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I. A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA

Az Európai Unió regionális politikájának egyik fontos eleme a térségi egyenlőtlenségek 

csökkentése. Az egyes országok teljesítménye, jóléte, versenyképessége között nagyok az 

eltérések, de ez regionális és kisebb térségi szintre vetítve még nagyobb különbségeket mutat. A 

lakosság legnagyobb része a metropolisokba, nagyvárosokba és városokba koncentrálódik. Ez az 

az élhető tér, melyben a legkülönbözőbb szolgáltatások és lehetőségek megtalálhatóak. 

Az utóbbi években – a régiók vizsgálata mellett – a regionális kutatások középpontjába került a 

városok sikeressége is. Nem véletlenül, hiszen a népesség egyre nagyobb része él a városokban. 

„Jelenleg több mint 300 egymillió lakosnál népesebb város (városrégió) van a Földön, melyben 

csaknem húszban tízmilliónál többen élnek” (Enyedi 2003).

Ezen tények tükrében érthető, hogy nemcsak a tudomány, hanem a politika is keresi azokat a 

tényezőket, amelyek ebben a versenyben az előbbre jutást, a pozíciók javítását szolgálhatják. 

Korábban is születtek összehasonlító és értékelő tanulmányok hazai és nemzetközi szinten 

egyaránt. Ma már a szakirodalomban mélyebb elemzéseket is olvashatunk, melyek átfogják egy-

egy város fejlődési pályáját, keresve annak okait és mozgató tényezőit, ezzel is hozzájárulva a 

fejlődési stratégia kidolgozásához. A különböző elméleti és gyakorlati mérési vizsgálatokban 

fontos szerepet játszik a gazdasági szféra és a humánerőforrás, valamint ezek kapcsolata. 

Megítélésem szerint a városok és vonzáskörnyezetük versenyképességének vizsgálata igazán 

izgalmas terület. Bár az egyes városokat már kialakulásuktól kezdve érdemes lenne figyelemmel 

kísérni (pl. miért a tér adott pontján jöttek létre, mekkora szerepet játszott ebben Győr esetében a 

három folyó találkozása, vagy Nyíregyházánál a Tisza közelsége), hiszen a telephelyválasztások

és az egyes történelmi események alakították a városokat, azok szerepét, társadalmát, 

hagyományait, gazdaságát. 

Magyarország nehezen tudta kialakítani tércentrikus fejlesztési politikáját. A 2. világháborút 

követően, a szocializmus időszakában ágazati központosított elveket határoztak meg, később, a 

rendszerváltást követően pedig a centralizált nagytőke alapján alakult ki a duális szerkezet. Az 

állam mellett a helyi önkormányzatok kaptak kulcsfontosságú szerepet. A megyék mindig 

meghatározóak voltak mint területi/közigazgatási egységek, de az uniós regionális térszerkezet 

kiépítése során a tervezési-statisztikai régiók Magyarországon is kialakításra kerültek. 

(Zárójelben meg kell jegyezni, hogy a régiók csak lassan találnak magukra, ma még kevés 

funkcióval rendelkeznek.)
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A regionális és térségi politikák mentén nem véletlen, hogy az Európai Unióban is előtérbe került 

a városok szerepe, versenyképessége. A 2007. május 24-25-én Lipcsében tartott, a 

városfejlesztésről és területi kohézióról szóló informális miniszteri találkozón született 

megállapodás, az ún. Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról.

Disszertációm témája Győr és Nyíregyháza térszervező erejének, versenyképességének 

összehasonlító vizsgálata. A versenyképesség módszertanába építem be a térszervező erő 

vizsgálatát azáltal, hogy a városokat, a kistérségeiket és a megyéiket vizsgálom 

összefüggéseiben.

A disszertáció célja nem a két térség konkurálására ösztönöz. Mindkét terület több országgal 

kapcsolatos határtérség, melyben a nyugat-dunántúli térség Magyarország egyik legfejlettebb, 

míg az észak-alföldi az egyik gazdaságilag és a foglalkoztatottságot mérve a legelmaradottabb 

területe. Ezt kívánom vizsgálni egymással összehasonlításban és a két város vonzásterét 

térségéhez viszonyítva. „Az egyedi elemzések célja elsősorban egy területegység bizonyos 

szempontok szerinti minél mélyebb megismerése. Az összehasonlító elemzéseknél a hangsúly a 

különböző területek közötti eltérések leírására helyeződik, akár statikusan, akár időben vizsgálva 

őket” (Dusek 2004, 84). Vizsgálatom összehasonlító, melyhez szükséges volt az ágazati 

jellemzők megfelelő vektorainak vizsgálata, valamint statikus, hiszen a két város 

összehasonlítása és versenyképességük mérése, vonzáskörzetük elemzése adott időpontra 

vonatkozik.

