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1. A kutatás céljainak ismertetése 

 

Budapest egy folyamatosan változó, lüktetı nagyváros, a nyugati metropoliszokat is érintı 

általános problémákkal - folyamatos infrastruktúra megújítási igény, forgalmi dugók, 

elöregedés -; miközben a kelet-közép-európai1 országok fıvárosainak egyikeként a mindmáig 

tartó, felzárkózási kihívásoknak igyekszik megfelelni, és a városok folyamatosan 

újratermelıdı versenyében a jobb nemzetközi pozíció megszerzéséért küzd. 

 

Dolgozatom vizsgálati területe nagyvárosok versenytényezıi közül az azonosíthatóság, a 

nemzetközi térben közvetített imázs és az azt befolyásoló tényezık kérdéskörének elemzése. 

Egy olyan lehetséges megközelítés bemutatását célozza a dolgozat, amely nem az imázs-

összetevık kidolgozásának módszereit veti össze, hanem a nagyváros által kialakított imázs 

visszatükrözıdése alapján határolja körül a pozícionálásban javítandó tényezıket, valamint az 

imázs-alapú fejlesztési stratégiák önimázsra gyakorolt hatását vizsgálja.  

Megítélésem szerint a globális térben versenyzı nagyvárosok egy közös vizsgálati jellemzıje 

lehet a nemzetközi térben közvetített imázs, amelyet a késıbbi fejezetekben felvázolt 

definíciórendszer alapján, nagyvárosi funkciókból származó elınyöktıl függetleníthetı, 

azokon felül kimutatható többletfunkcióként értelmezek. 

A dolgozat elsısorban egy elméleti vizsgálódás annak vonatkozásában, hogy a nagyvárosok 

nemzetközi versenyképessége szempontjából miként értelmezhetı az imázs, mint 

versenytényezı, milyen megjelenési formái lehetnek, és miként járul hozzá a nagyvárosok 

„láthatóságának” megerısítéséhez. Az elméleti tartalmakon túl, nemzetközi imázs-alapú 

felmérések, stratégiai koncepciók és dokumentumok feldolgozásával, összevetésével, 

valamint szakértıi interjúk segítségével igyekeztem feltárni a magyar fıváros imázs-alapú 

pozícionálása kapcsán meglévı sajátosságokat. 

 

A dolgozat elsıdleges célja Budapest, - mint az egyik legnagyobb kelet- közép-európai város 

imázs-alapú versenypozíciójának, erejének összemérése régióbeli és globális versenytársaival, 

valamint a kialakult pozícióbefolyásoló tényezıinek és lehetséges javításai stratégiáinak 

feltérképezése. 

                                                 
1 A továbbiakban a kelet-közép-európai meghatározás megjelölésére alkalmazom a KKE rövidítést is. 
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Mindazon elemek összegyőjtését célozza, amelyek Budapest megkülönböztetı 

jellemvonásainak hiányosságaival kapcsolatos problematika összetevıit segítenek 

körülhatárolni. 

A nagyvárosi imázst befolyásoló tényezık meglehetısen összetett megközelítést igénylı 

vizsgálata kapcsán olyan kutatási kérdések felvázolására és megválaszolására törekszem, 

amelyek hozzájárulnak Budapest objektív, imázs-alapú versenyhelyzetének 

meghatározásához.  

E célok teljesülése révén a dolgozat egy feltáró és figyelemfelhívó tanulmány is egyben, 

amely a megkülönböztetı jellemvonások beazonosítására, kidomborítására fókuszáló 

városvezetıi, szakértıi együttmőködéseket, lépéseket segítheti; s remélhetıleg képes adalékul 

szolgálni a magyar fıváros jövıbeli sikeresebb pozícionálásához. 

 

2. A témaválasztás indoklása és doktori kutatás hipotézisei 

 
A dolgozat témaválasztását egyetemi és doktori tanulmányaim során feldolgozott, városokról 

szóló nemzetközi konferencia-elıadások, tanulmánykötetek, könyvek, és statisztikai, illetve 

stratégiai elemzések azon fejezetei ihlették, amelyek a nagyvárosok versenyképességét 

valamilyen speciális jellemzıre alapozva vizsgáltak, vagy annak meglétével, kialakításával 

magyarázták. 

 

E tényezık közül a nemzetközi térben kialakult imázst, mint nagyvárosi versenypozíciót 

meghatározó, formálható elemet kezdtem részletesebben elemezni.  

 

Az elméleti elıtanulmányokon túl, Budapest közelmúltbeli sikertelen kiugrási kísérletei 

ihlették az imázs-alapú pozícionáláshoz kapcsolódó terület mélyebb megismerését. Mindazok 

a városfejlesztési koncepciók, ”megaelképzelések”, amelyek alakítják Budapest megítélését, 

nemzetközi pozícionálási stratégiáinak részét képezik, de megítélésem szerint összhangjuk, 

egymásra épülésük hiányában kedvezıtlen hatást fejthetnek ki. 

