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Az 1971-es OTK néhány tanulsága 

Kell-e performatív fordulat a településfejlesztésbe? 

Dr.  IZSÁK Éva -  BAJI  Péter  -  VAJAS Ákos 1 

 

 
1. Abstract 
 In the last 40 years not only serious political, social and economical changes 
have happened in Hungary, but the principles and ways of regional-, and urban 
settlement development have basically changed. In 1971 the National Settlement 
Network Development Concept (NSNDC) tried to present the probable events. It 
had firm objectives and prognosis in more than one topic, which are still current and 
important in the national professional life. For instance the demographic forecasts, the 
problems of the regions without considerable towns, the importance of Budapest in 
Hungary. However, it is a relevant and instructive question whether these ways were 
realistic, and which of them came true or failed to become something else. After the 
NSNDC was established, there were serious professional debates and surveys about 
its reality and success. 
 
In  the  first  part  of  our  study  we  review  and  examine  the  NSNDC  of  1971  and  its  
prognosis with new, still less used analytical methods in the hungarian geography. 
Furthermore, we compare it with the present-day intentions of National Spatial 
Development Concept (NSDC). Following this, we analyze what other, more effective 
opportunities are there to a present-day region and urben developer. We accentuatedly 
imagine the presence and importance of situation places in the planning. Finally, we 
try to find an answer to how we could plan forward 30-40 years. 
 
1. Bevezetés 
 Az elmúlt 40 esztendőben nem csak komoly politikai, társadalmi és gazdasági 
változások történtek Magyarországon, hanem alapvetően megváltoztak a terület-, és 
településhálózat-fejlesztés irányai és elvei. Az 1971-es OTK előrejelzései a 2000-es 
évekig próbálták bemutatni a várható folyamatokat. Több olyan témakörben is 
határozott célkitűzései és előirányzatai voltak, amelyek ma is aktuálisak és fontos 
kérdésként jelennek meg a hazai szakmai életben. Ilyenek voltak pl. a demográfiai 
"előrejelzések", a városhiányos térségek problémái, illetve Budapest helye és szerepe az 
országban. Fontos és tanulságos kérdés, hogy mennyiben voltak reálisak ezek, illetve 
mi valósult meg, vagy mi lett helyette? Az OTK elfogadását követően komoly szakmai 
viták és elemzések kísérték annak megvalósíthatóságát. 

                                                
1 Dr. Izsák Éva, egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék 
Baji Péter, egyetemi hallgató (MSc), ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék 
Vajas Ákos, egyetemi hallgató (MSc), ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék 
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Tanulmányunk első részében áttekintjük és új, a magyar geográfiában eddig kevéssé 
használt elemzési módszerekkel vizsgáljuk mind az 1971-es OTK-t, annak 
előrejelzéseit, valamint összevetjük a mai Országos Területfejlesztési Koncepció 
törekvéseivel. Ezt követően elemezzük, hogy milyen más, hatékonyabb lehetőségei 
vannak a mai kor terület- és településfejlesztőinek. Kiemelten vizionáljuk a szituációs 
terek jelenlétét és fontosságát a tervezésben! Végezetül próbálunk válaszolni arra is, 
hogyan és miképpen lehet 30 - 40 évre előre tervezni? 
 
 
2. Az OTK múltja 
 Az urbanizáció szabályozására irányuló törekvések szinte minden országban 
megtalálhatók. Sok esetben azonban az ezzel kapcsolatos tervezési - fejlesztési irányok 
megválasztása komoly bizonytalanságot szülhet. Nem tudunk eléggé biztosak lenni 
abban, hogy valóban elérkeztünk-e egy új fejlődési szakasz kezdetére és így egy 
korábbi folyamat töréspontjának a szélén állunk-e. Természetesen ennek eldöntéséhez 
számos dolgot figyelembe kell vennünk. Döntő jelentőséggel bír a társadalmi - 
gazdasági - politikai berendezkedés, a tervezés és irányítás hagyományai (Laczkó 1981) 
a jövő tendenciáinak behatárolása (előre tervezés időtartama) illetve, hogy mégis mely 
fejlődési szakaszban tartunk éppen.  
 Ezek alapján három fő formában képzelhető el a településhálózati politika 2, 
amelyek közül hazánk az 1971-es OTK során a koordinált - átfogó irányítás útját 
kezdte el járni. Ennek egyik alapdokumentuma a Kormány által elfogadott 1006/ 1971. 
(III. 16.) sz. határozat a területfejlesztés irányelveiről 3, valamint az 1007/1971 (III. 16.) 
sz. határozat, ami maga az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióról szól (1. 
táblázat) (LACZKÓ, 1981).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 (1.): nincs politika ; (2.): részpolitikák megfogalmazása ; (3.): koordinált, átfogó irányítás  
3 Két dolgot követelt a területfejlesztéstől:  

