Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék

Szónoky Miklósné
Ancsin Gabriella

A JUGOSZLÁV MŰKÖDŐTÖKÉ
A DÉL-ALFÖLDÖN

Témavezető: Dr. Mészáros Rezső
egyetemi tanár

Szeged

2000

2

1. Bevezetés

Az 1990-es évek elején kapcsolódtam a Pál Ágnes vezetésével folyó határ
men-ti kutatáshoz. Ez a kutatás célul tűzte ki a Dél-Alföld határ menti gazdasági és
társadalmi kapcsolatok részletekbemenő feltárását, ennek megfelelően külön figyelmet
fordított a határ túloldalán lévő települések vizsgálatára is. Egy korábbi közlekedésföldrajzi vonzáskörzeti vizsgálatom eredményét felhasználva az országhatár mindkét
oldalán elvégeztem a határmenti terület lehatárolását . Az így kapott határ menti tér
magyar oldalon 68 települést, köztük 4 várost és 64 községet foglalt magába, román
határ mentén 24 települést és a jugoszláv határ közelében 14 település tartozott a
vizsgált térhez. A közös kutatás a terepbejárással és a gazdaság -és társadalomföldrajz
témaköreit érintető kérdőíves felméréssel választ adott az elmúlt 10 év legfontosabb
folyamataira. Ezek közül a települések demográfiai viszonyait vizsgáltam meg,
többek között oly fontos kérdést, mint a hosszú évekig tartó népességcsökkenés hatását
a lakosság szerkezeti átalakulására. Az elöregedés mértékét kutatva extrapoláris
népesség-előreszámolást készítettem Szeged környéki falvak jövőbeli népességének
változására. A külföldiek bevándorlása hazánk területére 1989-ben kezdődött el, mely
sok település népességi viszonyait módosította a térségben. A külföldiek elsőként a
városokat keresték meg, de a rurál területen is a határ mentén kimutatható volt a
külföldiek bevándorlása. A téma aktualitása és újszerűsége miatt a 90-es évek elején
számos magyar kutató ( Dövényi Z.(1997 ), L Rédei M(1997 ), Illés S. (1995), Sik
E.(\992) Tóth Pál P. (1996), Juhász J. (1994), Eke P-né (199 ) figyelme a külföldi
migráció felé fordult. Számomra azért volt fontos e kutatás, mert különösen érintett
volt e vonatkozásban a Dél-Alföld régiója (l.ábra). A keletről és délről jövő
menekültek, bevándorlók, a rövidebb vagy hosszabb ideig .- hazánkban tartózkodók
közül sokan érthető okok miatt a határ közelében kívántak maradni, ugyanis ily módon
meg van a remény a visszatelepülésre és az otthonmaradottakkal a kapcsolat állandó
fenntartására. Többnyire a városok kínáltak megélhetési lehetőséget a hazánkba
érkezőknek, a Dél-alföldi régióban természetesen Szeged régióközpont tudott effajta
kívánalmaknak legjobban megfelelni. A Szeged Megyei jogú város Önkormányzata
anyagi támogatásával sikerült az 1989-1996 időszakában Szegedre történt külföldiek
bevándorlásának részletes vizsgálatát elvégeznem. A kutatás kapcsán a bevándorlók
strukturális elemzését készítettem el, így a nemek arányát, korstruktúráját, annak
időbeli alakulását tártam fel. Külön figyelmet érdemlő vizsgálat volt az átjövök
képzettség szerinti differenciáltsága az egyes országok szerint. E kutatás során a
jugoszláv betelepülőknél figyeltem fel a külföldi befektetések, cégalapítások
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sokaságára. A demográfia témakörében folytatott vizsgálódás során így érdeklődésem
a külföldi bevándorlók felé fordult, mely igen aktuális kérdés volt a 90-es években. A
külföldi működőtöké fontossága, a magyar gazdaságban betöltött szerepét többen
vizsgálták ( Lengyel I: (1996), Aonyiné Palotás J. (199 ) A jugoszláv tőke nem csak
Szegeden, bár kétségtelen, hogy e befektetések nagyságukban és sokrétűségükben
dominánsan Szegedre koncentráltak, a jugoszláv vállalkozások a rurális tereket is
megkeresték. Szigorúan a jugoszláv határral érintkező két megyében, Bács-Kiskun és
Csongrád megyében terjedtek el sajátos vállalkozási térszerkezetet kialakítva, mely
idővel más-más formációt eredményezett.
A kutatás során az alábbi célok megvalósítása vezetett
• Nem csak a Dél Alföld határ menti térségében, hanem az egész régióban
megvizsgálni a jugoszláv befektetési térszerkezetet, annak gazdaságföldrajzi
elemzésével megvizsgálni azt, milyen innovatív hatással van a tér gazdaságára.
• A befektetési tőke alapján rávilágítani a jugoszláv vállalkozások
hatékonyságára.
• A D-ről jövő tőke beáramlási előzményei (ok-okozati összefüggései) és
annak magyarázata a térségben
• Ha kialakult az innováció a térségben, akkor annak a részletes vizsgálata.
• Kiemelten kívánom elemezni Szeged városát, mind centrum szerepét a
vállalkozások vonatkozásában, és megvizsgálni azt, hogy a városban milyen
társadalmi -és gazdasági változásokat eredményezetek a jugoszláv
vállalkozások. A rendelkezésemre álló adatok szűkös volta nem tette
lehetővé, hogy olyan kérdéseket is megválaszolhassak, mint például hány
szegedi munkavállalót foglalkoztatnak,
a gazdaság mely szférájában
tevékenykednek, milyen kapcsolatokkal rendelkeznek stb. Azt hiszem ez a
részletekbe menő vizsgálat Szeged esetében külön tanulmányt igényelne. Az
én célom az volt, hogy a térségben és a határ menti községekben feltárjam a
jugoszláv vállalkozások elterjedését, szerepét a települések gazdaságára,
hatását a települések helyi vállalkozásaira, a települések foglalkoztatásában
betöltött szerepére, azokat a határon túli térségi kapcsolatokat, melyek e
vállalkozások kapcsán alakultak ki, rámutatva arra a pozitív tényre, hogy
ezek a kapcsolatok mit jelentenek és milyen fontosak lehetnek a jövőben.
• Részletesebb interjú -és kérdőíves elemzést végeztem egy kiválasztott
településen, a határ mentén fekvő Röszkén. Megvizsgáltam, hogy a
jugoszláv vállalkozások a külföldi -és a magyar vállalkozások körében
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milyen helyet foglal el, kik vállalkoztak, milyen indíték vezette erre a
településre, miért ezt a gazdasági szférát választotta, milyen korú, honnan
érkezett, korábban mivel foglalkozott? A polgármesterrel és a hivatal
szakembereivel történt kérdőíves interjúk során azt kerestem, hogy a
település helyi vezetői milyennek ítélik meg a jugoszláv vállalkozásokat,
hogyan fogadták és ha kellett milyen segítséget nyújtottak e
vállalkozásoknak. A jugoszláv vállalkozók segítik e tanácsaikkal a község
vezetését, illetve mennyire vesznek részt a civil szervezetek munkájában,
nyújtanak e valamilyen segítséget a lakosság rászoruló rétegének. Úgy vélem
ezek a kérdések nagyon fontosak a piacgazdaságra rátérő települések
számára.
Az OTKA és OKTK támogatással az elmúlt 10 évre sikerült a jugoszláv
vállalkozások részletes vizsgálatát elvégeznem a térségben. , rámutatva arra milyen a
vállalkozások terjedése, annak térbeli megjelenése és időbeni változása. A jugoszláv
vállalkozások innovatív vizsgálatát, külön végeztem el a városok tekintetében., majd a
rurál térrel összekapcsolva kimutathatóvá vált a városok körüli települések körében az
innovatív terjedés. A városokban a jugoszláv vállalkozások elterjedése szoros
kapcsolatot mutat a városok hierarchikus felosztásával és a főbb közlekedési folyosók
jelentős szerepével. Kimutathatóvá vált Szeged, Kecskemét és Baja innovatív szerepe
a jugoszláv vállalkozások városok körüli terjedésben és a településeken megjelenve
idővel tovább diffungált a környező községek felé. E három főbb vállalkozási tér
mellett sajátos helyet képviselt a határ menti terület, ahol a jugoszláv vállalkozások
legkorábban megjelentek és egyéni módon a határátkelő községek körül alakították ki
a maguk vállalkozási terét, így három vállalkozási tér született a határ mentén a három
határátkelő körül. A vállalkozási intenzitást az elmúlt tíz évben.a.változó politikai és
gazdasági helyzet hol felerősítette hol gyengítette. Természetesen ez maga után vonta
a vállalkozási térszerkezet állandó módosulását is. Kimutathatóvá vált, hogy a 90-es
évek elején a határ menti tér a domináns, majd a háború által indukált vállalkozási
cégalapítás megsokszorozódása idején mindkét megyében a vállalkozási folyosó
mentén északra diffungált, kiszélesítve a városok körüli vállalkozások terét. Majd az
embargó idején ismét a határ mentén domináns a vállalkozói kedv. A határ menti
településeket végigjárva sikerült feltárni azon okokat, melyek e vállalkozási magatartást megmagyarázták. Napjainkban a vállalkozói aktivitás ismét a határ menti
településekre húzódik vissza. Ezen túlmenően az interjúk segítségével a közelmúlt
eseményeire is rávilágítva a vállalkozások területi differenciáltságának okait is sikerült
megvilágítanom. A településeken történt vizsgálódás során bebizonyosodott, hogy a
vállalkozások között sok a fiktív vállalkozás. Ennek a miértjét is sikerült feltárnom. A
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jugoszláv vállalkozási térszerkezet vizsgálatán túl megpróbáltam feltárni, hogy honnan
jöttek a vállalkozók, mekkora teret fog át a ez a határon átjövő vállalkozás. A
jugoszláv vállalkozói térfeltáró vizsgálatom után arra a kérdésre kerestem a választ,
hogy milyen szerepet tölt be a jugoszláv vállalkozás a helyi vállalkozások körében. A
település gazdasági életében, a település társadalmában milyen változást hoztak ezek a
külföldi vállalkozások. Az esettanulmány során választásom Röszke falura terelődött,
okként említhetem ,hogy közvetlen a határ mentén fekszik, határátkelőhely és a
település bővelkedik jugoszláv vállalkozásokban.
A piacgazdaságba való átmenet idején a településeknek új kihívást jelentett a
társadalmi és gazdasági kapcsolatokban történt változás. A helyi önkormányzatok az
évek során megtapasztalták, hogy a település jövője akkor lesz sikeres, ha megkeresik
azokat a belső erőforrásokat, mely erőket egyesítve, adottságaik jó kihasználásával
versenyképessé válhatnak a piacgazdasági életben. Ugyanolyan fontos a településen
működő vállalkozásokkal a megfelelő kapcsolat kiépítése, mint a településközi
kapcsolatok fontossága. A település a sokszínű vállalkozások révén széleskörű
gazdasági kapcsolatokat alakit ki, mely időben változó térpályákat képez. A külföldi
működötöké megtelepedése a település számára azt is jelenti, hogy magában hordozza
az új országhatáron kívüli térkapcsolat megjelenését is a településen. Nemcsak tőkét
hoz, hanem innovatív erőként hat a helyi gazdaságra, munkaerőre.

2. Külföldi működőtöké Magyarországon

" A magyar gazdasági, társadalmi átalakulás jellemző vonása a külföld felé fordulás
erősödése, illetve a nemzetközi gazdasági és pénzügyi jelenlét növekedése. Ennek a
folyamatnak nagy figyelemmel - és széles nyilvánossággal - kísért eleme a külföldi
tőke, a külföldi vállalati, vállalkozási szféra hazai megtelepedésének mennyiségi,
ágazati és területi alakulása" (Mészáros i?.,2000)
A külföldi tőkeáramlás már több évtizede jelentős szerepet játszik a
világgazdaságban. Ez a folyamat a világgazdaság területi átrendeződését eredményezte, ugyanakkor a nemzetgazdaságok fejlődésében is jelentős szerepet töltött be.
A tőkekivitel pénzben vagy dologi formában történik, mely elsőd-leges célja a profit
növelése. Az 1970-es években az Európai Gazdasági Közösség és az Egyesült
Államok voltak a főbb tőkeexportőrök (Enyedi GY. 1996). A fejlett országok között
történő tőkekivitel elsődleges célja volt a külkereskedelem-helyettesítése. így az
államok közötti külkereskedelem egy része a transznacionális vállalatokon belül a
leány-vállalatok révén aktualizálódott, kiiktatva a nemzetek közötti kereskedelmet, az
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esetleges védővámokat, kvótákat stb. A fejlett országok közötti munkamegosztásban
a tőkemozgás idővel egyre jelentősebbé vált. Az 1980-as években megnőtt Japán
tőkekivitele is, megelőzve az Egyesült Államokét. A japán tőkét már nem csak a fejlett
országokban, hanem közel negyedét a délkelet ázsiai térség országaiban fektették be,
melynek jótékony régióépítő hatású volt. Ebben az időben az USA tőke kivitelében is
új irány érvényesült, miszerint az ország tőkekivitele megnőtt a latin-amerikai
térségben. Ezzel az USA tőkekiviteli politikája, hasonlóan japánéhoz régióépítővé
vált. A 80-as években az EGK tőkekivitelében ilyen jellegű stratégia nem volt. A 90-es
években a Közép-Európában megváltozott gazdasági, társadalmi viszonyok új
feltételeket teremtettek a nyugati tőkebefektetőknek.. Hasonló régióépítkező,
külkereskedelem-helyettesítő politika kezdett érvényesülni az EGK országaiban, mint
korábban japán és USA esetében volt. 1985-től a transznacionális vállalatok globális
üzleti stratégiái és a befektetési motívumai gyökeresen megváltoztak (Szanyi M. 1997).
Felgyorsult a tőkeáramlások növekedési üteme, a transznacionális vállalatok
üzletstratégiája (komplex termékcsomagok kínálata, szövetségi rendszerek kialakulása
a vertikális integráció és a horizontális diverzifikáció háttérbe szorulása, csökken a
zöldmezős beruházás stb.) alapvetően átalakult. Módosult a nemzeti kormányok a
külföldi tőkéhez való viszonyulása is, politikájuk a tőke csalogatása felé fordult. A
transznacionális vállalatok gyors expanziója a feldolgozó ipar területén csökkeni
kezdett és a szolgáltatás szférában vált jellemzővé. A műszaki fejlődés felgyorsulása
miatt az egyes iparágakban a versenyfeltételek is jelentősen megváltoztak. A korábbi
stabil, rutinszerű döntéseket igénylő vállalatok teljesítményeiket csak modernizálás és
nagyobb erőforrás felhasználásával (tőke, technika, szakértelem stb.) tudták növelni,
ennek hiányában a tőke megtérülése rohamosan zuhant. Az eredmény a cégek tömeges
értékesítése lett. A felszabadult tőkét nem a feldolgozóiparba, hanem annál sokkal
magasabb hozamot ígérő pénzügyi befektetésekbe allokálták. A,külföldi működőtőke
beáramlási intenzitása a befogadó ország nyitottságától függ, A 80-as évek végén
Közép-Európában bekövetkezett rendszerváltozás utat adott a beáramló tőkének. A
külföldi tőke megjelenése a térségben az egyes országok világgazdaságba való
integrálását is jelentette, ez történt Magyarországon is, ezt segítette az 1988-ban
elfogadott társasági törvény, mely kevés feltételhez kötötte a vállalkozások alapítását.
Kétségtelenül ez a törvény adta a kezdeti ösztönzést a társas vállalkozások
alapításához {Rechnitzer J. 1993). a törvény elfogadásával egyidőben megjelentek a
külföldi társas vállalkozások is.
" A külföldi tőkebefektetések hazánkban rendkívül fontosak: elsőrendű szerepet
játszanak a privatizációban; a korszerű technológia és a piacgazdasági munkastílus
elterjesztésében; a magyar gazdaság világgazdasági integrálásban. Jelentős szerepük
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lehet a régióépítésben is mind a közép-európai régióra, mind a határon túlnyúló
országközi régiókra, mind országon belüli régiókra gondolva. "- Enyedi GY.
(1996.85.0.)

Az elmúlt 10 évben Magyarországon a külföldi érdekeltségű vállalkozások
száma több mint négyszeresére nőtt. 1990-ben 5693 külföldi érdekeltségű szervezet
volt az országban, 1999-ben pedig már 24 835 -re gyarapodott. A külföldi
vállalkozások jegyzett tőkéje 1990-ben 274 milliárd Ft. volt, mely 1999-re már 3099
milliárd Ft. értéket képviselt. Ebből a csak külföldi befektetések értéke 1990-ben 93
milliárd Ft. ( 34 % ) és 1999-ben pedig 2 574 milliárd Ft. ( 83 %), ezzel igazolni
látszik, hogy

a külföldi vegyes érdekeltségű vállalkozásokban a transznacionális

nagy-vállalatok befektetési tőkerészesedése jelentős értéket képviselt.
A külföldi tőkebefektetések szerkezetére jellemző a kisbefektetők sokasága, e
vállalkozások közel 80 százaléka 10 millió Ft.-nál kevesebb alaptőkével jött létre.
Ezen belül is az 1 millió Ft. alatti befektetések szaporodtak meg.

Míg 1990-ben

számuk 2000 volt, tíz év múlva közel 12000 kisbefektetőt regisztráltak, így a külföldi
befek-tetők közel

fele tartozik ebbe a kategóriába. A nagybefektetések száma a

duplájára nőtt a tíz év során (347-ről 774-re), a befektetések száma alapján hét
százalékot képvisel, viszont a befektetési tőke nagy koncentrációja jellemző e
kategóriában,

hisz

az

összbefektetések

95

százaléka

ide

összpontosul.

A

kisvállalkozások tőkebefektetése alig haladja meg az összes befektetett tőke 1
százalékát. A középméretű befektetések aránya csökkent a 10 év.alatt. Tehát a külföldi
befektetések között még mindig a kis -és középvállalkozások dominálnak, viszont a
tőke nagy hányada (95 százaléka) kevés számú (7 %-nyi) nagyvállalkozók kezében
van. Előnyt jelent, hogy ezek a transznacionális vállalatok leányvállalataikon keresztül
bekapcsolják a magyar gazdaságot a világgazdaság hálózatába, és

ezzel a

legmodernebb szerkezetet és technológiát vezetik be a magyar gazdasági életbe.
Hátrányt jelenthet abban a vonatkozásban, hogy a magyar ipar termékeit
kiszoríthatják a magyar piacról (Abonyiné Palotás J. 1994).

