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Bevezetés

A települések helyválasztása, élete, fejlődése, terjeszkedése, vagy éppen stagnálása és elhalása sok 
esetben még napjainkban is jelentős mértékben függ a természeti adottságoktól. A településeket fellendítő, 
vagy elsorvasztó ún. földrajzi energiáknál a hétköznapi szemlélő számára is sokkal szemléletesebben 
jelentkeznek a természeti környezet kézzel fogható gazdálkodást, építkezéseket befolyásoló jelenségei, 
úgy mint a domborzat, a vízrajz, vagy a klíma (lovász Gy. 1982; Marosi s. – szilárd J. 1974).

A településeket, mint működő rendszereket felfoghatjuk természeti, társadalmi, gazdasági és műszaki 
adottságok egységeként. Ezen adottságok (szférák) egymással szoros kapcsolatban állnak és összességében 
egy tetraéderrel szemléltethetők legjobban (TóTh J. 1981). A szoros kapcsolatból adódóan nehéz egy 
konkrét falu vagy város, sőt általában a települések életét döntően, kizárólagosan meghatározó természeti 
adottságokat megnevezni. Hiszen pl. a társadalmi igények vagy a gazdasági érdekek a természeti környezet 
bizonyos adottságainak megítélését időben jelentősen befolyásolják, sőt ezen igények és érdekek bizonyos 
esetekben a természeti adottságokkal teljesen ellentétes irányba is mozdíthatják a településfejlődést.

A természeti környezet időben stabil és instabil tényezők integrált egysége. Ezek térbeli feltárásának, 
térképen való ábrázolásának nagy a jelentősége. A geológiai felépítés, a talaj, valamint a domborzat 
orográfiai sajátosságai egy adott mikrorégióban emberi léptékkel számolva stabilnak tekinthetők. A 
klimatikus, hidrológiai és növényzeti viszonyok azonban már évszakonként is módosulnak. Ezen instabil 
tényezők ismerete sok esetben még fontosabb, ugyanis hatásmechanizmusuk a települések életére sokkal 
összetettebb.

A komplex természeti-környezeti viszonyok alapos ismerete és településtervezési célú értékelése 
legfőképpen városesztétikai, környezetvédelmi és műszaki kérdések megoldásában, valamint a különböző 
létesítmények optimális térbeli elhelyezésében nyújt jól felhasználható információkat, de nem hanya-
golhatók el a higiéniai és a településszociológiai vonatkozásai sem (PaP N. – áCs M. – soNKoly b. 2004).

A települési szintű döntéshozásban leggyakrabban használt térinformatikai elemzés a valamilyen 
szempontrendszer szerinti területminősítés. Ez jelenthet pl. mezőgazdasági termőhely minősítést, 
környezetterhelhetőségi vizsgálatot, környezet-egészségügyi minősítést, tájesztétikai értékelő rendszert, 
természetvédelmi vagy éppen beépíthetőségi minősítést (lóCzy d. 2002).

Ahhoz, hogy egy település (mint rendszer) folyamatosan, zökkenőmentesen működjön, a vezetőknek, 
döntéshozóknak ismernie kell a természeti adottságokat, valamint a társadalmi, gazdasági és műszaki 
szférák által támasztott igényeket, a bennük működő folyamatokat. Ezeknek a folyamatoknak a feltárása 
az egyes részterületeken dolgozó szakemberek feladata. Ők a vizsgálati eredményeiket hatástanulmányok 
formájában adják a döntéshozóknak. Ezeknek a tanulmányoknak az elkészítéséhez, de több ilyen tanulmány 
eredményeinek együttes feldolgozásához és a végső döntés előkészítéséhez is kiváló eszközök lehetnek a 
geoinformatikai programok.

Ezek a hatástanulmányok tehát az irányító és döntéshozó szervek munkáján keresztül (közvetett módon) 
segítséget adnak a település természeti környezetének védelméhez, a társadalmi, gazdasági, műszaki 
szféra igényeinek ésszerű kiszolgálásához (Kőszegfalvi gy. – PaP N. 2007; lászló M. – PaP N. 2007).
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Ebben a vizsgálatban egy olyan hatástanulmányi szinten elhelyezkedő elemzést mutatunk be, amelyben 
feltárjuk Pécs fejlődésére ható egyes természeti adottságok településfejlesztő hatását. Ez a tanulmány 
elméletileg a városi településrendezési- és településfejlesztési terveken keresztül befolyásolhatja az 
önkormányzati döntéseket, amelyek egy jobb, élhetőbb környezetet eredményeznek a lakosságnak.