(1.): biztosítsa a népgazdaság és az egyes erőforrások területi hasznosítását a 
településhálózat korszerűbbé tételével  
(2.): mérsékelje az egyes területek között meglévő színvonalbeli különbségeket. 
(LACZKÓ L. 1981)  

Ennek tudatában nem okoz nagy meglepetést, hogy mindkét szempont erőteljesen 
kiolvasható a 1971-es OTK célkitűzéseiből.  
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1. táblázat: Mit kell elsősorban elmondani az OTK-ról?  

 (forrás: Laczkó 1981 és Szilágyi 1975 alapján saját szerk.) 
 
 A tervdokumentum "múltja" azonban ennél sokkal korábbra tehető. A 
második világháború pusztításai után hatalmas gazdasági, társadalmi és politikai 
átalakulások zajlottak le, amelyekhez párhuzamosan nem tudták hozzáilleszteni a hazai 
településhálózatot. Ezt a problémát próbálta meg orvosolni az Országos Településhálózat-
fejlesztési Tanulmányterv (1960 - 1963), ami  az ország település-struktúrájának 
átalakítására vonatkozó elképzeléseket összegezte. Jelentős fordulatot csak az 1968-
ban kezdődő Új Gazdasági Mechanizmus hatására kidolgozott Országos Településhálózat-
fejlesztési Keretterv (1969)  jelentett.  (Illés  2002)  Ez  a  tanulmány  már  valójában  magán  
hordozta a később törvényerőre emelt 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési 
Koncepció számos elemét 4. 
 Összességében elmondható, hogy a dokumentum az 1970-es évek 
településpolitikájának a gyakorlata alapján - részben! - támogatta hazánk társadalmi - 

                                                
4 A terv utóélete:  
(1981): a közigazgatási - területszervezési reform keretében a terv felülvizsgálatára 
került sor és számos ponton módosították, lényegében csak "kozmetikázás" történt. 
(1983): az MSZMP új irányelveket adott a területfejlesztésnek. (1984) létrejött a 
városkörnyék,  mint  új  közigazgatási  egység.  (1985): az Országgyűlés határozata 
(12/1980-1985) a területfejlesztésről, ami egyben az OTK módosítása is volt, 
lényegében szakítottak vele. (Rechnitzer 2007) 

v Az első kormányzati szinten elfogadott, átfogó magyar urbanizációs politikai 
dokumentum.  

v Széles körű lehetőséget biztosított az ágazatok és területek közötti 
koordinációra. 

v Előkészítése az 1960-as évek ismeretanyagán alapult, ami az abban az időben 
prognosztizált folyamatokra támaszkodott. 

v Nem tartalmazott átfogó területfejlesztési célokat, végrehajtási eszközöket. 
v Hosszú távra szóló keretterv, amely a településhálózat gerincére fogalmaz meg 

konkrét elveket és csak a döntő elemekre /130 település/ koncentrál ; alapot 
biztosított a hosszú- és középtávú népgazdasági tervek kidolgozásához  - 
objektív területfejlesztési tervek kidolgozásához.  

v Településkategóriákat határozott meg, ami az ország egészére alkalmazható 
volt. 