A vizsgálat egyes mutatói rendkívül fontosak lehetnek a fejlődéshez, de kiemelten fontosnak 

tartom a gazdasági szerkezetet, illetve a humánerőforrást. E két tényező egymással szoros 

kapcsolatban áll. Nagy hatással voltak rám Jánossy korábbi írásai, melyekben azt vizsgálta, hogy 

ha két ország/térség lakosságát kicserélnénk ugyanazon feltételek mellett, miként változna az 

életminőség, a gazdasági szerkezet (Jánossy 1966). Érdekes vizsgálat lehet ez e két térséget 

tekintve is; kérdés, hogy másként fejlődnének-e a további időszakban. A gazdaság mellett a 

humánerőforrás vizsgálatát tartom igen fontosnak (a válság idején talán még fontosabb terület), 

hiszen egyértelmű a területi folyamatok alakulásából, hogy az emberi tényezők és az arra épülő 

tudás válhat a fejlődés jövőbeli letéteményesévé (Rechnitzer−Smahó 2004).

A kutatás közvetlen célja, hogy a megfogalmazott tézisekre választ kapjunk. A megfogalmazott 

tézisek alapján elemeztem a térszervező erőt, a gazdasági szerkezetet, a képzést és az 

életszínvonalat, valamint a versenyképességhez hozzájáruló lehetséges mutatókat. 
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Témaválasztásomhoz nagymértékben hozzájárult az, amit a Lipcsei Charta hangsúlyozott

(Lipcsei Charta 2007): egyre inkább szükség van a teljes körű stratégiákra, és minden, a 

városfejlesztési folyamatban érintett személy és intézmény összehangolt fellépésére. Ezeknek túl 

kell mutatniuk az egyes városok és községek határain. A városok, a nagyvárosok fejlesztése lehet 

az Európai Unió és Magyarország új területi fejlesztésének iránya, hiszen a nagyvárosok 

tartalmazzák a fejlődést, ők képzik a „motort az autóban”.

II. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE

Disszertációm két nagy fejezetből áll: egy elméleti és egy összehasonlító vizsgálatot 

tartalmazóból. Az elméleti részben a regionális politika, a térszerkezet, a térségszervezés, 

határrégió bemutatása felől haladok a városok, városhálózat, urbanizációs folyamat szakaszai 

irányába, mint a Lipcsei Charta fejlődési irányai felé. Ezen részen belül térek ki részletesebben a 

különböző városok és térségeik összehasonlító vizsgálataira. Ezt követően bemutatom a térségi 

és települési versenyképesség egyes módszereit és elméleti megközelítését. A több várost és 

térségét összehasonlító elemzések, valamint módszereik nagyon jó alapot adtak saját szűkített, a 

két várost, Győrt és Nyíregyházát, illetve térségeiket összehasonlító vizsgálatomhoz. Munkám 

első részében értelmezem tehát, hogy mit nevezünk versenyképességnek régiók, térségek és 

városok között, továbbá ezek mérési lehetőségeit. Fontosnak tartom meghatározni a városok 

fogalmát és típusait, nemzetközi szinten és Magyarországon egyaránt. „A városok az emberi 

kultúra, tudomány és civilizáció fejlődésének legfontosabb földrajzi helyei, csomópontjai. A 

városnak tehát nemcsak a területfejlesztés, hanem az egész emberi társadalom és gazdaság 

szempontjából meghatározó jelentősége van” írja Illés (2008). A városok összehasonlítása nem 

lehetséges csupán a városi cím alapján, hiszen a különböző országokban és országokon belül is 

óriási eltérés van a városok között (pl. népességszám, népsűrűség, gazdasági szerkezet).

Megvizsgálom, hogyan lehet összehasonlítani két konkrét várost és térséget a különböző 

módszerek alapján. 