A természeti adottságok Pécs fejlődésére gyakorolt hatásának vizsgálata IDRISI 
programmal

1. ábra. Pécs és környéke digitális magassági modellje, valamint 
a város beépített területének változása 1783–1988 között

A földrajztudományban többféle település-
környezet-minősítő tematikus térkép 
is ismert (lovász Gy. 1965, 1977, 1982, 
1985, 1989). Ilyen a lejtőkategória, 
a lejtőkitettségi vagy a mikroklíma 
térkép. Míg korábban egy ilyen térkép 
megszerkesztése hosszabb időt és 
jelentős emberi munkát igényelt, addig 
ma a modern informatikai eszközökkel ez 
néhány gombnyomással létrehozható. Ez 
természetesen csak akkor működik ilyen 
egyszerűen, ha rendelkezésre áll a vizsgált 
területről kész digitális domborzatmodell. 

A jelenleg ismertetett vizsgálathoz az 
1967-es, 1:25.000 térképről digitalizált 
szintvonalak segítségével hoztunk létre 
digitális domborzati modellt (1. ábra). 
Ebből számítottunk lejtőkitettségi és 
lejtőmeredekségi térképeket.

A kitettségi térkép pixelei 0° és 360° 
közötti azimut értékeket vettek fel. Mivel 
ez a koordináta érték ilyen formában 
nem volt használható településkörnyezet 
minősítésre, ezért átosztályoztuk őket. A 

különböző fő- és mellékégtájak mikroklímájuknak megfelelően északtól dél felé növekvő pontértékeket 
kaptak: É = 1, ÉK és ÉNy = 2, K, Ny és sík = 3, DK és DNy = 4, D = 5 (2. ábra).

A lejtőmeredekséget a hazánkban hagyományosan használt mértékegységben,%-ban számítottuk ki. Az 
elemzések megalapozásához ebben az esetben is újraosztályozást kellett végezni. Kétféle szempontot is 
figyelembe véve, kétféle osztályszélességgel is elvégeztük az átsorolást. Az elsőben fontos volt a részletes 
vizsgálathoz a nagyobb számú kategória, így tíz százalékonként „húztunk” egy határt. Itt 1-es értéket kaptak 
a 0–10%-os, a 10–20%-os lejtők 2-est, egészen 90–100% = 10 pontig. Az így kapott réteget a későbbiekben 
csak az alaprajzi terjeszkedés számszerű jellemzésénél használtuk fel (3. ábra).

Mivel a későbbiekben ismertetésre kerülő alaprajz-terjeszkedési vizsgálatok során más jellemzőkkel is 
összhangba kellett hozni a meredekségi pontszámokat, így egy új szempontrendszert is ki kellett alakítani. 
Ebben a második esetben a magyar mezőgazdaságban régóta használatos kategóriákba soroltuk át a 
képelemeket: 25% fölött = 1; 18–25% = 2, 12–18% = 3, 5–12% = 4, 0–5% = 5. Ezek a kategóriák elsősorban 
a különböző földművelési módszerek számára használható területekről adnak információt, de ezek az 
értékek minden bizonnyal hasonlóképpen érvényesülnek a településterjeszkedést meghatározó tényezők 
esetében is. Így ez a réteg már alkalmassá vált a későbbiekben bemutatásra kerülő településterjeszkedési 
modellben való felhasználásra is.
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A lejtőmeredekség és a lejtőkitettség arányának változása Pécs beépített területén

A települések alaprajzi fejlődésük során különböző meredekségű és kitettségű felszínek felé terjeszkednek. 
Az empirikus vizsgálatok alapján kimondták, hogy a legkedvezőbb viszonyokat hazánkban a sík, vagy síkhoz 
közeli területek és lehetőleg délies kitettségű, lankás lejtők képviselik. Vajon mennyire érvényesül ez az 
elmélet a gyakorlatban? Hogyan lehet ezt számszerűen megvizsgálni?

A hagyományos kartográfiai módszerek alkalmazásakor igen nagy munkát jelentett egy sok részletet 
tartalmazó térképről a foltok területének a lemérése. Ma már a planiméter helyett térinformatikai 
programokat használnak, használunk erre a célra. Az IDRISI-ben az EXTRACT modul alkalmas különböző 
értékek kivonására egy előre definiált maszk alól. Jelen vizsgálat során arra is kíváncsiak voltunk, hogy 
vajon Pécs különböző korokból származó, digitalizált alaprajzai milyen lejtőkitettségi és lejtőmeredekségi 
kategóriákba eső területeket fedtek le.

A létrehozott lejtőkategória és lejtőkitettség térképekre „fektettük” rá az 1783–84-es, az 1856–60-as, 
az 1880–81-es, az 1950-es, az 1967-es és az 1989-es térképekről leolvasott alaprajzokat. A kapott adatokat 
a vágólapra másolva MS Excel programba vittük át, és ott értékeltük ki a különböző időkeresztmetszetek 
jellemzőit, ott készítettük el az összefoglaló diagramokat.