v Orientálta a településtervezés szakembereit terveik készítése során  
v Megvalósításának nem volt eszközrendszere (érvényesítése a népgazdasági és 

tanácsi tervek feladata volt). 
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gazdasági fejlődési folyamatának megfelelő urbanizációs szakaszát 5, de ennek ellenére 
sok esetben ellene szabályozott. A koncepció gyengeségei kormányzati szinten is 
ismertek voltak, ezért - a jövőre való tekintettel - sosem szabad elfeledni, hogy "a 
mindenkori településpolitikának azt a célt kell szolgálnia, hogy településhálózatunk átalakulása 
során viszonylag kevés konfliktussal s megrázkódtatással vegye fel az adott szakaszra jellemző 
fejlődési pályát". (Enyedi 1985) 
 
3. Módszertan bemutatása 
 A kutatásunk első részeként kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire változtak 
meg a hívószavak az elmúlt 40 évben? A vizsgálat alapját az 1971-es Országos 
Településhálózat-fejlesztési Koncepció képezte, amelynek párjaként a 2005-ös 
Országos Területfejlesztési Koncepciót vettük alapul. Ezt a kényszerűnek is nevezhető 
választást az indokolta, hogy jelenleg még mindig nincs hatályban lévő 
településhálózat-fejlesztési koncepció. Ennek egyik fő oka az, hogy a rendszerváltás 
után a településrendszerrel kapcsolatban semmiféle kormányzati, szakpolitikai stratégia 
nem született és részben emiatt is ma Magyarországon inkább csak "látens 
településfejlesztés" van (VÁTI Kht., 2005). Hiányzik ez a szakpolitika, annak ellenére, 
hogy a várospolitika megjelenik számos, különböző legitimitású és szintű 
dokumentumban, a hazai területpolitika keretét jelentő Országos Területfejlesztési 
Koncepcióban is, illetve az európai politikákban, egyezményekben egyaránt. (Salamin 
et al. 2008) 
 Vizsgálati módszernek a tartalomelemzést (Context analysis) választottuk, azon 
belül is annak kvantitatív irányzatát 6. Ez a technika már más tudományágakban régóta 
alkalmazott és bevált vizsgálati metódus. A módszer lényegét a saját definíciója is jól 
behatárolja: "olyan kutatási technika, amelynek segítségével adatokból a kontextusaikra 
vonatkozóan megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk le" (Klaus 1995). Így célja 
az új meglátásokon kívül az is, hogy bemutassa a tényeket. Az egész folyamathoz az ún. 
szófelhő képzést alkalmaztuk, ahol a dokumentumokat a jellegzetes kulcsszavai (KWIC - 
key words in context) által próbáltuk meg ábrázolni. Ennek alapját a szavak abszolút 
gyakorisága képezte 7 . A program összegyűjtötte a szavakat és ha minél többször 
találta meg az adott szót, annál nagyobb lett a betűmérete. 

                                                
5 "Hazánkban az utóbbi évtizedekben végbemenő urbanizációs folyamatot a koncentrációs szakasz 
jegyei jellemzik. Ez önmagában, a településhálózat  - és még inkább a városhálózat - helyzetéből 
adódóan természetes. Nem ilyen természetes azonban, hogy a folyamat a hetvenes években egy túlzott 
koncentrációt eredményezett." (Kovács 1981)  
6 olyan módszer, ami kizárólag a megjelenő, tehát manifeszt szövegtulajdonságokra 
volt tekintettel, a lappangó, látens jelentésre nem. Más szóval csak olyan tartalmakat 
elemezünk le, amelyek egy dokumentumban nyíltan ki vannak fejezve. Ez a 
tartalomelemzés klasszikus formája, amelyet Holsti mellett Berelson és Krippendorff  
is képviselt. (Kérdő 2008). 
7 A vizsgálat alatt még két kiegészítő technikát alkalmaztunk a relevánsabb eredmény 
érdekében:  
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4. Mennyiben változtak a kulcsszavak? 

1. ábra: Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció hívószavai 

 
 (Forrás: saját szerk.) 

 
2. ábra: A 2005-ös Országos Területfejlesztési Koncepció hívószavai 

 

                                                                                                                        
(1.): az ún. "stop-szó" lista volt, amivel próbáltunk kiszűrni a szövegekből a 
tartalommal nem bíró töltelékszavakat (pl.: és, vagy, az, a ...). 
(2.): a lemmatizálás volt, amely során eltávolítottuk a szavakhoz tartozó 
végződéseket (elő- és utótagok, ragok stb.), hogy megkapjuk a szavak szótári 
alakját, és így egységes alakra hozzuk őket.  
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(Forrás: saját szerk.) 