 

A várospozícionálás tárgykörében feldolgozott szakirodalmi tanulmányok, a budapesti 

városfejlesztési célkitőzések kommunikációjának folyamatos nyomon követése, valamint a 

széles körben közzétett városrangsorok magyar fıvárosra vonatkozó eredményei is 

elısegítették a kutatási kérdések és feltételezések megfogalmazását. 
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Az értekezésben Budapest imázs-alapú pozícióját meghatározó tényezık kapcsán a 

következı kérdéseket vizsgálom: 

• Milyen területi egység vonatkozásában vizsgálható a közvetített imázs? 

• Budapest azon területi egységek körében tarozik-e, amelyek rendelkeznek nemzetközi 

illetve globális viszonylatban is versenyképes imázzsal? 

• Az imázs-alapú nemzetközi versenyben mely nagyvárosok Budapest közvetlen 

versenytársai? 

• Mennyiben különbözik a közvetített imázs alapján körülhatárolt pozíció a gazdasági –

geopolitikai tényezık alapján determinált versenyhelyzettıl? 

• Budapest imázs-formálását célzó stratégiái alkalmasak-e Budapest nemzetközi térben 

közvetített imázsának erısítésére? 

• Meghatározható-e a városok egymáshoz képesti imázs-alapú pozíciója alapján és ha 

igen, alkothatók-e erre objektív mutatók? 

• Budapest esetében körülhatárolhatóak-e azok a jellemzık, amelyet megerısítı, 

imázsa-alapú stratégia sikeres lehet? 

• Melyeket látják a szakértık legfıbb problémagócoknak a magyar fıváros megítélése 

kapcsán? 

 

E kérdéseket a doktori dolgozat különbözı fejezeteiben, elméleti összevetésekre, szekunder 

adatokra és empirikus kutatásra alapozott elemzéseken keresztül vizsgálom, a következı 

feltételezések bizonyítása céljából:  

 

H1.: A globális területi folyamatokban, a kritikus tömegő funkciói révén, a nagyvárosi szint 

alkalmas a „puha” tényezık területén meglévı versenyképesség nemzetközi viszonylatban 

történı vizsgálatára. 

H2.: A nagyvárosok nemzetközi térben közvetített, imázs-alapú pozíciója és a 

városelméletek, gazdasági mérıszámok által körülhatárolt  pozíciója között arányosság 

mutatható ki. 

H3.: Budapest visszatükrözött imázsának hatóköre globális viszonylatban is értelmezhetı. 

H4.: Budapest közvetlen versenytársai a közvetített imázs területén zajló nemzetközi 

versenyben a KKE nagyvárosok. 

H5.: Budapest stratégiai dokumentumai, fejlesztési koncepciói és kiugrási kísérletekre 

alapozott várospozícionálási programjai által körülhatárolt ön-imázs nem képes erısíteni a 

nemzetközi versenyben közvetített imázst. 
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H6.: Budapest esetében a jobb nemzetközi imázs-alapú pozíció eléréséhez szükség van 

egyedi, egyértelmő azonosíthatóságot biztosító jellemvonás meghatározására. 

 

A felvázolt hipotézisek a nemzetközi térben közvetített imázs vizsgálata révén nyernek 

igazolást. 

 

3. A dolgozat felépítése és a kutatás módszertana 

 
A disszertáció jelentıs részben a téma elméleti és szekunder, imázs-alapú adatok alapján 

történı feldolgozására, valamint az imázs-alapú pozíció-meghatározás egy lehetséges 

módszerének kidolgozására vállalkozik; de a következtetések meghatározásában jelentıs 

hozzáadott értéket képviselnek a lebonyolított szakértıi interjúk során kapott, gyakorlat 

oldaláról történı megítélést elısegítı visszajelzések. 

A feldolgozott, vonatkozó szakirodalomban a nagyvárosok által közvetített imázs vizsgálatára 

vonatkozó eredményeket, összehasonlításokat nem találtam, ennek alapján a doktori kutatás 

célja annak bizonyítására irányuló kísérlet is egyben, hogy e tényezı versenyelınyként 

vizsgálható és általa körülhatárolhatók a nagyvárosok pozíciói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ábra: A dolgozat felépítése, Forrás: saját szerkesztés 
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Az értekezés hat fı részbıl áll, amelyek közül az 1. fejezetben ismertetem a doktori kutatás 

célkitőzéseit, hipotéziseit, valamint a vizsgálat módszertanát, illetve a dolgozat felépítését. 

 

A nagyvárosok versenyképességével foglalkozó szakirodalom áttekintésének egy teljes 

fejezetet szentelek (2. fejezet), amelyben a bemutatott elméletek következtetéseit sajátos, a 

város nemzetközi pozíciójára gyakorolt hatás szempontjából vetem össze, kiemelve a 

metropoliszok2 világgazdasági folyamatokban betöltött nélkülözhetetlen funkcióit és 

megváltozott szerepköreit a térszervezıdésben. 