A külföldi befektető

szervezetek a mezőgazdaságban csupán 4 százalékot és a feldolgozóiparban 16
százalékot képviselnek. Hazánkban is a világgazdaság befektetési struktúrája
érvényesül, miszerint

a szolgáltatás jelentős hányadot mutat 75%-t, közülük is a
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kereskedelem, javítás majdnem a vállalkozások felét (45 %-ot) adja és az
ingatlanügyletek és a gazdasági szolgáltatás 18 %-kal előkelő helyen áll. A külföldi
befektetők növekvő száma és a befektetett tőke megsokasodása is azt igazolja, hogy

1 .sz táblátzat A külföldi érdekeltségű vállalkozások az alapító vagyon szerint
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Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 1999.
feltétlenül ideális befektetési környezetnek tartják hazánkat. Ez a tőkevonzás elsősorban az olcsó termeltetés, a nagy fogyasztópiac, az alacsony munkabér, a viszonylag
jól képzett munkaerő hatására történt (Abonyiné Palotás J. 1999). A befektető forrás.országok közül az elsők az Egyesült Államok és Németország, majd Franciaország,
Ausztria, Kína és a FÁK után Jugoszlávia foglal helyet.
A transznacionális vállalatok befektetési stratégiájának három szakaszát különítette
el Enyedi GY.(1996), miszerint először információs irodákat, helyi kirendeltségeket
nyitnak. Ebben a szakaszban információkat gyűjtenek a későbbi terjeszkedés
reményében. A második szakaszban vegyes vállalatokat hoznak létre, fokozatosan
növelve a saját tőkeállományukat. A harmadik szakaszban elsődleges tőkehányadra
törekednek, megkaparintva az egész vállalatot. Hová, mely régióba ment a külföldi
tőke:
• A már működő vállalatokba irányult a legtöbb vállalkozás, ez esetben a
korábban kialakult gazdasági körzeteket kereste meg, kevés volt a zöldmezős
beruházás.
• Sok kisméretű külföldi vállalkozás létesült a kereskedelem és a szolgáltatás
különböző szférájában a fogyasztópiac vonzásában.

2.ábra

A külföldi érdekeltségű vállalkozások térszerkezete
(1999)

3.ábra

A működő vállalkozások 1000 lakosra jutó száma
1998.december 31.

4.nbrn

A külföldi érdekeltségű vállalkozások térszerkezete
(1999)
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5.ábra
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terület: 3 0 617 km 2
Forrás: MTA
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• A bank, a biztosítás és az ingatlanpiac területén több külföldi vállalkozás
született, mely szektorok elsősorban a nagyobb városokban fejtették ki
jótékony hatásukat.
A 90-es évek végére Magyarországon a külföldi tőke sajátos térszerkezetet
alakított ki. A Központi körzet a szervezetek 59 %-át, a jegyzett tőke 65%-t vonzotta,
a régiók közül Nyugat-Dunántúlon van a befektetések 11 -és a jegyzett tőke közel 10
százaléka. Őt követi a Dél-Alföld régió az üzleti társaságok 8 -és a jegyzett tőke 5
százalékával. Ennek megfelelően a külföldi működőtöké térszerkezete a vállalkozások
száma alapján két térre osztható a Központi régió és a vidék régióra (2.ábra). Hasonló
térszerkezetet mutat a jegyzett tőke szerinti megoszlás is, bár e vonatkozásban GyőrSopron megye szigetként emelkedik ki a vidék teréből. Az intenzitási mutatók vizsgálata alapján már részletesebb differenciált térszerkezet formálódik ki (3.ábra).
Egyértel-mű Budapest és a vidék ( beleértve Pest megyét is) közti nagy szakadék. Az
Alföld és a Dunántúl között vállalkozási lejtő jött létre, tisztább képet kapunk, ha
megvizsgáljuk az összes befektetés közül hányad részt képvisel a külföldi vállalkozás
(4.ábra). Általánosan elmondható, hógy nyugatról keletre haladva fokozatosan
csökken a külföldi befektetések aránya. Három külföldi vállalkozási teret
különíthetünk el hazánkban, ezek a nyugati, középső és keleti befektetés terei. E
térformációból szigetként emelkedik ki Baranya, Csongrád és Szabolcs-SzatmárBereg megye. Nyugat Magyarországon az osztrák tőke, a három külföldi vállalkozói
szigeten pedig a horvát, az ukrán és jugoszláv befektetések hatása érvényesül.
Csatári Bálint szerint" Az Alföldet elkerüli a tőke. A külföldi cégek alig 14-15
százalékának székhelye található az Alföldön, ezek jelentős része Csongrád megyében
van." E sajnálatos tényt többek között az infrastruktúra hiánya is elősegítette (5.ábra).
}.

3 .Jugoszláv vállalkozások Magyarországon

A külföldi tőkebefektetések jelentős régióépítő szerepére Enyedi GY.(1996)
hívta fel a figyelmet, szerinte fontos a közép-európai régió, a határon túlnyúló
országközi régiók és az országon belüli régiók gazdasági fejlődése számára. A DélAlföld régióban a kis és közepes jugoszláv vállalkozások hasonló régióépítő feladatot
láthatnak, láthatnának el mind a Duna-Tisza-Körös-Maros Eurórégió, mind a DélAlföld régió gazdaságában. Célom feltárni ezeket a vállalkozásokat, és ha feltételezésem igaznak bizonyul, úgy a Dél-Alföldön megtelepedett jugoszláv tőke a jugoszláv
gazdaság újjáépítésébe bekapcsolódva kialakulhat a jövőben egy olyan élénk határon
:D

6. ábra

Regisztrált
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7.ábra

A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok
száma a belépés éve szerint

8.ábra

*

i

vállalkozások
szama

A jugoszláv vállalkozások alakulása

Magyarországon

9 .ábra

A jugoszláv vállalkozások térszerkezete Magyarországon
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átnyúló gazdasági együttműködés, mely térkapcsolat előnyös lenne nem csak a Dél
Alföld és a határ menti terület, hanem Szeged régióközpont számára is. 1988 óta
vállalkoznak jugoszláv befektetők Magyarországon, e befektetők többsége vajdasági
magyarok. A polgárháború idején menekülők és bevándorlók (6. ábra) nagy száma jött
hazánkba,

ezzel az immigrációs

hullámmal (7.ábra)

együtt megsokasodtak

a

vállalkozások is. Két vállalkozási hullám volt a 12 év alatt (8.ábra). A háború idején az
1992,1993-as években megnőtt a vállalkozási hajlandóság, 93-ban egy év alatt 1000nél több jugoszláv cégalapítás volt hazánkban, a második vállalkozási hullám 1996ban volt, de ekkor sokkal kevesebb (fele az első hullámnak) cégalapítás történt. Ettől
az időtől kezdve állandóan csökken a jugoszláv vállalkozások száma. A 12 év alatt
Ma-gyarországon 3982 jugoszláv befektetés történt az összes külföldi cégalapítás
16%-a.

2.sz.táblázat Regisztrált társas vállalkozások területi megoszlása

Terület

jugoszláv vállalkozás

összes vállalkozás
1996

1999

1996/99

1996

1999

1996/99

238465

428655

1.8

3209

3982

1.24

Budapest

82705

176836

2.14

404

782

1.93

Szeged

6690

9834

1.47

1101

1418

1.29

Dél-Alföld

25819

42239

1.64

2419

2764

1.14

Magyarország

Forrás: CDCéghirek 1999.január 31.

A magyarországi jugoszláv befektetések 70%-a a Dél-Alföld régióban
koncentrálódott és 20%-a pedig Budapesten. Kiemelkedik e vonatkozásban Szeged
régióközpont, ahol az összes jugoszláv befektető cég 36%-a megtalálható. Az ország
jugoszláv vállalkozói térszerkezetére ugyanaz a hármas megosztás jellemző, mint a
külföldi működőtöké (9.ábra), és a jugoszlávok esetében az ország középső területének
a vezető szerepe tűnik ki, őt követi a nyugati terület és végül a keleti területrész. Ez
érthető, hisz esetünkben délről jövő tőkebeáramlásról van szó. A középső terület
magja Bács-Kiskun -és Csongrád megye, mint a legexponáltabb jugoszláv határ
mentén fekvő megyék, e két megye holdudvara Baranya, Pest -és Békés megye.
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4. A Dél-Alföld régió jugoszláv vállalkozásai

A dél-alföldi jugoszláv vállalkozások vizsgálata során a következő kérdésekre kerestem a választ:
•

Milyen térszerkezetet alakított ki a jugoszláv működőtöké?

•
•

Milyen nagyságrendű vállalkozások születtek a térben?
Kimutatható e a jugoszláv működőtöké innovációs terjedése a dél-alföldi
térben?

•

A gazdaság mely szférájában történt a vállalkozási aktivitás?

•

Honnan jöttek a vállalkozók?

3 .sz.táblázat Külföldi befektetések a Dél-Alföldön (1999)

Befektetések száma

Forrásország
Bács-Kiskun

Békés

Csongrád

megye

megye

megye

Jugoszlávia

956

67

1741

2764

Németország

449

65

107

621

Ausztria

96

18

27

141

USA

48

7

•-21

76

Ukrajna

35

10

6

Kínai Népközt.

7

17

20

44

Oroszország

15

9

10

34

Franciaország

17

2

12

31

7

összesen

51

Forrás: CDCéghirek 1999.január 31.

A Dél-Alföldön a külföldi tőkebefektetések közül legmarkánsabb a jugoszláv
működőtöké, öt követi a németországi befektetések, mely több mint harmada a
jugoszláv vállalkozásoknak.

10.ábra

Külföldi vállalkozások a Dél-Alföld megyéiben (1999)
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11 .ábra

Külföldi vállalkozások a Dél-Alföld megyeiben (1999)
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Jelentős befektető a térségben Ausztria, USA és Ukrajna. A vállalkozási piramis
igen alkalmas a kis, közép és nagyvállalkozások mérésére, vizsgálatára. (10.,1 l.ábra).
A regisztrált társas vállalkozások több mint a duplájára nőttek 1996 és 1999 között, bár
e növekedés mögött kevés számú vállalkozás húzódik meg, így jelentősége elmarad a
másik két megye mögött (3.táblázat).
Csongrád -és Bács-Kiskun megyében a vállalkozási kedv az országos átlagnál
bár kisebb, de mindkét megyében

jelentős. Az országban

regisztrált összes

vállalkozás 10%-a a Dél-Alföldön létesült, a jugoszláv cégek 70%-át alapították a
régióban, ebből 44%-t Csongrád megye képvisel. 1996 után Bács- Kiskun megyében
közel 10%-kal csökkent a jugoszláv cégek száma, ugyanakkor Csongrád megyében 32
%-kal nőtt.
4.sz.táblázat Regisztrált társas vállalkozások területi megoszlása
összes vállalkozás

Terület

jugoszláv vállalkozás

1996

1999

1996/99

1996

1999

1996/99

Bács Kiskun megye

298

17240

1.47

1053

956

0.91

Békés megye

3833

8537

2.23

47

67

1.42

Csongrád megye

10288

16462

1.6

1319

1741

1.32

Dél-Alföld

25819

42239

1.64

2419

2764

1.14

Magyarország

238465

428655

1.8

3209

3982

1.24

Forrás: CDCéghirek 1999.január 31.
A jugoszláv vállalkozási térszerkezetre jellemző, hogy Békés -és Csongrád
megyében e vállalkozások 91-95% -a a városokban létesült. Bács-Kiskun megyében
feltűnően magas a rurál térben a jugoszláv vállalkozási elterjedtség (5.sz.táblázat) Az
elmúlt években Csongrád megyében a községek szerepe majd 10%-ra nőtt a jugoszláv
vállalkozási aktivitás terén.
A jugoszláv vállalkozási térszerkezet város-falu relációban 1996 óta BácsKiskun megyében változatlan, Csongrád megye községeiben nőtt meg a vállalkozás,
több határ menti településen elsősorban Szeged agglomerációjában emelkedett a
jugoszláv vállalkozási aktivitás. Békés megyében csak 2 községben vállalkoztak
jugoszlávok.
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5.sz.táblázat Jugoszláv vállalkozások területi megoszlása a Dél-Alföldön
%-ban

1996

Terület

1999

város

község

város

község

Bács-Kiskun

82

18

81

19

Békés

93

6

96

4

Csongrád

95

5

91

9

Dél-Alfold összesen
Forrás: CDCéghirek 1999. január 31.

vállalkozási aktivitás (ó.sz.táblázat) Csongrád megyében volt a legmagasabb, a
települések közül is a községekben kiugró ez az érték. 1999-ben Bács-Kiskun megye
városaiban a jugoszláv befektetések jelentősége a helyi vállalkozások körében felére
csökkent, a megye községeiben

is csökkenés tapasztalható. Csongrád

megye

településeiben a jugoszláv vállalkozási arány változatlanul magas maradt. Békés
megyében a települések helyi vállalkozási körében 1999-re a jugoszláv vállalkozások
az összes regisztrált vállalkozás 1%-t sem érik el.
ó.sz.táblázat A jugoszláv vállalkozási aktivitás* a Dél-Alföldön

1996

Terület

1999

város

község

összesen

város

község

összesen

Bács-Kiskun megye

8.8

9.3

8.9

4.8

6.8

5.1

Békés megye

1.3

10.3

1.3

0.8

2.4

0.8

Csongrád megye

13.8

16.8

13.9

11.8

16.8

12.1

Dél-Alföld

9.5

10.7

9.7

6.8

9.7

7.1

vállalkozási aktivitás* = jugoszláv vállalkozás/helyi vállalkozás (%-ban)
Forrás: CDCéghirek 1999.
A vállalkozási formát vizsgálva mind az országban, mind a Dél-Alföldön a Bt
és a Kft együtt 93%-át adják az összes jugoszláv vállalkozásoknak. Békés megye ettől
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merőben eltérő adatai a kis számú vállalkozás miatt adódott. A BT-k feltűnően magas
aránya, mint később a részletes vizsgálatok során látni fogjuk a sok fiktív
vállalkozásból mutatható ki.

7.sz.táblázat Jugoszláv vállalkozások gazdasági forma szerint a Dél-Alföldön
(1999)

vállalkozások

Terület

Ebből %-ban

száma

BT

KFT

Egyéb

Bács-Kiskun megye

956

72

21

7

Békés megye

67

58

10

31

Csongrád megye

1741

85

8

7

Dél-Alföld

2764

80

12

8

Magyarország

3982

75

18

7

Forrás: CDCéghirek 1999.január 31.

Az

éves

adatok

elemzése

kapcsán

láthatóvá

vált,

vállalkozások térbeli mozgása, terjedése nem más, mint

hogy

a jugoszláv

gazdasági innovációs

terjedés, mely diffúzióját tekintve sajátos kettős mozgást ír le. Az egyik a települési
hierarchia mentén való terjedés, a másik a határ mentén a határátkelőkből terjedt szét a
határ és a megye területeire. A 12 év során mindvégig jelentős szerepe volt a határ
menti tér gazdasága formálásában. Ezt felismerve fordultam az innovációkutatás felé
és segítségével megpróbáltam a jugoszláv vállalkozási innováció szakaszait, terjedési
sajátosságait felvázolni az elmúlt 12 évre vonatkozóan a Dél-Alföldön.

5. A jugoszláv vállalkozások térbeli diffúziója
5.1.A térszerkezet, innováció, térbeli diffúzió néhány kérdése

" A földrajztudomány 20. századi történetének egyik fő vonulata a hely-tér-idő
viszonyrendszerének értelmezése, a súlypontok meghatározása.... A 20.sz elején a
földrajztudományt elsősorban a helyek tudományának tekintették, bár a környezetnek