2. ábra. Pécs és környékének lejtőkitettségi térképe
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A kapott lejtőkitettségi adatok egyértelműen mutatják, hogy Pécs az összes vizsgált időkeresztmetszetben 
uralkodóan délies lejtőkre települt, kihasználva azok előnyös adottságait (4. ábra, 1. táblázat). Az égtájak 
szerinti megoszlásban azonban észrevehető eltolódás következett be a vizsgált két évszázad alatt. Míg a 
18. század végén Pécs beépített területének több, mint fele feküdt déli lejtőn, addig ez az arány az 1960-
as évek végére egyharmadra, a rendszerváltás környékére egynegyed részre csökkent. Ezzel párhuzamosan 
a másik két délies irány nem mutat markáns változást. A keleti és nyugati irányultságú lejtők szerepe 
azonban észrevehetően megnőtt a vizsgált időintervallumban. Az északias lejtők továbbra is alárendelt 
szerepet játszanak, de a medence déli oldala felé terjeszkedő régi és új kertvárosi rész hatására feltűnően, 
mintegy hétszeresére nőtt az ÉK-i és ÉNy-i lejtők beépítettsége.

3. ábra. Pécs és környékének lejtőkategória térképe

1783–84 1856–60 1880–81 1950 1967 1988
É 0,3% 0,8% 0,9% 1,8% 1,8% 1,4%
ÉK 0,4% 1,6% 1,9% 3,3% 3,3% 2,9%
K 1,9% 7,0% 8,4% 10,8% 11,3% 12,6%
DK 22,4% 22,9% 19,8% 17,7% 17,8% 16,8%
D 54,2% 46,2% 42,4% 35,9% 35,5% 27,4%
DNy 14,7% 14,3% 15,3% 16,3% 16,3% 16,9%
Ny 4,6% 5,5% 6,3% 8,0% 7,8% 11,4%
ÉNy 1,1% 1,1% 3,1% 4,1% 4,1% 7,9%

1. táblázat. A lejtőkitettségi arányok változása Pécs beépített területén 1783 és 1988 
között
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közötti meredekségű, beépített lejtők részaránya és nő meg észrevehetően a 10–40%-os domboldalaké.

A 20. század első felében a Pécsi-vizet szabályozták, mocsaras síkságát lecsapolták, így jöhetett létre a 
medence D-i felén a területileg némileg elkülönült Megyeri Kertváros. A II. világháború után a lakáshiányon 
az állami kézbe került szén- és az akkor beinduló uránbánya vállalatok próbáltak segíteni a város K-i és Ny-i 
részén épített lakónegyedekkel. Ekkor kezdődött meg a hegyoldal nagyobb mértékű beépítése a Magaslati 
úton és környékén. Ennek a jelentősége azonban eltörpül az 1970–80-as években, a medence D-i peremén 
végrehajtott panel városrész megépítése mellett.

4. ábra. A lejtőkitettségi arányok változása Pécs beépített 
területén 1783 és 1988 között
(A diagram nem tartalmazza a sík területek arányát, csak a 
táblázatban szerepelnek ezek az adatok!)

A lejtőkategória térképek kiértékeléséből 
hoztuk létre a 5. ábrát és 2. táblázatot. Ezekből 
kiolvasható, hogy a település az elméleti 
következtetésekkel összhangban elsősorban 
a kislejtésű területeket részesítette 
előnyben az elmúlt évszázadokban lezajlott 
terjeszkedése során. Azonban a lankás 
és a meredek lejtők részvételi aránya 
észrevehető mértékben módosult a vizsgált 
korszak településfejlődési tendenciáitól 
függően. A város legjellemzőbb K–Ny-i 
terjeszkedési iránya mellett a 19. század 
elejétől megfigyelhető az É-i részek beépítése 
is, így az 1830-as években a domboldali 
temetőket megszüntették és újakat 
jelöltek ki a mocsaras sík szélén. A hegylábi 
területek völgyeiben és szélesebb hátain 
bányászkolóniák létesültek, a szőlőterületek 
is egyre több helyen beépültek. Ennek 
köszönhető, hogy a vizsgált időszakok közül 
csak 1880–81-ben csökken le 60% alá a 0–10% 

5. ábra. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása 
Pécs beépített területén az 1783–1988 közötti időszakban

Lvov Kertvárosnak köszönhetjük azt, hogy 
Pécs beépített területe jelenleg 70%-ban 
0–10%-os, azaz sík, vagy közel sík felszínen 
fekszik. Az új városrész ugyanis erősen 
ellensúlyozza a Mecsek egyre jelentősebb 
mértékű beépítését. 