A nagyvárosok jelentıségének változását olyan elméletek eredményein keresztül vizsgálom, 

amelyek a 20. század utolsó évtizedeinek városhierarchiáit mutatják be nemzetközi, illetve 

globális összevetésben. Nagy hangsúlyt képviselnek azon elméletek, amelyek a KKE 

rendszerváltásokat követıen, ezen országok nagyvárosait kísérlik meg elhelyezni a 

nemzetközi városhierarchiákban, megjelölve a lehetséges magterületeket. 

Az elızı évszázad végi városelméletek következtetéseit a 21. század elején keletkezett, 

városkategorizáló elméletek révén foglalom össze; amelyek már az egykori szocialista tömb 

városait is egyenrangú szereplıkként kezelik a városversenyben, ennek alapján megállapítva a 

jelentıségüket és pozíciójukat. 

A nagyvárosok pozícióit egzakt mérıszámokkal is körülhatárolom: a nagyvárosok egymáshoz 

képesti, globális teljesítményének összevetését biztosító mutatók nagymértékben 

hozzájárulnak a késıbbi fejezetekben, a közvetített imázs alapján meghatározható stratégiai 

csoportok helyes definiálásához. 

E városelméletek-és elemzések bemutatásának célja a dolgozat nagyváros fogalmának 

meghatározása, és a körülhatárolt jellemzık alapján a közvetített imázs alapján történı 

összevetésben elemzett nagyvárosok kiválasztása. 

 

A dolgozat 3. fejezetében a területi versenyképesség imázs-alapú vizsgálatainak ismertetésén 

túl, a nagyvárosok pozícionálásának marketing-szempontú megközelítését elemzı elméleteket 

is összegzem. Egy olyan elméleti fogalomrendszert vázolok fel, amelyben definiálom a 

nagyvárosok nemzetközi térben visszatükrözött, valamint ön-imázsát, az azokat meghatározó 

tényezıket, valamint ezek együttes hatását a nagyvárosok nemzetközi térbe közvetített 

imázsára. E fogalomrendszer képezi Budapest imázs-alapú, nemzetközi versenyképesség-

vizsgálatának bázisát, s határozza meg az összevetés tényezıit. 

 

                                                 
2 A dolgozatban a nagyváros és a metropolisz fogalmakat szinonimként használom. 
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2. ábra: A városmarketing és a nemzetközi térben közvetített imázs összefüggései 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 4. fejezetben Budapest nemzetközi térben visszatükrözött imázsát további 49 nagyvároséval 

történı összehasonlításban vizsgálom. Az összevetést olyan mutatók alapján képzett 

nemzetközi rangsorokkal végzem, amelyek mindegyikének célja a nagyvárosok 

teljesítményének, jellemzıinek imázs-alapú összehasonlítása. A kiválasztott rangsorok 

benyomásokat, szubjektív elemeket is tartalmaznak, a bennük feldolgozott globális szakértıi, 

lakossági, turisztikai és befektetıi megítélések révén.  

 

A nemzetközi rangsorokban elért eredmények összevethetıségét célozva vezettem be a 

visszatükrözött imázs-indikátor fogalmát, amelynek segítségével a nagyvárosok 

„láthatóság”- vizsgálatának új dimenziója teremthetı meg. E mutató a nagyvárosok imázs-

alapú versenyének stratégiai csoportjait, valamint Budapest közvetlen és közvetett 

versenytársait hivatott azonosítani.  

Az imázs-alapú összehasonlítást elsısorban európai hatókörben végeztem, továbbá az összes 

elemzett város tekintetében rendelkezésre álló, „legláthatóbb” eredményeket tükrözı 

mutatókból (ún. kiválasztott mutatók alapján) globális rangsort is képeztem.  
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A nagyvárosi imázs-vizsgálat kapcsán fontosnak tartom kiemelni, hogy kifejezetten a 

nagyvárosok imázs-alapú pozícióinak összehasonlítását tartalmazó szakirodalmi háttér, fıként 

egységes terminológia nem alakult ki; így a dolgozatban szereplı összehasonlítás alapját a 3. 

fejezetben kidolgozott, saját definíciórendszer adja. 

 

A város egyes stratégai dokumentumaiban és kiugrási kísérleteiben meghatározott „fıváros-

kép” egységességét, összefüggéseit vizsgáltam a dolgozat 5. fejezetében, mint Budapest ön-

imázs alakítását meghatározó tényezıket. A magyar fıváros versenypozíciójának objektív 

megítélését elısegítı dokumentumok elemzése közben azzal a ténnyel szembesültem, hogy a 

hazai és nemzetközi városelméletek, statisztikai mérıszámok által körülhatárolt 

versenyhelyzet és a város stratégiai koncepcióiban, választási kampány-anyagaiban 

megfogalmazott városkép jelentıs mértékben eltér egymástól. A problémát mélyíti, hogy a 

különbözı stratégai anyagokban megjelölt célrendszerek szerteágazóak, nem alkalmasak az 

egységes városkép kommunikációjának megalapozására. Ezen eltérések indokolták, hogy a 

„fıváros-kép” ilyen irányú vizsgálatát bevontam a közvetített imázs mérésébe. Megítélésem 

szerint jelentıs mértékben ronthatja Budapest nemzetközi imázsát a folyamatosan változó, 

alapjaiban és célrendszerében nem egységes pozícionálás, amelyet befolyásoló 

dokumentumokat elsısorban az önimázs-alakítás folyamatának legmeghatározóbb 

tényezıcsoportjaként vettem alapul. 