 
 A tartalomelemzés végeredményéül az 1 - 2. ábrán látható térképeket kaptuk 
meg.  Jól  leolvasható,  hogy  1971-ben  még  az ipar,  a termelés, a város,  a mezőgazdaság, az 
infrastruktúra, az idegenforgalom illetve a gazdaság szavak domináltak a szövegben. Az 
előbb felsorolt kiemelkedő ("központi") jelentőségű szavakat egészítik ki az olyan 
kisebb számban előforduló, de a fentiekhez szorosan kapcsolódó szavak, mint például 
az ágazat, a munkaerő, az adottság, az iparfejlesztés vagy az ellátás. Ezek által válik sokkal 
árnyaltabbá a dokumentum vizsgálata és ismerhetjük meg  így is azt valós képet - 
csupán a szavak gyakorisága alapján - ,amit a koncepció képviselni akart. A 2005-ös 
OTK-val összehasonlítva azonban már jelentős különbségeket fedezhetünk fel. 
Megváltoztak a hívószavak, és már fontosabb szerepet töltenek be a térség, a környezet, 
az együttműködés, a kistérség, a regionális,  illetve  a  régió szavak. Ráadásul itt már olyan 
kulcsszavak is felbukkannak, mint a versenyképesség, vagy fenntarthatóság, amelyek főleg az 
európai uniós csatlakozás miatt kerületek előtérbe, mivel igazodni kellett a különböző 
európai szintű fejlesztési dokumentumokhoz 8 . Érdekességként - és alátámasztó 
példaként is - kiemelnénk a gazdaság szót, mivel mindkét koncepcióban meghatározó 
pozíciót tölt be, de nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy az ilyen "széles 
jelentéstartalommal bíró" szavak nem biztos, hogy ugyan azt az értelmezést 
képviselték 1971-ben, mint napjainkban. Tehát a szó jelentése megváltozott, és ennek 

                                                
8 ESDP (Európai Területi Fejlődési Perspektíva) , Területi Agenda , Lipcsei Charta  
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a szövegkörnyezethez való kapcsolatát - így belső kontextusának a megállapítását - 
már az ún. (szemantikai) kvalitatív tartalomelemzés által lenne módunk megvizsgálni.  
  
2. táblázat: Az új Országos Településhálózat- fejlesztési Koncepció várható hívószavai 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Forrás: saját szerk.) 
 
 A különbségek jobb érzékeltetése végett elvégeztünk egy lehatárolást az új 
Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióval foglalkozó dokumentumok 
alapján is 9 , ahol megpróbáltuk összegyűjteni azokat a célkitűzéseket és irányokat, 
amelyek meghatározzák majd a koncepciót (2. táblázat). Ezek alapján is látszik, hogy 
jelentős fordulat történt a dokumentum prioritásaiban az 1971-es célkitűzésekhez 
képest, és nagy (lesz) az átfedés a 2005-ös OTK hívószavaival is.  
 
4.1 Régóta fennálló problémák 
 A célkitűzések és fejlesztési irányok különbözőségeinek a megállapítása után 
arra kerestük a választ, hogy az elmúlt negyven évben milyen új problémák jelentek meg a 
településhálózat kapcsán? Arra lettünk figyelmesek, hogy a problémák jelentős része már 
1971-ben  is  felbukkant,  és  megoldásukat  ott  is  célul  tűzték  ki.  Ennek  ellenére  négy  
évtized óta a magyar településhálózatot érintő legjelentősebb problémák köre nem 
változott (3. ábra). Még mindig komoly gondot okoz a perifériák és lefedetlen terek megléte 
a városhálózatban, a településközi együttműködés gyengesége, a transzverzális kapcsolatok hiánya 
valamint a központok és környezetének megközelíthetősége. A legtöbb új probléma, ami 
megjelent (pl.: hálózatmenedzsment, határon átnyúló kapcsolatok, szuburbanizáció) az főleg az 
uniós csatlakozással illetve az új urbanizációs ciklusba való átlépés miatt kerülhettek 
előtérbe.  