Ezen elméleti kérdések vizsgálata után a két várost, Győrt és Nyíregyházát és térségüket

elemzem hipotéziseim alapján. A két város lakosságszámában, funkcióiban hasonló nagyságot 

mutat, így versenyképességi összehasonlító elemzésre alkalmas. Az EU 2004. évi bővítését 

követően a határok nyugatról keletre tolódtak. Az EU külső, schengeni határai az Ausztria-

Magyarország részről Magyarország−Ukrajna−Románia irányába kerültek át, így ez a 

határszakasz már nemcsak Magyarország, hanem egész Európa keleti határává vált, így
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Magyarország „keleti csücske” az EU belső határát képezi. A két város megyéje több országgal 

határos, és ez újabb lehetőségeket nyújthat a további fejlődési stratégia meghatározásában. A 

nyugat-dunántúli térség Magyarország egyik legfejlettebb, míg az észak-alföldi az egyik 

gazdaságilag és a foglalkoztatottságot mérve a legelmaradottabb területe. 

A második részben a két várost és térségét mutatom be leíró módszerrel és konkrét elemzést 

végzek a két város és térségének összehasonlítására a Lengyel-féle Piramis modell alapján. Ezen

elemzés, valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégiák és egyéb dokumentumok vizsgálatait 

követően következtetéseket vonok le és összegzem a kutatást.

III. A KUTATÁS HIPOTÉZISEI

1.Nyíregyháza és Győr megyeszékhelyek társadalmi-gazdasági fejlettsége mai állapotában 

közel azonos szintű, azaz a két város fejlettségbeli mutatói között nincs jelentős eltérés.

A két város történelme során eltérő fejlődésen ment keresztül. Mára viszont mindkét 

megyeszékhely külső „megjelenésében” közel azonos fejlettséget mutat. Létszámában a két 

város közel hasonló, a két meghatározó felsőoktatási intézmény szakjai között sok párhuzam 

található, valamint a hallgatói létszám is közel azonos. Számos tipizálást, a belvárost és a 

geopolitikai helyzetet nézve hasonlóságot mutatnak. Ezek alapján, bár a megyék fejlettségi 

különbségei nyilvánvalónak tűnhetnek, a megyeszékhely városok fejlettségében látszólag nem 

tűnik fel a különbség. 

2.A két város szűkebb és tágabb környezetét elemezve – különösen a tágabb, azaz a 

megyeszintet nézve – a társadalmi-gazdasági fejlettség között nagy és növekvő a különbség.

A megyeszékhelyekre és régiókra a korábbi éveket kutatók már több szempontú elemzéseket 

készítettek, melyek egy-egy mutatóval, idősoros vizsgálattal mérték a területek közötti fejlettségi 

különbségeket. Bár a versenyképesség manapság gyakran használt fogalom, nincs olyan 

egységes, integrált mutató, mellyel a térségeket, városokat össze lehetne hasonlítani. A városok 

szűkebb és tágabb környezetének lehatárolása is fontos kérdés, melynek tisztázására, fogalmi 

meghatározására már több javaslat történt.

3.A két város térségi szerepköre a fentieknek megfelelően eltérő: míg Győr 

kiegyensúlyozottabb szerepet tölt be a térségben, addig Nyíregyháza esetében az ún. 

backwash (térségi elszívó) hatás érvényesül a mobil termelési tényezők vonatkozásában.
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Az Európai Unió területi politikájában ugyancsak kiemelt szerepet kap a regionális politika, 

kiemelten a szubszidiaritás, az ehhez kapcsolódó támogatási rendszer, melynek célja a területi 

egyenlőtlenségek csökkentése. Annak érdekében, hogy az egyes megyék, térségek közötti 

fejlettségbeli különbségeket hosszú távon enyhíteni lehessen, fel kell tárni a különbségek okait, a 

felmerülő problémákat. Csak ezt követően lehet javaslatokat megfogalmazni. 

Győr a megye meghatározó városa, és a térség számára támogató, segítő szereppel is bír. 

Nyíregyházánál azonban emellett egyfajta térségi elszívó hatás is jelentkezik, ami térségi 

szerepét gyengíti. A két városnak más és más a településszerkezete, a funkciók megoszlása a 

városok között és a térség centrum vagy periféria jellege, melyek meghatározóak. 

