


I. TermI. Terméészeti adottsszeti adottsáágok:gok:

• Természeti kincsek, készletek
• Környezeti állapot 
• Tájpotenciál és hasznosítás (mg. turizmus)



A Dél-alföldi régió elhelyezkedése és megyéi



A régió felépítése I. Természeti adottságok 1.

• Tájbeosztás
Alföld:
– Berettyó-

Körös-vidék,
– Körös-Maros-

köze,
– Alsó-

Tiszavidék
– Duna menti 

síkság déli 
része,

– Duna-Tisza 
közi síkvidék 
déli fele,

– Bácskai-
síkvidék

Természetföldrajzi nagy- és középtájak



A régió felépítése I. Természeti adottságok 1.
• Tájtípusok:



A régió felépítése I. Természeti adottságok 2.
• Ásványkincsek:

– Energiahordozók



A régió felépítése I. Természeti adottságok 2.

• Felszín alatti 
vízkészletek:
– Termál- és 

gyógyvizek



A régió felépítése I. Természeti adottságok 3.

• Környezeti állapot:
– Érzékeny 

természeti 
területek 

– Természetvédelmi 
oltalom alatt álló
területek a 
régióban



A régió felépítése I. Természeti adottságok 3.
• Környezeti állapot:

– A kistérségek komplex
környezeti állapota

Forrás: saját szerkesztés



A régió felépítése I. Természeti adottságok 5.
• Tájpotenciál és hasznosítás:

– Klíma, talaj adottságok és a mezőgazdasági 
területhasználat



A régió felépítése I.
Természeti 

adottságok 5.

• Tájpotenciál és 
hasznosítás:
– Speciális növényi 

kultúrák, 
borvidékek



II. NII. Néépesspesséég, humg, humáán ern erőőforrforráások:sok:

• Demográfiai folyamatok
• Életminőség, kultúra
• Gazdasági aktivitás



A régió felépítése II. Népesség, humán 
erőforrások 1.

• Népesedési folyamatok, urbanizáció





A régió felépítése II. Népesség, humán 
erőforrások, kultúra 2.

• Életminőség
– Gazdasági aktivitás 
– Jövedelmi helyzet

Aktivitási arány, 2003 (%)Aktivitási arány, 2003
%

Az egy főre jutó GDP megyénként
2002

Forrás: saját szerkesztés

A 15-74 éves népesség körében
(a KSH munkaerő felmérése alapján)

Az egy főre jutó GDP megyénként



Jövedelmi helyzet



Etnikai viszonyok: a cigány népesség részaránya 
és becsült száma megyénként

Forrás: saját szerkesztés
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Forrás: KSH-MEF
*Az adatok összehasonlíthatósága miatt munkavállalási korúnak a 15-59 éves férfiakat és a 15-54 éves nőket vettük.

Munkanélküliség

Foglalkoztatási ráta Munkanélküliségi ráta



Munkanélküliség régiós helyzete

Forrás: saját szerkesztés



Szociális problémák

Forrás: saját szerkesztés



Az elmAz elmééleti versenykleti versenykéépesspessééggel rendelkezggel rendelkezőő éés a s a 
leghlegháátrtráányosabb helyzetnyosabb helyzetűű kistkistéérsrséégekgek

Forrás: saját szerkesztés





III. GazdasIII. Gazdasáági szerkezet gi szerkezet éés s 
versenykversenykéépesspesséég:g:

• Gazdasági ágazatok
• Külföldi működőtőke
• Ipari parkok



A régió felépítése III. Gazdasági szerkezet 
és színvonal

• Gazdasági tevékenységek



A régió felépítése III. Gazdasági szerkezet és 
színvonal

• Külföldi működő-tőke

Forrás: saját szerkesztés

Egy lakosra jutó külföldi tőke 
országos átlagtól való eltérése



Az egy főre jutó GDP az országos átlag %-ban 

Forrás: saját szerkesztés



Dél-alföldi régió ipari parkjainak helyzete 



A megA megííttéélt tlt táámogatmogatáás s öösszege a rendelkezsszege a rendelkezéésre sre áállllóó
keret arkeret aráánynyáában (%)ban (%)

Forrás: saját szerkesztés



PotenciPotenciáális vlis váárosros--vvááros ros éés vs váárosros--falu egyfalu együüttmttműűkkööddééseksek
az Daz Dééll--alfalfööldi rldi réégigióó hathatáártrtéérsrsééggéébenben