A hazai vizsgálatok között kevés 
olyat találhatunk, amelyik az alaprajz-
terjeszkedés szempontjából minősítené a 
természeti adottságokat. A következőkben 
egy olyan vizsgálatot mutatunk be, amely 
során a geoinformatikai módszerekkel 
„megfogható”, tehát térben elhelyezhető 
és súlyozott pontokkal ellátható, természeti 
adottságok alapján minősítjük Pécset és 
környékét.
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alaptérképen, ahonnan digitalizáltuk őket. Raszterizálás után előállítottunk egy olyan új réteget, amin a 
pixelekhez kötött érték a víztől mért távolságot jelentette. A már meglévő lejtőkitettségi és a másodszorra 
kialakított lejtőmeredekségi térképhez hasonlóan ezt a víztávolság térképet is újraosztályoztuk. A vizes 
területektől távolodva öt, növekvő pontszámú kategóriát alakítottam ki. A 0–100 m = 1, 100–200 m = 2, 
a 200–300 m = 3, 300–400 m = 4, a 400 méternél nagyobb víztávolságú képelemek pedig 5-ös értéket 
kaptak.

Pécs természeti környezetének minősítése természeti adottságok alapján

A természeti adottságok közül kettő számszerűsíthető tényezővel már foglalkoztunk az előző fejezetben. 
Ezek a lejtőkitettség és a lejtőkategória térképek, illetve rétegek voltak. Ezeken kívül még egy 
számszerűsíthető tényezőt használtunk fel, ez a felszíni vízfolyásoktól és a mocsaras területektől mért 
távolság. A nedves területek altalaja építkezésre nem, vagy nehezen alkalmas, továbbá a magas talajvíz 
vagy a belvíz az épületek felvizesedéséhez, azok állagromlásához vezethet. A nedves, párás, ködös 
környezet és a felvizesedett épület a lakók egészségét is veszélyezteti.

A jelentősebb patakok és csatornák, valamint a tavak és a mocsaras területek fel voltak tüntetve az 

2. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Pécs beépített területén az 
1783–1988 közötti időszakban

1783–84 1856–60 1880–81 1950 1967 1988
 0,0–10% 67,9% 61,1% 58,1% 63,6% 63,6% 70,5%
10,1–20% 28,4% 32,7% 32,4% 25,1% 25,1% 21,1%
20,1–30% 2,9% 4,2% 6,2% 6,9% 6,9% 5,6%
30,1–40% 0,3% 1,2% 2,3% 2,9% 2,9% 1,9%
40,1–50% 0,3% 0,4% 0,6% 1,0% 1,0% 0,6%
50,1–60% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2%
60,1% – 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0%

6. ábra. Víztávolságtól függő pontozás 2% alatti lejtésű területeken (a 2%-nál 
meredekebb lejtők szintén a legmagasabb értékű kategóriába tartoznak)
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Csakhogy az így kapott rétegen olyan területeket is találhatunk, ahol minden bizonnyal jelentéktelen 
a közeli víz negatív hatása, mert jelentősen magasabban fekszenek annál. Így leválogattuk az eredeti 
lejtőmeredekség térképről a 2%-nál kisebb lejtésű területeket. Valószínűsíthetően ugyanis ezek a területek 
azok, ahol a felszíni vizek hatására megemelt talajvíz, a belvíz, vagy az esetlegesen jelentkező áradás 
elérhet, így kárt okozhat a lakókörnyezetben. Miután a 2%-nál meredekebb lejtőknek szintén a legmagasabb 
(5-ös) pontszámot adtuk, megkaptuk a környezetminősítéshez felhasználható részeredmény-réteget, amin 
a 2%-nál kisebb lejtésű területek a víztávolságtól függően kaptak pontot (6. ábra). 

A település-terjeszkedési szempontú, természeti adottságokon nyugvó, relatív súlyozású 
környezetminősítő térkép létrehozásához összeszoroztuk a lejtőkitettségi, a lejtőmeredekségi és a 
víztávolságot mutató rétegeket. Az így kapott eredményrétegen a képelemek maximum 15 pontot kaphattak 
(7. ábra).

A környezetminősítő térképet szemlélve egyértelműen látszik, hogy őseink nem véletlenül telepedtek 
meg ezen a helyen. A minősítő térképen a belváros és a környező területek képviselik a legmagasabb 
pontokkal jellemzett részek közül a legnagyobb kiterjedésű foltot. A későbbi korok terjeszkedési irányait 
pedig jól magyarázza a belvárostól K-re és Ny-ra, a hegylábi területeken húzódó, igen magas pontokkal 
jellemzett, többé-kevésbé összefüggő sáv.

7. ábra. Pécs település-terjeszkedési szempontú, természeti adottságokon nyugvó környezet-
minősítő térképe (a jelmagyarázatban a pontértékek szerepelnek)
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Településterjeszkedési vizsgálat

Elkészítettünk egy településterjeszkedési vizsgálatot is az IDRISI program segítségével. Egy távolság- és 
környezetminőség-függő költségfelületet hoztunk létre a raszteres rétegen egy (vagy több) előre megadott 
kiindulási pontból, vagy kiterjedt területtől számítva.

A terjeszkedési modell első lefuttatásakor a kiindulási központ Pécs belvárosa volt. A kapott réteg jó 
lehetőséget adott a modell és a valóság (a korábbi alaprajzok) összehasonlítására. A természeti adottságok 
ugyanis csak kismértékben változtak az elmúlt évszázadokban. (Ugyanez már nem mondható el a társadalmi 
tényezőkről.) 