                                                
9 Felhasznált dokumentumok: Faragó (2009): A településhálózat és annak alakítása. - 
Területi Statisztika 12. évf. 3.sz. ;  Csóka - Tipold (2008): A településhálózat-fejlesztés 
országos tervezésének keretei. - Falu Város Régió 3.sz. ;  Rechnitzer (2008): Modellek 
a településhálózat lehetséges fejlesztési irányaira - Falu Város Régió 3.sz. 

v fenntarthatóság 
v versenyképesség 
v IKT - szektor 
v kulturális és ökologiai erőforrás 
v együttműködés - partnerség 
v elérhetőség - hozzáférés 
v kistérség 
v közlekedés 
v funkcionális városi térségek  - funkciók szerepe
v policentrikus városhálózat 
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3. ábra: Napjaink problémái 

 
 (forrás: Salamin et al. 2008) 

 
4.2 Az OTK előrejelzései az ezredfordulóra 
 Az országos településhálózat hosszú távú átalakításának és ésszerűsítésének a 
véghezviteléhez szükség volt olyan társadalmi- és gazdasági előrejelzésekre, melyek a 
településhálózattal kapcsolatos folyamatokat adekvátan leírják a jövőre nézve. Az 
1971-es OTK több hosszútávon megvalósítani kívánt folyamatot jelzett előre az 
ezredfordulóra (3. táblázat). 
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3. táblázat: Az 1971-es OTK társadalmi-gazdasági előrejelzései az ezredfordulóra 
Megvalósult előrejelzések Meg nem valósult előrejelzések 

A népesség korstruktúrája a jelenleginél 
kedvezőtlenebb lesz, és csökken a 

foglalkoztatottak száma.  

Az egy főre jutó jövedelem 
folyamatosan növekszik. 

Jelentősen csökken a mező- és 
erdőgazdaságban foglalkoztatottak 

aránya. 

Kis mértékben nő az iparban 
foglalkoztatottak száma. 

Jelentős mértékben nő a szolgáltatásban 
dolgozók aránya. 

A népesség délről északra vándorlása 
megáll. 

A hagyományos bányavidékeken a 
széntermelés csökken, majd megszűnik. 

A mezőgazdasági üzemméretek 
növekedni fognak. 

A nemzetközi turizmus fokozódik. A nem munkával töltött idő 
össztársadalmi szinten nőni fog. 

 (Forrás: OTK, 1971) 
 