IS

az élet alakulására gyakorolt megkülönböztető szerepét hangsúlyozó francia illetve a
táj fejlődést előtérbe helyező német iskola felfogásában egyértelműen kimutatható az
idő, mint az egyik meghatározó elem. Ezzel szemben a térelemzés háttérbe szorult. ...
Később, a földrajz nagy fontosságot tulajdonit a térbeli elemzés módszereinek
tökéletesítésére .." CMészáros R. 2000).
A földrajztudomány új fogalma a 60-as években Magyarországon a
"térszerkezet". Mészáros Rezső szerint: " A térszerkezet valójában állapot, de egyben
az a mód is, ahogyan a működő természeti és társadalmi folyamatok megszervezik,
elfoglalják, kitöltik a teret. A fogalom annak a kettősségnek a felismeréséből ered,
amely megjelenik, kifejeződik a területi (térbeli) folyamat és a térben megjelenő
szerkezet között. ... A térszerkezetet az időföldrajz használja fel legvilágosabban
feltételként." Tovább folytatja Mészáros Rezső a gondolatmenetét azzal, hogy a
térproblemetika társadalomföldrajzi értelmezése és elemzése során újabban használt
fontos fogalom a szétterjedés, a diffúzió. A területi elemzés kiemelkedő jelentőségű
elemi folyamata a diffúzió. 1988-tól a piacgazdaság kibontakozásának idején egyre
több innováció jelent meg nemcsak a magyar gazdaságban, hanem a magyar
társadalom és a politika terén is. A 90-es évek elején még nagyon fiatal volt a
kialakuló piacgazdaság és vele az új információtársadalom, ekkor még tisztán nem
érvényesültek a klasszikus innovációközvetitő elemek. Ebben az átmeneti időszakban
az innováció valós ok-okozati összefüggéseit (tényleges gerjesztőit és mozgatóit)
egyértelműen megadni, pontosan modellezni nem igen lehetett.
Rechnitzer János a magyar irmóvációkutatás vezető egyénisége a rendszerváltás kezdetétől foglalkozik a piacgazdaság e fontos jelenségének kutatásával és
elméleti adaptálásával a magyar szakma számára. Számtalan tanulmánya jelent meg e
témában már a 90-es évek elején {Rechnitzer J. 1990a, 1990b, 1990c, 199la, 1991b),
majd megírta az innovációkutatás alapmüvét (Rechnitzer J. 1993.). E könyv első
fejezetében az innováció fogalmát, az innováció térbeli megjelenése és terjedése
elméleti módszereit mutatja be széles külföldi szakirodalmi ismeretek alapján, majd a
magyar gazdaságban megjelent innovációk elterjedését és a regionális politikában
bekövet-kezett paradigmaváltást írja le.
Rechnitzer J. szerint az innováció fogalma a következő:
"Értelmezésünk szerint az innováció új szervezeteket, tevékenységeket, termékeket és
ismereteket jelent, amelyek egy rendszer korábbi működési folyamatait, funkcióit
megújítják, illetve újabbak és mások, eddig jelen nem lévők megtelepedését, vagy
alkalmazásának feltételeit segítik elő " Rechnitzer J.(1991)
Rechnitzer J.(1993) megfogalmazza az innováció alaptípusait:
• Gazdasági-szervezeti innováció
• Termék innováció
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• Társadalmi-politikai innováció
E megfogalmazásban tehát az innováció egyik típusának tekinthető az új gazdasági
szervezetek megjelenése és annak szétterjedése is. A gazdasági szervezetek elterjedése
valamely térben (esetünkben a jugoszláv működőtöké beruházásai) emberi, társadalmi
és gazdasági tényezők hatására következik be. Az innovációk szétterjedésének
(diffúziójának) időbeli és térbeli aspektusai vannak. Az innovációk először a centrum
funkciókkal rendelkező, a hierarchia legmagasabb fokán álló településekhez kötődnek,
majd innen terjednek szét a hierarchia alacsonyabb fokán álló kevesebb funkcióval
ellátott településekbe. Az innováció megtelepedése a települések endogén tényezőitől
függ (gazdasági társadalmi szerkezet, történelmi múlt, infrastrukturális ellátottság,
kulturális értékek, intézményi felszereltség, környezeti állapot stb.), mely a település
fejlődése során állandó változáson megy keresztül. Ezek az adottságok és a külső
innovációs hatások szerencsés találkozása révén következik be valamely új vállalkozás
megtelepedése. Én is e alapmüvet követve mutatom be dolgozatomban a jugoszláv
vállalkozási térszerkezetet és a terjedés ok-okozati összefüggéseit kívánom feltárni.
Az 1988-1999 között a jugoszláv vállalkozási aktivitás intenzitása a DélAlföldön térben is időben nagy eltéréseket mutatott. Megvizsgálva évenként a
változást az innovációk térbeli terjedésével analóg mozgás mutatható ki.
Magyarországon elsőként Illés 7.(1975) a melléküzemágak és hűtőgépek
elterjedésének elemzése során utal az innovációk térbeli terjedésére. Az innováció
térbeli terjedése elméleti rendszerező bemutatását és a sokféle terjedési modelleket és
azok teljeskörű értelmezését Enyedi Gy.(1981) vezette be a magyar szakirodalomba. E
tanulmányában a 70-es évek vidéki iparosítási folyamat vizsgálata kapcsán egy új
területi kutatási koncepciót fogalmazott meg és az újdonság erejével hatva
körvonalazta az innováció terjedés elméleti alapjait.
"Az új gazdasági makrofolyamatok - az eddigi növekedés-orientálttal szemben innováció-orientáltnak nevezhetjük" Enyedi Gy.(1981)
Ebben a tanulmányában a szerző a regionális innovációs potenciál fogalmát is
bevezeti. Majd a módszert a mezőgazdaságban megjelenő iparszerű rendszerek és
műszaki újdonságok elterjedésének vizsgálatára alkalmazták (Enyedi Gy.,Rechnitzer J.
1987). 1987-ben a műszaki újdonságok terjedését vizsgálta Nemes Nagy J. és Ruttkai
É. a magyar településhálózatban. A kisvállalkozások térbeli terjedésével a 80-as évek
végén Ruttkai £.(1988) foglalkozott. Az első hazai modellszerű leírást a témában
Fleischer 7.(1992) késztette el a településhálózat ellátottságának a vizsgálata során.
"A nyolcvanas években lendületet kapott vállalkozások megjelenése és terjedése
kiváló lehetőséget kínált az újdonságok térbeli összefüggéseinek elemzéséhez"
Rechnitzer J.{ 1993). Egyre több dolgozat született a magyar gazdaságban megjelenő új
vállalkozások térbeli terjedéséről (Pomázi I. (1988), Nemes Nagy J.-Ruttkay £'.(1989))
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és a falusi térségekben jelentkező vállalkozások (Bartha Gy., Rechnitzer J., Szabó P.
(1990)) vizsgálatáról. A vállalkozások sokasodásával a 90-es évek elején az
innovációkutatás új fordulatot vett, a vállalkozások szervezeti formáinak
elterjedéséről és térbeli összefüggéseinek vizsgálatáról készültek tanulmányok
(Cséfalvay Z.-Nikodemus A.,(1991), Nemes Nagy J.-RuttkaiÉ.(1992), Rechnitzer
7.(1991). Később az innováció-kutatás kiterjedt a tercier szektorra is, az új
kommunikációs információs rendszereket, az azokhoz kötődő vállalkozások terjedését
(Erdősi £.(1991), Ruttkai £.(1992). és az új pénzügyi-banki rendszer regionális
kiépülését (Lados M. (1991), majd a számítástechnikai eszközök térbeli terjedését
(Rechnitzer 7.(1990) vizsgálták.

5.2. Az innováció és térbeli terjedésének néhány tétele

Az innováció térbeli diffúziójának tudományos elméleti alapjait Hägerstrand,
T. (1952) alkotta meg. A kutatásai során abból indult ki, hogy " az innovációk
terjedését tanulási folyamatra, vagy pontosabban információátvitelre lehet
visszavezetni. Az újdonságok terjedésének útja követi az adott térségben az egyének és
a társadalmi csoportok között kialakult információs hálózatokat." (Rechnitzer J. 1993).
Az újdonságok terjedése az adott térségben tehát a már korábban kialakult egyének és
társadalmi csoportok közötti információs hálózaton keresztül történik. Az információs
hálózatok természetesen más-más hierarchikus szinteken léteznek, ennek megfelelően
az információk terjedésének is több formája van. Hägerstrand empirikus vizsgálatai
során rámutatott arra, hogy az információátvitel a távolság függvénye. Az újdonságok
terjedésének több típusát ismerjük:
• Expanzív diffúzió a térbeli diffúzió a személyes információkon alapszik
(Brown, L.A. 1981). Az információ terjedése a járványos betegségek
terjedésével hasonlítható össze, ahol az egyének közötti érintkezések
gyakoribbak ott gyorsabban átveszek az ismereteket. A terjedés a centrum
körül valósul meg, majd attól távolodva egyre jobban bővül a befogadók
száma és a befogadó térség.
• Relokációs diffúzió, amikor az újdonság kiszakadva a magterületből egy
távolabbi térbe helyeződik át, ez a diffúzió a népesség nagy területi
vándorlásával hozható kapcsolatba.
• Hierarchikus diffúzió az amikor a településhálózat hierarchikus rendszerében
terjed el az újdonság, melynek feltétele egy magasan fejlett információs és
kommunikációs rendszer.

IZ.ábra

A k ü l ö n b ö z ő diffúziók 11 központi helyek r e n d s z e r é b e n

A A koztxntt helyek rendszere
CHWSiALLEFI ulón K O
A-helység
B - helység
C - helység
0-helység

B Központi helyek
vonzóskorzefet
A-helység
9-helység
C-helység

I
3
9
V

C TI szí ón hierarchikus
diffúzió. A-helységból kiindulva

E

D Tiszián szomszédsági
hatásokon alapuló
diffúzió. A-hetységból
kiindulva

A szomszédsági és
hierarchikus diffúzió
kombinált íofyomota
hierarchikus hatás
szomszédsági hatás

Megjegyzés:
Az A,C,D és E változatnál a számok azt jelentik, hogy az innováció a terjedési folyamat
melyik állapotában érte el a nevezett helységet.
Forrás: WINDHORST. H. 1983. (Recluiitzer J. 1993)
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A központi helyek elméletéhez kapcsolódóan kimutatható (Rechnitzer J. 1993), hogy
az újdonságok a központi funkciókkal ellátott településekben jelennek meg és onnan
terjednek a hierarchia alacsonyabb fokán álló funkciókban szegényebb településekbe.
E hierarchikus és szomszédsági terjedés diffúzió típusait Windhorst, H-W.('1983)
ábrája remekül szemlélteti (12.ábra). Az innováció terjedésében a véletlennek is
szerepe lehet. Sőt a fent bemutatott típusok kombinációja is előfordulhat. Hágerstrand
megalkotja az innováció-terjedés modelljét, a felhasználók rövidebb vagy hosszabb
idő után adják át az információt, melynek fogadója a "mean informations field" (MIF)
és a kibocsátótól távolodva egyre csökken az innováció-fogadás valószínűsége.
Szerinte az innováció-fogadás valószínűsége szociális és társadalmi tényezőktől is
függ, ilyen pl. a foglalkoztatási szerkezet, kvalifikált munkaerő, jövedelmi viszonyok
stb. Nagyon fontos az a megállapítása, hogy egy innováció terjedési valószínűsége
csak a vizsgált térben és időben érvényes. Az újdonságok diffúziója egy logisztikus
görbével irható le. mely normális eloszlást követ. (Ez a függvény analóg a
termékciklus görbével) A terjedési görbe különböző szakaszaihoz hozzárendelhetők
{Rogers.E.M. 1962) az újdonságot alkalmazó személyek is. Az alkalmazók típusai és
az innovációs szakaszok e szerint(13.ábra):
• kezdőfázis —innovátorok
• expanziós szakasz -- korai vagy első alkalmazók- kialakulnak
mellékcentrumok
• sűrűsödési fázis - késői többség-- sűrűsödik az újdonság az adott térben
• telítődési fázis ~ késlekedők ~ az újdonság teljesen elfogadottá vált

a

Ebben a felosztásban az innováció hullámszerű terjedése is érzékelhető
".Haggett, P.{1979) klasszikusnak mondható ábráján már össze is kapcsolja a diffúziós
hullámok időbeli és térbeli terjedését, szemléltetve a centrumtól való tér-idő távolság
hatását az újdonságok terjedésében" {Rechnitzer J. 1993)
Rechnitzer J. (1993) megállapítja: Hágerstrand és követői nem csak az innováció
terjedését, hanem a terjedést gátló és segítő tényezőket is meghatározták. E kutatási
eredmények hatására Brown, L.A. (1981) megalkotja apiac-és infrastruktúra modellt,
melyben már az innovációt segítő diffúziós ügynökségek feladatait és stratégiáját is
megfogalmazza. Elsőként megalkotja az innováció- orientált regionális politika
elemeit, vagyis az ügynökségek telepítési és infrastruktúra igényeit, telephelyeinek
költségeit, azok megtérüléseit, az állami és központi kormányzati és a regionális-helyi
kormányzatok feladatait is megfogalmazza. Modelljében a szabadon futó és az
ügynökségek által generált innovációhoz hozzárendeli a területi szinteket is. Ezzel egy
olyan terjedési mintát ad meg, mely bármilyen területi struktúrához alkalmazható. Az
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ő példája alapján megalkothatóvá vált a jugoszláv vállalkozások területi terjedése is.
Nikodémus A. (1991) szerint a modern geográfia feladata a posztindusztriális
társadalom gyors térbeli impulzusainak "pillanatfelvételeit" megörökítve, annak
szabályosságait megfejtve modellezni a térbeli folyamatokat. A jó "felvételekkel" a
földrajz a társadalomtudományokkal együttműködve hozzájárul az innovációkutatás
ered-ményeihez. Szerinte a geográfust" nem maga a vizsgált jelenség belső tartalma,
struktúrája izgatja, hanem a különféle dolgok, eszmék, információk régióközi
kicserélődésének tér-és időbeli összefüggése és folyamata, A diffúziós jelenségbe
burkolt sokféleség területi szabályosságát kutatja a földrajz, a diffúziós mozgások
modellezésével, tipizálásával, tagolásával". A földrajzi terjedés mozzanatai a feladóközvetitő-befogadó területek minősítése vagyis
a térbeli diffúziókutatás, mint
vizsgálati módszer számára fontos kapaszkodó az információelmélet rendszere. A
hosszabb időciklusú innovációs diffúziók a világ vagy egyes térségek között létrejött
kulturális vagy technikai innovációk, melyeket hosszabb távon ható, lassú
hullámmozgásokkal jellemezhetünk. A rövid időciklusú innovációs terjedésre a gyors
hullámmozgás a jellemző. A z . előbbi fejezetben bemutattam a magyar
szakirodalomban az utóbbi évtizedben született a széles skálán mozgó
innovációkutatások eredményeit. Ezek a többnyire rövid ciklusú innovációk iránt a
nagy kutatási érdeklődés oka abban rejlik, hogy a piacgazdaság átmeneti szakaszában
újabb és újabb technikai-tudományos újdonságok sokasága jelent meg a magyar
gazdaságban. Ilyenek a vállalkozások elterjedése, az új bankrendszer kiépülése, a
telekommunikációs eszközök elterjedése, a külföldi működötöké területi terjedése stb.
remek lehetőséget adott az innováció hazai művelői számára. Az innováció modell
elméleti leírását Nemes Nagy J. (1998) a térbeli mozgások vizsgálata kapcsán végezte
el. Szerinte "a (társadalmi) térben három egymással összefüggő, egymást részben
átfedő mozgásformát különböztetünk meg:
i
.

• az áramlások (flow) , amelyek a társadalom örökös, ismétlődő életjelenségeiként azonosíthatunk (mozgás azonos téren belül)
• a terjedés (diffusion, spread), ami az "új jelenségek új helyen való megjelenésének" térfolyamata
• a növekedés (growth), ami az egyes térelemeknek a térszerkezetre is ható
mennyiségi gyarapodása "
A térelemekhez sajátos attribútumok rendelhetők, mint pl. kibocsátó, befogadó
pontok, áramlási tengelyek, folyosók. Szerinte a terjedés az általános egyenlőtlenségi
és rendezettségi viszonyrendszerhez kötődő térfolyamat és a növekedés, kiterjedés a
térelem vagy rendszer konkrét térben zajló változását mutatja. A térbeli diffúzió és az
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innováció fogalma elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Szerinte az innováció
összetett folyamatát az ún.innovációs lánc írja le, mely négy elemből áll:
•
•
•
•

invenció (ötlet)
a (szűkebb értelembe vett) innováció
diffúzió (terjedés, terjesztés)
adaptáció /rendeltetésszerű alkalmazás, használat)

Ez a négy elem egymástól elválaszthatatlan, hisz innováció nincs invenció,
elterjedés, értő alkalmazás és adaptáció nélkül. Nemes Nagy J. szerint "az innovációs
lánc négy eleme nemcsak egy térfolyamat különböző fázisaként értelmezhető hanem
osztályozási dimenziókat is teremt
Ebben az értelemben beszélhetünk invenciózus
vagy innovatív népről, régióról, adaptív társadalmi csoportról, vagy ennek hiányáról,
illetve diffúziós gátakkal tagolt vagy fejlett hálózatú térségekről."
A diffúzió jellegzetes típusait elemzi, miszerint
• a járványszerű, szomszédsági terjedés a terjedés legfontosabb típusa , itt
kiemeli az innovációról ..szóló információt, mely megelőzi a tényleges
terjedést. Ezen alapszik pl.a reklám , a marketing. Ez a diffúzió a természeti
és társadalmi terjedési folyamatokra is igaz.
• a hierarchikus terjedési típus csak társadalmi rendszerekben zajlik. Ez is
szomszédsági terjedés nem földrajzi, hanem belső társadalmi térben valósul
meg. Az újdonságok befogadására alkalmas társadalmi csoportok a
települések hierarchiaszintek szerint változó csoportokra oszthatók, az
azonos szintűek befogadókészsége is hasonló.
• a relokációs vagy áthelyeződési diffúzió a migrációs folyamatokra vagy
valamely társadalmi csoport térbeli helyváltoztatására jellemző.
A terjedési folyamat sajátossága, hogy tisztán nem szokott előfordulni,
általában a szomszédsági és a hierarchikus típusok valamely kombinációjaként valósul
meg a diffúzió. A tapasztalat azt igazolja, hogy a kezdeti szakaszban a hierarchikus
típus dominál, a tömeges terjedés szakaszában a szomszédsági terjedés a jellemző és a
telítődési fázisban már inkább a véletlenszerű jellemzők érvényesülnek. A terjedési
folyamatokat osztályozhatjuk az időbeni lefutásuk és a térbeli elterjedtségük nagysága
szerint is. Ennek megfelelően lehet országok között, régiók között, lokális
folyamatként leírható, vagy egyéni jellegű. A térbeli terjedés és a területi fejlődés
között szoros összefüggés van. Egy térség gyors fejlődését a technika, a kultúra és más
társadalmi-gazdasági elemek egymás utáni terjedési gyakorisága függvényeként is
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elemezhetjük. Ezért az innovációkutatás a település és területfejlesztési kutatás fontos
része,

így

eredményeit

a

település

-és területfejlesztési politika

koncepciója

kidolgozásának fontos részeként kell tekintenünk.

