
BELUSZKY PÁL-SIKOS T. TAMÁS

Hatásarány-analízis 3 területi kutatásokban 
Az encsi járás demográfiai vizsgálata 

A hatásarány (Shift and Share) 

A módszer első alkalmazója DANIEL B. CRAMER volt 1942-ben. Ezután
a módszer egy időre feledésbe merült, hasonlóan a faktor- é;;; clusteranalizishez;
újbóli felfedezése DUNN (1960) nevéhez fűződik.

Valójában a módszer szélen körű felhasználása csak az 1960-as évek végén,
illetve az 1970-es évek elején indult meg. Ezen időszak Iegjelentősebh alkal
mazói: ASHBY (l\164), BOUDVLLLE (1966), TRIRWALL, STEED, MADDOX és
LrnBRAVSKY (1967), BROWN é; STILWELL (1969), RANDALL (1973).

Hazánkban először NMMES NAGY Józsnr 3S regionális gazdaságnövekedés
vizsgálatára (1977), LACKÓ LÁSZLÓ pedig a szocialista iparban foglalkoztatottak
számának területi elemzésére (1978) alkalmazta az eljárást. Mint az eddigi
nemzetközi és hazai alkalmazásokból kitűnik, a ha.tásarány-analizis eredmé
nyesen felhasználható a nemzeti jövedelem területi differenciálódásának,
illetve a foglalkozási szerkezet változásának elemzéséhez. őP analízis viszonylag
egyszerű strukturális felépítettsége, illetve könnyű kezelhetősége megteremti
a széles körű alkalmazás lehetőségét a területi kutatásokban is.

A módszer rövid leírása 

A hatásarány-analízis, mint arra az elnevezés is utal, tulajdonképpen egy
változás elemzési módszer, amelynek segítségével arra kaphatunk választ,
hogy a vizsgált gazdasági szerkezeteket, mutatókat a területi, illetve a struk
turális tényezők milyen mértékben alakítják. A módszert leggyakrabban
a foglalkozta.tot.tak számának területi és strukturális vizsgálatához használják,
ezért mutatjuk be az alapmodellt erre az esetre. Legyen

i = 1, n az ágaza,tok száma,
j = I, rn a területi egységek száma,

lMa1 = az i-edik ágazat foglalkoztatottainak száma a j-edik területi egy
ségben.

ő modell két időszakot hasonlít össze ~ általában - , ezért vezessük be a bázis
időszak jelölésére felső indexként a O-t, a másik időpontéra pedig az I-et.

Az alapmodell két mátrixból áll, K0-ból és K1-ből, melyek tartalmazzák
a két időpontban a foglalkoztatottak számát ágazatonként, illetve területi
egységenként.
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n 
KJ y J; k;J y az összes foglalkoztatottak száma a j-edik területi egységben;

i=l 

m 
H; = J; kíJ = a népgazdaság i-edik ágazatában foglalkoztatottak számat.

J=l

A népgazdaságban az összes foglalkoztatott száma a következőképpen
számítható:

n m 
H = J; J; k;J 

i=l i=) 

VJ y KJ - KJ y az összes foglalkoztatott számának változása a bázis
időszakról a beszámolási időszakra a j-edik területi egy
ségben.

A modell egyes tényezőit a következő formulákban fogalmazhatjuk meg:
A területi tényezők hatása:

Hl
T--Kfl-KSo· 

I - J J HO '

A strukturális tényezők hatása:

SJ = i[k?1 . ( H! 
i=l H, 

A két egymást korlátozó (kompet,itív) tényező hatása:

úBl F 
ó o . 

e _ ~ [k1 Píu _ H) ) ] J - ~ ij - l(,;J ~ . 
byb 11, 

A nettó relatív változást a területi tényező (T) és a strukturális tényező (S)
összege adja:

ő = P )b) 8. 

A kompetitív hatás, illetve a nettó relatív változás között az a különbség,
hogy míg a, kompetitív hatás a területi tényező hatásának és a strukturális
tényező hatásának különbsége, addig a nettó relatív változás a kettő összege.

A módszer nemcsak két időpont összehasonlítását teszi lehetővé, hanem
segítségével vizsgálható olyan probléma is, mint pl. a munkatermelékenység
területi változása. Ebben az esetben a két időpontot a munkatermelékenységi
mutató két komponensével, a, termelés nagyságrendjével, pontosabban az
adott iparág termelési értékével, illetve az ipari foglalkoztatottak számával
kell helyettesíteni. A módszerből adódik egyfajta egyszerű területi osztályo
zás is. őP egyes területi típusok BouDVILLE (1966) nyomán a következőképpen
határozhatók meg (hasonlóan Wnsnnek a népmozgalmi típusok kijelölésére
alkalmazott eljárásához):

1. területi típus: Mind a strukturális (S), mind a területi tényező értéke (T) 
pozitív, de a strukturális tényező értéke nagyobb a területi tényező érté
kénél.
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2. területi típus: Mind a strukturális (S), mind a területi tényező értéke (T)
pozitív, de a strukturális tényező értéke kisebb, mint a területi tényező
értéke.

3. területi típus: A pozitív strukturális tényező értéke (S) nagyobb a negatív
területi tényező abszolút értékénél (-T).

4. területi típus: A pozitív területi tényező értéke (T) nagyobb a negatív struk
turális tényező abszolút értékénél (-S).

5. területi típus: A pozitív területi tényező értékénél (T) nagyobb a negatív
strukturális tényező abszolút értéke ( - S). 

6. területi típus: A pozitív strukturális tényező értékénél [G1 nagyobb a negatív
területi tényező abszolút értéke (-T). 

7. területi típus: Mind a strukturális tényező értéke [G1S mind a területi tényező
értéke (T) negatív, de a strukturális tényező abszolút értéke (- S) nagyobb,
mint a területi tényező abszolút értéke (-T). 

8. területi típus: Mind a strukturális tényező értéke (S), mind a területi
tényező értéke (T) negatív, de a strukturális tényező abszolút értéke (-S) 
kisebb, mint a területi tényező abszolút értéke (-T).

Az első négy területi típusba tartozó megfigyelési egységekre az átlagosnál
gyorsabb növekedés a jellemző, míg a második négy területi típus megfigyelési
egyHégei az átJagoH fejlődéstől elmaradnak. Természetesen az osztályozás más
képpen i:-; elvégezhető, pl. STILWELL mindössze 6 területi típust különböztet
meg, ít:1. 1-eR és 2-es típust, továbbá a 7-es és 8-as típust egy-egy típusba
vonja össze. Ez az összevonás azért tehető meg, mert e típusok egymástól
alig-alig különböznek.

áA. oszté.lvozásnak másfajta megoldását jelenti az, ha a hatásrány-analízist
összekc1pc,.;0Jjuk clustoranalízissel. Ebben az esetben a típusokat a területi
tényezők értékének és a strukturális tényezők értékének elusterezése révén
kapjuk. A típusalkotás elvégezhető kartográfiai úton is (lásd részletesebben
az encsi járá« demográfiai eredményeinek értékelésénél).

A módszer eredményeinek jósága szempontjából igen fontos, hogy helyesen
válaRFzuk ki a vizsgále.t hoz:

í M tanu I mánvozandó időintervallumot,
-- ,1 házi,·évet," illetve

- az egyes területi egységek aggregáltsági szintjét.
A haJái-mrány-anaJíziHsel végzett eddigi vizsgálata.inkból arra a _következ

tetéHre jutottunk, hogv e módszer sikeresen aJkalm,1zható -- a fentiek analó
giájára, a népeHi-:ég korcsoportonkénti megoszlásának, illetve foglalkozási
Rzerkezote változáPána,k elemzéséhez.