Forrás: saját szerkesztés



A turizmusfejlesztA turizmusfejlesztéésre szsre száánt keretek nt keretek öösszege az egyes rsszege az egyes réégigióókbankban
(Mrd Ft)(Mrd Ft)

Forrás: saját szerkesztés



IV. Tercier IV. Tercier éés kvaterner s kvaterner áágazatok:gazatok:

• Közlekedés, hírközlés
• Kereskedelem
• Pénzügyek
• Egészségügy, oktatás
• K+F tevékenységek



A régió felépítése IV. Tercier és kvaterner 
szektorok helyzete

• Tercier ágazatok
– Közlekedés (közúti és 

vasúti hálózat)
– hírközlés



Oktatás



A felsőfokú oktatásban részt vevő nappali tagozatos hallgatók száma 

Forrás: saját szerkesztés



Óvodai férőhelyek kihasználtsága 



Kutatás-fejlesztés
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Forrás: KSH, 2002 (RIS Gál Zoltán szerkesztése)



Dél-alföldi régió közlekedési hálózata 
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Engedélyezett krónikus kórházi ágyak aránya 100 ezer lakosra 

Forrás: saját szerkesztés



V. TelepV. Telepüüllééshsháállóózat, lakosszat, lakossáági gi 
infrastruktinfrastruktúúrara

• Településrendszer és településhálózat
• Településtípusok
• Lakossági infrastruktúra (vízellátás, 

gázhálózat, csatornázás)
• Lakásállomány



A régió felépítése V. Településhálózat, 
lakossági infrastruktúra

• Településhálózat



A régió felépítése V. Településhálózat, 
lakossági infrastruktúra

• Alföldi települések:
– Mezőváros tanyavilággal
– Tervezett város és falu



A régió felépítése V. Településhálózat, 
lakossági infrastruktúra

• Lakossági 
infrastruktúra
– Víz, gáz, csatorna

– Lakásállomány

Forrás: saját szerkesztés

Komfort nélküli és félkomfortos
lakások és lakott üdülők aránya



A régió felépítése V. Településhálózat, 
lakossági infrastruktúra

Forrás: saját szerkesztés

Tisztított, közcsatornában 
elvezetett szennyvizek aránya

A lakosság aránya települési komfort kategóriánként



Külterületen élő lakónépesség 







VI. A rVI. A réégigióó öösszefoglalsszefoglalóó jellemzjellemzőői:i:

• SWOT
• Regionális különbségek és specialitások
• Régiómarketing-régióarculat



A régió felépítése VI. Összefoglalás

Erősségek:

• Értékes természeti erőforrások (szénhidrogén, termálvíz, 
termőföld, magas napfénytartalom, védett területek)

• Ipari szennyezettség alacsony mértéke
• Jelentős élelmiszergazdaság
• Jelentős termelési hagyományokkal rendelkező

feldolgozóipar
• Turisztikai szempontból jelentős természeti adottságok
• Kiemelkedő kutatási apparátus
• Fejlett felsőoktatási bázis 

A régió SWOT analízise



Gyengeségek:
•Szennyezett felszíni vizek és talajvizek
•Ár- és belvízveszélyes illetve aszályos területek magas 
aránya
•Sérülékeny vízbázisok
•Közcsatorna-hálózat kiépítettségének alacsony szintje
•A gazdaság megújulását késleltető tőkehiány
•Alacsony számú külföldi befektető
•Gépipar csekély jelenléte
•Koncentrált ipari térszerkezet
•Mezőgazdaság szétaprózottsága
•Agrárgazdaságban alacsony szintű szervezettség, 
érdekvédelem
•Turisztikai infrastruktúra nem megfelelő színvonala
•Nemzetközi kapcsolatok erősítését nehezítő vasúti 
összeköttetés (Bp-Kelebia vonal)
•Alacsony kiépítettségű transzverzális közlekedési hálózat 
•Kedvezőtlen demográfiai helyzet
•Magas munkanélküliség 



Lehetőségek:
•Határon átnyúló együttműködések erősítése
•Nagyobb arányú külföldi befektetések
•Logisztikai szerepkör erősítése
•Javuló forgalmi helyzet kedvezően hat a nemzetközi, és országon 
belüli kapcsolatokra
•Innovációs potenciál erősödése 

