhetők el, holott a vidék jelentős számú mun

kaerőt nyújt, és a vidéki népesség is fogyasztója a város gazdaságának. Mindez 

végső soron a vidéken élők életkörülményeit rontja. Szükséges tehát a központi 

funkciók megerősítése, a térségellátó szerepkör növelése, miközben ezzel együtt 

javítani kell a kistelepülések alapellátottságát is. (CSAPÓ T. - KOCSIS ZS. 

1997.)

A konkrét feladatok a következők:

• Kőszeg esetében törekedni kell a Szombathely - Kőszeg agglomerálódó övezet 

egységes, összehangolt fejlesztésére.

• Sárvár térkapcsolatait erősíteni kell mind a megyeszékhely, mind Celldömölk 

irányába, így hosszútávon egy innovációs folyosó központi tagjává válhat a 

város. Ehhez növelni kell műszaki, kommunális és kulturális térségellátó - 

szervező szerepkörét is. Kistérségének északi fele városhiányos, itt Répcelak át 

tudja vállalni térsége központi szerepkörét.

• Körmend tercier funkcióinak erősítésével Vas megye déli szubcentrumává vál

hat. Jelenleg központi szerepkörét gyengén látja el kistérsége elmaradott déli
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részén, ezért ott szükséges Nádasd mikrotérségi centrumhelyzetét megerő
síteni.

• Szentgotthárd térségszervező, -ellátó szerepkörét különösen a Vend-vidék 

aprófalvainak irányába kell növelni. A kisváros tercier szolgáltató funkciónak 

javításával csökkenthetők a Rába-völgye és a Vend-vidék közötti fejlettségbeli 
különbségek is.

• Csepreg belső térkapcsolatait egyaránt javítani kell Kőszeg és Sárvár irányába, 
külső kapcsolatainál pedig figyelembe kell venni a Győr - Moson - Sopron 

megyei Kavicstakaró településeinek és Dél-Rábaköznek a fejlesztési elkép
zeléseit.

• Celldömölk központi funkciói nem fedik le a kemenesaljai kistérség északi 
mikroterét, ezért ott erősíteni kell Ostffyasszonyfa mikrotérségi centrum jelle
gét, valamint a városnak koordinálnia kell Vas, Veszprém és Győr - Moson - 

Sopron megye vonzáskörzetére vonatkozó fejlesztési terveit és elképzeléseit.

• Vasvár központi funkciói hiányosak, ezért térségellátó szerepköre gyenge. A 

Hegyhát lakói ügyeik jelentős részét a megyeszékhelyen tudják csak elintézni. 
El kell érni, hogy a város igazi szervező központjává váljon a vidékének.

Vas megye a Trianoni-béke döntésének következtében jelentős területi vesztesé
geket szenvedett. A felsőőri (Oberwart) és a németújvári (Güssing) járás szinte 

teljes területe, valamint a szentgotthárdi járás gyanafalvi (Jennersdorf) része és a 

kőszegi járás nyugati része Ausztriához, a muraszombati (Murska Sobota) járás 

Szlovéniához került. Előzőleg utaltam már rá, hogy a térségi kapcsolatok e döntés 

után nem szakadtak meg teljesen, leszámítva az államszocializmus diktatórikus 

időszakát.
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így más (elsősorban keleti és déli) határmenti térségekkel ellentétben itt a 

szunnyadó kapcsolatok aktivizálására sokkal nagyobbak a potenciális esélyek. 
(MOLNÁR A. 1996.) Ez történhet települések és települések között 
(városszövetség), illetve több települést összefogó térségek között (térségi 
együttműködés).

A jelenleg működő határmenti kapcsolatokat elsősorban a bevásárlás, a 

munkavégzés és a kulturális kapcsolatok éltetik. Ezek alapján markánsan kirajzo
lódik egy Szentgotthárd, Jennersdorf, Fürstenfeld, Bad Radkersburg, Murska 