4.A városok versenyképességére hosszú távon a térségben betöltött szerepkörük is 

befolyással van.

A városok versenyképességének eddigi vizsgálatai alapján megállapítható, hogy fejlődésükben a 

térségükkel kapcsolatos viszony meghatározó. Egy város fejlődésére hosszú távon hatással van a 

térség településeivel kialakított viszonya, a szuburbanizáltság szintje, elszívó hatása, a különböző 

intézmények jelenléte. 

5.A versenyképesség szempontjából a két város előnyt élvez a geopolitikai adottságokból, 

kiemelten a határ menti elhelyezkedésből. 

A geopolitikai adottságok, egy város fekvése nyilvánvalóan jelenthetnek előnyt és hátrányt. A 

határ összeköthet vagy elválaszthat, olvashatjuk a különböző kutatásokban. A határ menti 

elhelyezkedés akkor előnyös, ha az ebben rejlő lehetőségeket a városok tudatosan kihasználják.

IV. A KUTATÁS MÓDSZERTANA

A disszertáció témájának meghatározásában nagy jelentőséget tulajdonítottam a tudomány 

területén kimutatható újszerűség, hiányterület keresésének. A téma egyik részét, a magyarországi 

nagyvárosok versenyképességét már többen kutatták, s a térségszervező funkciók vizsgálatára is 

olvashatunk példákat. A nagyvárosok versenyképessége és a térségre ható „súlyuk” elemzésére, 

összehasonlító vizsgálatára viszont még nem sok kísérlet történt. 

Azt látjuk, hogy a népesség egyre nagyobb százaléka él a városokban, nagyvárosokban. Peter 
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Hagett szerint ez az arány a következőképpen alakult: 1800-ban 40/1, 1980-ban 4/1, míg 2000-

ben 2/1 volt a nem városban élők/városi lakosok aránya (Hagett P. 2000).

A hipotézisek megfogalmazásában arra kerestem a választ, hogy miképpen mérhető a városok 

versenyképessége; mitől függ e kifejezés; hogyan jellemezhető Győr és Nyíregyháza helyzete 

egymáshoz viszonyítva (a többi megyeszékhely tükrében); mekkora Győr és Nyíregyháza súlya a 

szűkebb, illetve tágabb környezetében (kistérség és megye). 

A kérdések megválaszolásához a szakirodalom elemzése – így a hazai és külföldi szakkönyvek,

illetve folyóiratcikkek, az interneten megjelent publikációk és írások − elengedhetetlen volt,

továbbá különböző dokumentumokat vizsgáltam meg. Elemeztem például az Integrált 

Városfejlesztési Stratégiákat (IVS) a két város vonatkozásában, valamint különböző elemzéseket 

városok összehasonlítására: Urban Audit, ESPON kutatások (bár ezek nem számítanak 

tudományos műnek, mégis fontosnak tartottam megvizsgálni azokat). Egy tényezővel vagy 

tényezőcsoporttal nehéz mélyebb szintű következtetéseket levonni a fejlettség méréséhez 

(Rechnitzer 1994), ezért a dokumentum vizsgálatokat követően egy, a regionális összehasonlító 

elemzésre már kipróbált, komplex mutatórendszert alkalmaztam.

A két város és környezetének vizsgálatában a Lengyel féle Piramis modellt vettem alapul. A 

vizsgálatot a magyarországi megyékre és megyeszékhelyekre is lefolytattam a szemléletesség és 

pozicionálás miatt. Budapestet és Pest megyét tudatosan nem vizsgáltam, hogy elkerüljem a

fővárosi helyzetből fakadó nagyfokú torzulást. E modell a területi versenyképesség kipróbált és 

nemzetközileg elismert egyfajta módszere. A városokra és térségükre azonban még nem volt 

„használatos”. A modell statikus elemzésre, vizsgálatra alkalmas. Az adatok módszeres 

gyűjtéséhez elsődlegesen KSH adatokat (T-STAR és népszámlálás) és APEH által feldolgozott 

adatokat használtam fel. Ezek mellett számos adatot külön kellett kigyűjtetnem. A modell 

segítségével az összehasonlítást 64 indikátorral tettem meg (ennek alkalmazását később 

ismertetem részleteiben). 