A vizsgált terület megválasztása és jellemzése 

Szárnítá,:ainlrn,t az encsi járáa 82 községére végeztük. A járás Borsod-Abaúj
?emplén megye kedvezőtlen természeti adottságú, iparilag fejletlen, agrár
~ellegü, aprófalvas térsége. A körzet 1960-70 közötti népesedési folyamatainak
Jellegzetességeit kívántuk feltárni az elemzés során. Ahhoz, hogy ezt meg
VálaRzolhassuk és egyben magyarázatot adjunk arra, hogy miért e térségre
esett a választásunk, röviden át kell tekintenünk 1960-ig a térség népesedési
folyamatait.
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Népesedési folyamatok az I. világháborúig

A járásban kialakuló demográfiai folyamatokat az I. világháborúig a belső
adottságok, a terület eltartóképessége, a - többnyire szíikös - adottságokra
kialakított, községről községre is változó közösségi reagálások (kivándorlás,
vándormunka, születéskorlátozás "Mí! í1 szabták meg.

Miután a járás keresőinek négyötöde a mezőgazdaságból élt, első renden
a mezőgazdaság eltartóképessége alakította a népesedési folyamatokat.
A járás hegy- és dombvidéki tájainak agrár-eltartóképesaége már a múlt
század közepén telítődött. Ekkor az ökológiai adottságok és a mezőgazdaság
szerkezete közötti összirn,ng is megbomlott.
A czázad második felében a gabon11konjunktúra, a kedvező piaclehetőségek

(a vasúthálózat kiépülése előtt a járás községei a Felvidék piacain előnyben
voltak az Alfölddel szemben), s nem utolsó sorban a növekvő lakosság igénye
a legelők, rétek feltörését, a még moglevő erdőterületek további irtását,
a szántónak az ökológiai adott.ságokhoz képest túlzott terjeszkedését eredmé
nyezte, s ez nem párosult a mezőgazdaaág általános korszerűsödésével, beltér
jesedésével. Így tL járás népeBségHzám:L a termőterület növekedése ellenére
már a múlt század végén elérte a mezőgazdar-tág eltartóképességének felső
határát.

A Miskolc-e-Kassa vasútvonal megnyitása (1860) fokozta a Hernádvölgy
forgalmi szerepét, ugyanakkor a Zempléni-hegység lábán futó útvonal veszített
jelentőségéből. Ebben fL7. időszakban a járásban számottevő gyáripr:1r nem
alakult ki.

A fenti okok következtében a magas természetes szaporodás ellenére a körzet
népességszáma 1870 és 1910 között ;;ta,gnált (1 %-kal csökkent).

E stagnáló népességszám mögött már olyan jelenségek húzódtak meg, melyek
kihauisa» máig érződnek, sőt felerősödve ncipjainpban súlyos demográfiai (társa
dal mi-gazdasági) egyensúlyzavarhoz vezettek.

A járáson belül n területi egyenlötlenségek kialakulása, felerősödése a
demográfiai folyamatok terén is jelentkezik, illetve tükröződik már. 1870 é HH 
1910 között különösen a Zempléni-he(J:IJ8P.(J falvaiból nagyarányú. az elvándorlás;
a népesség száma 15%-kal osökkont ; a Csereháton al ig változott (a csökkenés
mindössze 0.4%). a kedvezőbb ö vuEóWC3C ndottságú, forgalmilag feltárt Hernád
völirv falvaiban viszont némiképp növekedett í1 lakosság száma (4%-kal).
különösen OM jobbparti, vasúti fővonalhoz jutot.t, a völgysíkon gazdálkodó
falvakban [CMM a növekedés majd 12%). A Hernádvölgy községeiben a növeke
dés meglehetősen egyenletes volt, míg a Csereháton a kép mozaikszerű: a kis
és középparaszt.i falvakban e S népesség számottevően 5MMWŐ nagymértékben
csökkent, f:1 mezéígazdasági cselédek, napszámoaok által lakott falvak népesség
szá ma (gyakran erősen hullámozva ugyan) általában emelkedett.

A járásban n kivándorlás ellenére agrártúlnt5pesedés lépett fel, s jelentkeztek
ennek következményei, a paraszti b'irtok elaprózódása, az élet- és versenyképes
parasztgazdaságok csekély száma, elszegényedés.

őP elvándorlás s egyeR falvak népességszámának csökkenése ellenére a demoq
ráf'iai struktúra kevéssé torzult. A magas természetes szaporodás következtében
a korstruktúra /iatalosabb volt az országos átlagnál. Az elvándorlás szelektivitása
sem érvényesült olyan mértékben, mint a későbbi évtizedekben, a gazdálkodás
alacsony termeléstechnikai szintjén pedig a helybenmaradók képzettsége,
ismeretei, vállalkozókedve stb. nem játszott különösebb szerepet.
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Népesedési folyamatok a két v·ilágháború között

A járás népesedési folyamatainak irányai, jellege keveset változott a század
első évtizedeiben. Teljesen változatlan maradt a járás gazdasági struktúrája s
ennek következtében a népesség foglalkozási szerkezete. Még 1949-ben is a községek
négyötödében 70% felett volt a mezőgazdasági keresők aránya.

Ez a szinte megbontatlan agrártársadalom súlyos demográfiai (s természetesen
gazdasági) egyensúlyzavarokat, problémákat hordozott. Az egyensúlyzavar min
denekelőtt a terület eltartóképessége s az itt élő lakosság száma közötti eltérések
növekedésében mutatkozott. A népesség száma - több évtizedes stagnálás
után - a körzet egészében növekedett, a foglalkozási átrétegződés híján
növekedett a mezőgazdaságból élők száma is.

1910 és 1949 között a járás lakossága 64 649 főről 72 983 főre emelkedett
(12,9%-os növekedés). A népességnövekedés nem a belső erőforrások bővülésé
nek, a munkaalkalmak gyarapodásának volt a következménye, hanem kény
szerítő körülmények hatására történt_ Az I. világháború után a tömeges kiván
dorlás lehetőségei megszűntek, Miskolc, Diósgyőr s a kialakuló sajóvölgyi
iparvidék népességfelvevő-képessóge korlátozott volt, így a népességnövek
ménynek csak egy része tudott elvándorolni.

A visszafogott elvándorlás következtében a demográfiai struktúra ugyan
kiegyenlített maradt, ám a gazdasági bázis és a demográfiai felépítmény közötti
egyensúly egyre inkább megbomlott. 1949-ben a járás agrárkereső-sűrűsége
20,9 fő/km2 volt; becslések szerint a két világhoború között a mezőgazdasági
munkaerő harmadát-kétötödét nem igényelte volna a gazdálkodás.

Népesedési folyamatok 1949 -1960 között

Az 1949. évi népazámlálás a két világháború közötti időszakhoz viszonyítva
még szinte változatlan állapotokat rögzített. (Az újjáépítés évei alatt a ter
melőerők területi olhelvezkedése nem változott, a földosztás átmenetileg
rögzítette ;.w: agrártári-;adalmat.) A népszámlálás utáni hónapokban azonban
a demográfiai folyamatok, a demográfiai struktúra átalakulása hihetetlenül
felgyorsultak. A járás demográfiai feszültségeinek 1negoldási lehetősége·i talállcoztalc
az ország ·igényeivel.