A jobb imázs és nemzetközi pozíció elérését célzó „kiugrási kísérletek” hatását Budapest 

pozíciójához való illeszthetıség szempontjából elemeztem. A közelmúlt kiugrási stratégiái 

közül részletesebben a tudásalapú pozícionálásra alapozott városfejlesztési vizsgáltam.  

 

A dolgozat 6. fejezetében a közvetített imázs mérésével kapcsolatos eredményeket, 

tapasztalatokat összegzem, különösen a magyar fıváros imázsát meghatározó tényezıi 

vonatkozásában.  

Budapest nemzetközi térben visszatükrözött imázsa és ön-imázsa közti összefüggések 

kapcsán kialakított következtetéseimet városfejlesztési szakemberek körében lefolytatott 

szakértıi interjúk eredményeivel is kiegészítettem, amelyek jelentıs támpontokat adtak a 

dolgozat következtetéseinek objektív összegzéséhez. 

Felvázolom továbbá a doktori kutatás lehetséges továbbfejlesztési irányait, amelyben nagy 

szerepet kap a közvetített imázs mérésére kialakított modell kiterjesztési lehetıségének 

körülírása a városok különbözı célcsoportjaihoz igazítva, illetve más speciális vizsgálati 

területek vonatkozásában történı alkalmazása. 



 10 

4. Budapest nemzetközi térben közvetített imázsának vizsgálata 

során kapott eredmények és a doktori kutatás tézisei 

 

Budapest nemzetközi versenyhelyzetének objektív körülhatárolására dolgozatomban a 

globális térben közvetített imázs alapján történı elemzés módszerét választottam; amely 

összehasonlítás tényezıit és a kapott eredményeket az alábbiakban összegzem.  

A dolgozatban megfogalmazott hipotézisek vizsgálata során olyan módszertani megközelítést 

alkalmaztam, amelyben a felvázolt, e dolgozatban bevezetett fogalmakkal körülhatárolt 

elméleti modell egyes elemeit vizsgáltam, a visszatükrözött imázs alapján történı nemzetközi 

összehasonlítástól Budapest ön-imázsát meghatározó tényezık elemzéséig. A magyar fıváros 

közvetített imázsa kapcsán a fenti vizsgálatok során nyert megállapításokat városszakértık 

véleményeivel vetettem össze, illetve kerestem további igazolásokat Budapest 

pozícionálásában az azonosíthatóság problematikája kapcsán.  

Budapest nemzetközi térben közvetített imázsa kapcsán, a fentiekben körülírt, elemzett 

szempontok vizsgálata során a kutatás kezdetén felvázolt hipotézisek igazolást nyertek, 

amelyek alapján megfogalmazott téziseket az alábbiakban összegzem. 

 

T1.: A  globális területi folyamatokban az általa képviselt kritikus tömegő funkciók révén a 

nagyvárosi szint az, amely alkalmas ún. puha tényezık területén meglévı versenyképesség 

nemzetközi viszonylatban történı vizsgálatára. 

 

A dolgozat nagyváros fogalmát különbözı térszerkezeti modellek, a rendszerváltást 

megelızıen, az 1990-es években és a 21. század elején született, igazolt tudományos 

városelméletek meghatározásai, valamint nemzetközileg elfogadott mérıszámok szerint elért 

eredményeik alapján fogalmaztam meg.  

 

A megadott fogalomnak megfelelı területi egységek közül Budapesten kívül további 49 

nagyvárost választottam ki, amelyekkel való összevetésben a magyar fıváros imázs-alapú 

pozíciója körülhatárolható.  

Megállapítható, hogy a városi versenyképesség fogalmában az átalakuló gazdasági 

kihívásoknak megfelelıen újabb és újabb domináns tényezık jelentek meg, amelyek 

nagyvárosi versenyképességre gyakorolt befolyásoló hatása a „hard” tényezıktıl a „soft” 

tényezık irányába mozdul el.  



 11 

Amely nagyvárosok nem tudnak folyamatosan igazodni a kor követelményeihez, megelızni 

az általuk nyújtott szolgáltatáscsomag komplexitásában versenytársaikat, kényszerően 

lemaradnak, polarizálódnak. A versenyzı városok és régiók pedig állandó harcban állnak 

egymással a két legfontosabb versenyelınyért: a tıkéért és a tudásért. 

Budapest vonatkozásában összefoglalva megállapítható, hogy a rendszerváltás után született, 

kategorizáló elemzések szerint csak potenciális megaközpont és ún. „emelkedı csillag”. E 

tény megerısíti azt a feltételezést, hogy Budapest esetében szükség van olyan egyértelmő 

jellemvonás(ok) kialakítására, amely(ek) hozzájárulhat(nak) a jobb, kevésbé megkerülhetı 

várospozíció létrejöttéhez.  