Dolgozatomban kutatom a térszervező erőt, a gazdasági szerkezetet, a képzést és az 

életszínvonalat, valamint a versenyképességhez hozzájáruló lehetséges mutatókat. Egyre több 

elméleti és gyakorlati kutatás foglalkozik a városok, térségek versenyképességével 

Magyarországon is. Nemzetközi példák jelzik, hogy ma a versenyképesség a vállalatok, a 

felsőoktatás és számos dimenzió mellett mindinkább megjelenik a nemzetek, térségek, városok 

vonatkozásában. Verseny van a mobil termelési tényezőkért, köztük a tőkéért, a képzett 

munkaerőért. A versenyképességhez pedig számos tényező járulhat még hozzá; némelyek 
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közülük egzakt indikátorokkal kifejezhetők, de előfordulhatnak nem mérhető tényezők is, 

melyek a racionális és érzelmi közgazdaságtanban is vita tárgyai lehetnek.

A történelmi fejlődés ugyancsak hozzájárul a mai állapotok kialakulásához. Ezért az országos 

városhálózat fejlődésének iránya mentén röviden áttekintem a két város történetét és geopolitikai, 

gazdasági, társadalmi helyzetét régiójában, megyéjében.

A területek tipizálása lehatárolásánál fontos meghatároznunk, hogy mik a céljaink és milyen 

eszközökkel kívánunk elemezni. Nem egyszerű a térségek tipizálása, számos lehetőség merül fel. 

Az elemzéshez, a városok vonzáskörzetének lehatárolása nem egyszerű.  A lehatárolás sok 

esetben teljesen egyértelmű, hiszen jelenleg szinte minden országnak ismerősek a határai, az 

Európai Unióban a régiók lehatárolása is jól látszik a térképeken, a magyarországi megyék és 

kistérségek is ismertek. A városok határai már nehezebben határozhatók meg, vonzáskörzetük 

lehatárolása pedig jelentősen függ a vizsgált tényezőktől. Vannak olyan esetek, amikor a 

lehatárolást jelentősen befolyásolja a geopolitikai helyzet. Különösen igaz ez a határ mentén 

fekvő városok és térségek esetében (Dusek 2004.) Ez jellemzi Győrt és Nyíregyházát is. 

Ezért a már meglévő lehatárolásokat vettem figyelembe, azaz a városok, kistérségeik és a 

megyék határvonalait.

A versenyképességet, a jólétet számos elméleti mutató alapján határozzák meg, közülük talán a 

GDP, a GDP/fő, a HDI (Human Development Index) a leginkább elterjedtek. Berey és Nemes 

szerint (1998–2001) a GDP/P mutatószámmal jellemezhető területi különbözőségek oka főként 

az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték (GVA) területi különbözősége volt.1  Nemes Nagy József 

(Nemes 2007) véleménye szerint az információs robbanás következtében számos helyéről a 

világnak lehet információt kapni. Kérdéses viszont ezek összehasonlíthatósága. A hetvenes-

nyolcvanas évekre jellemző matematikai-statisztikai közelítés viszont egyszerűbb mutatókra 

szűkült. Mindez általánosságban arra vezethető vissza, hogy ezek az összehasonlítások nem 

tudományos célúak, hanem a támogatáspolitikák kiszolgálására készültek.

Találhatunk különböző indikátorokat felsorakoztató, egy időpontra vagy idősorra vonatkozó 

összehasonlító vizsgálatokat: Grosz−Rechnitzer (Grosz−Rechnitzer 2005) által összeállított 

                                                
1 Berey és Nemes 2002-ben publikált módszere szerint a területi versenyképesség és életszínvonal 
jellemzésében gyakran használt GDP/P arányszám (ahol P a lakosságot jelöli) a következőképpen bontható 
fel: GDP/P=GVA/P+(T+D-S/P), ahol a GVA/P az egy főre jutó bruttó hozzáadott értéket, a T+D-S/P az egy 
főre jutó vám- és termékilletékeket (T+D), valamint állami támogatásokat (S) jelöli. A GVA felírható az egy 
foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték és az egy főre jutó foglalkoztatott munkaerő arányszámainak 
szorzatával: GVA/P=GVA/E*E/P, ahol E a foglalkoztatott munkaerőt jelöli (Berey–Nemes 2002).
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fejlettségi index innovációs klaszterek, Nárai (Nárai 2005) faktoranalízissel létrehozott 

komponensei, Horváth (Horváth 1999) pedig különböző nemzetközi nagyvárosokat elemzett 

egyéni mutatók alapján. Más országok területén is végeztek hasonló jellegű vizsgálatokat. 