5.3. A jugoszláv vállalkozások térbeli diffúziója

A jugoszláv vállalkozás térszerkezetét és annak évről-évre történt változását
követve, majd a határ menti településeken elvégzett mélyinterjúk során rajzolódott ki
az a kép

számomra,

miszerint

e vállalkozások

elterjedésében összefüggések

mutathatók ki. A jugoszláv vállalkozások elterjedését a CD Céghírekből kigyűjtött 12
év adatai alapján vizsgáltam. Úgy érzem elég információt tudtam szerezni a jugoszláv
vállalkozások diffúziós modellje megalkotásához. 1988-1999 között a jugoszláv
gazdasági-szervezeti innováció diffúziója a Dél-Alföldön és a régió határ menti
területén mind elhelyezkedésében mind településserkezeti megjelenésében sajátos
jegyeket hordoz. A diffúzióanalizist az egész Dél-Alföldre kiterjesztettem, bár a
jugoszláv vállalkozói tőke 1999 évi térszerkezete alapján (14.ábra) láthatóvá vált, hogy
a jugoszláv cégek egyértelműen a két ország határától északra lévő két megyében
(Bács-Kiskun -és Csongrád megye) terjedtek el.
A vállalkozási aktivitás vizsgálatára jó elemzést nyújt a portfolió analizis
{Rehnitzer J. 1993) (15,16,ábra), egyértelművé vált számomra, hogy Csongrád me8.sz.táblázat Jugoszláv vállalkozások a Dél-Alföldön (1988-1999)
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gye,mint a IV. szakasz egyetlen képviselője, a jugoszláv vállalkozási működőtőke befektetéseknek a legaktívabb megyéje, és a jövőben is az előkelő első helyet foglalja el.
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18.ábra A jugoszláv vállalkozások diffúziós folyamatábrája
(Csongrád -és Bács-Kiskun megye városaiban) (19881998)
3 u d a p est

Kecskemet

19-ábra

A jugoszláv vállalkozások diffúziójának térszerkezete
Csongrád -és Bács-Kiskun megye városaiban
(1988- 1993)

20.ábra

A jugoszláv vállalkozások kumulált diffúziójának térszerkezeteCsongrád -és Bács-Kiskun megye városaiban
(1988-1993)
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Bács-Kiskun megyében a 956 jugoszláv vállalkozás 60 települést érintett, mely
a megye településállományának közel a fele. Csongrád megyében ez idő alatt az 1741
vállalkozás 22 településen valósult meg, ami az összes Csongrád megyei település
harmada. Külön vizsgálva a városokat (17.ábra) a három megye közül Csongrád
megyében a jugoszláv vállalkozási diffúzió minden várost érintett, Bács-Kiskun
megyében viszont ezek a vállalkozások a városok 88 %-ában jelentek meg. A rurál
térben az elterjedtség Bács-Kiskun megyében erőteljesebb (az összes falu 45 %-ában),
Csongrád megyében csupán csak 26%. A vállalkozás sűrűsége Csongrád megyében a
legnagyobb 87.1%, Bács-Kiskun megyében a cégsűrűség mértéke sokkal kevesebb
15.9% (8.sz.táblázat). A továbbiakban Békés megyét a diffúziós vizsgálatból azért
hagyom ki, mert az elmúlt tíz év alatt nagyon kevés, összesen 67 jugoszláv vállalkozás
volt a megyében, mely csupán 6 várost és 2 községet érintett. A jugoszláv vállalkozási
diffúzió tér-idő terjedési folyamatát elemezve először külön választottam a városi tér
és a falusi tér terjedési elemzését. Mindezt tettem azért, mert a külföldi tőke terjedése,
mint látni fogjuk ez érvényes a jugoszláv vállalkozási tőkére is, másképp játszódik le a
városi ill. a rurál térben. A klasszikus gazdasági innováció kezdő szakaszában a
hierarchikus típusú terjedés dominál (ez a szűkebb értelembe vett innovációs szakasz)
, esetünkben is ez a jellemző, először a városokban telepedik meg a tőke és idővel a
városok hierarchiaszintjén halad végig. A városi diffúzióval egyidőben a határ menti
községekben is megtelepedett a jugoszláv működőtöké és csupán a nagy invázió idején
terjed nagy tömegben északra, és az invázió elmúltával ismét a határ menti térben erős
a vállalkozási hajlandóság. A két térben a vállalkozás és annak terjedése ok-okozati
összefüggéseinek eltérő indíttatása miatt, elvégeztem az innóvációanalizist a határ
menti területre is. A jugoszláv működőtöké a Dél-Alföld városaiban telepedett meg
legkorábban, ez analóg a többi külföldi működőtöké magyarországi innovációjával.
Kimutathatóvá vált, hogy a jugoszláv vállalkozások a Jiierarchia legmagasabb fokán
t
álló településeken (Szegeden és Budapesten) alakultak meg elsőként 1988-ban és az
évek multával diffungált a hierarchia alacsonyabb fokán álló településekbe. Ez a
diffúzió jól látható a városok diffúziós folyamatábráján (18.ábra). A diffüzióvizsgálat
során a településeket abban az évben kapcsoltam be a modellbe, amikor a jugoszláv
vállalkozás először megjelent annak számától függetlenül. Tehát az időbeni elterjedés
vizsgálata során mennyiségi mutatókat nem használtam, ugyanis a kutatás során
tapasztaltak szerint arra a megállapításra jutottam, miszerint a diffúzióról tisztább
képet kapok, ha először a diffúzióba való bekapcsolást vizsgálom, annak mennyiségi
ismérvei nélkül. Majd az elterjedtség térbeli és időbeli elemzése után sorra veszem a
mennyiségi ismérveket és ezzel vált teljessé a diffúziónalizis.
A jugoszláv tőke városba történő áramlása hat év alatt zajlott le. Vizsgálatomban a Beluszky Pál féle (1999 317.0.) városi hierarchia kategóriákat használtam.
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Az ábra jól prezentálja azt a mozgásfolyamatot (lő.ábra), miszerint a hierarchia
magasabb fokán álló településeket kereste meg először a jugoszláv vállalkozói kör,
majd idővel az alacsonyabb hierarchia szintek felé haladva végül eljut a városias
jellegű településekbe is. Az első két évben a kitüntetett szerepkörű városokba, így a
régióközpont, teljes értékű megyeközpont, közép -és kisvárosokba telepszik meg a
jugoszláv vállalkozói tőke. Majd ezekből terjed tovább a hiányos és a részleges
szerepkörű városokba. Az ábra " szépséghibája ", ami már magyarázatot igényel az,
hogy az 199l-es városias jellegű illetve városi szerepkör nélküli városi rangú
települések a diffúzió magasabb fokán helyezkednek el. Természetesen ennek is meg
van az oka, miután országhatáron étjövő vállalkozási diffúzióról van szó, ennek
megfelelően a határ menti tér kitüntetett szereppel bír, ebbe a körbe tartozik
Mórahalom, Bácsalmás és Jánoshalma. A másik csoport a Soltvadkert, Kecel és Izsák,
melyek városi szerepkör nélküli városi rangú települések, ebben az esetben Kecskemét
vonzáskörzeti hatása érvényesült. Ez is bizonyítja, hogy Kecskemét kiemelt innovatív
fúnkcióval rendelkező megyeközpont, fontos megemlíteni Budapest közelségét, mely
a külföldi működőtöké számára kecsegtető jel. A városi diffúzió térszerkezetét
vizsgálva (19.ábra), Szeged, Kecskemét és Baja városok emelhetők ki, mint a diffúzió
mozgató rugói, újdonságbefogadó és terjesztő központok. A kummulativ diffúzió
ábrája (20.ábra) jól szemlélteti azt a folyamatot, miszerint néhány év alatt a Dél-Alföld
összes városában elterjedt a jugoszláv működőtőke. A városi diffúzió szakaszaira a
következő jellemző jegyeket találtam:
• A tényleges diffúziós szakaszra jellemző (a jugoszláv vállalkozások mennyiségi
mutatóit is figyelembe véve) a nagy diffúziós hullám, mely során a valós és
kényszervállalkozások sokasága eredményeként létrehozta 1996-ra a maga sajátos
térszerkezetét (2l.ábra). Három innovatív város emelkedik ki a térből Szeged,
Kecskemét és Baja, őket nagyságrendben messze követi három azonos súllyal, de
minőségben különböző vállalkozási affinitással Kiskunfélegyháza, Hódmezővásárhely és Kiskunhalas. 1999-re megmaradt Szeged, Kecskemét és Baja vezető
szerepe, de Kecskeméten és Baján csökkent a vállalkozási affinitás, Szegeden
viszont tovább nőtt 376 új vállalkozás ( 8 5 vállalkozással több, mint Kecskemét
összes vállalkozása) született a 3 év alatt (22.ábra). Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas
és Hódmezővásárhely városokban változatlan a jugoszláv vállalkozási kedv.
Egyértelművé vált 2000-re Szeged uralkodó szerepe, kiemelkedő vonzó hatása a
térségben, és várható további jugoszláv vállalkozási befektetés realizálása a
városban, mely a balkáni demokrácia létrejöttével a jövőben tovább erősödik. Ma
már Szegeden és agglomerációjában nem csak a mennyiségi ismérvek
jellemzőjeként értékelhetünk, hanem egyre inkább a minőségi és tőkeerős
vállalkozások kerülnek az élre. Ebben a vonatkozásban Szeged gazdaságában a
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A jugoszláv vállalkozások diffúziójának térszerkezete
Csongrád -és Bács-Kiskun megye falvaiban
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jövőben e leendő jugoszláv vállalkozások megfelelő fogadtatására feltétlenül fel
kell készülni és az önkormányzat vállalkozásbarát politikája megteremtheti annak a
feltételét, hogy a régióközpont jövő gazdasága fejlődését ezek a vállalkozások
messzemenően elősegítsék.
A falusi térben a jugoszláv vállalkozási diffúzióra elkészítettem az évenként
újonnan belépő települések ábrasorozatát (23.ábra) és külön ábrázoltam a kumulált
diffúzió ábráját (24.ábra). Ezzel megfigyelhetővé vált az a diffúziós folyamat,
miszerint a városokból kiindulva terjedt el a falvakban a jugoszláv vállalkozás.
Időben a városokhoz viszonyítva később 1991-től kezd megtelepedni a jugoszláv
vállalkozói tőke a falusi településekben, először a jelentősebb centrumok körül
(Szeged, Kecskemét, Baja) és a határ mentén, közvetlenül a határállomások
környékén (Röszke, Tompa, Hercegszántó). Itt jegyzem meg, érdekes jelenséggel
állunk szemben, miután határon átjövő tőkebefektetésekről van szó a határátkelők
úgy viszonyulnak a térbeli terjedési folyamathoz, mint a városok, csak ezek a kevés
funkcióval rendelkező határátkelőhelyek (községek) csupán áteresztők és
továbbítói, inkább továbbengedői a jugoszláv vállalkozási tőkének. Emiatt, olyan
tényleges innovatív erejük ezeknek a községeknek, mint a városoknak nincs. 19921993-ban zajlott le az innováció tényleges diffúziója a Dél-Alföld rurál térségében.
Irányát és terjedését tekintve a jugoszláv vállalkozások időben először a határ
menti falvakban, majd Kecskemét, Baja és Szeged körül alakul ki összefüggő
vállalkozói tér (25.ábra). Jól látható az ábrán, hogy ebben az időben a vállalkozási
affinitás a kisebb centrumok körül is érezteti hatását, mint pl. Kistelek, Szentes,
Kiskunhalas. 1994 után Bács-Kiskun megyében csak Kecskemét környékén
növekszik a vállalkozói tér, és megsokasodik az új vállalkozói kedv a Szeged
környéki falvakban különösen 1996-ban. A kumulált diffúzió ábra remekül mutatja,
hogy a jugoszláv innováció második szakaszában a tényleges difföziós szakaszban,
nem csak a határon jelentős, hanem északra diffüngál a térbeli terjedés és 3 nagy
központ körül a legintenzívebb, Szeged, Kecskemét és Baja környezetében.
(Természetesen az évek során a városok körül létrejött jugoszláv vállalkozói tér
nem esik egybe a városok vonzáskömyékével.) A határ mentén pedig egyértelművé
vált, hogy az összefüggő jugoszláv vállalkozási folyosó a határátkalőhelyek és a
főbb közlekedési folyosók mentén alakult ki. Szeged környéki települések esetében
kettős terjedés figyelhető meg, egyrészt a városból kifelé terjedő vállalkozás,
másrészt Röszke határátkelő és az európai főútvonal mentén jelentkező vállalkozási
tér.
• Az adaptációs diffúzió szakaszban, mely véleményem szerint 1996-ban kezdődött
és még nem zárult le. A diffúzió e harmadik szakaszában a vizsgált területen a határ
mentétől északra csökken a vállalkozási affinitás, viszont a szegedi agglomeráció
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rurál terében a térbeli terjedés megnő új települések kapcsolódnak a jugoszláv
vállalkozói térhez (Ásotthalom, Zákányszék, Domaszék, Újszentiván, Kübekháza)
(25.ábra). Ez a terjedés mennyiségében is jelentős, kirajzolódik Szeged
agglomarációjában a magas vállalkozási affinitás, csak a legfontosabbakat említve,
Röszke, Deszk, Domaszék és Tiszasziget. A jugoszláv
vállalkozási
diffúzióvizsgálati eredmények is igazolták, hogy e vállalkozásokban döntő szerep
Szeged városának és a határ menti területnek jutott. 1999-ben felkerestem minden
olyan határ menti települést, ahol jugoszláv vállalkozás létesült és a Polgármesteri
Hivatal szakembereivel (elsősorban a polgármesterekkel) készítettem kérdőíves
interjút, főbb kérdéseit az 1. sz melléklet tartalmazza. Ahol lehetőségem adódott, ott
a jugoszláv vállalkozókkal is kérdőíves interjút készítettem. Ezek az interjúk és a
CDCéghirek adatai szolgáltak a határ menti elemzés alapjául.

6. Jugoszláv vállalkozók a Dél-Alföld határ menti területén

"..A falusi tér nemzetközi kapcsolatának ismerete fontos új információ lehet a terület
és településfejlesztés számára, de érdekes , új típusú szerepet játszhat a területi és
települési marketing tevékenységben is. " (Mészáros R., 2000).
A határ menti jugoszláv vállalkozási analízis során fő hangsúlyt a térkapcsolatok
feltárására helyeztem. Mészáros R. (1994) a település térbelisége vizsgálat során
fogalmazza meg a térpálya analízis néhány módszerét, rámutatva arra, hogy a tőke és a
lakosság különböző mozgásait milyen tényezők determinálják.
" A térkapcsolatokban jelenségek és folyamatok egyaránt jelen vannak. Különösen
azoknak a jellemzőknek a meghatározása fontos, amelyek döntő, hatással vannak a tér
)

sorsára, amelyekkel leírhatók az adott tér tulajdonságai. .Ezek a térfolyamatok,
amelyek az egyes tereken belül és a terek között egyaránt léteznek." (Mészáros R.
2000).
A jugoszláv cégalapítás a határ mentén a közvetlenül Jugoszláviával érintkező
területen terjedt el, ennek megfelelően a határ menti vizsgálat területe Bács-Kiskun
megye határ menti települései és Csongrád megye csak Jugoszláviával határos
területén fekvő települések. így tehát a határ menti befektetések földrajzi határai
keletről a Szeged kistérség keleti határa és nyugatról pedig a Duna vonala (26.ábra). E
területen 3 város és 33 község található, közülük jugoszláv vállalkozás mindhárom
városban és 27 községben jelen van. A külföldi vállalkozásokról hivatalos
településszintű statisztikai adatok nincsenek, emiatt csak helyszíni adatgyűjtéssel volt
lehetséges a szükséges információs adatbázis létrehozása. 1999-ben az összes
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határmenti községet és városokat bejártam és két irányból gyűjtöttem be a megfelelő
információkat. Az egyik út az Önkormányzati Hivatalokba vezetett, ahol a
polgármesterekkel készítettem kérdőíves interjút, mely kérdésköreit az 1 .sz.melléklet
tartalmazza. A hivatali beszélgetés után, felkerestem a településen működő jugoszláv
vállalkozásokat és a cég vezetőjével szintén kérdőíves interjút készítettem, a kérdőív a
2.sz. mellékletben olvasható. A vállalkozókkal készített interjúk során elsősorban a
vállalkozói kapcsolatok ( gazdasági, személyes -baráti, -rokoni, -települési (a településkörnyezet vonzó hatása) kapcsolatok ) és azok térpályáit kívántam feltárni. Ezen
túlmenően a kérdések kiterjedtek az ok-okozati összefüggésekre, a vállalkozók
jövőbeli elképzeléseire, a vállalkozói közérzet vizsgálatára,-a vállalkozó és a települési
vezetők kapcsolatára, a vállalkozó és a település civil társadalma kapcsolatára és a
faluhoz kötődés okaira (2.sz.melléklet).
A határ mentén fekvő településekről
évtizedeken keresztül az elvándorlás volt jellemző, ami elsősorban a fiatal korosztályt
érintette. Napjainkban általánossá vált az elöregedés a településeken, a születések
számának csökkenésével és a halálozási arány növekedésével sok helyütt már a
demográfiai depresszió jelei voltak tapasztalhatók (27.ábra). Az 1990-es években a
kialakult új gazdasági és társadalmi rend a falvak irányításában is mély változást
hozott, a falusi társadalom vezetői az önkormányzatok lettek. Az önkormányzatok
szerepe felértékelődött a falvak sorsának alakulásában. A kistérségi szerveződés révén,
a pályázatokkal és megfelelő vállalkozásbarát politikával a helyi vezetők sokat
segíthetnek a falvak gazdasági élete, infrastruktúrája és a lakossági közérzet jobbítása
érdekében.
A határ mentén minden városban és Bács-Kiskun majd minden községében,
Csongrád megyében pedig a községek több mint felében vállalkoztak jugoszlávok
(28.ábra). A homokhát térsége néhány települése (Pusztamérges, Öttömös, Rózsa)
kimaradt ebből a vállalkozási körből, ennek több oka volt: a -kedvezőtlen földrajzi
fekvés (két határ (megye -és országhatár) mentén találhatók,, határátkelőktől messze
helyezkednek el, kedvezőtlen a közlekedés-földrajzi helyzetük és az ebből adódóan
jellemző a kapcsolatok hiánya, a régióközponttól való nagy távolság, stb.
Felvetődik a kérdés, miért vizsgálom külön a határ menti teret ? A kigyűjtött
adatok elemzésekor és a határ mentét beutazva elkészített interjúk alapján világossá
vált előttem, hogy a jugoszláv vállalkozók a határ közelében kívántak maradni, ezt
igazolják a vállalkozási gyakoriság adatai is (29.,30.ábra). Erre könnyen megadható a
magyarázat, az otthon közelében maradás (akár naponta is hazalátogathat, erre volt
példa a gyűjtés során) és látva a helyzet jobbulását visszatelepedés reménye tartja itt a
vállalkozók sokaságát. Hasonlóan a külföldi mőködőtőke beáramláshoz, ebben a
térségben is a települési hierarchia mentén terjedt szét a jugoszláv vállalkozás. A 12 év

31.ábra

A jugoszláv vállalkozások elterjedtsége a határ mentén
(1999)

32.ábra

vállalkozások
száma

A jugoszláv vállalkozások évenkénti alakulása a határ
menti térben
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alatt a befektetési kedv nem csökkent a térségben és a Dél-Alföldön mindvégig
megtartotta vezető szerepét e vonatkozásban a határ menti terület.
Bács-Kiskun megye határ menti községeiben 90%-os és Csongrád határában
57%-os a vállalkozási elterjedtség és a városok mindegyikében vállalkoztak (31.ábra).
A vállalkozássürüség nagy különbségeket mutat a határ mentén, a Csongrád megye
határ menti térségében a kimagasló értéket (177.7) Szeged régióközpont

magas

értéke befolyásolta, de Szeged nélkül is a legmagasabb ez az arány 22.6.
1988 óta hazánkban a jugoszláv vállalkozási affinitás 1992, 1993-ban a
legnagyobb, majd ezt követi 1996-ban egy kisebb lendületü vállalkozási kedv, mely
vállalkozások már tőkeerősek és céljaik tisztán megfogalmazottak.
9.sz.táblázat Jugoszláv vállalkozás a Dél-Alfóld határán (1988-1999)

települések száma

határ mente

vállalkozások

vállalkozás

város

község

összesen

száma

sűrűség *

Bács-Kiskun

1

17

18

107

5.9

Békés

1

1

12

12.0

Csongrád

2

7

9

1599

177.7

Dél-Alföld

4

24

28

1718

61.4

* vállalkozások száma/telepü ések száma
Forrás: CDCéghirek 1999.január 31.