Sobota, Lendva által határolt városi szintű együttműködés, amelyhez északon 

kapcsolódik a Körmend - Güssing - Fürstenfeld mikrotérség. Megfigyelhető 

Kőszeg hagyományos kapcsolatainak újraéledése is, ezáltal újra teljessé válik a 

város korábban félkörré torzult vonzáskörzete. Látható azonban, hogy még a 

lazább és tágabb kulturális, sport és egyházi kapcsolatok sem lépik túl jelentősen 

a történelmi Vas megye nyugati határait. Tapasztalataim szerint tehát bő egy 

évtized alatt már érzékelhető a vas megyei kisvárosok térkapcsolatainak átfor
dulása nyugati irányba, de ezek mélysége nem haladja ma még túl Burgenland 

határait. Tapasztalataim szerint tehát bő egy évtized alatt már érzékelhető a vas 

megyei kisvárosok térkapcsolatainak átfordulása nyugati irányba, de ezek 

mélysége nem haladja ma még túl Burgenland határait. (8. ábra)
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8. ábra A történelmi kistérségi kapcsolatok aktivizálódása
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A kisvárosok modem társadalomföldrajzi átalakulása

A kérdőíves felmérésen alapuló becslésem szerint Vas megye kisváraiból 
naponta 100-150 fő jár át a jelzett településekre dolgozni, míg az időszakosan 

ingázók száma 300-350 főre tehető. A magyar munkavállalók szívesen vállalnak 

feketemunkát is, mert nagyok a jövedelemkülönbségek a két ország között. A 

határmenti ingázókról a két ország 1998-ban kötött egyezményt, eszerint 550 

munkavállaló napi ingázásában állapodtak meg kölcsönösen Vas, Zala és Győr - 

Moson - Sopron megye idővel azonban bővíteni szeretné ezt a keretszámot. Meg
nehezítheti viszont a feketemunka visszaszorítását az, hogy az osztrákok éppen a 

tipikusnak mondható szakmákban nem fogadnak továbbra sem magyar munkavál
lalókat: nem kaphatnak pl. engedélyt a kőművesek, az építőipari segédmunkások, 
a textil és vasipari szakmákban dolgozók. A burgenlandiak elsősorban az idegen- 

forgalomban és a mezőgazdaságban szeretnék alkalmazni a határmenti magyar 

munkavállalókat.
A vázolt kapcsolatok kereteit a jövőben bővíteni szükséges, ezzel maga

sabb szintre kell emelni a mostani határmenti együttműködéseket. Ennek része a 

fejlesztési tervek összehangolása, a közlekedési hálózat jobb kiépítése, a meglévő 

természeti adottságok együttes hasznosítása, a turizmus összehangolása. Bővíteni 
kell az oktatás és a képzés rendszereinek megismertetését, az egészségügyi ellátás 

kölcsönös hasznosítását, a kulturális programokat. Mindez jelentősen befolyá
solja a határ két oldalán élő lakosság életkörülményeit, és szorgalmazni kell, hogy 

ezeknek a kezdeményezéseknek az élére a magyar kisvárosok álljanak. így jelen
tős előnyük származhat a kapcsolatokból. Az előnyök egyrészt bővülő kapcsola
tokat és egyre szélesebb ismertséget jelentenek, másrészt új források nyílnak meg 

a kisvárosok előtt azáltal, hogy éppen az együttműködéssel közelebb jutnak a 

határmenti térségfejlesztésre rendelkezésre álló EU pénzekhez.
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IV. ÖSSZEGZÉS

A gazdasági - társadalmai környezetet terhelő anomáliák egyik térbeli 
csomópontja a magyar kisvároshálózat. Akár időbeli, akár településrendszerbeli 
aspektusból közelítünk ugyanis a kisvárosok fejlődési pályájához, azon meghatá
rozó válságtüneteket fedezünk fel, mivel kialakulásuk, megszilárdulásuk a válto
zatos természeti - gazdasági - társadalmi keretek között nem lehetett egyenletes. 
A rendszerváltás óta a települések között termelési, foglalkoztatási, infrastruktu
rális különbségeik miatt erős differenciálódás indult meg. Egyes kisvárosok 

megerősödtek, műszaki infrastruktúrájuk elérte, sőt meghaladta a kisvárosi átla
got, miközben még ezek a települések sem váltak kistérségeik valódi centrumává, 
sok tekintetben hiányos, részleges központi funkcióik miatt. Más kisvárosok meg 

egyenesen az elszegényedő települések közé tartoznak, amelyek csak a meglévő 

infrastruktúra fenntartására gondolhatnak, de jelentősebb beruházásokra nem. 
Kilátásukat tovább rontja az, hogy az önkormányzatok központi támogatásának 