1949 után Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem mezőgazdasági munkahelyei
nek száma is ugrásszerűen növekedett; 1949-ben az ipari létszám 62 ezer fő,
1955-ben 89 ezer fő, 1962-ben 112 ezer fő volt. A létszámnövekedés - a megye
iparának merev térszerkezete következtében - az Ózd-Sajóvidék-Miskolc
tengelyre szorítkozott ugyan, de az itt fellelhető munkaerőtartalékokat már
az ötvenes évek elejére felemésztette, fl az iparvidék vonzása a megye távolabbi
területeim is kiterjedt.

Ugyanakkor a járásban évtizedek folyamán kialakult agrártúlnépe.sedést
a szövetkezeti gazdálkodás térhódítása nyilvánvalóvá tette, a felgyülemlett
agrárnép-felesleg kevéssé kötődött a földhöz. A közlekedési lehetőségek gyors
megváltozása (I 949-ben a körzet 39 községe rendelkezett tömegközlekedési
kapcsolattal, 1955-ben már 77) lehetővé tette a napi munkábajárást.

, Mivel a munkaerőt vonzó központok a járás határain kívül, a községek több
segétől egy-másfél-két órányira helyezkednek el, a foglalkozási átrétegződés
szükségszerűen támogatja az elvándorlást. Az ötvenes években azonban
fékezte az elvándorlást

6
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- az iparvidékek korlátozott fogadóképessége (kisvolurnenű s néhány tele
pülésre koncentrált állami lakásépítés),

- a saját erőből történő áttelepülés ekkor még többnyire hiányzó anyagi
eszközei,
s az a tény, hogy a lakóhelyükön kívül munkát vállalók zöme korábban
a mezőgazdaságban dolgozott, igy érthetően jobban kötődött lakó
helyéhez, a ,,kétlaki" életforméhoz.

I. táblázat

A f orJlalkozási átréter;ez(klé1, alalculása az encsi járásban
Hl48-1870

]O,Jg 1060 JD70

Népgazdn:--llgi ág

I I
-

keresők Úti!:IZ(•:-; kerosők Öi:!81-Cö keresők

I
összes

szú.ma keresők ~'/.{Ll1lU keresők száma keresők
%-{dn:u1 %-á.bnu %-ában

Ipar, építőipar I 3 038 0,20 G 2ílH IU,02 8 261 ao.e
)1ezőgazdaság I 24 950 75,fiH 22 311 (i0,22 J l 796 43,7

Szállítás I 794 2,411 2 437 (\,58 2 665 D,9 
I

Kereskedelem I 540 1,04 I 359 3,f\7 l 402 5,2

Egyéb
I

3 694 11, rn 4 !i74 12,ül 2 878 10,(i

Összesen 33 025 -/-~oo,oo :n 040 I 100,00 I 27 002 I 100,00

1949 és 1960 között még növekedett az encsi járás lélekszáma, 7 2 983 főről
74 996 főre (2,8%-kal). A népességgyarapcdás mögött azonban már egyre
fokozódó mérvű elvándorlás húzódott meg. A ellentétes hatások eredőjeként
9000 főnyi vándorlási veszteség érte a járá:-it. Az elvándorlók többsége az ipar
vidékek közelében fekvő községekbe vándorolt. Tapasztalható, de nem vált
tömegessé a körzeten belüli vándorlás: a Hernádvölgy jobb forgalmi fekvésű
községeiből az elvándorlók helyébe a forgalmilag elzárt csereháti, zempléni
községek lakói húzódtak. Az ingázás m'Íalt fokozott jelentőségűvé válik a forgalmi
fekvés, s már ekkor meg,inditl a falvak közötti erőteljes differenáálódás.
A községek népmozgalmát a közepes vagy nagymérvű természetes szapo

rodás és a közepes vagy nagymérvű elvándorlás jellemzi, A magas természetes
szaporodás s a fokozódó elvándorlás eredőjeként u falvak változatlan lakosság
számot jelző ,,nívófelület" közelében helyezkednek el. A kiegyenlített vándor
lási egyenleggel vagy vándorlási nyereséggel rendelkező mintegy tucatnyi
község többsége a Hernádvölgy déli szakaszán helyezkedett el. A Cserehát
községeinek legtöbbje (36 faluból 18) 15-20%-0f, vándorlási veszteséget
szenvedett.

A járás községeinek népmozoalmi tipusai még nem tükrözik egyértelműen
a meginduló demográfiai eróziót. Ez mindenekelőtt az országos átlagot messze
meghaladó természetes szaporodásnak köszönhető.

Az encsi járást a korábbi évtizedekben is jellemezte a magas természetes
szaporodás és a fiatalos korstruktúra. Még az ötvenes években is az országos
átlagot messze meghaladó volt a születési gyakoriság és így a járás a borsodi
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iparvidék (és részben távolabbi városok, iparvidékek) egyik legfontosabb
munkaerŐ'utánpótló területévé vált. E szerepkör sajátossága, lwgy miután ezekben
az években az ipartelepítés nem volt munkaerőre orientált, az ipar, építőipar
munkaerő-ellátása nagytávú ingázással, illetve kényszerű ellcöltözéssel járt együtt
a körzetben.

Az elvándorlás a korábban felgyülemlett egyensúlyzavarok, demográfiai feszúlt
séqek levezetéséhez járult hozzá, noha a fokozódó gyorsaságú elvándorlás poten
ciál isan már magában rejtette a későbbi egyensúlyzavar kialakulását. (Önrna
gálmn a korstruktúra változása is egyre kevésbé tette lehetővé a következő
években az igen magas születésszám fenntartását.) Annak ellenére, hogy az
elvándorlás bizonyos demográfiai egyensúlyzavarok mérsékléséhez vezetett,
az ötvenes éoek: végére korántsem, alakult ki egyensúlyi állapot, sőt egyidejűleg
több egyensúlyzavar-típus alakult lei.

1. Az elvándorlás, a foglalkozási átrétegződés, illetve ingázás ellenére még
korántsem állt helyre a munlcaerőlcínálat és igény egyensúlya. A gazdasági akti
'vitá., alacsony, a mezőgazdasági keresők foglalkoztatottsága alacsony szintű,
a gazdálkodás adott struktúrája mellett továbbra is agrártúlnépesedés tapasztal
ható a körzet legnagyobb részében. Mindez indokolja a további elvándorlást.

2. Az ingázás mivel az ingázók céltelepülései a körzeten kívül esnek -
nem járult hozzá a körzet egészében n, munkaerőkínálat és szükséglet egyen
kúlyának helyreállításához. Ennek egyrészt ga,zdaBági következményei lettek,
mri,krészt a nagyfokú ingázás újabb feszültségek forrása lett; növelte az elván
dorlási kedvet, túlzott terhe/cet rótt a munkavállalókra, s a körzetben lakó, de a
körzeten kívül dolgozó munkavállalók lakóhelyei nem részesültek a szükséges
infrrtktrukturá!is beruházásokban sem.

3. Még csak korlátozott területen, főképp a, Cserehát magjának néhány
község6ben alakultak ki a népesséq strnlctúrájában egyensúlyzavarok (rohamos
elv(rndorlás, elöregedés, a születések számának nagyfokú csökkenése stb.).
Az encsi járásban kialakult sajátos és területileg is differenciált demográfiai
folyamatok .iB indokolják e térség elemzését.