Tehát ez már lényegesen kisebb diffúzió. Csongrád megyében a határ mentén
az országos tendencia érvényesült, viszont Bács-Kiskun határán a 93-94-es évek
magas hullámától kezdve lanyhul a jugoszláv vállalkozási kedv, ezt tükrözik a számok
is, miszerint állandó csökkenés tapasztalható (32.ábra). Jellemző még e határ menti
zónára, hogy a történelem során több ízben a hátrányos helyzetük (fekvésük) miatt a
gazdasági fejlődése területen nem volt zavartalan. Ezt tükrözi a már említett
elöregedett demográfiai korstruktúra is, a városok közül
túrája kedvező. Az utóbbi évtizedben

csupán Szeged korstruk-

Magyarországon végbement

társadalmi-

gazdasági átalakulással egyidőben egy új, az előző 40 évben ismeretlen demográfiai
jelenség játszódott le a térségben a nemzetközi migráció. Korábban a bevándorlási
készség a környező országokból Magyarországra évtizedeken át a többszöröse volt az
engedélyezettnek. A nehéz körülmények között élő magyar etnikumú népesség közül
sokan választották volna új otthonul Magyarországot. Ebben az időszakban az
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évenként engedélyezett bevándorlás 1500 fő volt, majd 1984-1988 között már 2000 fő
körüli volt (Tóth Pál P. 1993). A 40 évi zártság, az évtizedekig elhúzódó, lefojtott
vándorlás után, az 1980-as évek végén az 1990-es évek elején lezajlott politikaigazdasági események (a Szovjetuniótól való függés lazulása, majd megszűnése,
Ceausescu hatalmának eltörlése és a déli háború többszöri fellángolása) Kelet-KözépEurópa századvégi legnagyobb migrációját indította el. így a szomszéd országokból a
lejátszódott politikai és háborús események több ízben bevándorlási hullámot
gerjesztettek hazánk területére. Új bevándorlási törvény bevezetésére volt szükség
{Tóth Pál P. 1996), a megfelelő migrációs stratégia kidolgozása {L. Rédei M. 1997)
és a külföldi vándorlással foglalkozó intézmények létrehozása nem kis feladat elé
állította hazánkat. A menekültek, bevándorlók ellátásában, társadalmi beilleszkedésük
elősegítésében a helyi
önkormányzatok szerepe felértékelődött, ugyanis a
letelepedettek szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi ellátása, támogatása nem
elkülönült szférában, hanem a helyi közösség rendszerén belül valósult meg. Ez azt is
jelentette, hogy a rendszer ellátását működtető önkormányzatok, közigazgatási vezetők
feladata volt a településeken szétszórtan élő menekültek, bevándorlók támogatása és
ügyeinek megfelelő intézése. Az 1988-1996-ig bekövetkezett bevándorlási,
menekülési hullám mérlege szerint mintegy 200 ezer fővel nőtt az ország lakossága.
Ugyanez tapasztalható a határ mentén lévő községekben is, az országhatár mentén
végzett interjúk alapján a községekbe is voltak betelepülések (bevándorlók,
menekültek). Sokan itt is maradtak a térségben. Az első években az áttelepülők fiatal
férfiak voltak, akik a katonasági behívó miatt menekültek el hazájukból. 1993-tól már
megjelennek a gazdasági menekültek is, közel azonos létszámban, mint a katonai. A
gazdasági menekültek körében fontos momentum a tőke átmentése, a nagyfokú
vállalkozási hajlandóság. A gazdasági bevándorlók elsősorban a régióközpontot
keresték meg, de a Dél-Alföld határ menti községeiben is letelepedtek. A helyi interjúk
alapján Jugoszláviából bevándorlók minden településen voltak, pl. Bátmonostor 20
fő, Szeremle 12 fő, Bácsbokod 12 fő, Dávod 20 fő, Csátalaja l7 fő, Hercegszántó 16
fő. Az immigráció forrásterülete a Vajdaság és a bevándorlók nagy többsége
jugoszláviai magyar nemzetiségű volt. A bevándorlók közül többen már magyar
állampolgárokká váltak. A polgármesterekkel történt interjúk alkalmával azt is
megtudtam, hogy jelentős volt családi áttelepülés, ezek a családok házat vásároltak és
a vállalkozásaik is családi szervezésű, főként a szolgáltató szektort célozta meg. A
jugoszláv vállalkozásokat elősegítő történelmi múlt hatása kétségtelenül érvényesült a
közelmúltban lejátszódott események kapcsán. A kutatásaim során a határ menti
településeket bejárva a kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok alapján egyre inkább
meggyőződésemmé vált az a felismerés, hogy a befektetéseket ebben a térségben nem
csupán a tőke profitlehetősége, az oly sokat emlegetett polgárháború, a tőke mentése, a
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menekülők körülményei kényszerítették ki, hanem e vonatkozásban a már korábban
kialakult humán kapcsolatok szerepe is fontos tényező volt. Ahhoz, hogy feltárjuk
ezeket az összefüggéseket vissza kell pillantanunk az elmúlt 40 év történéseire.

6.1. Történeti előzmények

Az 1950-es évek politikai konfliktusai a jugoszláv-magyar határ mentén fekvő
települések gazdasági, társadalmi életére negatív erőként hatottak A jugoszláv határ
menti településeken, Szegeden is ebben az időben érdemleges ipari beruházás nem
történt. Az akkori zárt határ nemcsak a korábbi fő közlekedési utakat, de a határ
mindkét oldalán fekvő települések lakosai között meglévő baráti és rokoni
kapcsolatokat is kettévágta Úgy is fogalmazhatunk, hogy az országhatár ebben az
időben többnyire elválasztotta a településeket egymástól és a magyar határ menti
települések periférikus helyzetűvé degradálódtak. Ez az állapot a 60-as évek elejétől a
két ország államközi kapcsolatainak normalizálásával lassan kezdett megváltozni. A
mezőgazdaság fejlődése a területen, majd a könnyű- és élelmiszeripar fellendülése,
később a szénhidrogén-kitermelés, mely a szükséges energiát biztosította az ipar
számára és a lakossági infrastruktúra fejlesztése a térség fejlődését segítette elő. A
60-as évek közepétől a határ menti turista forgalom is megélénkült és újrarendeződtek
a baráti-rokoni kapcsolatok. A turizmus újraéledése együtt járt az egyes hiánycikkek
határmenti cseréjével. Az 1970-es években az egyre erősödő bevásárlóturizmust a
magyar állam a kishatárátlépő igazolványok bevezetésével támogatta. Kishatárátlépő
útlevelet a határ mentén kb.30 km-es sávban lévő településeken lakók kaptak, ami azt
jelentette, hogy évente öt alkalommal utazhattak a jugoszláv határ menti településekre.
A külön úton járó szocialista Jugoszlávia árukészlete, a fejlett nyugat európai árúk
(háztartási gépek, bőrárúk, textíliák, alkohol, édességek stb.) sokaságát kínálta,
újdonságot és előnyös vásárlást biztosított a magyar turisták számára. A jugoszlávok
átjövetelét a magyar élelmiszeripari termékek nyújtotta haszon vezérelte. így a 70-es
évek végére virágzó bevásárlóturizmus fejlődött ki a területen, újraéledtek a barátirokoni kapcsolatok, sőt új baráti -üzleti kapcsolatok születtek. A 80-as évek közepén
megjelennek a térségben a bevásárló túrizmus talaján kifejlődött piacok, az un. "
KGST " vagy " lengyel" piacok. Eleinte e piacok kereskedői a Dél-Alföld határ menti
területén lengyel és jugoszláv állampolgárok voltak, majd a 80-as évek végén a román
és az orosz (főleg ukrán) kereskedők is kereskedtek árúikkal. Az éveken át virágzó
bevásárlótúrizmus eredményeként széles kapcsolatrendszer alakult ki a térségben,
mely egyben a helyismeretek és az információcserék áramlási rendszere is volt. A 80-
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as évek közepétől, a jugoszláv stabil politikai helyzet változása kapcsán egyre több
jugoszláv

(többségük vajdasági magyar) helyezte el (mentette) nyugati valutáit a

biztonságot nyújtó magyar nemzeti bankban. A polgárháború éveiben ez a tőke
cégalpításként

funkcionált.

1988-tól

vált

lehetővé Magyarországon

a külföldi

cégalapítás és még ebben az évben Szegeden és Budapesten megtörténnek az első
jugoszláv cégalapítások. A 90-es évek elején a jugoszláv polgárháború kirobbanása
után megszaporodnak

a jugoszláv vállalkozások.

Ekkorra a határ

mentén

a

bevásárlóturizmus és a " KGST " piacok által széles humán kapcsolatrendszer fejlődött
ki.

Ez a kapcsolatrendszer és a bankokban elhelyezett tőke nagyban segítette a

vállalkozások megtelepedését a határ mentén. A kiváltó másik ok a vállalkozási
lehetőség, a szocialista rendszer bukása, mely az érintett országok politikai-társadalmi
- gazdasági átalakulását eredményezte. Tehát megállapítható, hogy az immigráció, és a
háború elől való

menekülés kisérő jelenségei voltak a jugoszláv vállalkozások,

melyeket sok esetben kényszervállalkozásoknak is tekinthetünk.

6.2. A jugoszláv vállalkozások térformáló szerepe a határ mentén.

A jugoszláv vállalkozások száma 1991 óta állandóan nő a területen. Bár 1996
után a két megye határ menti területén a vállalkozási aktivitás igen eltérővé vált, míg
lO.sz.táblázat Jugoszláv vállalkozások a Dél-Alföld határ menti térségében

Terület

1996

1999

1999/1996

A

B

.1996

1999

99

107

1.08

9.4

11.2

1101

1418

1.28

83.5

81.4

57

181

3.17

4.3

10.5

megye összesen

1158

1599

1.38

87.8

91.8

Határ összesen

1265

1706

1.35

52.2

61.7

Bács-Kiskun megye
Csongrád megye
Szeged
többi település

A,B = a határ menti jugoszláv vállalkozások a r á n y a a Dél-Alföld j u g o s z l á v vállalkozásaiból

Forrás: CDCéghirek 1999.
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Bács-Kiskun megyében csupán 8%-os a növekedés Csongrád megye határán
Szegeden 28%-os és a községekben

jóval nagyobb háromszoros a jugoszláv

vállalkozások számának növekedése (10. sz.táblázat). Ez a kiugró aktivitás Szeged
belső agglomerációjában jelentkezik (25.ábra). Érthető ez az elmozdulás, hisz egyrészt
a külföldi működőtöké a nagyvárosokat és annak agglomerációs terét keresi meg,
másrészt pedig Röszke határátkelő, mint vállalkozási folyosó feltétlenül szerepet
játszik e vállalkozásalapítási mozgásfolyamatban.
Mindkét megyében növekedett a jugoszláv vállalkozások megyén belüli súlya.
A vállalkozások területi elterjedtségében is jelentős különbség mutatkozik a két megye
között, Csongrád megyében 97%-os a városi vállalkozási aktivitás, bár 99-re kicsit
módosult ez az érték a községek javára. Bács-Kiskun megyében épp fordítva van,
döntő többségben 86%-ban a községi vállalkozás a jellemző, ami az évek során nem
változott (11 .sz.táblázat).

11 .sz.táblázat Jugoszláv vállalkozások területi megoszlása a határ mentén
%-ban
1996

Megye

1999

város

község

város

község

Bács-Kiskun

14

86

14

86

Csongrád

97

3

94

6

Határ mente összesen
Forrás: CDCéghirek 1999. január.31.

A jugoszláv vállalkozások gazdasági formáját tekintve hasonló arányokkal
találkozunk a határ mentén, mint az egész Dél-Alföldön, talán a Bt-k száma magasabb
arányt képvisel ezeken a településeken (12.sz.táblázat). Kiemelést érdemel, hogy
nagyon kevés a Kft-k száma Csongrád megyében (Szeged városa kivételével), ami azt
is sugallja, hogy Bács-Kiskun határ menti községeiben tőkeerősebb jugoszláv
befektetők voltak.
A falu polgármestereivel készített mélyinterjúk nagyon tanulságosak voltak, a
vidéki mai magyar valóságot tárták elém. A falvak társadalomföldrajzi viszonyaira
általánosan jellemző volt a negatív természetes szaporodás és 1990 óta kevés volt a
bevándorlás, és a kis számú belföldi bevándorlást a városokból való kiköltözés, a
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városi munkanélküliség diktálta. Legjellemzőbb a vállalkozási kedv a nagyvárosok
körüli, így Szeged (Deszk, Ujszentiván, Tiszasziget, Röszke, Domaszék) és Baja
(Szeremle, Bátmonostor, Nagybaracska, Vaskút, Bácsbokod) körüli falugyürüben.
A külföldi bevándorlásnál nagy különbségeket nem tapasztaltam a települések
között, kicsit magasabb az érték a határátkelőhelyeken. Az elöregedés folyamata
minden falusi településen jellemző volt. Szinte minden falu tartozott valamely
kistérségi társuláshoz, sőt találkoztam több olyan faluval, mely több társulás tagja volt.

12.sz.táblázat Jugoszláv vállalkozások gazdasági forma szerint a Dél-Alföld
határ menti területén (1999)

Terület

vállalkozások

Ebből %-ban

száma

BT

KFT

Egyéb

Bács-Kiskun megye

107

74

19

7

Csongrád megye

1599

87

6

7

Határ mente összesen

1706

86

7

7

Forrás: CDCéghirek 1999.

A polgármesterek többsége vállalkozásbarát politikát folytat, megmutatkozott
mindez abban is, hogy többféle próbálkozás jellemző, így például nincs iparűzési adó,
olcsóbbak a telkek, fiataloknak kedvező építkezési kölcsönt adnak, gépjármű kedvező
súlyadóját vezetik be. A szerelmei polgármester elmondta, hogy ők nem emelték a
gépjárművek súlyadóját és hatására (Baján emelték) több bajai vállalkozó a cég autóját
valamely szeremlei ismerőséhez jelentette be vagy sok bajai vállalkozó a cég
telephelyét Szeremlére helyezte át. Az új vállalkozók a falunak fizetik be a gépjármű
súlyadót, ezzel az ügyeskedéssel Szeremle Önkormányzat forráshiányát tudta némileg
csökkenteni. Bácsbokod polgármestere az iparűzési adó eltörlésével sok vállalkozót
csalogatott a településre. A

magyar vállalkozásokra jellemző falun az őstermelők

sokasága, az egyéni vállalkozók sokasága és a társas vállalkozások közül a Bt.-k a
gyakoribbak. Ebből is látható az a tény, hogy a falvakban általánossá vált a
tőkeszegénység. A magyar vállalkozások a szolgáltató szektor valamely területét
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Bács-Kiskun -és Csongrád megye határ menti térségében működő jugoszláv vállalkozások származási helyei
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Bács-Kiskun -és Csongrád megye határ menti térségében működő jugoszláv vállalkozások származási helyei
(1991-1996)
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választják, főként a kereskedelem, vendéglátás a gyakori. A külföldi vállalkozások
megjelentek már a 90-es évek elején a térben, jellemző a nagyváros környéki
községekben és a három határátkelő községben (Hercegszántó, Tompa, Röszke), ahol
a legnagyobb a külföldi befektetési gyakoriság.

A külföldi vállalkozások közül a

jugosz-láv vállalkozási aktivitás a legerősebb.

6.3.Interjú a határ mentén

6.3.1. A települési önkormányzatokon készített interjúk.

A határ menti jugoszláv . vállalkozásokról a polgármesterekkel és a
polgármesteri hivatalok szakembereivel készített interjúk alapján a következő főbb
megállapítások tehetők:
• Az önkormányzatok mindegyike vállalkozásbarát volt, bár a gyakorlati életben
eltérő sikerrel
• Sok fiktív vállalkozást találtam, mind a belterületen, mind a külterületeken
(tanyás településeken) elterjedtek a jugoszláv vállalkozások
• Többségben jugoszláviai (vajdasági) magyar nemzetiségűek jöttek át, csupán
elvétve találkoztam egy-két szerb nemzetiségű vállalkozóval (mind beszélt
magyarul). Családi vállalkozások a jellemzőek. Sok jugoszláviai vállalkozó
mára már magyar állampolgárrá vált.
• A vállalkozások többsége vegyes (magyar és jugoszláv) a korábbi kapcsolatok
(baráti és rokoni) teremtették ezeket a vállalkozásokat. A jugoszláv vállalkozók
nagy vállalkozási tapasztalattal rendelkeztek, minden esetben megtalálták azt a
vállalkozási hézagot, ahol gyümölcsöző a befektetés, és a falunak is hasznos.
• A vállalkozók többsége a határ menti településekről jött (33.,34.ábra).
• Jó a kapcsolat az önkormányzatok és a jugoszláv vállalkozók között, sok helyen
tapasztaltam, hogy a jugoszláv vállalkozók anyagi támogatással segítették a falu
civil szervezeteit ill. intézményeit (iskola, óvoda, művelődési ház, egyház stb.).
A jugoszláv vállalkozók a kultúra támogatására szívesen áldoznak, ami viszont
nem erőssége a magyar vállalkozóknak. Sok esetben az önkormányzat kikéri a
jugoszláv vállalkozók véleményét falufejlesztési elképzelés és a stratégia
kialakítása kapcsán, jó ötletekkel gazdagítják a falu vezetését.
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• Minden faluban pozitív visszajelzést tapasztaltam a jugoszláv vállalkozókról.
• Szinte minden település polgármestere szeretné, ha a jugoszláv vállalkozók a
jövőben is maradnának a faluban és ahogy nyilatkoztak mindent megtesznek
azért, hogy ez bekövetkezzék.
• Egy települést találtunk a határ mentén, mely testvértelepülési kapcsolatot
létesített vajdasági településsel, ez Dávod és Doroszló között jött létre, mely
jelenleg kultúra és a sport területén gyümölcsöző.