reálértéke évről évre csökken (RUDL J. 1995.).
Vas megye a magyarországi modernizációban meghatározó szerepet tölt 

be, hiszen fejlődése az országos átlagot meghaladó mértékű, kedvező endogén 

erőforrásainak, illetve a megyét ért külső hatásoknak köszönhetően. Noha telepü
léshálózata alapvetően egészséges, mégis figyelmet érdemelnek a megyei sajátos 

térségei: Kőszeg - Szombathely térsége éppen az átlagot meghaladó agglomerá
ciós fejlődése miatt, míg a megye határon fekvő Kemeneshát, Hegyhát, Őrség, 
Vend-vidék pedig az átlagtól való elmaradottsága miatt. Ez utóbbi területek 

térségi nivellálásában fontos szerep hárul a településhálózat kistérségi centruma
ira, a kisvárosokra. Induló hipotézisem ezért az volt, hogy a vidékfejlesztés egyik
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lényeges területe a kisvárosi funkciók erősítése a településhálózatban . Az ezt 
szolgáló városfejlesztési és rendezési tervek hagyományos statikus szemlélete 

azonban nem tartható tovább. Ezeknek az elképzeléseknek ugyanis a műszaki 
kereteken kívül lennie kell egy másik, dinamikus keretének is, azaz, a döntés
hozóknak vállalniuk kell a fejlesztéssel együtt járó bizonytalanságokat is. A 

befektetők telephelyválasztását üzleti érdekek befolyásolják, és egyáltalán nem 

mindegy, hogy a kiírt pályázatra jelentkező gazdasági szereplők a városról milyen 

információkkal rendelkeznek, döntésük a város számára kedvező lesz-e vagy sem. 
Napjainkban szinte mindegyik kisváros új identitását keresi, ezért lényeges a 

jövőépítés szempontjából, milyen a kapcsolat a városfejlesztéssel foglalkozó 

szakemberek, a gazdasági szereplők és a választott önkormányzati testület (ahol 
végül is laikus emberek hozzák a döntéseket) között. Dolgozatomban az önkor
mányzatok felől közelítettem a válaszhoz, és a következő kutatási eredményeket 
emelem ki:

A megye településhálózatában Szombathely abszolút túlsúlyát a kisvá
rosok - Sárvár kivételével - nem tudják ellensúlyozni, mert központi funkcióik 

gyengesége miatt nem képesek betölteni teljes egészében centrum-szerepkörü
ket. így vonzásterületük ellátása hiányos lesz, ezért a megye déb és keleti 
részén egy összefüggő városhiányos terület húzódik. E térség helyzetét 
súlyosbítja, hogy a szomszédos megyékben sem alakultak ki erősebb kisvá
rosok a megyehatárok közelében. Ezért szükségesnek tartom a várossá nyil
vánítását azoknak a több központképző funkcióval rendelkező, fejlődőképes 

településeknek, amelyek a vonzáskörzetüket idővel (5-10 év múlva) el tudják 

látni. Ezek a megye északi határán Bük és Répcelak, déb, délkeleti határán 

pedig Őriszentpéter és Jánosháza. Ezek a települések a megye térszerkezetében 

a perifériákon, kistérségeik elmaradott, centrumhiányos részén fekszenek,
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kiemelkedésüket földrajzi helyzetükből adódó központi funkcióiknak, az azok
kal összefüggő jelentősebb gazdasági potenciálnak köszönhetik. Közülük Bük 

helyzete speciális, esetében ugyanis meghatározó a turizmus, azon belül a 

gyógyidegenforgalom szerepe. E települések a jövőben a decentralizált kistér
ségi igazgatás feladatát is vállalhatják. (9. ábra)
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A megyeszékhely központú térszerkezet és kapcsolatrendszer oldásának 

másik útja a már meglevő kisvárosok középfokú szolgáltató funkcióinak bőví
tése. A városiasodás mértékét kifejező mutatók alapján azonban az a következ
tetés vonható le, hogy a kisvárosok tercier funkciói a kisebb javulás ellenére is 

hiányosak, gyengék, a gyors gazdasági fejlődést csak nehezen követik. Külö
nösen igaz ez a 10000-nél, de még inkább az 5000 lakosnál kisebb népességű 