A költségfelület kialakítása után kapott réteget 16 színfokozattal jelenítettük meg. Majd beállítottuk a 
megfelelő maximum és minimum értéket. A 8. ábrán látható eredménytérképen az eltérő színekkel jelölt, 
különböző minőségű területek határai lényegében izovonalaknak tekinthetők, amelyek a központtól való 
távolodás során azonos energia-befektetést, vagy költséget igénylő távolságokat jelölnek ki. Igyekeztünk a 
megjelenítendő maximum érték határát úgy kiválasztani, hogy az izovonalak a lehető legjobban igazodjanak 
a mai határokhoz, és elég sűrűn helyezkedjenek el ahhoz, hogy összehasonlítási lehetőséget adjanak a 
korábbi időszakokra vonatkozóan is. 

8. ábra. Pécs természeti adottságokon nyugvó, belváros központú 
terjeszkedési modellje, 16 színfokozatú megjelenítéssel (a 
jelmagyarázatban a terjeszkedési „költségpontok” színkulcsai 
láthatók)

Erről az első terjeszkedési modell 
térképről megállapíthatjuk, hogy 
a virtuálisan terjeszkedő városunk 
növekedési üteme és iránya részben 
nagy hasonlóságokat mutat a valódi 
Pécs fejlődésével, részben eltér attól. 
A maximálisan 100, illetve 200 ponttal 
jellemzett belső izovonalak által 
lehatárolt területek nagy hasonlóságot 
mutatnak Pécs 18–19. századi alaprajzi 
változásával. Itt is elsősorban a K–Ny 
irányú terjeszkedés a hangsúlyos, 
szemben az észak-délivel. 

A következő ütemben, a kb. 600 
ponttal jellemezhető izovonalig 
áthelyeződik a fejlődés iránya az É-i 
hosszabb-rövidebb völgyekre és lankás 
hegyhátakra. Ezzel párhuzamosan egy 
erőteljes DNy-i nyúlvány is megjelenik. 
Míg az előbbi fejlődési irányok a 21. 
századi valós településterjeszkedés-
hez közel állnak, addig az utóbbi 
irányban jelentős lakó-, vagy ipartelep 
még nem alakult ki. 

A 600 pont fölötti izovonalak sűrűsödése-ritkulása nagyjából a jelen és a jövő folyamatainak feleltethetők 
meg. Ismét a K–Ny irányú terjeszkedés felgyorsulása jellemzi ezt az időszakot a modellben. Ez részben igaz 
is a jelenleg megfigyelhető folyamatok tükrében, főleg a Ny-i és a DK-i részeken, ahol családi és sorházas 
településrészek indultak erős fejlődésnek, hipermarketek létesültek, ipari üzemek települtek. A jövőben is 
elsősorban ezek az irányok lesznek mérvadók a modell szerint. 

Jelentős különbséget látunk azonban a modell és a valóság között a belvárostól délre eső területen. 
A Pécsi-medence vizenyős, mélyebb része a modellben kifejezetten erősen akadályozza a terjeszkedést, 
jobban, mint a Mecsek. Ezt az akadályt a modell inkább keletről való megkerüléssel győzi le. Hogyan lehet 
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ekkora eltérés a valóság és az egyközpontú modell között ezen a területen, ha a többi részen viszonylag 
jelentős az egyezés? Úgy, hogy a modellbe nincsenek beépítve azok a társadalmi igények, amelyek a 
mocsaras részek lecsapolásához és rajta keresztül egy nagyforgalmú főút építéséhez vezettek, ami új 
városrészek kialakulását indukálta a medence D-i oldalán. 

A természeti adottságokon nyugvó település-alaprajz terjeszkedési modelljének másodszor történő 
lefuttatásakor már több terjedési központot is megadtunk. Ezek azoknak az egykor önálló településeknek 
a magjai, amelyek összenövéséből mára kialakult Pécs mai képe. Az előzővel megegyező megjelenítési 
beállításokat tettünk azért, hogy a két végeredmény összehasonlítható legyen.

Az eredményként kapott 9. ábra Pécs belső részének korai fejlődési irányait és ütemét nagyrészt az 
előző modellhez hasonlónak mutatja. Megfigyelhető a K–Ny-i elnyúlás és az É–D irányú akadályoztatás. 
Feltűnően gyors terjeszkedést mutat azonban nyugaton Rácváros, Patacs és Magyarürög, valamint keleten 
Mecsekszabolcs. A nyugaton látható, Pécs méretét megközelítő településegyüttes azonban a valóságban 
nem nőtt össze ilyen gyorsan. Ezek a magok ugyanis nem rendelkeztek akkora településfejlesztő gazdasági 
erővel, mint Pécs. A K–Ny-i fejlődési irány ebben az esetben is meghatározó marad a későbbi időszakokban is, 
sőt az előző esethez képest gyorsabb terjeszkedési ütemet diktál. A medence déli oldalán fekvő Nagyárpád, 
de még inkább Málom elszigetelten fejlődik a modell szerint. Ez az elszigeteltség a már tárgyalt társadalmi 
igények megjelenítésének hiánya mellett a kevésbé kedvező természeti adottságoknak is köszönhető.