6.3.2. A jugoszláv vállalkozókkal készített interjúk összegző elemzése.

• A vállalkozók többsége fiatal (20-40 év közötti), magyar nemzetiségű és
családos. Többnyire a családdal együtt él a faluban és a vállalkozása is
családi vállalkozás. Kevés az alkalmazott, néhány fő. A jugoszláv vállalkozó
többsége felsőfokú végzettségű, a fiatalabbak között volt néhány középfokú
iskolai végzettséggel rendelkező.
• Sokan közülük korábban is vállalkozó volt, ezek a cégek a Vajdaságban egy
nagyobb német cég leányvállalkozását hozták létre, ennek megfelelően nagy
vállalkozási tapasztalattal felvértezve jöttek hazánkba.
• Az átjövetel előtt mindenkinek volt a faluban már kialakult kapcsolata és a
baráti kapcsolatok többsége jellemző, melyek több évtizedes határon átnyúló
személyes barátságok, ismerősi kapcsolatok.
• Minden vállalkozó vallásos, de nem gyakorolja vallását a faluban, általában
otthon a Vajdaságban sem járt templomba.
• A vállalkozók 90%-a a határ közeli városókból, településekből érkezett,
szoros kapcsolatot tartanak az otthoniakkal, gyakori a heti, havi hazautazás.
• A kivándorlás oka egyértelműen a menekülés volt: sokan a katonaság elől
jöttek, sokan gazdasági menekültek (gépeiket is áthozták) és sokan a
bizonytalanság elől menekült.
• A falut azért választották, mert ismerték korábban és a jó kapcsolatokban
bízva mertek vállalkozni.
• A jugoszláv vállalkozók egyértelműen Magyarországon szeretnének végleg
letelepedni, sőt mindenki azt a falut jelölte meg ahol vállalkozott. Többen
magyar állampolgárokká váltak az évek során. Esetleg azt tudták még
elképzelni a jövőben, hogy a Vajdaságban is (korábbi lakóhelyükön)
létesítenek vállalkozást és ez az un. "két lábon állás" már igazi határmenti
gazdasági együttműködés lenne. Egy-két ilyen vállalkozással találkoztam,

35.ábra

Jugoszláv vállalkozásoka Dél-AII'ühl határ menti
térségében (1999)
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akinek a határ mindkét oldalán volt vállalkozása (sőt naponta ingázott a
Vajdaságba) és a magyar munkásokat a vajdasági gyárában tanították be, ez
már igazi határ menti gazdasági együttműködés. Az embargó idején a
Magyarországon lévő telepéről exportált, így nem sújtotta a tilalom.
A vállalkozók mindegyike házat, telket vásárolt a faluban, a szomszédokkal
jó viszonyt alakítottak ki, a beilleszkedésük problémamentes volt, ők is
elégedettek a lakókörnyezetükkel.
Az önkormányzattal jó viszonyt alakítottak ki, igyekeznek lehetőségükhöz
mérten támogatni a falut, a vállalkozási adót rendszeresen fizetik, sőt pl.
Röszkén az egyik vállalkozó 10 évre előre kifizette a helyi adót, ami arra
vall, hogy a faluban szeretne hosszabb távon maradni, a község is jól járt,
mert az infrastruktúra fejlesztésére fordította a kapott összeget.
A hatóságokkal is jó viszonyt alakítottak ki, elmondásuk szerint kicsit
akadozik az ügyintézés Magyarországon
Többségük kis vállalkozás, néhány közepes vállalkozást találtam a határ
mentén
A vállalkozások tevékenységi körei: elsősorban szolgáltatáshoz kötődő
tevékenységek ( széles skálán mozgó kis-és nagykereskedelem, exportimport tevékenység, vendéglátóipar (kocsmától az éttermekig), pékség,
sütőipari kft, pizzéria, tésztagyár, javítószolgáltatás, bevásárlótúrizmusra
szakosodott vegyeskereskedés, illatszer kozmetikumok eladása. A feldolgozó
iparba néhány vállalkozás tartozott, jellemzőjük, hogy néhány 10 fővel
dolgozó müanyagkészítő, faipari tevékenységet folytató, összeszerelő üzem,
gyümölcs-és zöldségfeldolgozó.
Kis tőkével rendelkező vállalkozásokról van szó (35.ábra), a vállalkozási
piramis ezt mutatja. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy á falusi települési
térben a kis -és közepes vállalkozás is sokat jelent a-falu gazdasági fejlődése
számára.
Szinte mindegyik vállalkozó fejleszteni kívánja a jövőben a vállalkozását, ez
a fejlesztés a tevékenységi körök bővítését, gépi beruházást, foglalkoztatásbővítést jelent. Fejlesztési stratégiáik világosak és a realitás talaján
mozognak, mint ahogy megfogalmazták: ezalatt a tíz év alatt jól
megismerték a magyar piacgazdaság lehetőségeit és ez reménykeltő a jövő
számára.
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6.3.3. Acsátaljai „MONUMENTUM KŐFELDOLGOZÓ KFT" (esettanulmány)

A legnagyobb szabású, jelenleg is működő jugoszláv vállalkozást Csátalja falu
határában tekintettük meg. A cég 1992 óta működik a faluban, de az otthoni (bezdáni) telepéről már 1985 óta vásárolnak jó minőségű termékeiből a magyarok.
Áttelepülését szakképzett ügyvéd és könyvelő intézte. Figyelemreméltó volt beszerzési
helyeinek felsorolása, így Brazilitól, Dél-Afrikától és Indiától kezdve Olasz Spanyolországon és Norvégián át Romániáig bezárólag számos helyet említett.
Olaszországból pl. vonattal és kamionnal, ill. a trieszti kikötőtőig hajóval szállított
alapanyagot kap. A vállalkozás nyugati színvonalon végez kőmegmunkálást. Az üzem
35 főt foglalkoztat a környező falvakból (Csátaljáról, Felsőszentivánról és
Kunbajáról), de új négyszeres kapacitású olasz gépeivel a termelés és a munkahelyek
számának bővítését szervezi. A polgármesterrel és a helyi lakosokkal jó kapcsolatot
épített ki. A vállalkozó Bezdánból érkezett és a mára már nyugati színvonalúvá
kialakított telepen a világ minden tájáról behozott alapanyagból (a márványtáblák
szemet gyönyörködtető látványa is elkápráztatja az idevetődőket) sírkövet és belső-és
külső épületburkolatokat készítenek megrendelésre. Benyomásaink és a vállalkozó
szerint is az üzem nagy profitot termel, ami a vállalkozó szavai és szorgalma alapján
megérdemeltnek tűnt. Termékei nagy részét külföldön adja el és egész
Magyarországon (kivétel Észak Magyarország egy szeglete) vásárolják, mivel kitűnő
minőségű árúival jelenik meg a piacon. Átjövetelét azzal magyarázta, hogy biztos volt
a háború továbbterjedésében , de abban is, hogy átköltözése után sem kell
megszakítania a jugoszláv kapcsolatait. A magyar nemzetiségű bezdáni fiatal
vállalkozónak Bezdán is van egy hasonló üzeme. Tehát-.tipikus példát találtunk a határ
mindkét oldalán lévő vállalkozási együttműködésre az un. két lábon állás esete. A
vállalkozótól megtudhattunk, hogy a telephely bővítés és fejlesztés alatt áll. Az
újonnan bevezetett iparűzési adó sem jelent problémát és elmondása szerint anyagi
segítséget nyújtott több alkalommal a falu számtalan intézményének. (Pl. az orvosi
rendelőnek műszert vásárolt, valamint szponzorálta és ma is szponzorálja a helyi
sportegyesületet.) Az infrastruktúra fejletlenségét említette meg, mely gátolja a
forgalmának a további bővítését.
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7. Szeged, mint a jugoszláv vállalkozások fellegvára

A demográfusok régóta kutatják az optimális népességszám és az optimális
szaporodás kritériumait. A magyar demográfia szakértői figyelme is e kérdéskörre
terelődött az 1981-ben elkezdődött és folyamatosan a mai napig tartó népességfogyás
hatására. Ahány kritérium született, annyi új eredmény is adódott e kérdésben.
Egyetlen tudomány sem képes megadni a városi, területi népességfejlődés helyes útját.
Magyarország a 90-es években befogadó és ugyanakkor tranzitországgá is vált, a
földrajzi korlátozás anakronizmusa él hazánkban. Ennek történelmi hagyományai
vannak, több évszázadon keresztül a kelet-nyugati migráció célállomása és fékező
állomása volt a Kárpát medence, annak minden előnyeivel és hátrányaival együtt. Ez a
történelmi folyamat az elmúlt 50 évben lecsendesedett, mivel a szocialista rendszerű
országok e tekintetben zárt közösséget alkottak. Az 1980-as évek végén a szomszédos
országok kivándorlási lehetőségei újból elindították a kelet-nyugati áramlást. Tóth Pál
Péter (1993) szerint:" Magyarország "szívó" hatását döntően nem az ország gazdasági
potenciája, hanem egy kényszerhelyzet hozta létre és tartja fenn. ... A környező
országok belső stabilitása szerint, gazdasági helyzete és kisebbségekkel kapcsolatos
politikája a meghatározó, tehát alapvetően abban, hogy milyen mértékű migrációs
nyomással kell számolnia Magyarországnak"
Az európai politikai palettán a vándorlás kérdése rendkívül fontos már
évtizedek óta, így érthető, hogy ezen országok számára nem volt kívánatos egy
esetleges keleti áradat. Magyarország nemzetiségét tekintve a térség leghomogénebb
országa, ezt a tényt a több tízezer bevándorló (főként magyar nemzetiségű) sem
módosította, illetve nem fogja módosítani. Az izoláltság megszűnése mellett a
magyarok migrációs magatartása is megváltozott. A XX.sz. végi migráció gyorsan és
követhetetlenül zajlott le. Szeged város vezetőit és polgárait is váratlanul érték e
immigrációs folyamatok. A külföldi ki-és bevándorlás nemcsak rendőrségi ügy, az
önkormányzatok, a gazdasági élet szereplői, a település tervezői, sőt a városi polgárok
számára is fontos tényezőnek tekinthető. A migráció lehet ország-specifikus, térségspecifikus és település-pecifikus (város, falu). Szegeden nagyon összekeveredtek ezek
a folyamatok az elmúlt 10 évben. A menekülők, menedékesek hada, a bevándorolni
kívánók, a külföldi vállalkozói réteg, a felsőfokú intézményekben tanuló diákok, sok
esetben a zöld határon átjövő feketemunkások és az időközi piacozók tábora is jelen
van a városban. Mindezek a külföldi állandóan, vagy ideiglenesen itt tartózkodók több
ezer főt jelentenek Szeged mindennapjaiban. Nem csak ellátási kérdéssé, hanem
biztonságpolitikai kérdéssé is vált az immigráció. A vándorlás multikultúrális csirái
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A Szegeden tartózkodó külföldiek száma a belépés éve
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nem csupán a fővárosban, hanem már Szegeden is megmutatkoznak. A menekültek,
bevándorlók ellátásában, társadalmi beilleszkedésük elősegítésében a helyi
közigazgatási szervezetek szerepe felértékelődött. A letelepedettek szociális,
egészségügyi, gyermekvédelmi ellátása, támogatása nem elkülönült szférában, hanem
a városi közösség rendszerén belül valósult meg, ami azt is jelentette, hogy e rendszer
ellátását működtető önkormányzat, közigazgatási vezetők feladatává vált a városban
szétszórtan élő menekültek, bevándorlók támogatása és ügyeinek megfelelő intézése.
Általában a vándorlásnak kedvező egészségügyi, gazdasági hatásai vannak,
ilyen pl.: a bevándorlók továbbélési esélyei kedvezőbbek (fiatalabbak), kezdeményezők, vállalkozás-kedvelők, dinamikusak, ezen túl az-etnikai keveredés előnyös
hatása sem elhanyagolható. Ez a felismerés a hátrányos demográfiai -és gazdasági
depressziós térben fekvő falvak és városok a bevándorlók és a menekültek
befogadásából számos előnyt kovácsolhatnak a település számára. Szegeden az
immigrálók nagyfokú befektetési aktivitása volt jellemző. A 90-es évek elején a
felgyorsult külföldi befektetések érthető módon felkészületlenül érték a város vezetőit,
így a határon túlról (délről) érkező kis-és középbefektetők méltó fogadása nem kis
feladat elé állította a várost. Könnyű felismerni a külföldi befektetések innovatív
hatását és előnyeit, melyek a következők: tőke, szaktudás, kereskedelmi -gazdasági
kapcsolatok, üzleti információk, munkahelyteremtés, helyi adók stb. A külföldi
bevándorlás hazánk nagy tájait nem egyformán érintette, az egyik legjelentősebb
migrációs tér a Dél-Alföld volt. Ezen a területen a keleti (1989-es román hullám)
bevándorlást a délről jövő (főleg vajdasági magyarok) 1992.-93-as nagy bevándorlási
hullám követte (36.ábra). A nemzetközi vándorlás a Dél-Alföldön Szeged városában a
legerősebb. Szeged kedvező földrajzi fekvése (szubmediterrán környezet), fejlett helyi
társadalmak (civil szervezetek sokasága, polgári tradíciók) és tudományos élete
(akadémia, egyetem, világhírű kutatóintéztek) méltó garancia a " befogadó " városi
címre.

7.1. Külföldiek Szegeden

Szeged a dél-alföldi régió legnagyobb gazdasági és közlekedési csomópontja,
kulturális, szellemi centruma, a "balkán kapuja". A város földrajzi fekvése (határ
menti) és nagysága (területe és népessége) ideális a külföldről jövő letelepedni
kívánók számára. Az elmúlt évtizedben Szeged migrációs célállomássá vált. A
bevándorló népesség a városban új gazdasági és társadalmi folyamatokat
eredményezett , melyeknek hatása összefonódott a rendszerváltás és átalakulás
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változásaival. Ez olyan jelentős migrációs folyamat volt - a bevándorlók etnikai,
kulturális, társadalmi

összetételét

tekintve -, amely

a helyi társadalomba

új

konfliktusokat hozott. Ahhoz, hogy ezeket a konfliktusokat kezelni tudjuk, először is
meg kell ismerni őket.
Szeged, mint régióközpont visszanyerhetné a századforduló és a háború előtti
pozícióját a térségben. A vándorlás jelentőségét, mértékét az 1000 lakosra számított
aránnyal tudjuk jellemezni (37.ábra). Ez az érték Szegeden minden évben felülmúlta,
sőt 1989-ben, de különösen 1993-ban messze többszöröse volt az országos átlagnak.
Az 1988-1996-ig bekövetkezett bevándorlási, menekülési hullám mérlege szerint
mintegy 200 ezer fővel nőtt az ország lakossága. A migránsok 65%-a Romániából
érkezett hazánk területére, közülük sokan továbbutaztak (34 %), más országokban
kerestek új otthont maguknak. Jugoszláviából lényegesen kevesebben jöttek hazánkba,
viszont közel 95 %-uk még ma is az országban tartózkodik.
Szegedre közel 10 000 fő érkezett. Az összes bevándorló 82 %-a Romániából és
Jugoszláviából jött. A vizsgált időszak alatt két nagy hullámban (989 és 1993 a bevándorlási maximum időpontjai) jöttek külföldiek hazánkba és Szegedre (38.ábra).
Magyarországon mindvégig a román betelepülök voltak többségben, a délről
jövők csupán erősítették a második hullámot. Szegeden viszont az 1989-es keletről
jövők (Romániából érkezők, többségük magyar nemzetiségű) hullámát 1993-ban
felváltja a délről érkező jugoszlávok (többségében vajdasági magyarok) nagy
csoportja.
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aránya

száma

T--

aránya

A

B

A

B

A

B

A

B

Románia

86

31

4.8

5.1

3618

2246

37.3

28.0

Jugoszlávia

103

90

5.7

14.7

4350

4195

45.0

52.2

Egyéb országok

1604 490

89.5

80.2

1719

1591

17.7

20.2

Összesen

1793 611

100.0

100

9687

8032

100.0

100.0

A = belépők (az adatok azokra a külföldi állampolgárokra v o n a t k o z n a k , akik tartózkodási engedéllyel
legalább egy évet Magyarországon töltöttek, vagy egy évnél h o s s z a b b időre szóló tartózkodási
engedélyt kaptak, függetlenül attól, hogy jelenleg az országban tartózkodnak e)
B = tartózkodási engedéllyel rendelkezők (Az adatok azokra a külföldi állampolgárokra vonatkoznak,
akik tartózkodási engedéllyel legalább egy évet M a g y a r o r s z á g o n töltöttek, vagy egy évnél hosszabb
időre szóló tartózkodási engedélyt kaptak, és 1995 áprilisában m é g az országban tartózkodtak.)

Forrás: KSH Népességtudományi Intézet

39.ábra

A külföldi vállalkozások aránya az összes
vállalkozásból %-ban (1996)
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40.ábra

A jugoszláv vállalkozások az alaptőke szerint Szegeden
(1996)
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1989-ig Jugoszláviából Szegedre jövők száma még a 100 főt sem érte el. Majd a
politikai krízis, az elhúzódó háború elöl menekülők nagy számban érkeztek a városba.
A városba vándorló jugoszlávok, főként vajdasági magyarok nagy százaléka még ma
is a városban él. Eleinte a jugoszláviai kivándorlás oka politikai volt, később inkább
gazdasági lett. A gazdasági menekülőkre jellemző a tőkeátmentés, a nagyfokú
vállalkozási hajlandóság. A városba érkező népesség korszerkezetére jellemző, hogy
92-ben fiatalok és 93-ban már családok jöttek Szegedre, ugyanis ekkor megnőtt a
fiatal-és az időskorúak aránya. A szegedre jött fiatal, mobil népesség esetében várható
fokozatos visszatelepülés, de a családoknál, különösen akik lakást vásároltak már
Szegeden, a végleges letelepü-lés szándéka érvényesül.

7.2. Külföldi vállalkozások Szegeden

A vizsgálat alapját a CD Céghírek az 1996 március 3l.-i és az 1999. január 31.i adatokat tartalmazó CD lemezekről kigyűjtött adatok képezték. Ezek a CD-k a
Magyarországon bejegyzett összes működő társas vállalkozásokat és azok részletes
leírását tartalmazzák. Az országhatár közeli

regionális központokban és a jelentős

városokban hasonló vállalkozási aktivitás mutatható ki a határ túloldaláról.
Ezek a számok Budapest elsődleges szerepét igazolják a külföldi működőtöké
vonatkozásában. A határ menti városok esetében (39.ábra) az arányok pedig
egyértelműen jelzik a határon átnyúló magas vállalkozási aktivitást;, vagyis a határon
átnyúló gazdasági együttműködést. Ezek az adatok is azt sugallják, hogy a határ menti
városokban a külföldi befektetések fő motiváló tényezője a városok földrajzi fekvése,
így a horvát befektetők Pécsen, a jugoszláv vállalkozók Szegeden, az ukrán cégek
Nyíregyházán jelentősek. Szegeden 1418 jugoszláv vállalkozást regisztráltak 1999ben, ez az országban lévő jugoszláv cégek 36%-a. A város innovatív vállalkozási
kisugárzása vonzáskörzetére is kihatott hisz az agglomerációs zónában is fontos, sőt a
helyi gazdaságban (főleg a szolgáltató szektorban) is jelentősek ezek a vállalkozások.
A szegedi jugoszláv vállalkozások a háború jegyeit hordozzák, hisz a déli immigráció
inkább menekülés volt az elmúlt években. 92-ben és 93-ban a városban kis alptőkéjű
(40.ábra) vállalkozásokat alapítottak (85%). E kis vállalkozások alapmotívuma az
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14.sz.táblázat

Külföldi érdekeltségű vállalkozás Szegeden és a határközeli
magyar városokban (1996, %-ban)

Települések

Jugoszláv

Román

Ukrán

Horvát

Kínai

Szeged

33.5

3.6

3.3

4.1

0.5

Pécs

1.5

1.0

1.4

23.8

0.4

Debrecen

0.1

1.6

2.3

—

0.4

Nyíregyháza

0.1

1.1

8.5

Budapest

10.9

25.5

28.6

13.2

81.6

100.0

100.0

100.0

100.0

Magyarország 100.0

0.6

Forrás: CD Céghirek 1996. március 31.

ingatlanvásárlás és a munkavállalási engedély megkerülése volt. (Ebben az időben
Szegeden a lakásárak is megemelkedtek a jugoszláv lakásvásárlási láz miatt.) így
jöttek létre a városban az un. fiktív vállalkozások, jugoszláv vállalkozási tanácsadó
ügyvédi irodák alakultak Szegeden, ahol a tanácsadás mellett az ügyvédek a
cégalapítás teljes körű ügyintézését is elvégezték. A háború szülte nehézségek
elmúltával az anonim befektetések csökkentek és a tőkeerős Kft-k váltak jelentőssé.