új városokban. Esetükben saját települési infrastruktúrájuk is elmarad a 

korábbi átlagos városi színvonaltól, városi címük inkább csak megelőlegezett 
jellegű. Intézményrendszerük hiányossága miatt lakosságuk a nem minden
napos szolgáltatásokat másutt kénytelen igénybe venni. Fontosnak tartom 

ugyanakkor kiemelni azt, hogy anyagi erejükhöz képest mindegyik városban 

nagy gondot fordítanak a rászorultak szociális ellátására, támogatására, ami 
jelzi, hogy ez a terület egyre növekvő jelentőségű részét képezi a városok 

tercier funkcióinak.

A kisvárosi fejlődés szellemi hátterét gyengítheti a jövőben az, hogy ipa
ruk átalakulása eddig elsősorban az olcsó, betanított fizikai munkát preferálta. 
A bérmunkára települő multinacionális vállalkozások határon túli központjai a 

magyar kisvárosok munkaerőpiacán nem is nagyon tudnak képzett munkaerő- 

bázisból meríteni, ezért fontos lenne a tudásigényes ágazatok fogadási és 

működési feltételein javítani. Ennek egyik területe a humán erőforrások fej
lesztése, és a kihívás felismerését jelzi, hogy a munkavállalók között egyre 

keresettebbek a szakképzési programok, a különböző át- és továbbképzési 
lehetőségek. A magasan kvalifikált munkaerő - helyi értelmiség, gazdasági
menedzseri réteg - ugyanakkor nemcsak a kisvárosok fejlődési pályáját befo
lyásolja aktivitásával, cselekvő lokálpatriotizmusával, hanem lakóhelyével, 
környezetével szemben rendkívül igényes is. Ebből a szempontból egyre fon-
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tosabb, milyen élet élhető meg a kisvárosokban, milyenek a rekreációs lehető
ségek, vagy éppen a társadalmi mozgástér keretei. Minden város más-más élet
esélyt, életlehetőséget nyújt az ott lakóknak, és mivel a különbségek döntőek, a 

képzett munkaerő egyre inkább az önmagát is vonzónak tartó és mutató város
okban igyekszik megtelepedni. Úgy látom azonban, hogy a helyi önkormány
zatok fejlesztési stratégiáiban a városok közti versenyben „puha tényezőként” 

jelentkező versenyelőnyök még nem tudatosultak. Annak okát, hogy a kisvá
rosok a valóságban nem sokat törődnek környezetük minőségével, a szabadi
dős és pihenési lehetőségek bővítésével, nemcsak a rendelkezésre álló szűkös 

anyagi forrásokban látom, hanem a szemléletmód hiányában is. Az elmúlt 
évtizedekben faluról beáramlott lakosság még nem lett - a rövid idő alatt nem 

is lehetett - városi polgárrá, ráadásul a polgárosult társadalmi mihő kialakulá
sának folyamatát csak tovább lassította a munkanélkülivé válás is.

Az elmondottak alapján egy sikeres fejlődési modell megújulást hordozó 

elemeit az alábbiakban összegezhetjük. Ezek egyben a Vas megyei kisvárosok 

fejlődésének kereteit is kijelölik:
1. műszaki infrastruktúrával jól ellátott település
2. a közúti közlekedési kapcsolat kedvező
3. vasúti csomópont
4. érintetlen természeti környezet, kedvező klíma
5. vonzó táji adottságok
6. idegenforgalmat vonzó műemlékkel rendelkezik
7. határhoz közeli fekvés, határátkelőhöz vezető út mentén van
8. kreatív várospolitika, az önkormányzat fogadókészsége
9. bevásárló turizmus
10. termálvízre épülő gyógyidegenforgalom
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11. idegenforgalomra épülő szolgáltatás és egészségügyi ellátás
12. lakosság képzettsége, szorgalma, nyelvismerete
13. alacsony munkanélküliség
14. ipari park, külső tőke által gerjesztett ipari fejlődés
15. a város ismertsége.

Ezek alapján markánsan kirajzolódik a kisvárosi átalakulásban a Rába-völgye, 
mint térbeli választóvonal (10. ábra).