9. ábra. Pécs természeti adottságokon nyugvó, többközpontú terjeszkedési modellje, 16 színfokozatú 
megjelenítéssel (a jelmagyarázatban a terjeszkedési „költségpontok” színkulcsai láthatók)
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A természeti adottságokon nyugvó terjeszkedési modell harmadik lefuttatásakor elsősorban a közeljövő 
fejlődési tendenciáira voltunk kíváncsiak. Ezért kiindulási központnak Pécs 1988-as katonai felmérési 
térképéről digitalizált beépített területét tettük meg. Azonban most már más megjelenítési beállításokat 
alkalmaztunk mint az előző két esetben. Egyrészt megnöveltük az izovonalak sűrűségét, másrészt egységes 
alapra helyeztük az izovonalak viszonyrendszerét. Az első lépésre azért volt szükség, mert elsősorban a 
közeljövő rövid távú változásait kívántuk részletesebben megvizsgálni. A másodikra pedig azért, mert az 
így kapott településterjeszkedési réteg a későbbi vizsgálatok eredményével is összehasonlíthatóvá vált. 
Az utóbbi tulajdonság kialakításához egy olyan állandó területet jelöltünk ki, aminek az átlagpontjaihoz 
tudjuk majd viszonyítani a városhatár menti pixelek költségértékeit. Ezt az állandó területet a város 1988-
ban beépített részétől 1500 és 2000 m közötti távolságban lévő övezetben jelöltük ki. Ez elég közel van a 
városhoz, nagyszámú pixelt tartalmaz, de a közeljövőben várhatóan nem éri el Pécs a terjeszkedése során. 
A referenciaterület kialakításához kiszámoltuk az 1988-as beépített területtől kiindulva a vizsgált terület 
képelemeinek távolságát, majd meghatároztuk az egész övezet képelemeire eső átlagos költségpontokat. 

A következőkben ennek függvényében hoztuk létre a településterjeszkedés várható sebességét és 
irányát mutató izovonalakat, illetve izoöveket. Öt terjeszkedést jelző övet hoztunk létre a költségtérkép 
újraosztályozásával. Az első terjeszkedési övet a viszonyítási övezet átlagpontjainak 0 és 1%-a, a másodikat 
az 1 és 2%-a, a harmadikat a 2 és 3%-a, a negyediket a 3 és 4%-a, az ötödiket a 4 és 5%-a közötti értékek 
adták. Az így kapott, ún. „viszonylagos terjeszkedési költségpontok” által meghatározott övek egyenként 
elég keskenyek de összességében markánsan megmutatják a jelenlegi és a közeljövőben várható fejlődési 
irányokat. Ez a külső övezet átlagpontjaitól függő viszonyrendszer más tényezőkből (pl. társadalmi igények) 
kialakított terjeszkedési modellel is összevethetővé teszi a jelenleg tárgyaltat, ha egységesen alkalmazzuk 
a módszert. 

 Az eredménytérképről, az izovonalak sűrűségéből leolvasható, hogy az átlag fölötti gyorsaságú 
alaprajzi terjeszkedést leginkább a K-i és a DK-i irányban támogatják a természeti adottságok (10. 
ábra). Ezt a megállapítást alátámasztják az utolsó katonai felvételezés óta eltelt 20 év építkezései is. Az 
újhegyi családi házas városrész beépítettsége folyamatosan nőtt, és ha a város közigazgatási határa nem 
akadályozta volna meg, akkor valószínűleg további utcák kerültek volna kijelölésre a városrész keleti felén. 
Gyárvárostól DK-re egyre több üzem települ az ott kialakított ipari parkba. A város egyik jövőbeni tartalékát 
jelentheti a Mecsekszabolcstól DK-re lévő hétvégi házas öv, amely szintén átlag feletti természetföldrajzi 
adottságokkal rendelkezik. Amennyiben ez utóbbi településrész kapcsolódni tud néhány, a társadalom, 
illetve a gazdaság számára fontos tényezőhöz (pl. 6-os főút közelsége), akkor középtávon frekventált 
családi házas településrész válhat belőle a modell szerint. 

A modell szerint az ÉK-i részeken, Pécsbányán és Rigóderben várható a családi házas rész besűrűsödése. 
Rigóderben az utóbbi időben jelentős méretű lakóparkok épültek. Ez a folyamat felerősödhet, ha a külfejtés 
bányagödrét sikerül rekultiválni és abban park, tó, szórakoztató és oktatócentrum létesül. 