A dolgozat 1. fejeztében meghatározott definíció szerint az imázs-alapú versenyképességet 

jellemzı mutatókat, faktorokat is a soft tényezık közé soroltam. Az elméletek alapján igazolt 

H1 hipotézisnek ezen összefüggés alapján, a késıbbi fejezetek kapcsán részletezett, 

nagyvárosi imázs-vizsgálatok elvégezhetısége okán van jelentısége. 

 

A dolgozat 3. fejezetében határoztam meg az imázs-alapú nagyvárosi versenyképesség 

vizsgálatában alkalmazott fogalmakat. E definíciórendszer alkalmazásával Budapest 

nemzetközi térben közvetített imázsát olyan komplex módon vizsgáltam, amelyben szerepet 

kapott a fıváros visszatükrözött imázsának összevetése más nagyvárosokéval, valamint a 

hazai városfejlesztési koncepciók, stratégiák és kiugrási kísérletek által meghatározott ön-

imázs is. 

T2.: A nagyvárosok nemzetközi térben közvetített, imázs-alapú pozíciója és a 

városelméletek, gazdasági mérıszámok által körülhatárolt  pozíciója között arányosság 

mutatható ki. 

 

Az imázs-vizsgálat vélhetıen legeredetibb részét képezi a dolgozat azon része, amelyben a 

nagyvárosok egymáshoz képesti versenyhelyzetét a dolgozatban definiált imázs-indikátorok 

alapján vetettem össze (egy adott nagyváros potenciális célcsoportjainak megítélését tükrözı, 

vonzerı szempontjából jelentıs, nemzetközi ismertségő rangsorok alapján képzett 

mutatószámok).  

Olyan módszertani megoldás kialakítására törekedtem, amelynek alkalmazásával a különbözı 

metodikával, különbözı célcsoportok körében, és területeken készült felmérések 

eredményeiként létrejött rangsorokban elért helyezések egy adott város vonatkozásában 

összehasonlíthatóvá válnak. A mutatók a vizsgált területi egységek közvetített imázs-alapú 

pozíciójának körülhatárolására alkalmasak. 
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A dolgozat keretében, az imázs-indikátorok vonatkozásában csak globális térben is 

értelmezhetı visszatükrözött imázst vizsgáltam, kétféle összehasonlítás révén: a nagyvárosok 

imázs-alapú pozícióinak globális összevetését célozva, kiválasztott mutatók alapján, valamint 

egy részletesebb, európai nagyvárosokra vonatkozó elemzéssel. 

A kiválasztott mutatókra alapozott összevetés elsısorban a módszertan alkalmazhatóságát 

támasztja alá, amelyet a viszonylag kevés számú elérhetı, globális elemzés is befolyásol. 

Ugyanakkor a bevont rangsorokból számolt imázs-indikátor értékek jelentıs különbségeket 

mutattak a nagyvárosok imázs-alapú pozícióinak tekintetében, amelyek arányban állnak a 

korábbi fejezetben felvázolt, gazdasági mérıszámok és funkciók által körülhatárolt 

pozíciókkal. 

T3.: Budapest visszatükrözött imázsának hatóköre globális viszonylatban is értelmezhetı.  

T4.: Budapest közvetlen versenytársai a közvetített imázs területén zajló nemzetközi 

versenyben a KKE nagyvárosok. 

 

Mind a globális, mind az európai nagyvárosokra irányuló, imázs-indikátor vizsgálat 

eredményei szerint Varsó, Prága és Budapest a rangsorok szinte ugyanazon helyeit foglalják 

el. Sajnálatos azonban, hogy bármelyik elemzést is vesszük alapul, Budapest nemcsak az 

utolsó negyedben foglal helyet, hanem egyes vizsgálatokban KKE versenytársai mögött is! 

Az elınytelen pozíció ellenére megállapítható, hogy Budapest visszatükrözött imázsának 

hatóköre globális viszonylatban is értelmezhetı, vagyis a legtöbb nemzetközi imázs-alapú 

elemzésben szerepel, nemcsak az európai hatókörőekben. 

Az imázs-indikátorokra alapozott vizsgálatnak az volt a fı célja, hogy Budapest pozícióját 

körülhatároljam a nemzetközi versenyben a közvetített imázs alapján, és kísérletet tegyek 

közvetlen versenytársainak megállapítására. 

A kapott imázs-indikátor eredmények szerint kirajzolódó, hasonló pozíciókat összevetettem a 

korábban ismertetett városelemzésekben foglalt következtetésekkel, s ezekre alapozva 

határoztam meg az imázs-alapú városverseny stratégiai csoportjait. 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

1. sz. táblázat: A nagyvárosok imázs-indikátor értékek alapján meghatározott stratégiai 

csoportjai a globális versenyben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A magyar fıváros visszatükrözött imázsa alapján „a potenciális követı, potenciális 

lemaradó” nagyvárosok stratégiai csoportjába került, alacsony imázs-indikátor-értékő 

közvetített imázsa ellenére összemérhetı e téren nyújtott teljesítménye globális dimenziókban 

is. Megállapítást nyert, hogy Budapest versenytársai a közvetített imázs alapján zajló 

versenyben a kelet-közép-európai fıvárosok; miközben az óriási növekedési ütemő kínai 

nagyvárosokkal és Mexikóvárossal helyezkedik el egy stratégiai csoportban, amely 

megnehezítheti kitörését, esetleges magasabb stratégiai csoportba kerülését. 