Veszélyek:
•Szomszédos államokkal való környezetvédelmi együttműködés 
elmaradása károsan befolyásolhatja a környezetállapotát
•Az Európai Unió agrár- és regionális politikájának kedvezőtlen 
változása súlyos problémákat okozhat a mezőgazdaságban és az 
élelmiszergazdaságban
•Autópálya és gyorsforgalmi út építések, vasúti fejlesztések 
késlekedése rontja a régió gazdasági versenypozícióit



VII. A rVII. A réégigióó jjöövvőőkkéépe:pe:

• NFT II. 
• ROP



FormFormáállóóddóó hathatáárrrréégigióók k éés s úúj j interregioninterregionáálislis egyegyüüttmttműűkkööddééseksek

Forrás: saját szerkesztés



NTF II.

• A Nemzeti Fejlesztési Terv II. (2007-2013) készítése 
kapcsán a stratégiai tervezés kiemelt szerepet kap a 
Dél-alföldi Régió stratégiai dokumentumainak 
elkészítésében.

• A meghatározott ütemterv szerint a stratégiai tervezés 
feladatai közé tartozik szakmai munkacsoportok 
létrehozása, dokumentumok társadalmi egyeztetése, 
közreműködés a regionális jövőkép kialakításában, régió
fejlesztési koncepciójának elkészítése 2007-2013-as 
időszakra, valamint regionális fejlesztési elképzelések 
teljes körű leegyeztetése az ágazati javaslatokkal 



Az Az öösszesszeáállllííttáás forrs forráásai:sai:
• 2007-2013-as regionális stratégia készítése 2005. Gyulai 

Tamás DARFT Kht. Szeged
• A Dél-Alföld helyzetértékelő tanulmánya az Országos 

Területfejlesztési Koncepcióhoz 2004. DARFT Kht. 
Szeged

• A Dél-alföldi régió szociális helyzetelemzése, ICSSZEM-
NCSSZI-Dél-alföldi Regionális Forrásközpont

• A hátrányos helyzetű tanyai gyermekek helyzetének és a 
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok működési 
hatékonyságának vizsgálata a Homokhátságon, 2003

• Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2007: 
Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia, 173 p.

• Aubert A (szerk.) 2006: Magyarország Idegenforgalma
Atlasza. Cartographia, Budapest, 64 p.



Az Az öösszesszeáállllííttáás forrs forráásai:sai:
• Aubert A. (szerk.) 2007: A térségi turizmuskutatás és 

tervezés módszerei, eredményei. Bornus Kft., Pécs, 391 p.
• EM Csoport Kht.: Dél-alföldi Regionális 

Egészségfejlesztési Program Helyzetfelmérés 
• Enyedi Gy. – Horváth Gy. (szerk.) 2002: Táj, település, 

régió. Magyar tudománytár 2. MTA Társadalomkutató Kp. 
– Kossuth kiadó Bp.

• EuroSpa Hungary Kft. 2006: Dél-Alföldi Turizmusfejlesztési 
Stratégia 2007-2013, 112 p.

• Karátson D. (szerk.) 2000: Pannon enciklopédia, 
Magyarország földje. Kertek kiadó Bp.

• Központi Statisztikai Hivatal 2010: Jelentés a turizmus 
2009. évi teljesítményéről, 146 p.

• Magyarország Atlasza 2001: Cartographia Bp.
• Mészáros E. – Schweitzer F. (szerk.) 2002: Föld, víz, 

levegő. Magyar tudománytár 1. MTA Társadalomkutató
Kp. – Kossuth kiadó Bp.



Az Az öösszesszeáállllííttáás forrs forráásai:sai:
• Országos Területfejlesztési Koncepció (helyzetértékelés 

2005)
• Perczel Gy. 2003: Magyarország társadalmi-gazdasági 

földrajza. ELTE Eötvös Kiadó Bp.
• Tájékoztató az ipari parkok helyzetéről 1997-2005, GKM 

Innovációs Főosztály
• Tímár J. – Velkey G. (szerk.) A Dél-Alföldi Régió

Területfejlesztési Koncepciója 1999. MTA RKK ATI
• http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Alf%C3%B6ld
• http://www.del-alfold.hu/index.php?

menu_id=1&content_id=1
• http://www.fejlesztéspolitika.gov.hu/dokumentumok
• http://www.mmi.hu/regiok/da_bemutatkozas.htm
• http://www.pusztaregion.hu/southern-great-plain-

an?objectParentFolderId=173801