7.3. A vállalkozások térbeli terjedése Szegeden

Mészáros Rezső tanulmányai között találkoztam először településen belüli
vállalkozások térbeli terjedésével, elterjedtségével. A település térbeliségével
foglalkozó kutató jelentős megállapítása volt, hogy a településen belül" a tradicionális
szerkezet funkcionális tartalma (és az ehhez kapcsolódva volt társadalmi szerkezet,
életvitel és városi értékrend) véglegesen átalakul.", fontos az a momentum is, hogy " a
település térbeliségét a helyi településpolitikai rendszerébe illeszti". Mészáros Rezső
(1994) a település értelmezése kapcsán vallja, hogy a település " saját térszerkezete
lévén benne területi folyamatok zajlanak, így a területi fejlődés különböző állapotai és
szakaszai vannak jelen. Úgy vélem, hogy ez a felfogás nehezen tud azonosulni a
települések állapotának szokásos minősítésével." A szerző a településen belüli

41.ábra

A jugoszláv es a román vállalkozások térszerkezete Szegeden
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42.ábra

A jugoszláv vállalkozások térszerkezete az alaptöke
szerint Szegeden

43.ábra

A városok és a városkörnyékkörzetek innovációs környezete
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innovációs folyamatokat is vizsgálta, így térszerkezeteket, vállalkozások terjedését,
elhelyezkedését a városon belül. Ennek nyomán én is feldolgoztam a jugoszláv
vállalkozások Szeged városi térszerkezetét, összehasonlítva a román vállalkozási
térszerkezettel. A jugoszláv vállalkozások térszerkezetére (41.ábra) jellemző, hogy a
város területén mindenütt megtalálhatók, ebből arra következtetek, hogy sok
vállalkozás székhelye baráti és rokoni kapcsolatok dominanciája révén jelölődött ki. A
román vállalkozások csak a történelmi belvárosban és az északi városrészben
találhatók, ebben az esetben nem mutatható ki a kapcsolatok sokasága. A vállalkozási
sűrűség mindkét ország esetében a belvárosban a legmagasabb. A lakótelepeken a
fiktív jugoszláv vállalkozások sokasága jellemző. A belvárosban a jól jövedelmező
kereskedelmi, vendéglátó-ipari láncok találhatóak, érdekeltségeik különösen a
központi bevásárló utcában jelennek meg. A bevásárló-központokban a jugoszlávok a
komoly szakmai felkészültségük révén és megfelelő anyagi fedezettel igen jelentős
üzleteket hoztak létre, kihasználva a szerb ill. nyugati kapcsolataikat a legkeresettebb,
legmárkásabb árúkkal jelentek meg a piacon. A kereskedelmi érdekeltségeik jól
megalapozottak, és idővel számolni kell a város kereskedelmi rendszerében ezzel a
tőke-áramlással is. A lakónegyedekben a vállalkozások többsége bérelt és vásárolt
lakásokban működik, legelterjedtebb a Tarján-Felsőváros lakónegyedben. A külföldi
vállalkozások jellemzője a térség-specifikusság. Bár a háború e jellemző vonáson
kicsit módosított, mint ahogy a déli immigráció is inkább menekülés volt a 90-es évek
elején. A jugoszláv vállalkozások is a menekülés jegyeit hordozták. Emiatt jöttek létre
a fiktív vállalkozások is. A háború szülte nehézségek elmúltával ilyen aninom
befektetések csak elvétve akadtak és az új vállalkozások körében a tőkeerős Kft-k
váltak jelentőssé. Térszerkezeti vonatkozásban pedig a lakótelepeken (TarjánFelsőváros) első helyen a fiktív Bt-k vannak többségben, a belvárosban pedig a jól
jövedelmező kereskedelmi, vendég-látóipari
láncok talál-hatóak, érdekeltségeik
különösen a központi bevásárló utcában jelennek meg (42.ábra). Az elegáns belvárosi
bevásárló központon központban a jugoszlávok komoly szakmai felkészültségük
révén és megfelelő anyagi fedezettel igen jelentős üzleteket létesítettek, kihasználva a
szerb, illetve a nyugati kapcsolataikat, a legkeresettebb, legmárkásabb árúkkal jelentek
meg a piacon. A kereskedelmi érdekeltségeik jól megalapozottak és idővel számolni
kell a város kereskedelmi rendszerében ezzel a tőkeáramlással is.
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8. Külföldi vállalkozások Röszkén
A külföldi érdekeltségű vállalkozások általában a megfelelő vállalkozási
környezettel (humán erőforrás, megfelelő infrastruktúra, a település fogadókészsége
stb.) rendelkező gazdasági erőtereket keresik meg. Hazánkban elsősorban Budapest és
a nagyvárosok tükrözik ezt a sajátos arculatot. A kisvárosokban és a falvakban ritkán
találkozunk külföldi érdekeltségű befektetésekkel. Magyarországon

a külföldi

vállalkozássűrűség 2,6 % ( a külföldi vállalkozások aránya a regisztrált vállalkozásokból ), ez az érték a Dél-alföldön csupán 1,9 %, Csongrád megye pedig az országos
átlagot is felülmúlja a 2,9 %-os értékével. A megyében regisztrált külföldi
befektetések közül feltűnően magas a jugoszláv kis -és középvállalkozások aránya,
kiemelkedik

Szeged régióközpont és a megye déli városai (Hódmezővásárhely,

Kistelek és Makó). Csongrád megye falvaiban sem ritka jelenség a külföldi
cégalapítás, különösen a határ menti községekben.
Kétségtelen 1989 óta hazánk határ menti területein a gazdasági, társadalmi,
politikai és az individuális kapcsolatok struktúrájában történt változás szembeötlő. A
nyitott határ, attól függően, hogy mely szomszédos ország határáról van szó, más-más
folyamatokat, kapcsolatokat indukált. így egészen mást eredményezett a békés
osztrák-magyar ,a román-magyar és mást a háborúval terhelt jugoszláv-magyar határ
vidékén. A háború több ízben menekülők sokaságát üldözte él a Vajdaságból,
ugyanakkor az 1990-es évek elején Erdélyből is nagy tömegű bevándorlás történt. A
két országból jövő immigráció térszerkezetében különbözött egymástól, míg az erdélyi
magyarok közül kevesen maradtak a magyar-román határ mentén, a jugoszláv
bevándorlók közül sokan telepedtek le a határ közeli falvakban.
A jugoszláv, többségében magyar nemzetiségű menekülők tőkét és sok esetben
gépeket is menekítettek, amit a határon vámmentesen áthozhattak. így érthető, hogy
célszerű megoldás volt számukra vállalkozási céltelepülésül az országhatáron átjőve a
legközelebb eső település választása. Kis -és középvállalkozások sokaságáról van szó,
melyek korábban a jugoszláv háború előtt a

szolgáltatás különböző szférájában

működtek, otthonosan mozogva a kis -és nagykereskedelem területén. Sokan
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tevékenykedtek külföldi bedolgozó alvállalkozóként, elsősorban német érdekeltséggel.
A háború sújtotta hazából Magyarországra átjőve az új környezetben sokat jelentett a
korábban szerzett vállakozási tapasztalat és a befektethető tőke.
Természetesen a sikeres vállalkozásokat sok fiktív vállalkozás is kísérte,
ugyanis

feltűnően sok regisztrált cég alakult

a térségben. Ezeket

a fiktív

vállalkozásokat a " bizonytalan jövőben egy biztos pont " reménye hívta életre, de
sokukat a racionalitástól vezérelve a munkavállalási engedély helyettesítőjeként és
lakás, illetve magánház vásárlási lehetőség megteremtése sarkalta. A határ menti
falvakban többnyire családi vállalkozásokat létesítettek a vajdasági magyarok, néhol a
kisüzemi, néhány tíz főt foglalkoztató cég is megtelepedett. Röszke azok közé a kis
települések közé tartozik, melyek társadalmi, gazdasági életében sokat jelentettek az
elmúlt 10 évben alakult külföldi vállalkozások.
Nagy sikerről nem beszélhetünk, de kétségtelen tény, hogy ezek a vállalkozások
sok újat, követnivalót és változást hoztak a falu számára.

8.1. Előzmények

Röszke Szeged

agglomerációjához tartozó, határátkelőhellyel rendelkező

település. 1950-ben vált önálló községgé Röszke, ekkor a településen 4227 fő élt. Ez
egyben a falu népességmaximuma is, hisz 1950 óta a községben az elvándorlás mindig
felülmúlta a természetes szaporodás értékét, így állandóan fogyott a település
népessége. 1990-es népszámlálás alapján már csak 2979 fő élt a faluban.
A hosszan tartó elvándorlás a falu lakosságának elöregedéséhez vezetett, ezt jelezik a
fő korcsoporti mutatók is. 1960-ban 20,5 % a

fiatalkorúak aránya (14 év alatti

népesség) és 1990-ben ez az érték csupán 16,5% (megyei átlag 20,4%). Az időskorúak
aránya (60 év felettiek) 1960-ban 15,1 % volt és 30 év elmúltával

26,9%-ra nőtt

(megyei átlag 18,9%). 1990 óta pozitív változás történt a település népességének
alakulásában, az elvándorlást felváltotta a bevándorlás, mely az első években a "
városból falura történő vándorlási folyamat" részének is tekinthetünk, később pedig a
külföldiek bevándorlása is növelte a település lakosainak számát. Bár a természetes
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hosszan tartó elvándorlás a falu lakosságának elöregedéséhez vezetett, ezt jelezik a fő
korcsoporti mutatók is. 1960-ban 20,5 % a fiatalkorúak aránya (14 év alatti népesség)
és 1990-ben ez az érték csupán 16,5% (megyei átlag 20,4%). Az időskorúak aránya
(60 év felettiek) 1960-ban 15,1 % volt és 30 év elmúltával 26,9%-ra nőtt (megyei
átlag 18,9%). 1990 óta pozitív változás történt a település népességének alakulásában,
az elvándorlást felváltotta a bevándorlás, mely az első években a " városból falura
történő vándorlási folyamat " részének is tekinthetünk, később pedig

a külföldiek

bevándorlása is növelte a település lakosainak számát. Bár a természetes fogyás még
ma is jellemző a falu demográfiai folyamatára , de a népesség további csökkenését a
bevándorlás megállította, sőt lassú népességnövekedés vált jellemzővé a 90-es évek
második

felétől. A felmérések szerint Jugoszláviából a 90-es években 123 fő

bevándorló érkezett (vajdasági magyar nemzetiségűek) és Romániából 24 fő betelepülését regisztrált az önkormányzat. Az önkormányzat adatai szerint 3300 fő volt a
település lakossága 1999-ben.
A 90-es években a falu gazdasági, társadalmi átalakulásában
bevándorlók

is részt

vállaltak.

A

vállalkozásbarát

önkormányzat

a külföldi
a

sikeres

adópolitikájával a település gazdasági versenyképességét fokozta mind a magyar mind
a külföldi vállalkozások körében. Méltán kapta a település az " adóparadicsom "
elnevezést (15.sz. táblázat).
A magyar érdekeltségű vállalkozások között erős a szegedi kötődés, különösen
a Kft-k esetében, az alapítók fele szegedi vállalkozó, a Bt-nél csupán. 3 0%-os a szegedi
vállalkozói arány. Röszke hazai vállalkozási térkapcsolatában Szegeden kívül
Hódmezővásárhely, Sarkad és Budapest említhető meg. A helyi vállalkozások
elsősorban lakossági szolgáltatást elégítenek ki (kis-és nagykereskedelmi tevékenység,
javító-szerelő tevékenység, éttermi vendéglátás, kölcsönzés, oktatás, orvosi ellátás
stb.), és a paprika-gyümölcs-zöldségfeldolgozás, állattartás, húsipari tevékenység,
gépgyártás főként a Kft tevékenységi körök között találhatók. Ezek a vállalkozások
Szeged ellátásában, a helyi piac és a helyi lakossági szolgáltatás szűk keretei között
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15.táblázat

A külföldi és a magyar b e f e k t e t é s e k alakulása
Röszkén

V á l l a l k o z á s o k száma

Ev
magyar

külföldi

ebbőkjugoszáv

összesen

1990

4

2

1

6

1991

5

6

4

11

1992

11

19

18

30

1993

3

8

8

11

1994

5

7

6

12

1995

7

1

1

8

1996

3

7

6

10

1997

8

4

3

12

1998

5

1

összesen

51

55

- -
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F o r r á s CD C é g h í r e k 1999.január
* a magyar-jugoszláv érdekeltségű vállalkozásokat is tartalmazza

próbálnak fennmaradni. Az 1996 óta működik paprika malom Röszkén, jól kihasználja
a helyi adottságokat, kiváló minőségű fűszerpaprika őrleményéket készít. A havonta
20-60 tonna őrölt paprikát termelő vállalkozás termékeit cáak nyugati országokba,
nagyobb kiszerelésben Ausztriába és Németországba szállítja.

8.2. Külföldi vállalkozások Röszkén

" A külföldi érdekeltségű vállalkozások településenkénti elhelyezkedésére, az
országoshoz hasonlóan a városi koncentráció a jellemző. A nagy volumenű külföldi
tőke a már működő vállalkozásokat kereste meg, amelyek zöme a városokban
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tevékenykedett. Kedvezőnek mondható, hogy az utóbbi években a külföldi tőke már a
községeket is célba vette" (Mészáros P.1999).
Különösen igaz ez a megállapítás a Dél-Alföld jugoszláv-magyar határ mentén fekvő
településeken, közülük is elsősorban a határátkelőhelyek említhetők meg ( Röszke,
Tompa, Hercegszántó).
" A településeknek versenyezniük kell egymással új befektetések vagy
intézmények megszerzéséért. A vonzó tényezők közül előtérbe került a földrajzi
fekvés ( a kapcsolódás a dinamikus régiókhoz vagy várostengelyekhez),

az

infrastrukturális helyzet, a településkörnyezet minősége és kiemelkedő jelentőséggel a munkaerő minősége és ára." (Enyedi Gy.2000).
Ebben az új versenyben Röszke földrajzi fekvése kitűnőnek minősíthető, hiszen

• Szegedi agglomerációhoz közvetlenül kapcsolódó település
• Határátkelőhely (jövőben bővítik)
• Fő közlekedési útvonalak mentén helyezkedik el
Budapest - Szeged - Belgrád és Szeged - Szabadka

A földrajzi fekvésen kívül mind külföldi, mind a magyar vállalkozások számára
vonzó hatás még a vállalkozásbarát önkormányzat:
• adópolitika (az önkormányzat a helyi iparűzési adót minimális összeggel
emelte) E szerint a vállalkozóknak 3 millió Ft. nettóárbevétel alatt
nem kell helyi adót fizetni. A 3 millió és 1 milüárd árbevétel közötti a
helyi adó 1,5 % és ennél magasabb nettóárbevétel esetén is csupán
1,6 % a helyi iparűzési adó.
• infrastruktúra kiépítése az önkormányzat gazdaságpolitikájának fontos része.
Az adókból származó összes bevételt infrastruktúra fejlesztésre fordítják
(volt olyan jugoszláv vállalkozás aki 5 évre előre kifizette a helyi iparűzési adóját, természetesen ezt az összeget is infrastruktúra fejlesztésére
felhasználták az
A külföldi vállalkozások tömeges alapítása 1992-ben volt a térségben, ekkor
érkezett hazánkba Jugoszláviából a legtöbb menekült, bevándorló. Röszke lakossága
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körében mutatkozó vállalkozási kedv megélénkülése is erre az évre esik, ugyanis az
elmúlt tíz évben az összes cégalapítás közel felét ebben az évben regisztrálták. A
külföldi vállalkozások 85%-a jugoszláv cég volt és az elmúlt 10 évet tekintve minden
évben a legtöbb cégalapító jugoszláv volt. Az adatok egyértelműen a jugoszláv
vállalkozások túlnyomó többségéről tanúskodnak, bár jelentőségük kétségtelenül
fontos, de mielőtt azok vizsgálatára rátérnénk meg kell említenünk a falu
gazdaságában oly fontos más külföldi érdekeltségeket is (15.sz. táblázat).
Az

egyetlen

részvénytársaság

a

településen

1992-ben

a

Szegedi

Paprikafeldolgozó Vállalat szárító és tároló telepén az amerikai érdekeltséggel
megalakult üzem, mely korábban Knorr termékeket készített. Ma már a brüsszeli
központú multinacionális cég egyik leányvállalata lett, mely különböző élelmiszeripari
termékeket gyárt, marketing feladatokat Budapesten végzik és termékeivel az egész
országot ellátja. Hasonló leányvállalat van még Lengyelországban, Csehországban,
Romániában.. A több száz
ingázóknak

és

a

főt foglalkoztató üzem a helyi lakosoknak, Szegedről

környező

településekről

(Mórahalom,

Kübekháza,

Makó,

Hódmezővásárhely) bejáró dolgozóknak ad munkát. A három külföldi érdekeltségű
kft közül az 1990-ben alapított ma már osztrák és szegedi érdekeltségű T&T Áruház
a legjelentősebb. A fő közlekedési útvonal mellett fekvő áruházat a magas
tranzitforgalom (közeli kamionparkoló) és a határon átnyúló bevásárlótúrizmus hívta
életre. Fiatal vállalkozás a máltai érdekeltségű az 1998-ban alapított festékkészítő Kft.
Az öt külföldi érdekeltségű betéti társaság kis alaptőkével létesült, többnyire
kereskedelmi tevékenységgel foglalkoznak. (2 román, 1 grúz és. 1 horvát vállalkozás).