98



O'
On

ureqwoiftuazs
1

Ш1Ш0' J^ASB
я
X!
'Я
©

ТЦОШОЙРЭ



Jelmagyarázat

Műszaki infrastruktúrával jól ellátott település

A közúti közlekedési kapcsolat kedvező

m Vasúti csomópont

Érintetlen természeti környezet, kedvező klíma

Vonzó táji adottságok

j^|
Idegenforgalmat vonzó műemlékekkel rendelkezik

Határhoz közeli fekvés, határátkelő helyhez vezető út mentén van

100



Kreatív várospolitika, az önkormányzat fogadókészsége

Bevásárló turizmus

Termálvízre épülő gyógy-idegenforgalom

Idegenforgalomra épülő szolgáltatás és egészségügyi ellátás

Lakosság képzettsége, szorgalma, nyelvismerete

ft Alacsony munkanélküliség

M Ipari park, külső tőke által gerjesztett ipari fejlődés

A város ismertsége
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Az ettől nyugatra fekvő kisvárosok - az újonnan várossá nyilvánított, speciális 

helyzetű Csepreg kivételével - alkalmazkodása a megváltozó gazdasági - társa
dalmi folyamatokhoz gyors volt, sikeres adaptációs képességük alapján fejlődé
sük előrehaladt, felzárkózásuk az Északnyugat - Dunántúl fejlett városaihoz hatá
rozott. Egyértelműen sikeres modellt jelent Sárvár fejlődése, amely egyre telje
sebb mértékben látja el kisvárosi feladatait, kötődik a megyeszékhelyhez, mint 
innovációs centrumhoz, és fejlődésében további tartalékot rejt az ipari park és a 

gyógyidegenforgalom. Kőszeg és Körmend javuló foglalkoztatási lehetőségekkel 
rendelkezik, előbbi az idegenforgalom, utóbbi a sikeres ipari alkalmazkodása 

révén egyre magasabb lakossági jövedelmeket ér el. Szentgotthárd helyzete, ipari 
parkja, valamint az autógyár szervező - fejlesztő hatása révén mára stabilizáló
dott. A Rábától délre és keletre fekvő Vasvár és Celldömölk viszont problemati
kus kisvárosok, a vállalkozások terjedése lassú, a lakosság jövedelemszintje 

alacsony, és komoly gondot jelent a foglalkoztatási helyzet is. Ezek a kisvárosok 

kevés versenyelőnnyel rendelkeznek a többiekhez képest, lemaradásuk tehát 
prognosztizálható a jövőben.

A Vas megyei kisvárosok nemzetközi összeköttetéseiben határozottan 

érzékelhető térkapcsolataik újbóli felerősödése nyugati irányba, bár a Rába-vonal 
itt is kirajzolódik, tőle keletre a kibontakozó határon túli együttműködés már 

gyengébb, halványabb. Részvételük erősödő, a határmenti települések munka- 

megosztásában, kulturális kapcsolatok tartásában. Ez egyébként stratégiai érde
kük is, így várhatóan tovább fog javulni együttműködésük Burgenland tartomány 

és Szlovénia településeivel a további dinamikus fejlődés lehetőségének kialakí
tása érdekében.

Végül szólni kell arról, hogy mi lehet a szerepe a jövőben a kisvárosoknak. 
Bár a közigazgatási rendszer reformjával Magyarországon minden település
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önálló és elvileg egyenrangú lett, mégsem hiányozhatnak a településhálózatból 
azok a centrumok, amelyek központi- ellátó szerepüknél fogva képesek össze
fogni a kistérségüket. Az alapfunkciókat működtető falvak ugyanis az önálló 

fejlődés egy bizonyos szintjén túl igénylik központjaikkal az érdemi kapcsolatot, 
az igazgatás és az irányítás koordinálását. Ezekre a feladatokra a kisvárosokat 
látom a jövőben is a legalkalmasabbnak. A kisvárosok rendelkeznek ugyanis 

azzal a szellemi és gazdasági erővel, amivel össze tudják hangolni vidéküket, 
nélkülük a falvak kapcsolat nélküli önálló szigetekként nem tudnának tovább fej
lődni. Ennek alátámasztására egy példa a kistérségi szennyvízhálózat kivitelezé
sének területéről: szakmai elképzelések szerint a Celldömölk szomszédságában 