Győrfy és Benyovszky a romániai munkatermelékenységet és a területi versenyképesség megyei 

szintű alakulását elemezte (Győrfy−Benyovszky 2005). A fenti számítási módok közül számos 

nem jöhet számításba a magyarországi városok elemzésénél, mert sok meghatározó adat − pl. a 

GDP − jelenleg nem áll városi szinten rendelkezésre.

A társadalmi-gazdasági fejlettség mérésére egy sokrétű naturális mutatórendszert használ Nagy 

Zoltán (2007), az ún. Bennett módszert, mely segítségével heterogén mutatókból juthatunk 

szintetizált mutatókhoz. A módszer lényege, „hogy minden mutató esetében azon területegység 

adatát tekintjük bázisnak, amelynél a mutató értéke a legnagyobb. Bennet az egy-egy 

területegységre kapott viszonylagos értékek összegét tekintette a számítás eredményének 

(pontszámának). Így látható, hogy egyes értékek mely területegységekben a legmagasabbak, 

illetve milyen relatív fejlettséget mutatnak” (Nagy 2007). Ezzel a módszerrel Nagy a következő 

városok pozicionálását végezte el: Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kecskemét, Miskolc, 

Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szolnok. A számításokat 1900-ra, 1920-ra, 1949-re, 

1980-ra, 1995-re, 2000-re és 2004-re készítette el. A 11 város összesített rangsorában 1980-ig 

Győr végig az 1.-2. helyet foglalta el, míg az utolsó évekre romlottak a város pozíciói és 4.−5. 

helyre került vissza. Nyíregyháza helyzete változatosabb képet mutat. Folyamatosan a 7.−8. 

helyen szerepelt 1980-ig, amikor is az utolsó helyre csúszott vissza, az utolsó három vizsgált 

évben viszont már a hatodik helyen szerepel. 2

Természetesen számos más módszer is létezik. A módszereket alaposan megvizsgálva Lengyel 

Imre (Lengyel 2003) területi, főként megyei vizsgálatát, a versenyképességi Piramis modell 

alapját, valamint Horváth Gyula (Horváth 2007) nemzetközi városi vizsgálatát vettem alapul. A 

két város és térségének versenyképességi összehasonlító vizsgálatát e módszerek alapján saját 

számításokkal végeztem el. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az országos vizsgálatban a 

megyeszékhelyek és megyék vizsgálatában Győr és Nyíregyháza városokra, valamint térségeikre 

fókuszáltam, és a fővárost megyéjével kivettem a vizsgálatból a túlzott torzítás elkerülése 

céljából. 

                                                
2Nagy Zoltán 2007-es doktori értekezésében vizsgálja Miskolc város helyzetét a Bennett−módszerrel, más 
városokkal összehasonlításban. Hivatkozik a módszertannál Abonyiné P.J. 1999-es írására.
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Dolgozatomban két térség versenyképességét kívántam vizsgálni, azaz azt, hogy mitől 

sikeresebb, vonzóbb egy térség. Tehát a versenyképességet a térség egészére vonatkoztatva 

próbáltam elemezni, s nemcsak az egyének szempontjából. Ennek széleskörű vizsgálata nem 

egyszerű dolog, már csak azért sem, mert erre egységes mutatórendszer még nem létezik. A 

másik tényező, amely nehezíti az összehasonlító vizsgálatot, a megfelelő adatok megszerzése és 

az, hogy számos adat nincs meg a különböző területi egységekre vonatkozóan.

A versenyképességi Piramis modell statikus vizsgálata közvetlen és közvetett tényezői alkalmasak 

lehetnek a városok egymáshoz viszonyított versenyképességi és a térségükben betöltött 

térségszervező összehasonlító vizsgálatra.

Egy speciális módszertan, a Lengyel-féle versenyképességi piramis alapján próbáltam meg az 

adatokat összegyűjteni, városonként, kistérségenként és megyénként. Feltételeztem, hogy ha a 

három kategóriát, az alapkategóriát, az alaptényezőket és a sikerességi faktorokat sorba veszem, 

ezeket a két városra vetítve az adatokat összehasonlítom és alaposabban szemügyre veszem, 

választ kaphatok a már megfogalmazott kérdéseimre. 