8.3. Jugoszláv vállalkozások Röszkén

A településen regisztrált összes vállalkozás közel fele jugoszláv érdekeltségű és
a külföldi vállalkozások között is kimagasló az aránya. Nem csak Röszkén, hanem az
egész Dél-Alföldön a jugoszláv cégalapításokra jellemző a betéti társaságok és az
alacsony alaptőkéjű társaságok sokasága. Röszkén a cégek 71%-a 500 ezer Ft-nál
kevesebb tőkével vállalkozott. Túl sok a minimális tőke a vállalkozások körében, hisz
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43% a 10 ezer Ft-nál kisebb alaptőkéjű cégek aránya, e vállalkozások elsősorban a
fiktív cégek.
ló.sz. táblázat A regisztrált vállalkozások struktúrája gazdálkodási
forma szerint Röszkén * (1999)

Vállalkozások száma

Cégforma

magyar

jugoszláv

más külföldi

összesen

Szövetkezet

3

—

—

3

Betéti társaság

25

36

5

64

Korlátolt felelősségű

18

8

2

30

1

1

társaság
Részvénytársaság

~

—

Közkereseti társaság

2

3

- -

5

Egyéni cég

2

—

—

2

Vízgazdáslkodási társulat

1

—

—

1

összesen

51

47

8

106

Forrás: CD Céghírek 1999.január
* a magyar-jugoszláv érdekeltségű vállalkozásokat is tartalmazza

Röszke polgármesterével és néhány jugoszláv vállalkozóval készített interjúk,
kérdőívek

elemzése

alapján

a jugoszláv

vállalkozásokról

a

következő

főbb

megállapítások tehetők:

Cégalapítás okai:

• háború, politikai okok
• tőkebefektetés
• a már működő vállalkozás átmentése (gépeket telepítettek át vámmentesen közvetlen a határ közelében fekvő településekről)
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• embargó idején ( az embargó idején a magyar cégen keresztül tudták
az export-tevékenységüket lebonyolítani )
• munkavállalási engedély helyettesítője
• tulajdonszerzés (lakás, ház stb.)
Telephely kiválasztása

• Röszke belterületén (szolgáltató tevékenységeket végző cégek, kis -és
nagykereskedelemmel,

egyéb

ipari

tevékenységgel

,

mint

pl.

műanyag-gyártással, faipari tevékenységgel foglalkozó cégek)
• Röszke külterületén (elsősorban a mezőgazdaság különböző ágaiban,
a kereskedelemben (vásározó kereskedők) vállalkozók és a gépeket
át-mentő vállalkozások számára jól megfeleltek a termelőeszközök
táro-lására a tanya különböző épületei)

Foglalkoztatás

• többségük családi vállalkozás
• néhány főt (3-10) főt foglalkoztató vállalkozások a gyakoriak
• volt olyan vállalkozás, melynél a röszkei munkásokat a határ közeli
Palicson (Palic) tanították be
• volt aki a vállalkozását a határ közeli vajdasági felépülésről irányította

44.ábra

Röszke jugoszláv vállalkozóinak származási helyei
(1991-1999)

Obrenovoc

45.ábra

Tompa jugoszláv vállalkozóinak származási helvei
(1991-1996)

46.ábra

Hódmezővásárhely jugoszláv vállalkozóinak származási
helyei (1991-1996)

47.ábra

Mórahalom jugoszláv vállalkozóinak származási helyei
(1991-1996)
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Cégek tevékenysége

• a lakossági szolgáltatást kielégítő vállalkozás az uralkodó, a cégalapításkor jellemző a 10 vagy ennél több tevékenységi kör megjelölése.
Szinte mindenütt találkozunk kis -és nagykereskedelem bejegyzésével.
• Ezen kívül a legkülönbözőbb mezőgazdasági tevékenységi körök
bejegyzése történt. A feldolgozóipar területéről a müanyagfeldolgozás, faipari -és gépipari tevékenység.
• tevékenységek sokasága említhető meg.
• a polgármester szerint a jugoszláv vállalkozók jól meglátták mik a
hiányszakmák

a településen,

ami már a korábbi

vállalkozási

tapasztalatot mutatja.
• a cég bővítése minden megkérdezett vállalkozó tervei között szerepelt
Honnan jöttek a vállalkozók?

• a határ közeli települések közül Szabadka (Subotica), Palics (Palic),
Horgos (Horgos), Magyarkanizsa (Kanjiza) a fő forrástelepülések.
• az előbbi településektől D-re a Tisza partján fekvő

Vajdasági

településekről, távolabbról Belgrádról :és környékéről regisztráltak
t

néhány céget (44. ábra). Összehasonlítva két városban (Hódmezővásárhely, Mórahalom) és két községben (Röszke, Tompa) a jugoszláv
vállalkozók forrástelepüléseit (44.,45.,46.,47 ábra) az a megállapítás
tehető, miszerint a városokba nagyobb távolságról jöttek a jugoszláv
vállalkozók és a határ menti községekbe pedig egyértelműen a határ
közeli településekről.
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Individuális kapcsolatok

• új baráti és rokoni kapcsolatok szerveződtek a vállalkozások kapcsán,
erős a kötődés a határ túloldalán élő rokonokkal, a megkérdezettek sűrűn
látogatnak haza (hetente és kéthetente).

Szerepük a helyi társadalomban

• jó kapcsolatot építettek ki az helyi önkormányzat

vezetőivel,

előremutató gondolataikkal segítik az önkormányzat munkáját.
• szívesen támogatnak alapítványokat
• innovatívak a településfejlesztés terén

A megkérdezett vállalkozók válaszai alapján nem szándékoznak elhagyni a
jövőben sem a települést, sőt sokan közülük az elmúlt

10 évben magyar

állampolgárokká is váltak.
Az interregionális fejlődés jelentős kérdése a határon átnyúló kapcsolat, a határ
menti együttműködés. Röszke példáján világossá vált, hogy az elmúlt 10 évben a határ
menti együttműködés csirái megjelentek a térségben. A jugoszláv blokád megszűnése
után ezeken az alapokon építkezve gyümölcsöző határ menti együttműködés is
kialakulhat a magyar-jugoszláv határ mentén.

i

9. A jugoszláv vállalkozások jövője

Az 1992-93-ban Jugoszlávia ellen hozott kereskedelmi szankciók és a 92-es
hiperinfláció hatására az ország teljesen elszegényedett. Az azóta eltelt idő alatt az ipar
is leépült, majd a NATO bombázása még súlyosabb gazdasági helyzetbe sodorta az
országot. Nem csak az iparát, hanem a területeit is jócskán elvesztő Jugoszláv hatalom
Kis-Jugoszlávia néven él tovább, mely ma már csupán Szerbiából áll és súlyos
gazdasági helyzetben van. A bruttó hazai termék 10 év alatt 60%-kal zuhant. 1990-ben
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az egy főre jutó GDP elérte a 3000-3500 dollár körüli értékű volt, ma ennek a felét
sem súrolja. Az állam külföldi adóssága közel 15 milliárd dollár. Ezek a számok a
kegyetlen valóságot tükrözik, de a 2000 szeptemberi választások pozitív kimenetele új
esélyt adott Szerbia számára. Napjainkban a stabilizáció legfontosabb feltétele a
politika hitelessége, amivel az ország visszakerülhet az európai vérkeringésbe, e
térségben sohasem volt ennyire egymásra utalva a politika és a gazdaság. A szomorú
valóság az, hogy pedig fel kell építeni újra az országot. A gazdaság feltámasztása az
ipar átalakításával és az infrastruktúra kiépítésével valósulhat meg. Gazdaságilag
annyira kiüresedett az ország, hogy nem átalakítani, modernizálni kell az iparát,
hanem szinte mindenből" új " kell. Felmerül a kérdés: ki és miből finanszírozza ezt a
gigantikus vállalkozást.? Nóvák Tamás a Világgazdasági Kutatóintézet munkatársa
úgy véli: újjáépítés helyett inkább újraépítésről érdemes beszélni. Szerinte az Európa
segélycsomagok és a spontán segélyek nem lesznek elegendőek e folyamathoz. A
megoldást az a magántőke jelentheti, amely származhat az emigránsoktól és a külső és belső magánbefektetőktől. Elsősorban az infrastrukturális beruházásokra van
szükség, ebben a vonatkozásban Magyarországnak is fontos szerep juthatna. Majd a
kereskedelem, a szállítmányozás, az építkezések következhetnek, amiben speciális
logisztikai központjaként működhetne hazánk déli része, és itt elsősorban Szeged
szerepe értékelődhetne fel. E területen látom annak a lehetőségét, hogy e gazdasági
folyamathoz a Dél-Alföldön működő jugoszláv vállalkozások sora kapcsolódhatna..
Úgy vélem a magyar határ mentén az elmúlt 12 év alatt létesült jugoszláv működőtöké
beruházások a dolgozatban már kimutatott határon túli együttműködés felerősödése
várható. Várható még a sok fiktív vállalkozás megszűnése és a tőkeerős, jól működő
cégek gazdasági szerepének felértékelődése.
A hosszú elzártság évei alatt a Vajdaság számára Európa felé Magyarországon
keresztül vezetett az út, így Szeged város a " balkán kapuja " titulust-méltán viselhette.
2000-ben a demokrácia beköszöntével az országban új stratégiák kezdenek
kibontakozni. Egyik ilyen elképzelés a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és a
Vajdaság Autonóm Tartomány végrehajtó tanácsának az elnöke találkozóján született
meg, miszerint tervezik, hogy Csongrád megye és a Vajdaság között egy kétoldalú
együttműködési szerződést kívánnak létesíteni. Ebben a szerződésben határoznák meg
a közös fejlesztések stratégiai irányait. A terv három fontos eleme a következő:
• Első helyen szerepel az infrastruktúra fejlesztése, legfontosabb a mindenre
kiható közlekedés fejlesztése, a térségben (a terv szerint Szeged-Temesvár
vasútvonal felújítása kapcsán a Kikinda-Zsombolya útvonalon a Vajdaságot
is bekapcsolnák a hármas határ menti nemzet-közi vasúti forgalomba).
Rendkívül fontos az autópálya megépítése, mely hidat képezne az európai
közlekedési folyosó felé.
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• Közös megoldásra vár a tiszai hajózás újraindítása és a Tisza-völgy
környezetvédelme.
• A jugoszláviai rendszerváltás után a Duna-Tisza-Körös-Maros Eurórégióba
teljes részvétellel csatlakozhat a Vajdaság.
Ezen stratégiai feladatok megoldása alapot nyújthatnak a Vajdaság és egész
Kis-Jugoszlávia gazdasága újjáépítése számára. Úgy hiszem e fontos célok eléréséhez,
a gazdaság újjáélesztéséhez a határ menti illetve a Dél-Alföld területén meglévő
jugoszláv vállalkozások szerepvállalására feltétlenül számítani kell.

55

The role of Yugoslavian functioning capital in the area of the Southern Great
Hungarian Plains
Summary

Immigration to the area of Hungary from the neighboring countries, starting as early
as 1989, has significantly altered the demographic composition of a great many
settlements in the country. The primary targets of immigration were the cities.
However, significant

migration can be traced onto the rural areas along the

Hungarian-Yugoslavian borderline as well. This research work carried out for the area
of the Southern Great Plains was especially important as this region had a major
involvement in the whole immigration process. Immigrants, asylum-seekers, short and
long-term sojourners coming from the East and South were to remain in the nearborder regions of Hungary for relevant reasons such as the hope of home-coming and
the maintenance of permanent contact with relatives left behind.
Mainly it was the cities where the majority of the immigrants coming to Hungary
were provided for. Naturally Szeged, the center of the Southern Great Plains Region,
was the most suitable for meeting these demands. This work aims at analyzing the
trends and changes in Yugoslavian origin investments as well as the establishment of
Yugoslavian-owned enterprises in the region of the Southern Great-Hungarian Plains.
i

Concerning their magnitude and versatility the majority of the Yugoslavian
investments are localized in the city of Szeged. However, capital investments and
establishment of Yugoslavian-owned enterprises was significant in the rural areas as
well. These were strictly restricted to the areas of two counties: Csongrád and BácsKiskun, adjacent to the Yugoslavian border, creating a particular regional network of
enterprises changing through time.
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The major goals of the research were:

•

Spatial analysis of the regional structure and distribution of Yugoslavian

investments, not only for the near-border areas but in the whole Southern Great
Plains Region with economic geographical tools to unveil their innovative role in
the economic growth of the region
•

To point to the effectiveness of Yugoslavian-owned enterprises through a

trend analysis in capital investments
•

To give an overview of the background reasons of inflow of capital from the

South and its significance for the region
•
•

Once innovative spreading is present it was also investigated
The major focus of the analysis is the city of Szeged. Its role as the center

of the region is analyzed concerning the establishment of Yugoslavian enterprises.
Special attention is given to the role of these enterprises in altering the socioeconomic structure of the city. Due to insufficient data we have no relevant
information on such issues with regards to these enterprises as the number of
employees who are Szeged inhabitants, business relations or what sphere of the
economy they are involved in. Detailed analysis of these questions require further
work. My primary goal was to elucidate the impact of foundation and spreading of
Yugoslavian-owned enterprises on the economies, local enterprises, and jobmarket of settlements of the region and in the near-border, villages. Furthermore to
present the network of

crossborder interregional relations created through the

beneficial work of these enterprises and to point to their significance concerning
the present and future development of these areas.
•

Detailed surveying has been carried out in one near-border settlement, the

village of Roszke. The position of the Yugoslavian-owned enterprises amongst
the other foreign and Hungarian ones was analyzed along with such issues as the
composition of entrepreneurs concerning their age, city of origin, former
employment, reasons for choosing the settlement and particular economic sphere
for their enterprises. Surveys with the mayor and employees of the village council
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were aimed at finding answers to such questions as how these enterprises were
welcomed, what kind of help was given to them and how their role was seen in the
future development of the village. Furthermore how the entrepreneurs help the
leadership of the village with their practical suggestions, to what degree they are
involved in the work of civilian organizations or if they offer any financial or other
type of help to those in need. To my mind these issues are particularly relevant in
the life of settlements entering upon market economy.
I carried out the detailed analysis of Yugoslavian enterprises in the region for
the past 10 years pointing to such important issues as their innovative spreading
and changes in their temporal and spatial distribution, through financial support
from the National Science Foundation (OTKA) and OKTK. Analysis of the
innovative role of these enterprises was made separately for the towns and the
rural areas. Combination of these data indicated a significant innovative spreading
to the settlements surrounding the cities. In the cities there is a strong correlation
between the development of Yugoslavian enterprises and the hierarchical
structuring and position of the cities as well as the presence of major transportation
routes. The innovative role in the spreading of Yugoslavian enterprises to the
surrounding areas of the cities of Szeged, Baja and Kecskemét can be
demonstrated. Following their appearance in the cities they moved on to the
nearby villages through time as well.
Besides these three major „enterprising areas or spaces" of these cities the nearborder region occupies a special position in the network, of Yugoslavian-owned
enterprises. This was the place where these enterprises first appeared creating
three separate „enterprising areas or spaces" surrounding the three border villages.
Political and economic changes in the past ten years both intensified or extenuated
the development of these enterprises. They resulted in the continuous modification
of the „enterprising space" as well. It can be shown that at the beginning of the
1990s the „enterprising space" was restricted mainly to the near-border region.
The outbreak of the war added new corridors to the original enterprising space,
resulting in the widening of the space to the north and around the cities in both
counties, through inducing a large scale increase in the number of Yugoslavian-
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owned enterprises in the region. The embargo reduced the enterprising space
dominantly back to the near-border areas. By paying a visit to the near-border
settlements we managed to find the reasons that might be responsible for such
changes in the enterprising mood and space. Nowadays a significant reduction can
be observed in the enterprising space again back to the near-border areas.
Furthermore, through the interviews we managed to find the answer in relation to
recent events in Yugoslavia for the reasons of spatial differentiation of these
enterprises. Our analysis showed that the majority of the enterprises are fictive.
We could also find relevant explanation for this. Besides analyzing the spatial
distribution of Yugoslavian-owned enterprises I was to find answers to such issues
as where the entrepreneurs had come from or how much space was occupied by
their enterprises. Following the spatial analysis I investigated the role of these
Yugoslavian enterprises in the network of local ones focusing on such issues as
how they altered the local economies and demographic composition of the
Hungarian settlements. The village of Röszke was in the center of this research as
this border village is abound in Yugoslavian enterprises due to its proximity to the
border.
Changes in the socio-economic relations during the transformation to market
economy posed new challenges to the cities and villages. The local council has
come to understand during these years that the future success of their settlements
lies in their inner resources. Through the beneficial utilization -of these resources
these settlements can be highly competitive in the market economy. The
interurbán relations are equally important along with the establishment of fruitful
cooperation with the local enterprises. A wide array of economic relations are
established through the versatile network of enterprises in the cities and villages
complying spatial trajectories changing through time. The appearance of foreign
capital on the settlements also involve new possibilities in establishing crossborder regional relations. It brings not only financial support but has a major
innovative effect on the local economies and job-market.
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1 .sz.melléklet

A polgármesteri interjú kérdéscsoportjai:
(a határ menti falvak kutatásához)

— Milyenek a falu társadalomföldrajzi viszonyai
-- népesség (kormegoszlás, öregedés mértéke)
. - vándorlás (utóbbi 10 évben)
—belföldi vándorlás
— külföldi bevándorlás
— gazdaság
— vállalkozások (formái)
— külföldi vállalkozások
— milyen kistérségi társulás tagja a falu
— Mit tud a faluban létesült jugoszláv vállalkozásokról
—a CD Céghírekből kigyűjtött adatok elemzése :
— cég székhelye, alapításának ideje, működési
tevékenysége, alapítási tőke nagysága, bel -és kültagok, honnan érkezett a jugoszláv vállalkozó
— Mit jelentenek a falu számára a jugoszláv vállalkozások?
— a helyi gazdaságban betöltött szerepük
— milyen a kapcsolatuk az önkormányzattal
— mennyiben segíti az önkormányzat-ezeket a vállalkozásokat
— be vonja e a vállalkozás vezetőit a falu élete számára
fontos kérdések megvitatásába - elsősorban a falufejlesztési koncepciók kialakításában
~ támogatják e a jugoszláv vállalkozások a faluban lévő civil
szervezeteket, vagy bármely kulturális szférát
— Véleménye szerint hogyan alakul a jugoszláv vállalkozások jövője
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2.sz.. melléklet
A jugoszláv vállalkozói kérdéscsoportok:
— életkora, nemzetisége, család (vele érkezett-e)
—
—
—
—
—

helyi rokoni, baráti kapcsolatai (jelen és a vállalkozás előtti)
vallása, egyháza
mely településből jött
korábbi foglalkozása, iskolai végzettsége,
vállalkozott-e korábban

— kivándorlás oka
— miért esett a választása erre a településre, régióra
— meddig kíván itt maradni (letelepedés, honosítás, állampolgárság)

— lakó -és lakáskörülményei.
— lakókörnyezetéhez való viszonya, beilleszkedés
— milyen a viszonya az önkormányzattal és a hatóságokkal

— foglalkozása, gazdasági tevékenysége
— korábbi vállalkozási ismeretei voltak-e, ha igen ma is tartja a kapcsolatot
— ha vállalkozó: ~ üzemszervezet, telephely, alkalmazottak száma
~ a vállalkozás helyi gondjai (adó, biztosítás sfb.)
~ ágazat, tevékenységi kör
~ forgalom, tőkevolumen
- reményeit beváltotta a vállalkozás
~ fejlesztési elképzelések, stratégiák
— kapcsolatai - politikai szervezetekkel
- clubokkal, egyletekkel
- vallási közösséggel
- más nemzetiségi csoportokkal
- gyermekek iskoláztatása
- gyermekek iskoláztatása
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