Az encsi jaras 1960-1970 közötti demográfiai folyamatának 
vizsgálata hatásarány-analízissel 

. Vizsgálatunkaf két lépcsőben hajtottuk végre: először a foglalkozási szer
kezet változására, majd a korcsoportonkénti megoszlás alakulására végeztünk
olernzést.1

A hatásarány-analízist az első esetben úgy építettük fel, hogy a telepü
lések jelenlevő népességét aktív, illetve inaktív keresőkre és eltartcttjaikra
továbbá az aktív keresőket: ipar+ építőipar, mezőgazdasági és tercier ága
z~than foglalkoztatottakra bontottuk fel. Ezek az alapadatok képezték vizs
galatunk bázisanyagát az első analízis elvégzéséhez. A korcsoportonkénti
elemzéshez a települések jelenlevő népességszámát férfiakra és nőkre, továbbá
~ követ,kező korcsoportokra osztottuk fel: 0-14 éves, 15-19 éves, 20-29
evef:, 30 39 éves, 40 49 éves, 50 54 éves, 55-59 éves és 60-évesre.

1 A számításokat az MTA SZTAIU CDC 3300-as típusú számítógépén végeztük.
A. program kipróbált formában az érdeklődők rendelkezésére áll.

5*
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1 ;ra 
2 lffll
3 tZZJ

1. ábra. Az 1960-1970 közöt.t a korcsoport.onként.i rnogoszlásban bekövot.kozet.t st.ruk
turális változás iránya. l = l,O felelt, 2 = l-0,4, :1 = 0,:!-(-0,,1), 4 = -0,:\- ( -1,0),

5 = - 0,1 alatt

,.
211111 
3~

4E3 
5l}>J

2. ábra. Az 1960-1970 között a korcsoportonkénti megoszlásban a területi hatás iránya.
l = 10,1 felett, 2 = 5,1-10,0, 3 = 5,0- (-5,0), 4 = -5,l- (-10,0), 5 = -10,l

alatt
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Erre a részletes korcsoportonkénti felosztásra azért volt szükség, hogy ezzel
is precízebbé tegyük a számításainkat.

Ezek után elvégeztük a két hatásarány-analízist és a 2. táblázatba foglalt
eredményekhez jutottunk.

1 1111] 
2 -3 ITil1Ill
4 [I] 
5 D .

:t ábra. Az 1960-1970 közöt.t o. fogla.lkozási szerkezet váll ozúsában a területi tényező
hatása. I= 10,1 fpfett, :l = 4,1-10,0, :l = 4,0- (-4,0), 4 = -4,l- (-10,0), 5 =

-10, I ofat t

1~

2~ 

3tzd 
41\::::::j 
5 r:-:-:-7 

t..:..:..:.J

4- ábra. Az I 960- 1970 között a foglalkozási szerkezet változásában a strukturális
tényező hatása. 1 = :3,1 felett, 2 = 1,1-3,0, 3 = 1,0- (-1,0), 4 = - (-1,1-3,0),

5 = -3,l alatt
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Az összefoglaló tábla adatainak kiértékeléséhez felhasználtuk a kartográfiai
módszereket is. A területi, strukturális és kompetitív tényezőket mindkét
vizsgálat esetén kartografáltuk (1 -6. ábra), illetve pontdiagramokban ábrá
zoltuk (7-8. ábra).

1~ 

2ffl 
3~

4UJJ 
5 r-:7 L:...:....:_:J

5. ábra. Az 1960-1970 között a foglalkozási i:;zerkezet,ben bekövet.kezot.t kompetitív
változás tendenciája. l = 10,1. felett, 2 = 4,1-10,0, :i = 4,0- (-4,0), 4 = -4;1-

(-lü,0), 5 = -J0,l alatt

6. ábra. Az 1960-1970 között a korcsoportonkénti megoszlásban a két tényező együttes
változásának (kompetitív) hatása. 1 = 10, 1 felett, 2 = 5,0-10,0, 3 = 5,0..,..- (-5,0),

4 = 5,1- (-10,0), 5 = -10,l alatt
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s

(Kl 
+ 10
/\ 4 - 10 
0 t. - - t.
V -1.--10
- -10 >

l ábra. A foglalkozási szerkezetet, alakító területi és strukturális tényezők pontdiagramja.
z ábrán feltüntetésre került a két tényező együttes (kompetitív) változása + = 10,1 
felett, /\ = 4,1-10,0, 0 = 4,0- (-4,0), V = -4,1- (-10,0), - = -10,l alatt



2. táblázat

A foglalkozási szerkezet-változás (I), illetve a korcsoportonkénti változás (2) 1u:ttá8arány-analízísének eredményei az 1960-1970-es
-idószakm

Települések _T_e_rü_le_ti_té_n_y_ez_ő_:Tl--1 Stru:turálisjtényez: (S) I Kompetitív ténye: (K) I Boudville-léle osztályo,ás

I 1 I 2

Abaújkér
Abaújalp
Abaújvá
Kéked
Pányok
Zsujta
Alsóvada
Aszaló
Baktaké
Beret
Detek
Boldogko
Arka
Boldogk
Csobád
Encs
Abaújde
Fügöd
Gibárt
Felsődob
Felsőgag
Alsógagy
Csenyéte
Gagyapá
Felsővad
Abaújlak
Gadna

1\ettó relatív változás 

1. I - 5,91 14,96 I 2,99 -- 1, 71 - 8,90 16,67 - 2,92 13,25 6 4
ár 2. - 2,76 - 4,97 I 0,93 - 9,96 - 3,69 - 4,02 - 1,83 - 5,93 6 8
r 3. I - 7,08 6,50 - 1,15 2,26 - 5,93 4,23 - 8,23 8,76 8 2

4. -11,32 -12,73 3,17 1,07 14,49 -13,80 - 8,15 -11,66 6 6
5. -18,28 -20,14 - 2,82 1,32 - 15,47 - 21,47 -21,10 -18,82 8 6
6. - 8,89 -41,76 2,15 2,65 -11,04 -44,41 - 6,74 39,11 6 6

sz 7. 5,59 3,19 - 3,93 0,90 9,52 2,28 1,66 1,09 5 2
8. 17,39 14,72 -- 1,04 1,05 18,44 13,67 16,35 15,77 5 2

k 9. - 2,86 - 5,07 - 1,63 0,00 - 1,23 - 5,07 - 4,49 - 5,00 8 8
10. - 3,05 0,94 - 1,01 - 1,56 -- 2,04 2,50 - 4,06 - 0,62 8 5
11. - 8,08 --10,03 -··- 4,12 0,77 - - 3,96 -10,81 -12,20 - 9,26 8 6

"váralja 12. - 3,38 - 5,58 4,42 - 0,46 - 7,80 - 5,12 1,04 - 6,04 3 8
13. - 7,37 - 9,48 -- 7,17 - 0,03 - 0,20 - 9,46 -14,54 - 9,51 8 8

őújfalu 14. 4,91 2,53 -- 1,72 - 0,06 6,64 2,59 3,19 2,47 4 4
15. 15,42 12,79 1,65 -- 0,18 13,77 12,97 17,07 12,61 2 4
16. 49,48 36,40 7,03 ' - 1,16 42,45 37,55 56,51 35,24 2 4

vecser 17. 9,43 6,94 3,20 - 1,25 6,23 8,19 12,63 5,69 2 4
18. 10,02 7,52 0,65 I 1,51 9,37 i 6,01 10,67 9,03 2 2
19. 5,60 3,19 I 5,79 0,61 - 0,19 2,58 11,39 3,80 1 2
20. 4,24 6,82 0,34 I 0,36 4,58 7,18 - 3,90 - 6,46 6 6sza - - I I - -

y

I

21. -13,99 -13,92 I - 3,25 0,77 - 10,74 - 14,69 - 17,24 - 13,15 8 6
-13,34 I 3,55 I

-lG,89 822. - 14,82 -- - 0,45 - 9,79 14,37 15,27 8
23. 1,96 -- 0,36 I - 0,43 - 2,03 2,39 1,67 1,53 -- 2,39 4 7

ti 24. - 23,51 -25,26 - 10,71 l,60 -12,80 -26,85 -34,22 - 23,66 8 3
ász I 25. - 3,76 - 5,95 1,60 - O,ll - 5,36 - 5,84 - 2,16 - 6,06 6 8I