 

T5.: Budapest stratégiai dokumentumai, fejlesztési koncepciói és kiugrási kísérletekre 

alapozott várospozícionálási programjai által körülhatárolt önimázs nem képes erısíteni a 

nemzetközi versenyben közvetített imázst. 

 

A magyar fıváros stratégai anyagaiban, fejlesztési koncepcióiban és a közelmúlt-béli 

kommunikációs kampányokban - az ismertetett elemzés következtetései alapján - nem jelent 

meg egy olyan „Budapest-kép”, amely alkalmas lenne a fıváros nemzetközi várospiacon 

történı, egyértelmő azonosításának megteremtésére.  

Budapest kitörési stratégiái közül e fejezetben a kutatás-fejlesztés megerısítésére alapozott 

koncepciót részletesebben is összevetettem nemzetközi példákkal, valamint egy szakértıi 

globális 
"háttérszereplık"

 Bukarest, Pozsony, Krakkó, Nápoly, 
Osaka, Isztambul, Auckland, Ankara, 

Houston, Kijev, Szófia, Belgrád, Zágráb

 abszolút 
nyertesek, globális 

kihívók

London, New York, Frankfurt, Párizs, 
Sydney, San Francisco, Los Angeles, 

Koppenhága, Zürich

relatív nyertesek

Madrid, Tokió, Dublin, Szingapúr, Oslo, 
Stockholm, Bécs, Berlin, Helsinki, 

München, Boston, Washington, Szöul, 
Barcelona, Brüsszel, Milánó, Róma, 

Lisszabon 

potenciális 
követık, 

potenciális 
lemaradók

Shanghai, Moszkva, Peking, Prága, 
Budapest, Varsó, Mexikóváros
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pilot-interjú keretében is vizsgáltam a tudásalapú pozícionálással kapcsolatos városfejlesztési 

elképzelések ismertségét, vonatkozó várakozásokat. 

A vizsgált dokumentumok, koncepciók, kampányok esetenként eltérı fejlıdési utakat, 

víziókat határoztak meg Budapest vonatkozásában, egymáshoz kapcsolódásuk csak esetleges, 

ezért az általuk meghatározott ön-imázs nem képes erısíteni a Budapest által a nemzetközi 

versenyben elérhetı, közvetített imázst.  

 

T6.: Budapest esetében a jobb nemzetközi imázs-alapú pozíció eléréséhez szükség van, 

egyedi, egyértelmő azonosíthatóság biztosítására, kialakítására képes jellemvonások 

meghatározására, megerısítésére; valamint ezek egységes, minden stratégiai koncepcióban 

és megvalósítási tervben történı következetes kezelésére és kidomborítására. 

 

Budapest nemzetközi összehasonlításban vizsgált visszatükrözött imázs-alapú pozíciója, 

valamint a városfejlesztési koncepciókban nem határozottan körvonalazott ön-imázs kapcsán 

tett megállapításokat városfejlesztési szakértıkkel készített interjúk során nyert 

információkkal támasztottam alá, illetve egészítettem ki.  

Habár a szakértık a fıváros fejlesztésében meghatározó intézmények, szervezetek, 

képviselıi, nem tudtak egyértelmően olyan egyedi, megkülönböztetı kiemelni, amelyek 

Budapest közvetített imázsát javíthatnák. Számos válaszukban utaltak arra, hogy a magyar 

fıváros pozícionálásában számos esetlegesség tapasztalható, az együttmőködés hiánya 

megnehezíti a stratégiák következetes végrehajtását. 

Mindezekkel együtt a szakértık számos olyan jellemvonást, egyedi tulajdonságot kiemeltek, 

amely Budapest megkülönböztetı jellemvonása lehetne a nemzetközi versenyben, de a 

meglévı adottságok átgondolt, szakértıi és városvezetıi támogatást feltételezı koncepcióba 

illesztése és megerısítése jelenleg is az egyik legnagyobb hiányosság Budapest 

pozícionálásában. 

 

A H6 hipotézis gyakorlati szempontú kiegészítése azt hangsúlyozza, hogy nem elegendı a 

megkülönböztetı jellemvonások elméleti meghatározása, kizárólag következetés gyakorlati 

kezeléssel, egymásra épülı stratégiákkal és végrehajtási tevékenységek révén vezethetnek 

nemzetközi versenyelınyhöz. 
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5. A közvetített imázs-vizsgálat eredményeinek pozícionálási 

stratégiákra alkalmazható következtetései  

 

A magyar fıvárost közvetített imázsa a „potenciális követık, potenciális lemaradók” 

kategóriába sorolja, amely jelentıs tartalékokat is tartalmazhat a stratégiai váltás lehetıségére; 

ugyanakkor arra enged leginkább következtetni, hogy pozíciója nem kellıképpen stabil a 

nemzetközi versenyben. 