 A koncepció előrejelzései közül öt főbb megállapítás valósult meg ténylegesen 
2000-ig. A népesség korstruktúrájának átalakulása, azaz az elöregedő társadalom 
jövőképe már 1971-ben megfogalmazódott Magyarországon. 2000-re a 
foglalkoztatottak számának radikális csökkenésének okát abban látták a dokumentum 
szerzői, hogy a nyugdíjas korosztály megnövekedésével, és a gyermekek számának 
csökkenésével egyre kisebb arányban lesznek a potenciális aktív keresők. 
Természetesen itt meg kell említeni, hogy a szocializmusban nem számoltak a 
megjelenő munkanélküliséggel.  
 Fontos folyamat volt még a foglalkozási átrétegződés, melyet már a 
dokumentum születésekor érzékeltek a tervezők, és ebbe jól illeszkedik a primer 
gazdasági szektorban dolgozók arányának csökkenése, illetve a tercier szektorban 
foglalkoztatottak arányának növekedése (3. táblázat) Ez a folyamat 2000-re 
megvalósult maradéktalanul. A bányavidékeink szénkészletének (főleg feketekőszén) 
csökkenése miatt az is egy jó előrejelzés volt az OTK-ban, hogy hagyományos 
bányavidékeinken a széntermelés csökken, vagy megszűnik. Ezt a jelenséget minden 
problémájával együtt már a ’80-as években átélte a magyar társadalom. Természetesen 
a nemzetközi turizmus fokozódásának prognosztizálása is sikeres volt, és ez a folyamat 
a rendszerváltás után a vártnál is jobban felerősödött. 
 Az általános európai gazdasági trendekkel ellentétben az OTK 
megfogalmazott olyan, kifejezetten az államszocializmus rendszeréhez kötődő 
előrejelzéseket, melyek 2000-re valószínűleg a rendszerváltás nélkül sem következtek 
volna be. Ilyen előrejelzés volt az egy főre jutó jövedelem folyamatos növekedése, az 
iparban foglalkoztatottak számának kis mértékű növekedése és a mezőgazdasági 
üzemméretek növekedése. (3. táblázat) E három gazdasági eredmény már 1990 után 
sem valósította meg a hozzáfűzött reményeket, sőt mezőgazdasági és ipari szinten 
inkább leépülés történt. A népesség délről északra való vándorlása, illetve a nem 
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munkával töltött idő össztársadalmi szinten való csökkenése sem valósult meg 2000-re, 
sőt a munkanélküliség, illetve a nem bejelentett munka jelensége is megjelent. 
 Az 1971-es OTK leginkább ellentmondásos előrejelzése a népesség és 
urbanizációs trend az ezredfordulóra. (4. ábra) Magyarország népességét 2000-re közel 
11,5 millió főre vizionálták a koncepció megalkotói, és ezen belül a városi népesség 
arányát 70-80%-ra becsülték. (Kőszegfalvi 1973) A dokumentum fő települési központ 
kategóriáinak népességszámának növekedését, illetve a vidéki központi funkció nélküli 
települések össznépességének jelentős csökkenését várták 30 éven belül. Ezzel 
szemben a népszámlálási adatokból egyértelműen látszik, hogy Magyarország 
népessége már az 1980-as évektől elkezdett csökkenni. (5. ábra) 1980-tól 2000-ig a 
főváros népessége folyamatosan csökkent, illetve a központi települések 
népességszámai minden szinten stagnáltak. Minőségi dinamikus urbanizáció helyett 
csak kismértékű mennyiségi urbanizáció zajlott le hazánkban a jól ismert várossá 
nyilvánítási politikai döntések eredményeként. 
 A vizsgált országos szintű tervdokumentum településhálózati fejlődéssel 
kapcsolatos előrejelzései tehát sok esetben nem tudtak megfelelni a valóságnak, mivel 
a makrostruktúrák kvantitatív tervezési és jövőkutatási módszerei a jelent vetítik előre, 
ezért a gyors társadalmi változásokat nem tudják követni.    
 

4. ábra: Urbanizációs előrejelzések az ezredfordulóra 

Várható népességszám településkategóriánként, az OTK előrejelzése 
szerint (1949-2001)
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5. ábra: Urbanizáció a népszámlálás szerint 

 
 (Forrás: KSH, Népszámlálás, 2001) 

 
5. Lehetőségek a hosszú távú tervezés nehézségeinek kiküszöbölésére 
 1971-ben a társadalmi-gazdasági viszonyok az államszocializmus iparosító 
politikájának voltak alávetve, melynek fontos célkitűzése volt a dekoncentrált 
urbanizáció az egész országban. A gazdasági fejlődés motorját akkoriban az 
iparosításban látták, és természetesen az erre épülő szolgáltatásokban. A ’80-as 
években már hatályon kívül helyezték az OTK-t, és egyre inkább nyitni kezdett a 
magyar gazdaság a nyugati kapitalista minta felé, bár csak kisebb intézkedésekben. 
A ’90-es évektől kezdve a rendszerváltás után a gazdaság fellendülését a külföldi 
működő tőke beruházásoktól (FDI) várta az ország, melyekre volt sok jó példa (pl.: 
IBM, Székesfehérvár). 2000-től már a gazdaság elsődleges mozgatórugói eltolódtak a 
biotechnológia, globális városverseny és információs társadalom felé, melyek 
ismételten más földrajzi és fejlesztési jellemzőkkel bírnak. Összegezve tehát 10 évente 
annyira megváltozik a társadalmi és gazdasági rendszer, hogy lehetetlen pontosan és 
hatékonyan előre tervezni 30 évre. 
 A településhálózat- és településfejlesztésben rövid távú, a társadalmi 
változásokra igen érzékeny tervezésre van szükség. Véleményünk szerint a nyugati 
társadalomföldrajzban lezajlott „kulturális fordulat” tudományos eredményei lehetőséget 
adnak, hogy egy újfajta tervezési mechanizmust, a performatív tervezést építsük  be  a  
településfejlesztési elképzelésekbe. A kulturális fordulat a szellemi fejlődés egy 
meghatározó vonulata, mely ahhoz vezetett, hogy a kultúra kérdései központi 
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jelentőségűvé váljanak a társadalomföldrajzban a ’80-as évek végétől kezdve. 
Módszertanilag a kulturális fordulat arra bátorít, hogy használjuk az interpretatív és 
kvalitatív kutatási módszerek szélesebb skáláját, illetve a nagy makrostruktúrák 
kvantitatív elemzése mellett a kisebb társadalmi csoportok és egyének hétköznapi 
életének térbeli cselekvésmintázatait is nyomon kövessük. (Gregory et. al. 2009)  
 