\
26. - 6,44 - 8,57 - 4, 18

I
3,15 - 2,26 -11,72 10,62 - 5,42 8 3

27. 10,76 8,24 - 3,09 0,44 13,86 7,80 7,67 8,68 4 2



Kupa 28. 1,41 - 0,90 - 3,31 0,29 4,72 - 1,19 - 1,90 - 0,61 5 6
Forró 29. 18,32 15,63 7,07 l,55 11,25 17,17 25,39 14,08 2 4
Fancsal 30 - 3,13 5,34 0,21 0,20 3,34 - 5,54 -- 2,92 - 5, 14 6 3
Fulókércs 31. 2,73 0,39 - 1,94 0,29 4,67 0,11 0,79 0,67 4 2
Fáj 32. 14,42 16,:H 3, 13 0,42 - 11,29 15,95 -17,58 16,79 8 8
Litke 3:3 13,97 15,93 - 5,61 1,00 - 8,37 14,94 - 19,58 16,93 8 8
Szemere 34. 6,61 8,73 2,92 1,34 - 3,68 - 7,39 - 9,52 10,07 8 8
Gagybátor 35. 11,51 13,53 ! 0,55 0,45 12,06 13,97 -10,96 13,08 6 3
Gagyvendégi 36. 18,19 15,50 2,96 1,07 21, 15 14,43 15,23 16,57 4 2
Gönc 37. 47,69 4,26 3,49 0,01 51,18 - 4,27 44,20 4,27 6 6
Göncruszka 3 ·- 2,08 4,01 1,02 0,54 0,16 - 3,47 4,00 4,55 8 8
Halmaj 39. 25,40 22,54 0,4S 1 l ,19 24,92 23,74 25,S8 21,35 2 4
Hernádkércs 40. 5,38 22,25 4,74 0,25 0,65 22,00 10,12 22,50 8 8 ::r;

;,..
Kiskinizs 41. 3,29 5,49 0,54 0,45 2,75 5,94 3,83 5,03 8 6

,.;
' - - :,..

Nagykinizs 42. 7,62 10,16 2,30 1,20 5,33 8,95 9,92 11,36 8 2
en 

- - >~Szentistvánbaksa 43. 1,53 I - 0,78 3,88 ' 0,16 5,41 0,94 - 2,35 - 0,62 5 6 :,..zHernádvécse 44. - 10,38 1,53 0,74 0,05 9,65 1,48 - ll,12 1,58 8 2 ><!
Hernádpetri 45. -10,55 12,58 5,55 0,62 5,00 --11,96 -16,10 13,20 8 8 >z
Puszbaradvány 46. 5,40 ' 3,00 2,94 0,63 8,25 2,37 2,53 3,63 4 2 ~
Hidasnémeti 47. 6,20 1,19 1,26 0,42 4,94 l,61 7,46 0,77 2 4 N

H

Hernádszurdok 48. 2,56 0,22 2,18 0,35 4,74 I 0,58 0,38 0,13 4 5
u,

-

Tornyosnémeti 49. 4,78 6,95 1,77 O,li 3,00 7, 12 6,55 6,78 8 6
Homrogd 50. 4,69 2,30 5,68 1, 15 10,37 3,45 0,99 - 1,15 5 4
Monaj 51. 9,21 -13,25 3,95 0,33 - 5,26 - 13,58 13, 16 12,92 8 6
Ináncs 52. 11,47 8,85 0,08 I 1,09 11,39 9,94 11,55 7,76 2 4
Kázsmárk 53. 5,75 0,37 2,94 1,75 8,69 1,38 2,81 - 2,12 4 7
Krasznokvajda 54. ·- 25,18 -11,06 0,82 (),45 25,00 11,5() 24,36 10,61 6 6
Büttös 55. 14,91 12,29 4,57 0,41 19,48 12,71 10,34 11,88 4 4
Kány 56. 12,80 - 14,78 4,05 0,26 8,74 -- 15,04 16,85 -14,52 8 6
Keresztéte 57. 13,47 - 15,4.4. 3,94. n, 19 9,52 15,63 17,41 15,25 8 6
Parnlény 58. -18,95 20,79 6,:73 1,69 12,21 22,48 25,68 19,10 8 8
Perecse 59. 24,13 - 25,85 - 4,81 1,39 19,32 24,46 28,94 27,24 8 8

CD :,.,



s 

(K)

+ 10 <
A S - 10 
O 5 -- 5 
~ -5 --10 
--10 

8. ábra. A korcsoportonkénti szerkezetet alakító területi és strukturális tényezők pont
diagramja. Az ábrán feltüntetésre került a két tényező együttes (kompetitív) változása.+ = 10,l felett, A= 5,1- 10,0, 0 = 5,0- (-5,0), V = -5,0- (-10,0), - = -10,1 

alat.t



2. táblázat jolytawsa

Területi tényező (T) Strukturális tényező (S) Kompetetlv tényező (K) Nettó relatív változás I Boudvi\le-féle osztályozás
Települések I1 2 2 1 2 2

---------- ---- -----
I

Szászfa 60. -16,64 --17,í9 - 3,02 0,50 13,62 -18,28 -19,66 - 17,29 8 6
Léh 61. 3,13 12,95 3,51 1,84 6,64 14,79 0,38 11, 11 5 4
Méra 62. 0,28 2,00 1,02 0,79 0,í4 2,79 1,30 J ,21 1 6
Novajidrány 63. e.sn 5,54 0,01 -- 0 66 6,29 6,20 - 6,31 4,88 8 4
Garadna 64. 4,18 1,81 0,50 0,23 3,68 1,58 4,68 2,04 2 2
Pere 65. -13,21 0,34 - 1,03 0,57 -12,18 0,91 -14,24 0,23 8 3 :i1
m;)rnádbüd 66. -29,74 2,79 2,58 - 32,52 -11,08 -26,95 7 (i

;.-
4,25 6,83 ,-.,

;.-,
Hernádszentandrás 67. 7,92 5,88 1,94 1,14 5,97 4,74 9,86 7,02 2 2 "':,.
Rásonysápberencs 68. 0,81 - 4,48 3,29 I 0,27 2,48 - 4,21 - 4,10 - 4,75 7 8 ?:i:,.,
Selyeb 69. 2,70 - 4,91 2,10 0,13 0,60 - 4,:8 - 4,80 5,04 8 8 '.,;

><
Abaújszolnok 70. 8,27 -10,36 2,97 0,92 5,30 -11,28 -11,24 9,44 8 6 ;:..