A „potenciális” kategóriába kerülés egyértelmően bizonyítja, a dolgozat bevezetésében 

ismertetett felvetést, valamint a kapcsolódó hipotézist, miszerint Budapest esetében még nem 

alakult egyértelmő, megkülönböztetı jellemvonás; amely nemzetközi összevetés jobb 

eredmények elérésére determinálná. Véleményem szerint e versenypozíció magában hordozza 

ugyan a kiugráshoz elégséges tartalék „helyzeti energiákat”, de nagyon fontosnak tartom azon 

veszély azonosítását, amely a nem egyértelmő dinamikájú pozícióban rejlik: 

• Az önimázs-alapú vizsgálatok eredményei alapján (kiugrási kísérletek, szakértıi 

interjúk) kiderült, hogy túl sok monumentális cél merült fel Budapest stratégiai 

anyagaiban, amely nem teszi lehetıvé a fejlıdési irányok letisztulását, a túl sok 

versenyben való indulás az erıforrások szétaprózódásához vezethet. 

• Megítélésem szerint Budapestnek mielıbb muszáj „kiugrania” valamely speciális 

versenyjellemzıre alapozott pozícionálás mentén, legalább a KKE fıvárosok közül; 

mert ha hosszabb idıtávon keresztül marad velük közel azonos a közvetített imázsa, 

elıfordulhat az is, hogy beszürkül a többi város közé, vagy esetleg még mögéjük is 

kerül a versenyben (a „globális háttérszereplık” kategóriába). 

• A nem kellıképpen letisztult célrendszer és az ország egészének rossz gazdasági 

szerkezete és helyzete olyan együttes negatív hatást fejthetnek ki a magyar fıváros 

pozíciójára; amely a jelenlegi potenciális versenyelınyök kiaknázását is 

megnehezítheti vagy ellehetetlenítheti. 

 

A doktori kutatás során kapott eredmények alapján úgy vélem, Budapest stratégiai 

pozícionálása és versenyhelyzetének, potenciális lehetıségeinek körülhatárolása nem várhat 

tovább; a városvezetés számára ajánlásként fogalmazható meg olyan összefogás 

ösztönzésének és letisztult célrendszer kialakításának szükségessége; amely kimozdítja a 

közvetített imázs erıssége szerint „potenciális lemaradók” mezınybıl a magyar fıvárost, és 

egyértelmő hangsúlyt ad Budapestnek a nemzetközi versenyben. 
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A visszatükrözött és ön-imázs vizsgálatára alapozott összehasonlítási módszer alkalmazása, 

valamint a közvetített imázs mérhetıségének problematikája új, ismeretlen utakat tárt fel a 

nagyvárosi versenyképesség mérésében; számos további kutatási kérdés tárult fel, amelyek 

alátámasztják a témaválasztás indokoltságát. 

Megítélésem szerint a nagyvárosok versenyképességének vizsgálatában kiemelkedı szerepe 

lehet az imázs-alapú vizsgálatoknak. A városvezetés és más stratégiai irányítók számára az 

ennek révén kapott meghatározások, potenciális következmények alapul vétele, a jelenlegi 

versenyhelyzet potenciális veszélyeinek azonosítása nagymértékben hozzájárulhat egy 

letisztultabb célrendszer kialakításához és szinte nyomasztó kényszert támaszt az egyedi, 

megkülönböztetı jellemvonás körülhatárolására és mielıbbi megerısítésére. 

 

A dolgozat zárásaként azokat a gondolatokat, következtetéseket szeretném ismertetni, 

amelyek a doktori kutatás lefolytatása során, Budapest nemzetközi azonosíthatóságának 

problematikája kapcsán formálódtak. E sorok nyilvánvalóan számos szubjektív elemet is 

tartalmaznak, ugyanakkor remélhetıleg a fıváros jövıbeli pozícionálásához ötletként alapul 

vehetık.  

 

Budapest közvetített imázs-alapján körülhatárolt pozíciója arra enged következtetni, hogy a 

magyar fıváros versenyképessége és kitörési lehetıségei valószínőleg nem az „abszolút 

nyertes” világvárosok példáival vetendık össze – mindazonáltal ezek modellértékő stratégiai 

példákat jelenthetnek a különbözı pozícionálási területeken. 

Mind a szakértıi interjúk, mind a stratégiai és koncepcionális anyagok vizsgálata során 

megerısítést nyert, hogy Budapest számos kiemelkedı adottsága, eredménye ellenére nem 

azonosíthatók egyértelmő, globális megkülönböztetésre alkalmas imázs-elemek. Megítélésem 

szerint tovább rontja a sikeres pozícionálás esélyeit, hogy Budapest olyan kiugrási 

stratégiákra alapozva remél átütı sikert, amelyek nem egyediek, vagy esetenként nincs 

anyagi, illetve infrastrukturális háttér megvalósításukhoz. A kiugrási kísérletek elemzésénél 

számos nemzetközi példát ismertettem, amelyek alátámasztják, hogy e megaprogramok – ha 

nem illeszkednek a nagyváros amúgy letisztult, és következetesen megvalósított pozícionálási 

stratégiáiba – csak részleges, és fıként idıleges sikereket hozhatnak. 