5.1 Performatív fordulat és „szituációs terek” – egy lehetséges megoldás? 

A peformatív fordulat a társadalomtudományokban lezajlódó kulturális fordulat 
része. A városföldrajzban, és ezen belül is a kulturális városföldrajzban egy új vizsgálati 
keretként alkalmazható a performansz fogalma, kifejezetten a nagyvárosok 
multikulturális világtársadalmának együttélése kapcsán. A különböző kulturális 
háttérrel rendelkező emberek között egy nagyvárosban gyakran keletkeznek társadalmi 
interakciók (pl.: találkozás, összetűzés, kultúra megosztás, párbeszéd… stb.) Ezeket az 
interakciókat egyfajta performanszként is értelmezhetjük, hiszen egy élő szituáció 
lezajlódik az emberek, vagy társadalmi csoportok között, ahol minden jelenlévőnek 
valamilyen módon reflektálnia kell a lezajlódott eseményekre. Napjaink kulturális 
városföldrajzában a városon belül ezeket a helyeket és tereket, ahol ezek a szituációk 
(performanszok) lejátszódnak „szituációs tereknek” nevezik. (Dirksmeier – Helbrecht 
2010). 
 A terület- és településfejlesztés gyakorlatában, főleg települési szinten a 
szituációs terek felértékelődnek, mivel a településhálózat helyett a települések 
társadalmi hálózatának kutatására kellene a hangsúlyt terelni. Elméleti koncepciónk, a 
performatív tervezés lehetőséget nyújt a településfejlesztés két legjellemzőbb hibájára. 
Az egyik ilyen hiba az országos szinten eldöntött tervezés, ahol a döntéshozók nem 
biztos, hogy pontosan meg tudják ítélni a térség, vagy település valódi igényeit. A 
másik hiba, amikor alulról szerveződő, a településen lévő társadalmi érdekcsoportok 
hatáskörében lévő fejlesztésekről beszélünk. Itt sokszor a települések a kínzó 
pénzhiány miatt olyan fejlesztésekbe kezdenek, amire lehet támogatást lehívni, de a 
megvalósult projekt nem feltétlenül illeszkedik a település valódi adottságainak 
rendszerébe (pl.: mindenki fürdőváros akar lenni, mert arra van pályázat).  A 
performatív tervezésben az országos, vagy regionális szintű döntéshozók olyan 
településhálózati kutatásokat rendelhetnének el, ahol a települések egyedi szituációs 
tereinek meghatározása lenne a fő cél. Ezek a szituációs terek, melyek létrejönnek a 
településen (pl.: búcsúk, lovas napok, falunapok… stb.), és sikeresen megvalósulnak 
évről évre támogatás nélkül, támogathatók lennének a település gazdaságának 
élénkítése céljából. Az ilyen támogatásokhoz, és tervezéshez szükséges felmérni a 
települések népességének kreatív gazdaságban rejlő lehetséges produktumait, és azok 
támogatásával valódi fejlődést lehetne elérni. A performatív tervezés területi szintje 
egyértelműen a kistérségek (járások) és települések szintje lenne. 
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