~
Nyésta 71. -15,89 -17,81 4,56 0,24 - 11,33 -17,57 -20,45 -18,05 8 8 :,..

r
Szalaszend 72. 12,30 9,74 0,53 0,24 12,83 9,99 +11,77 9,50 4 4 e
Szikszó 73. 10,73 8,16 7,27 0,23 3,46 7,93 18,00 8,39 2 2 U1

Telkibánya 74. -19,68 -13,61 3,48 0,83 -16,20 -14,44 -23,52 -12,78 8 6
Vilmány 75. 5,54 3,14 0,68 1,49 6,23 4,63 4,86 1,65 4 4
Fony 76. - 7,31 -10,47 4,16 0,48 3,15 -10,95 -11,47 - 9,99 8 6
Hejce 77. -10,59 -12,62 2,93 2,90 7,65 --15,52 --13,52 9,72 8 6
Mogyoróska 78. - 3,60 - 5,80 6,38 0,89 2,77 - 4,91 --10,04 6,69 7 8
Regéc 79. -14,95 -16,89 5,34 0,82 9,61 -16,07 -20,29 -17,71 8 8
Vizsoly 80. 32,70 - 5,74 5,29 0,23 37,99 - 5,51 27,41 - 5,97 4 8
Hernádcéce 81. - 0,32 - 2,59 5,24 0,33 4,92 - 2,26 -- 5,56 - 2,92 7 8
Korlát 82. -11,85 13,86 2,96 0,96 - 8,89 -14,82 -14,81 -12,90 8

-'° 01
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A térképek készítésével azt kívántuk elérni, hogy az egyes tényezőkben
kialakuló fő tendenciákat, változási irányokat szemléltetni tudjuk. Az egyes
ábrákon magas értékkel azok a települések szerepelnek, melyeknél a változás
iránya az adott, tényező esetében igen pozitív volt. Az alacsony értékkel az
igen kedvezőtlen irányú változásokat jelöltük. A településeknél a foglalkozási
szerkezetben, illetve a korcsoportonkénti megoszlásban a stagnáló térségeket
a 3-as kategóriák jelzik. Az ábrákról az olvasható le, hogy a foglalkozási szer
kezetben bekövetkezett változások ütemének területi differenciálódását a kor
csoportonkénti megoszlásban bekövetkezett területi, strukturális és kompe
titív változások üteme követi.

Az encsi járás foglalkozási szerkezetében és korcsoportonkénti megoszlásában
a pozitív értékek a Hernádvölgyében találhatók. A Hernádvölgyben a lassan
növekvő, vagy stagnáló népességű települések élesen elhatárolódó tengelyt
alkotnak. Ez összefügg azzal, hogy e területnek jó közelekedéi kapcsolatai
vannak a miskolc= hidasnémet.i vasútvonal és a, közút révén a Miskolc környéki
iparvidékkel. Az életkörülmények szempontjából is a Hernádvölgye van
a legkedvezőbb helyzetben. Ez az oka többek között annak, hogy ebbe az
irányba is megindult az áttelepülés a térség kedvezőtlen adottságú területeiről,
a Cserehát és a Zempléni hegyvidék térségeiből. Ezt tükrözi e térségben a kor
csoportonkénti megoszlás kedvezőtlen irányú elmozdulása is.

Az elvándorlás folyamata oly mértékben felgyorsult a fentebb jelzett térségekben,
hogy ma már kiszabadult a belső és külső szabályozhat6ság al6l (a népesség belső
egyensúlyra való törekvése, társadalmi befolyásolás, a lakóhely munkaerő
kínálata, az életkörülmények színvonala, s sajátos törvényszerűséget ,,sza-
badesés" alakított ki. Az elköltözés a közöseégek család, község
elvárásává vált, különösen a fiatalokkal, az először munkáhalépőkkel szemben.
Épp ezért ma már sok községben, községkörzetben az egyébként hatékony
beavatkozás - a termelőszövetkezeti gazdálkodás jövedelmezőségének foko
zása, a munkakörülmények javítása, a munkaalkalmak választékának bőví
tése, az életkörülmények javulása - sem hozza meg a várt eredményt. A ván
dormozgalom demográfiai következményei mint a demográfiai struktúra
torzulása, a természetes szaporodás visszaesése elszabadultak a kiváltó
okoktól, s a járás e területein visszafordíthatat.lan folyamattá váltak. (Leg
alábbis a pillanatnyilag rendelkezésünkre álló eszközökkel nem lehetne e demog
ráfiai folyamatokat alapvetően befolyásolni.)

Az elvándorlás méretei olyméwű egyensúlyzavarokra, demográfiai torzulásokra
vezettek, amelyek kérdésessé teszik e térségek falvainak fennmaradását, illetve
fenntarthatóságát.

A továbbiakban vizsgáljuk meg részletesebben :s haté.aarány-unalfzisböl
nyert foglalkozási szerkezet változásának, illetve a korcsoportonkénti meg
oszlás változásának területi típusait (lásd 9. és 10. ábra). A típusok kialakít.á
sához a korábban már leírt BouDVILLJdeie osztályozást használtuk fel.

A 9. ábrából az olvasható le, hogy az 1960 1970 közötti időszakban a
foglalkozási szerkezet é8 változásának üteme 1-1 legkedvezőbben a, Hernád
völgyében alakult. E területet az átlagnál gyorsabb fejlődés jellemzi. A Hernád
völgy alsó szakaszé.t Szikszótól Méráig az l-es (Gibárt, Méra) és a 2-es (Szikszó,
Encs, Fügöd, Forró, Ináncs stb.) területi típus községei alkotják. A Hernád
völgyének felső szakaszát a 4-es (Fulókércs, Szalaszend, Pusztaradvány,
Vilmány, Vizsoly, Hernádszurdok) területi típus községei adják. A Hernádvöl
gyében a két fő típus, az alsó és felső szakasz, elhatárolhatósága a vizsgált
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9. ábra. Boudvillo-féle osztályozás az encsi járás foglalkozási szerkezetére. A típusok
elhatárolását lásd a szövegben
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10. ábra. Boudville-féle osztályozás az encsi járás korcsoportonkénti megoszlására.
A típusok elhatárolását lásd a szövegben
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időszakban már arra utalt, hogy a ,,szabályszerűen" kialakított stagnáló
- növekvő népességű községekből álló hernádvölgyi tengely 1970 után össze
zsugorodik ~.z alsóhernádvölgyi szakaszra, de még ebbe az övezetbe is beékelő
dik pl. Aszaló, Nagykinizs, Hernádkércs kedvezőtlenül alakuló foglalkozási
szerkezetével, illetve erősen csökkenő népességével. A Hernádvölgyön kívül
kedvezőbb helyzetben csak az állami gazdasági iizemegységgel rendelkező
Gagyvendégi és az igen magas természetes szaporodású Büttös, Gadna és
Csenyéte - cigánybkosság ! - van.

A kiegyenlített demográfiai folyamatokkal jellemezhető terület is a Hernád
völgyében húzóclik. A hernádvölgyi tengelybe beékelődik néhány kedvezőtlen
kormegoszlású település (Felsődobsza, Hernádkércs, Szentistvánbaksa, Kis
kinizs stb. [lásd 10. ábra]). A járásban a Cserehát és a Zempléni-hegység fal
vaiban alakul igen kedvezőtlenül a foglalkozási szerkezet és a korstruktúra
(magas az egyedülálló időskorúak aránya, a családtöredékek aránya, alacso
nyabb a megyei átlagnál a házasok aránya stb.). A lako ·ság iskolai végzettsége
és szakmai képzettsége elmarad a megyei, s méginkább az országos átlagtól.

Épp e tér ·égek legkedvezőtlenebb helyzetű fulvai han alacsony a szülctéa
szám (Parnlény, Perecse, Mogyoróska, Pányok, Monaj, Keresztéte, Szászfa
stb.). A kedvozőtlen helyzetű községekben az életkörülmények alakulása és
a demográfiai folyamatok társadalmi feazültsógekhoz ,,streHRz" vezettek,
s ennek egyik következménye a születések alacsony száma.
A járás csereháti és Zempléni-hegységi területén a foglalkozáei szerkezet ked

vezőtlen alakulását a korcsoportonkénti megoszlás kedvezőtlen változása is
követi, de a korcsoportonkénti változás üteme lassúbb. Az említett térségekből
az áttelepülés csak fokozatosan valósul meg.