Habár a dolgozatban Budapest számos egyedi adottsága megjelölésre került, az ezek 

megerısítésére alapozott pozícionálás még mindig csak jövıbeli, gyakran egymásnak 

ellentmondó tervek részeként jelent meg; miközben középtávon potenciális veszélyt jelenthet 
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a magyar fıváros keleti versenytársainak megerısödése nemcsak gazdasági téren, hanem az 

egyedi jellemzıkre alapozott pozícionálásban is.  

Persze a legkevésbé szerencsés végkifejletet felvázolva, Budapestnek az is lehet a jellemzıje, 

hogy nincs egyetlen vagy néhány kiemelt megkülönböztetı jellemvonása sem, és a meglévı 

adottságaiban bízva, azokra alapozva ér el sikereket a nemzetközi versenyben. Megítélésem 

szerint ez a jelenlegi pozíciójának megırzését is esetlegessé teszi, hiszen a korábbi 

fejezetekben ismertetett elméletek alapján a nagyvárosok versenye egyre inkább 

virtualizálódik, és az imázs-alapú tényezık egyre nagyobb szerepet kapnak benne.  

 

A legfontosabb talán az lenne Budapest esetében, hogy a meglévı adottságai egy átfogó 

stratégiában kerüljenek kiemelésre, amelyen keresztül komplex imázs-alapú pozícionálás 

valósulhat meg. A magyar fıváros valószínőleg túl összetett jellemzıkkel bír ahhoz, hogy 

egyetlen megkülönböztetı jellemvonása legyen: hiszen nem lehet csak „fürdıváros”, vagy 

csak „tudásváros”. Elkerülhetetlen a különbözı célcsoportok számára kommunikált, 

egyediséget célzó imázs-elemek összhangja, egymáshoz kapcsolódása. 

Egységes szakértıi véleményt tapasztaltam a tekintetben, hogy Budapest jobb imázs-alapú 

stratégiája, elért pozíciója, nemzetközi „eladhatósága” az egész ország helyzetét képes 

javítani.  

A nemzetközi városversenyt és konvergenciát jellemzı elméletek ismertetése során 

egyértelmővé vált, hogy Budapest nemzetközi stratégiáiban mindig a nyugati nagyvárosokhoz 

való felzárkózást tartotta fontosnak. Ez felfogható úgy is, hogy e célkitőzés jelentıs húzóerıt 

képezhet a magyar fıváros számára, ugyanakkor a történelmi helyzetbıl fakadóan folyamatos 

lemaradás-érzetet is okoz, amelyet talán ezekben az egymásnak ellentmondó stratégiákkal, 

folyamatos megaelképzelésekkel próbál a városvezetés ellensúlyozni. 

A dolgozatban szereplı elméletek, imázs-alapú rangsorok, és koncepciók feldolgozása közben 

folyamatosan azzal a gondolattal kacérkodtam, hogy talán szerencsésebb volna Budapestnek a 

„gyengébbekhez képest erısebbként” pozícionálnia magát imázs-alapon, vagyis elıször 

egyértelmően megerısítenie pozícióját a tıle keletebbre esı nagyvárosokhoz képest.  

Ha az eddig másodlagosnak tekintett, keleti versenytársakkal szembeni nyertes pozícióra 

alapozva próbálna megerısödni, olyan helyzeti energiát kaphatna, amellyel az elsıdlegesnek 

tekintett, nyugati versenytársakkal - fıleg a turizmus és a befektetések területén - is 

sikeresebben szállhatna versenybe.  

Mindezek eléréséhez megítélésem szerint globális és európai körben jobban ható kampány 

kellene, valamint az imázs-alapú pozícionálásban jobban építeni a keleti és nyugati hatások 
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találkozására, modern és történelmileg meglévı értékekre, sajátosságokra, az ezekbıl fakadó 

romantikus jellegre, kiváltképp a turizmusban.  

 

Remélem, hogy Budapest egész ország pozícionálásában betöltött szerepének és 

jelentıségének felismerése képes egy szakértıi közmegegyezést létrehozni, amelynek 

eredményeképpen, a meglévı adottságok kiemelésével és megerısítésével sikeresebb 

nemzetközi imázs-alapú pozícionálás valósul meg. A szakértıi elképzelések összhangján túl, 

nélkülözhetetlennek érzem a lakosság azonosságérzetének megerısítését, kialakítását az egyes 

fejlesztések, elképzelések kapcsán.  

  

Hiszek abban, hogy Budapest rendelkezik olyan nemzetközi viszonylatban is jelentıs 

potenciállal, amely determinálja jobb pozíció elérésére. Nagy valószínőséggel sok munkát és 

vitathatatlan összhang megteremtését igénylı folyamatokról van szó, amelyhez remélem, az 

imázs-alapú pozícionálás kapcsán e dolgozatban feltárt összefüggések és kérdések hasznos 

adalékul szolgálhatnak. 
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