lévő három település, Tokorcs, Kemenesmihályfa és Kemenessömjén csatorna
rendszere a városi tisztítóműbe vezetné a községek szennyvízét.
Persze, hogy kisvárosaink a középfokú városi szerepköreiket megfelelően működ
tessék, meg kell szüntetni azt a méltatlan állapotot, amely a mai finanszírozási 
rendszer ellentmondásaiból fakad, és amelynek következtében egyes - például 
oktatási - funkcióikat kénytelenek átadni a kisvárosok a megyei önkormányzat
nak. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy a kisvárosok szerepét nemcsak a funkció
ik, vagy infrastrukturális- kommunális ellátottságuk minősíti. Vallom, hogy a kis
városi fejlődésnek van szellemi háttere, kisugárzása is, ami bonyolult, de érzékel
hető jelenség. Függ ez a polgárok összetartozás tudatától, cselekedeteitől, az egy
kori lokálpatrióta hagyományoktól. Tapasztalatom szerint a sárváriaknak városuk
ban például a vár, a történelmi épületetek és a kisvárosi jelleg tetszik a legjobban. 
A kisvárosi ranghoz a magyar településhálózatban tehát igen fontos szerepkörök 

tartoznak, polgáraik számára a városhoz tartozás markáns lélektani tényező, ezek 

pedig kiindulópontként kell, hogy szolgáljanak ahhoz, hogy a kisvárosok a 

jövőben jobban megbecsült szereplői legyenek a magyar területi politikának.
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Dynamic Elements in the Social Geographical 
Transformation of the Small Towns in Vas County

Summary

One of the spatial junctions of the anomalies burdening the socio-economic 

environment is the network of small towns in Hungary. Either if we look at the 

development track of these small towns from temporal aspect or the aspect of the 

urban system, serious signs of crisis can be observed, because the birth and 

stabilisation of these small towns could not be even within their varied natural 
and socio-economic environment. Since the systemic change, a strong 

differentiation process of these settlements has started, because of their 

differences in production, employment and infrastructure. Some small towns 

have strengthened, their infrastructure reached or even surpassed the average of 

the small towns, but not even these towns could become real centres for their 

micro regions, because of the lack or inadequacy of the central functions in other 

fields. Some other small towns have impoverished, and they cannot even think of 

maintaining the present infrastructure, not to mention significant investments. 
Their prospects are further exacerbated by the fact that the central support for the 

local governments has been decreasing in real value for years.
Vas county plays a dominant role in Hungarian modernisation, as its 

development pace exceeds the national average, due to its favourable endogenous 

resources and the favourable external impacts. Although its settlement structure is 

basically sound, there are micro regions in Vas county that are worth special 
attention: The region of Kőszeg and Szombathely because of their above-average
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agglomeration progress, while the Kemeneshát, Hegyhát, Őrség micro regions 

and the Vend area along the border because of their lagging behind the average. 
In the territorial differentiation of theses latter micro regions, the micro regional 
centres of the urban network, i.e. small towns have an important role.

My starting hypothesis thus was that an important field of regional 
development is the strengthening of the small town functions in the urban 

network. However, the traditional static view of the urban development and 

physical plans cannot be maintained any more. These notions should contain, 
besides the technical aspect, a dynamic framework as well, i.e. decisionmakers 

have to accept the uncertainty concomitant with the developments. The location 

decisions of investors is driven by their business interests and it is very important 
what information the economic actors applying for a tender reveal about the town 

and whether their decision is favourable for the town or not. These days almost 
all small towns are searching for a new identity, so very important is the nature of 

the relationship between the experts dealing with urban development, the 

economic actors and the elected local governments (where decisions are made by 

inexperts, after all). In my essay I approach the answer from the local government 
side. I would like to emphasise the main findings of the research as follows:

In the settlement network of Vas county, the absolute dominance of 

Szombathely cannot be counterbalanced by the other small towns - with the 

exception of Sárvár -, because their central functions are weak, consequently 

they cannot serve as real centres for their environment. Their supply for their 

attraction zone is thus deficient, and a continuous area without towns can be 

found in the southern and eastern part of the county. The situation of this area is 

worsened by the fact that no strong small towns emerged in the neighbouring 

territories of the other counties. That is why I think it is important to give town
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status to those settlements that are capable of development, have several centre- 

creating functions and can serve their attraction zones in time, maybe in five to 

ten years. These settlements are Bük and Répcelak in the northern and 

Őriszentpéter and Jánosháza in the southern-southeastern part of Vas county. 
These settlements are situated on the peripheries of Vas county, their micro 

regions in areas without centres, and the reason for their rise is their central 
functions coming from their geographical location. Their economic potential is 

also a consequence of these functions. The situation of Bük is a special one, 
tourism, especially health tourism is dominant there. These settlements can 

accept decentralised small regional administrative tasks in the future, as well.
Another solution for the decrease of the mono-centric spatial structure and 

system of connections within the county is the expansion of the medium level 
service functions of the existing small towns. From the indices that show the 

extent of urbanisation, we can draw the conclusion that the tertiary functions of 

the small towns are inadequate and weak, with difficulty in following rapid 

economic development, despite some minor improvements. This is especially true 

for the new towns where the number of population is less than 10,000, and even 

more for the ones with less than 5,000 citizens. In their case, their own 

infrastructure lags behind the previous average of the towns, so their town rank 

was given rather in advance. Because of the deficiencies of their institutional 
systems, their population has to use non-everyday services elsewhere. On the 

other hand, I find it very important that all towns do their best that they can 

afford to support and care for those in social needs, which implies that this field 

is an increasing part of the urban tertiary functions.
The intellectual background of the development of the small towns can be 

weakened by the fact that that the transformation of their industry has mostly
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preferred cheap, semi-skilled physical labour so far. The centres of the multi
national enterprises that use the local labour are situated on the other side of the 

border, and they cannot really find skilled labour on the labour market of the 

Hungarian small towns. It is very important to improve the reception and 

operating conditions of the knowledge intensive sectors. One field of that is the 

development of the human resources, and the recognition of this challenge is 

demonstrated by the increasing demand by the employees for special training 

programmes, different retraining and further training possibilities. At the same 

time, the highly qualified labour force - local intellectuals, economic managers - 

do not only influence the development track of the small towns with their activity 

and active local patriotism, but they are also very demanding for their place of 

residence and environment. From this aspect, the quality of life in the small 
towns, the recreation facilities and the social space are increasing in importance. 
Each town offers different chances, opportunities for those who live there, and 

because the differences are dominant, the qualified labour force more and more 

seeks those towns that consider and show themselves attractive. In my opinion, 
however, in the development strategies of the local governments, the “soft 
factors” of the competitive advantages have not been recognised yet. As I can 

see, the reason why small towns do not care much about the quality of their 

environment, the expansion of the leisure time and recreation possibilities, is not 
only their limited financial resources, but also the lack of adequate attitude. The 

population that flowed from the villages to the towns during the last decades have 

not - and in such a short time of course could not - become town citizens, and 

the process of the formation of the civil social milieu is slowed down by 

unemployment, too.
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Based on the previous thoughts, the innovative elements of a successful 
development model can be summed up as follows. These also point out the 

frameworks for the development of the small towns in Vas county:
1. settlements well supplied with physical infrastructure
2. favourable road transport connections
3. railway junction
4. untouched natural environment, pleasant climate
5. attractive landscape
6. monuments attracting tourism
7. location close to the border, along roads towards the border crossing
8. a creative urban policy, a receptive local government
9. shopping tourism
10. health tourism based on thermal spas
11. service and health care built on tourism
12. educated, busy population with language skills
13. low level of unemployment
14. industrial park, industrial development generated by external capital
15. fame and reputation of the town
There is a clear division line in the transformation of the small towns, the 

valley of the Rába river. The small towns west of this line - with the exception of 

Csepreg that has been declared town recently and is in a special situation - have 

managed to adapt rapidly to the changing socio-economic processes, their 

progress is fast and they are catching up with the developed towns in North 

Transdanubia. The development of Sárvár shows a definitely successful model. 
Sárvár is more and more capable of fulfilling its tasks, it is connected to the 

innovation centre, the county seat Szombathely, and further resources of its
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development are the industrial park and health tourism. Employment 
opportunities in Kőszeg and Körmend are improving, and the income level of the 

population increases, in Kőszeg because of tourism, in Körmend because of the 

successful industrial adaptation. The situation of Szentgotthárd has already 

stabilised, due to the industrial park and the organising and developing effect of 

the car factory. On the other hand, Vasvár and Celldömölk, south and east of the 

Rába river, face problems, the spreading of businesses is slow, the income level 
of the population is low, and unemployment causes a serious problem, too. These 

small towns have very few competitive advantages compared to the others, so 

they probably will be lagging behind in the future, too.
In the international connections of the small towns of Vas county, the western 

spatial connections are becoming stronger again, although the division line 

mentioned before is visible in this aspect, too: East of the river, the westbound 

cross-border co-operation is weaker. Their participation is intensifying in the 

division of labour with the border settlements and in the cultural connections. 
This is their strategic interest, so their co-operation with the province of 