Az 5., 6., 7. és 8. területi típus községeit az elnéptelenedő települések közé
kell sorolni. Népesedési folyamataik aligha fordíthatók vissza. A települések
helyzetének megítélésekor azt is figyelembe kell vennünk, hogy mióta tart
az elvándorlás folyamata. Néhány esetben épp a hosszan tartó elvándorlás
eredménye a viszonylag kedvezőbb helyzet, az elmúlt évtizedek során rt
,,vándorlásképes" népesség már eltávozott é1-, ezért mérséklődik az elvándor
lás üteme (pl. Zsujta).

Ha megvizsgáljuk az ingázásnak a népesedési folyamatokra, mindenekelőtt
a vándormozgalomra gyakorolt hatását, akkor megállapíthatjuk, hogy az nem
egyértelmű. Kedvező ingázási feltételek mellett - megoldván a foglalkoztatáai
gondokat - mérséklődik az elvándorlás, vagy a beköltözés célpontjává válik
a település (mint a Hernádvölgy Encstől délre fekvő szaka.. zán néhány község).
Kedvezőtlen feltételek esetében azonban egy idő múltán a napi munkábujé.rás
az elvándorlás előidézője lehet. A napi 3 4 órás vagy olykor még hosszabb
idő csakhamar áttolepedésre készteti az eJjár6kat; velük költözik a család iH,
azok a családtagok is, akik egyébként még kötődtek valamilyen formában
lakóhelyükhöz (termelőszövetkezeti tagság, munkaválln.lás a szövetkezetben
stb.),

Ez a folyamat zajlik napjainkban a Hernádvölgy északi községeiben,
a domb- és hegyvidék peremein (Felsővadász, Kupa, Baktakék stb.), itt új
,,stressz-övezet" van alakulóban.

A foglalkozási átrétegeződés forrása ma már elsősorban nem a foglalkozás
váltás, hanem az, hogy a mezőgazdaságból nyugdíjba menők helyét nem
lehet betölteni, az újonnan munkába lépők az iparban vagy a tercier szektor
ban helyezkednek el. Márpedig az újonnan munkába lépők kevésbé kötődnek
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a lakóhelyükhöz, mint a korábbi foglalkozásváltoztatók. Itt ismételten meg
említjük, hogy az elvándorlás bizonyos arányokon felül önmagát erősítő
folyamattá válik, s meghaladhatja azt a mértéket is, amely a fenti tényezők
alapján indokolt lenne.

Végezetül pedig vizsgálatunk alapján az encsi középfokú körzetben tapasz
talható jelenlegi demográfiai egyensúlyzavarok a következőkben foglalhatók
össze.

1. A viharos gyorsaságú, szelektív és fékezhetetlen elvándorlást a népesség
reprodukciója nem tudja ellensúlyozni; a népesség struktúrája erősen
torzul.

2. Nem állt helyre a termelés ·igényei és a munkaerő közötti egyensúly sem ;
egyes területek munlmerőfeleslege a napi-heti ingázással egyenlítődik ki;
de mutatkozik munkaerőhiány is (elsősorban a kvalifikált munkaerő terén
a járás egészében, a mezőgazdaság munkaerőhiánya egyes községekben).

3. A körzeten belüli különbségek fokozódása szintén egyensúlyzavarokra vezetett.
A munkaerő kínálata és kereslete közti egyensúlytalanság megoldásának
egyik módja, az ingázás maga is feszültségek forrásává vált (elsősorban
a, kedvezőtlen körülmények között ingázók körében).

(Beérkezett: 1980. április 25-én.)

TRODALOM

1. ASHBY, L. D.: 1968. Th0 shift and share analysis. Southern Economic Journal 34.
42H-425. o.

2. lJAR.TA GY.-J3ELUSZKY P.-BERJtNYI J.: 1975. A hátrányos helyzebű területek
vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Földrajzi Értesítő, 24. 299--390. o.

3. B.8AUDRY, R. and MAETJN. F.: Hl79. Shift-share analysis revisited: The allocation
effect and the stability of regional scructurc, a, comment. Journal of Regional
Science 1 !.l. 389-392. o.

4. BELUSZKY P.: J 977. Krasznokvajda - egy alsófokú központ ( ?) gondjai a Csere
hüton. Földrajzi Értesítő, 26. :149-386. o.

5. BELUSZKY P.: 1979. Borsod-Abaúj-Zemplén megye falusi településeinek típusai
(Tetepülösformaló folyamatok a megye falusi térségeiben). Földrajzi Értesítő, 28.
3:19-370. o.

6. J3ELUSZKY P.-SIKOS T. T.: 1979. A faktor- és clustcranalí.zis alkalmazasa a területi
kutatásokban (Borsod-Abaúj-Zomplén megye falusi települései tipizé.lésanak pél
dáján). Szigma, 12. 191-209. o.

7. J3ERZEG, K.: 1978. The empirical content of shift-share analysis. Journal of Regional
Science 18. 463-470. o.

8. EDWARDS, A. J.: 1976. Industrial structure and regional change: A shift-share ana
lysis of the British Columbian economy 1961 -J.970. Regional Studies IO. 307-317. o.

!J. FLOYD, C. F. and SIRMANS, C. F.: 1973. Shift and share projections revisited. Journal
of Regional Science 1:3. 115--:-120. o. . . . . .

10. H:8RZOG, H. W. and OLSEN, R. J.: 1977. Shift-share analysis revisited: the allocation
effect and the etability of Regional structure. Journal of Regional Science 17. 441-
454. o.

11. HERZOG, H. V. and OLSEN, R. J.: 1979. Shift-share analysis revisited: The allocation
effect and the stability of regional structure, a reply. Journal of Regional Science J 9.
393-396. o.

12. JA.MES, F. and HUGHES, H.: 1973. A test of shift and share analysis as a predictive
device. .Iournal of Regional Science 13. 223-231. o.

13. KALBACHER, J. Z.: 1979. Shift-share analysis: A modified approach. Agricultural
Economics Research :n. 12-25. o.

14. LACKÓ LÁSZLÓ: 1978. A ,,shift and share" eljárás alkalmazási lehetőségeiről. Terület
rendezés, 3. sz. 67-71. o.



200 BELUSZKI PiÍ.L-SIKOS T. TAMÁS

15. LUKÁCS J.: 1975. Kölcsönhatások az aprófalvas körzetek és a gazdaságilag elmara
dott területek között Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Területi Statisztika 25.
422-429. 0.

16. J\ÍALÉZIA, E.: 1978. Standardized share analysis. Journal of Regional Science J 8.
283-292. o.

17. NEMES NAGY J. (szerk.): 1977. Regionális gazdaság-földrajzi gyakorlatok. ELTE TTK
jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 221. o.

18. NovÁK Z.: 1973. Az aprófalvak demográfiai helyzete és perspektívái ,,A település
hálózat demográfiai vizsgálatának néhány kérdése" c. kötetben, Budapest 76-84. o.

19. RICHARDSON, H. W.: 1978. The state of regional economics: A survey articlo. Tnter
national Regional Science Review a. 1-4.8. o.

20. SHAFFER, R.: 1979. Determinant-s of the competitive share in Wisconsin coun ties,
1962-1972: Tho role of govurnmont policy. The Annals of Regional Seit-me,, J:L
67-80. 0.

21. STILWELL, F. J_ B.: 1969. Regional. growth and atructura! adaptation. Orban St.u
dies 6. 162-178. o.

22. ZIM1VIERMAN, R. · 1975. A variant of the shift and share projection forrnula.tion.
.Iom-nal of Romona! Science 1.5. 29-38. o.