Az ÉNy-i területeken az egykori szőlőhegy és az Ürögi-völgy nagyobb mérvű, de átlagos sebességgel 
zajló beépítettségét jósolja a modell. Ez a felmérés ideje óta szemmel láthatóan meg is valósult, sőt 
ennek aránya a társadalmi igények miatt nagyobb, mint amit a modell jósol. A Ny-i irányú, gyorsabb 
fejlődési tendenciát mutatják az újpatacsi sorházak és a Rácvárostól D-re felépített hipermarketek sora. A 
Kovácsteleptől D-re nyúló, kedvező területek beépítése eddig elmaradt, a vasútvonaltól D-re, annak gátló 
hatása miatt ma is csak hétvégi kertek találhatók. 

Az utóbbi két évtizedben számos kereskedelmi nagyberuházás zajlott Pécsen (hipermarketek, plázák, 
műszaki nagyáruházak), melyek gyökeresen átalakították a város funkcionális képét (auberT a. – TóCsáNyi a. 
2001). A kulturális nagyberuházások első képviselőjeként megépült az Expo Center, és az Európa Kulturális 
Fővárosa 2010 projekt keretében is számos jelentős létesítmény kialakítását tervezik (Pirisi G. – TróCsáNyi 
a. – MáNFai Gy. 2005). Ezek helyének kiválasztása során egyértelműen előnyben részesítették a kedvezőbb 
természeti adottságú területeket. Mégpedig azokat a medenceperemi, közel sík felszíneket, ahol a 
létesítmény kivitelezése kisebb építési költséggel is megvalósítható. A kisebb alapterületen, alacsonyabb 
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költségekkel megvalósítható családiházas és sorházas építkezésekkel ellentétben ezek a nagyberuházások 
a lehető legjobban alkalmazkodnak a terepviszonyokhoz. Érthető okokból elsősorban a város K–Ny-i 
tengelyében, a Pécsi-medence peremén, illetve a medencefenék magasabb részein épültek. Valószínűleg 
helyválasztásukban jelentős szerepet játszott a város „ütőerének” számító 6-os, és kisebb mértékben 
az 57-es és 58-as főutak közelsége is. Azonban ne feledjük, hogy az évszázados alapokra épített 6-os út 
nyomvonalát tágan értelmezve szintén a kedvező természeti adottságok szabták meg (GyeNizse P. 2004)! 
Természetesen mindig léteznek kivételek, mint amilyenek a medence mélyebb területeire az elmúlt 
évszázadban telepített ipari üzemek. Ez nagyrészt azzal magyarázhatók, hogy a nedvesebb területek 
lakótelepek létesítésére kevéssé alkalmasak, viszont a jó közlekedési viszonyok miatt ipari létesítmények 
számára vonzó telephelyek voltak. 

10. ábra. Pécs természeti adottságokon nyugvó, 1988-as alaprajzközpontú terjeszkedési modellje (a 
jelmagyarázatban a „viszonylagos terjeszkedési költségpontok” színkulcsai láthatók)
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A Pécsi-medence mélyen fekvő, hátrányos részeivel szemben a D-i peremen (Málom és Postavölgy) ismét 
némileg nagyobb terjeszkedést jósol a modell. És valóban, ezeken a területeken is megfigyelhető – az 
utóbbi időben gyorsuló módon – családi házak, lakóparkok, sorházak és bérlakásos tömbházak építése. 
Igaz, hogy ezen a területen is modellben jósoltnál nagyobb mértékben terjeszkedett a város, valószínűleg 
inkább a társadalmi igények nyomására, mint a természeti adottságokat kihasználva. Megjegyezzük, hogy 
a családiházas, sorházas lakókörnyezet felé való elmozdulás nem csak Pécs közigazgatási határain belül, 
hanem a környező településeken, a szuburbanizációs zónában is egyre jelentősebben érvényesült az elmúlt 
két évtizedben (szebéNyi a. 2006, 2007).

3. A vizsgálat eredményeinek Pécs különböző fejlesztési dokumentumaival való 
összevetése

Pécs Településszerkezeti Terve már az első lefektetett rendezési alapelvében kinyilatkoztatja, hogy fel kell 
tárni a helyi természeti erőforrásokat, és azok múltban betöltött és jövőbeni szerepét. Továbbá kiemeli, 
hogy olyan szabályozást kell kidolgozni, amely a környezetvédelmet a funkcionalitás elé helyezi. Az általunk 
kidolgozott modell úgy gondolom jól megmutatja azokat a területeket, ahol a vizsgált szempontok szerint 
legkevésbé sérülékeny a természeti szféra, és legalkalmasabb az építkezések szempontjából.