Burgenland and the Slovenian settlements will probably go on improving in order 

to secure the chances for a dynamic development in the future.
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1. A várost milyen természeti, néprajzi tájhoz sorolja?

2. Az alábbi tényezők közül melyeket tartja fontosnak a város 
fejlődése szempont jából? [Több választ is jeleihez: Ik
szel! )

a munkaerő bősége
a munkaerő képzettsége
a helyi vagy regionális piac nagysága
az infrastrukturális ellátottság
a rendelkezésre álló gazdasági potenciái
a telephelyi ellátottság vállalkozások fogadásához
a földrajzi fekvés
az országhatár menti fekvés
a környezeti állapot minősége
a természeti kincsek
az élet minősége
a vállalkozások önkormányzati támogatása 
a hírnév, az ismertség

egyéb, éspedig: ............................................................................

3. Kérem osztályozza (1-től 5-ig) városában az alábbiakat! 
(5=kitűnő, 4=jó, 3=közepes, 2=elégséges, l=elégtelen

infrastrukturális ellátottság 
gazdasági fejlettség 
a munkaerő tudása, képzettsége 
a település kistérségre kifejtett hatása 
a lakosság aktivitása a helyi fejlesztésekben 
az önkormányzat kezdeményezőképessége 
az önkormányzat anyagi helyzete 
a város ismertsége, hírneve

4. Szükséges-e a várost (a lakosságnak, a befektetőknek, a 
turistáknak) "eladni", és ennek érdekében marketing munkát 
végezni? (Kérem húzza alá a választ!)

NemIgen

5. Melyeket fontos a városi marketing programban szerepelzetni? 
(Jelölje X-szel a választ, több válasz is lehetséges!)

......... a város adottságait, arculatának megjelenítésén

......... a város értékeinek propagálását a médiákban

......... kapcsolatszervezést

......... információs anyagok készítését (füzetek,
prospektusok

......... rendezvények (konferenciák, kiállítások; szervezését

......... részvétel nemzetközi kiállításokon, befektetési
tanácskozásokon 

......... megyei koordinációt



6. Miben látja a város három legfontosabb megoldandó 
problémáját az elkövetkező 5 esztendőben? .....................................

7. Mi a város három legkedvezőbb adottsága, amire a következő 5 
esztendőben fejlesztését lehet építeni? .........................................

Vannak-e az Önök városában olyan beruházások, amelynek 
kivitelezésében országhatáron túli gazdálkodó szervezetek, 
vállalkozások vettek részt, illetve ebben segirséget 

Ha igen, milyen formában? (adománnyal, 
gépekkel, vegyesvállalat alapításával,

8 .

nyúj tottak? 
szakemberrel, 
kivitelezőként, tulajdonosként stb.)

Beruházás neve Külföldi ország Együttműködés 
forrnáj a

9. Az Önök településének lakói mely országhatáron túli 
településekkel tartanak fent szoros kapcsolatot az alábbi 
területeken?
Családi, rokoni szálak ...........................................................................
Bevásárlás ......................................................................................................
Szolgáltatások .............................................................................................
Turizmus ..........................................................................................................
Munkavégzés ....................................................................................................
Egyéb, éspedig .............................................................................................

10. Ingáznak-e országhatáron túli településekre munkavégzés 
céljából a településen lakók?

Igen Nem

Ha igen, akkor kérem, becsülje meg:
TelepülésIngázók száma Tipikus munkák

Naponta ingázó:. 
Időszaki ingázó:

11. Van-e valamilyen előnyös, illetve hátrányos következménye 
az országhatárhoz, vagy megyehatárhoz közeli fekvésnek?

HátrányokElőnyök
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