,,SHlFT AND SHARE" ANALYSIS IN REGIONAL l-tESEARCH

Shift, analysis has been applied in Hungary in two fields until now; in the examinut.iou
of regional economic growth on the one hand and in the regional. analysis of employment
in the socialist industry on the other. In regional research the possibility of wide-range
application is provided by the relatively simple structure and easy I nanageability of the
method. In the present study the method itself, as well as application possibilities in re
gional researches, furthermore, a concrete regional application are presented.

Computation were made for 82 villages of tho Encs district. Analysis of this district was
justified by specific and regionally differentiated demogruphionl processes. The district is
a less industrialized, agricultural region of the county Borsod-Abaúj-Zemplén with many
small villages and unfavourable natural endowments. Through our exarninat.íons we wished
to reveal the characteristics of demographical processes in the district between 1960 and
1970. Computations were made in two steps: firstly changes in t.he occupational structuro.
then the distribution by age groups were analyzed.

For an evaluation of the results cartographíoa! methods wore utilized, Loo. Present
disturbances in the demographioal equilibrium in the Encsi district can be summed up as
follows:
1. Very fast and selective rnigrat.ion over which there is no longer control, cannot be com

pensated by the reproduction of the population; the structure of the population is becom
ing strongly distorted.

2. Balance between demands of product'ion and supply of the labour force has not been re
established either; labour surpluses of individual areas aro lovollecJ out by daily or
weekly commuting; but, on the other band, also labour shortage is appearing (first
of all that of qualified labour in the whole diet.rict und of ugricul turai labour in some
villages).

3. Increasing differences wüh'iri_ the area have led to balance disturbances as welt. Commuting
being one of the ways to solve disequilibrium between labour supply and demand bas
also become a source of tensions (first of all among those commuting under unfavour
able conditions).

«SHIFT AND SHARE>> AHADl13 B 06DACTH61X vlCCflE,[{OBAHl151X

WnqJT-aHaJ1!13 8 uaureü crpaue {10 HaCTO,Il1.(Cf"O BpCMCHH MCITOJlb30BaJ1C51 a nnyx oönacnix;
C O}l;HOH CTOpOHbl, rrpn l13Y'!CHHM pocra perHOH3JlbHOH 3f(OHOMHKM H, C npyror! CTOpOHbl, npa
Tepp1-1rop1-1aJ1bHOM 3H3J1!13C KOJlM'IeCTBa 3aH51TblX B COl(H3JlHCTHqec1wl1 npOMbl!IJJlCHHOCTl-1. 803-
MO)l(HOCTb unrpoxoro l-lCITOJlb30BaHl-151 B p3Ml{3X TCppHTOpH3JlbHblX HCCJlC}l;OBaHMH oőecnexaaa
CTC51 ö.naronapa OTHOCHTCJlbHO npocroro CTJ)YKTYJ}HOro llOCTpOCHl-1,I ,[(aHHOrO MCTO,'(a H JlCrKOCTH
B paöore C Hl-IM, 8 ,'(3HHOt't pasnaöorrce .llaCTC,I !13JlO)l{CI-IHC caxoro MCTOga H, nanee, B03MO)I{•
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HOCTet'l ero 11cnOJ1b30B3HH51 B TeppHTOp113JlbHblX 11CCJTe/J,OB3HH51X Ha npnwepe KOHl(peTHOro Tep
p11TOpH3JlbHOrO OŐCJTe/J,083HH51.

PaClJMTbl npOB0/1,MJIHCb no 82 cenaa ye3/J,3 3H'!. AH3Jll13 nOJ10}1(eHM51, CJIO)Kl1Bllleroc51 B 3TOM
yeane OŐOCHOBblB3JIC51 H3Jll14HeM cneurnjJ11l!eCKHX 11 Tepp11TOp113JlbHO /J,11!pcjlepeHI_\l1pOB3HHb!X
AeMorpacp114ec1<11x npoueccos . .[\aHHbrt'l yesn npe/l,CT3BJT51eT coöoü HHAYCTp11aJ1bHO OTCT3JTbrtt, no
CBOeMy xapaxrepy arpapnuü peruou OŐJ13CTM Eopuron-Aőayá-Sewnnen e MCJll{l1Ml1 CCJT3Ml1 11
1-1e6J1aronp11.51THblM11 npHp0/1,HblMM oco6eHHOCT51MM. nocpC/1,CTBOM o6CJIC/J,0B3HM51 H3Me43Jl0Cb
s1,1.51sneHMe cneu11cjJ111z11 ncworpadn-vccxax npoueccon yeana s nep110A 1960-1970 rr. Pacuersr
npueonunacs B naa arana: B 1-1343Jle 3H3JIM311pOBaJTHCb H3MCHCHl151 B crpyicrype 33H51TOCTl1, a
noTOM qiopMMpOB3Hl1C 331-1.51TOCTH no B03pOCTHblM rpyrmaa.

Flpu Ol~CHl(C pe3yJTbT3TOB OŐCJTCAOB3Hl1~1 11cnOJ1b3083Jll1Cb T31()KC M B03MO)!(HOCTM, 33JIO)!(eH
HblC B tcaprcrpaqinuectcux wercztax. Hapyureaus ACMOrpacjJHl!CCl(OfO paBHOBeCl-151 B yesne 3HlJ B
HaCT0.51ll]CC BpCM5J MOryT 6blTI, ccjlopMyJTMpOBaHbl CJTCAYIOll]HM o6pa30M:
I. vlCJ(JIIOlJMTCJTb!-10 66ICT()bll\ ceJJeJ(TMBHblt'l 11 HeJ(OHTpOJ111pyeMblt'l OTJIMB HaCCJTC!-11151 He CMOrJla

ypanuouecirn, panponyro \ll5J HaCeJle!-11151; crpykrypa HaCCJTeHM51 4pe31lbllJat'!Ho 11CI(a3HJTaCb.
2. He llOCCTaH0811JlOCb paanouecne MC}l(/J,Y nOTpe61-10CT51M11 npOH31lOACTlla H paöoseü CHJTOt'l;

H3ŐblTOtJHa.51 pa60<1a51 CHJTa OTAeJlb!-lblX MCCT!-IOCTeH Bblpa3Hl1BaeTC5J nocpeACTBOM C)Ke/1,HCB
HblX 11 e)!(C!-let1eJlb!-lblX Ma5JTHHl(Ollb1X noe3A01(; HO no11MetJaeTC51 raioice H !-ICXB3Tl(a paöoxeü
CHJlbl (no BCeMy ye3AY, B nepnyio oxepens, B OTHOWC!-IMM l(ll3Jll1(jJMU11pOBélHIIOt'l pa6o4et'l CMJlbl,
11ecjJeUMT paöoveü CMJ!bl no ceJJbCKOMY X0351t'ICTBy B OTACJlbHblX ce.nax).

3. Ycyry6J1e1-111e pa3JIH'IHií B J)3Ml(3X per1101-1a T31(}1(e np11BOAHJI() I( 1-1apyweHI1IO paBHOBeCH51.
Ü/1,HMM M3 MeTOAOB pCWC!-11151 npoűncau 1-1ec6aJ1a1-1c11poBaHHOCTH cnpoca 11 npe,n:JJO)l(CHl151 pa-
60<1et'l CMJlbf 5JBJJ51eTC51 M351THHl<OBOe ABH}l(eHHe, HO 11 OHO CT3JTO OAHHM 113 npH411H aanpn
}l(CHIIOCHf. (B nepnyro Ol!CJ)C,[\b, cpenn ytlélCT!-1111(08 raicoro ABH)l(Cl-11151, )'CJIOBl151 «oroporo
51 BJ15JIOTC51 !-IC)',ú08JICT80p11TCJlbl-lblMM.)
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