A város természeti adottságai széttagolt alaprajzot eredményeztek. Az erre visszavezethető közlekedési 
gondokat az É-D-i útkapcsolatok számának növelésével és több kelet-nyugati nyomvonal kiépítésével 
orvosolná Pécs Városfejlesztési Koncepciója. A város É-i, családiházas részén, a tagolt domborzat 
következtében keskeny, csak kis forgalommal boldoguló úthálózat alakult ki. Szélesebb gyűjtőutak alig 
vannak. A dűlőutak szélesítése pénz hiányában a közeljövőben nem várható. A K–Ny-i átmenő forgalom 
javítása céljából a Jakabhegyi út és a Csurgótető dűlő kiépítése várható. A domborzati okok miatt a terület 
tömegközlekedése is hiányos és a jövőben jelentős javulás e téren sem várható a fejlesztési dokumentumok 
szerint. A kis népsűrűségű, hegyoldali területek vezetékes vízzel és csatornával való ellátottsága gyenge, 
de az utóbbi időben az ISPA program keretében végzett beruházásokkal sokat javult a helyzet. A Pécs 
MJV Hosszú- és Középtávú Stratégiája szerint a hegyvidéki területeken a közmű infrastruktúra kiépítése 
költséges, de a Mecseki vízbázis védelme miatt nem tűr halasztást. Ennek kiépülése számos környezetvédelmi 
előny mellett lehetővé teszi újabb építési engedélyek kiadását is, amire egyébként nagy társadalmi igény 
mutatkozik. A hegyoldalon összegyűlt csapadékvíz biztonságos elvezetése, a hordalékfogók kialakítása még 
nem valósult meg, ez számos problémát eredményez (roNCzyK l. – TróCsáNyi a. 2006; roNCzyK l. – WilhelM z. 
2006), kiépítésük jövőbeni célként szerepel a tervekben.

A szénbányászat maradandó változásokat eredményezett Pécs természeti és épített környezetében. A 
legelevenebb fennmaradó probléma a pécsbányai külszíni fejtés, amelyet minél gyorsabban zöldterületté 
és rekreációs tájjá kell alakítani a tervek szerint. Ez jelentősen növelné a környező lakóterületek értékét 
(berKi M. – CsaPó J. 2006a, 2006b; CsaPó J. – TróCsáNyi a. 2006).

Az ipari-gazdasági területek fejlesztési területeként a Településszerkezeti Terv elsősorban Gyárvárost 
és Basamalom területét, valamint az Erőmű környékét, esetleg a Pécsi-víz közeli Ny-i részeket jelöli meg. 
Az említett helyek közepes természeti adottságokkal bírnak, ahol a legnagyobb problémát a magas talajvíz 
jelenti (bár ennek negatív hatásai a mai építési technológiákkal többnyire kiküszöbölhetők). A medencében 
már meglévő, vagy a jövőben megvalósításra kerülő beruházások azonban veszélyeztetik a Pécsi-medence 
mélységi vizeinek tisztaságát, amit csak szigorú szabályozással lehet megelőzni (szabó-KováCs b. – CsaPó 
J. 2006). A vízbázisok és felszíni vizek védelme c. programhoz kapcsolódva ezek a területek védelemre 
szorulnak, mivel közvetlen kapcsolatba állnak a tortyogói vízkivételi területtel (roNCzyK l. – KováCs a. 
2005). Érdemes megemlíteni azt a tényt is, hogy a kislejtésű területeken nem említenek a fejlesztési 
dokumentumok a természeti adottságokra visszavezethető problémákat.
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4. Összegzés

A dolgozatban térinformatikai módszerekkel vizsgáltuk meg és számszerűsítettük, hogy milyen természeti 
viszonyok között terjeszkedett Pécs az elmúlt két évszázadban. A lejtőkitettségi, -meredekségi és vízrajzi 
adottságok felhasználásával minősítettük a város területét településterjeszkedési szempontból. A három 
természeti tényező összegzéséből kapott térinformatikai rétegen terjeszkedési modelleket futtattunk, 
melyek néhány kivételtől eltekintve meglepően jó egyezést mutatnak a korábbi és a közelmúltban 
megfigyelhető településterjeszkedési irányokkal. Megállapítható, hogy a vizsgált természeti adottságok 
egyszerű modellekkel is bizonyíthatóan, egyértelműen befolyásolták Pécs alaprajzi fejlődését. A valóságtól 
megfigyelhető eltérések pedig elsősorban a modellbe be nem épített társadalmi-gazdasági igényeknek 
tudhatók be. Amennyiben a város a jövőben a természeti adottságokhoz maximálisan alkalmazkodva kíván 
fejlődni, akkor meg kell tartania a medenceperemi, hegylábi területeken évszázadok óta jellemző K–Ny 
irányú terjeszkedését. Ezen következtetést támasztják alá a már megvalósult és a közeljövőben tervezett 
ipari, kereskedelmi és kulturális beruházások, amelyek helyszínéül többnyire a modellben legmagasabb 
pontértékkel jellemzett területeket választották. Végül megállapítható, hogy a modellből levonható 
következtetések jó egyezést mutatnak a különböző pécsi fejlesztési dokumentumok célkitűzéseivel, 
szabályozásaival.
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