1. ábra: Lengyel-féle versenyképességi piramis

Forrás: Lengyel 2000.
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A régiók versenyképessége sok oldalról megközelíthető. Mitől sikeres egy régió? Lengyel 

kidolgozott egy modellt, melynek leegyszerűsített fő céljaként a lakosság jólétét jelöli meg. Ezt a 

modellt alkalmasnak tarja a régiók egymáshoz viszonyított mérésére, azaz a versenyképességük 

összehasonlítására. A logikai szerkezet alapján három szintet különböztet meg egymástól:

Az alapkategóriákba tartoznak azok a mutatók, melyek a versenyképesség mérését 

lehetővé teszik (jövedelem, munkatermelékenység és foglalkoztatottság).

Az alaptényezők kategóriájában azok a versenyképesség alapkategóriáit közvetlenül 

meghatározó gazdasági tényezők helyezkednek el, amelyek tudatos fejlesztésével 

javulhat a régió versenyképessége és felgyorsítható a gazdasági fejlődés. 

A piramis alján találhatóak a sikerességi faktorok, melyek az alapkategóriákat és 

alaptényezőket közvetve, áttételesen befolyásoló tényezők; ezen tényezők csak 

hosszabb időszakon keresztül módosulnak (Lengyel 2000).

A versenyképességet meghatározó jellemzőket a logikai szerkezet szerint egy ábrában 

megjelenítve felépíthető a regionális versenyképesség „piramis-modellje”. A modell talapzatát a 

hosszú távú fejlődéshez elengedhetetlen társadalmi, gazdasági, környezeti és településszerkezeti 

sikerességi faktorok alkotják. A piramis középső részén a gazdaságfejlesztéshez alkalmazható 

alaptényezők találhatók, amelyekre épülnek az egységes versenyképesség definíciójában 

szereplő alapkategóriák (versenyképességi mutatók). Míg a piramis csúcsán a végső cél, a régió 

lakosságának életszínvonala, életminősége található. 

A Piramis módszer alapján korábban még nem történt városi mély összehasonlító vizsgálat.

Dolgozatomban a kutatás elméleti és leíró részeit követően e régiókra már kipróbált modell 

alapján kíséreltem meg a két város összehasonlító elemzését. Az itt kapott eredményeket 

megvizsgáltam a két város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának tükrében. (Kétségtelen tény, 

hogy a stratégiák egy külső kényszer hatására kerültek kidolgozásra, mégis fontosnak tartom 

azokat a városok fejlődési irányainak kijelöléséhez.)

A dolgozat végén olvasható a hipotézisek bizonyítása, az összefoglaló megállapítások, valamint 

a jövőbeni tervek, a további kutatás lehetséges irányainak leírása.
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V. A KUTATÁS EREDMÉNYEI

a) Győr és Nyíregyháza valamint térségei versenyképessége a Piramis modell alapján

Az előzőekben részletesen megnéztük, hogy Győr és Nyíregyháza a 18 megyeszékhely között, 

illetve Győr-Moson-Sopron megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 18 megye között a 

Piramis modell egyes moduljai szerint hol helyezkedik el. Az összesített eredményt az 1. számú

táblázat tartalmazza:

1. táblázat: A 18 megye, illetve megyeszékhely között a Piramis modell szerinti hely

Megnevezés Gy−M−S Sz−Sz−B Győr Nyíregyháza

Alapkategóriák 1. 18. 1. 15.

Alaptényezők 1. 16. 2. 10.

Sikerességi faktorok 1. 16.-17. 3. 12.

Versenyképesség összesen 1. 18. 1. 12.-13.

Forrás: Saját számítás

2. ábra: A megyék versenyképességi sorrendje a Piramis modell alapján, 2006
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Forrás: Saját szerkesztés



13

3. ábra: A megyeszékhelyek versenyképességi sorrendje a Piramis modell alapján, 2006
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Forrás: Saját szerkesztés

A 2. és 3. ábrák alapján a következő megállapítások fogalmazhatók meg:

 Valamennyi tényezőcsoport esetében jobbak Győr helyezései, mint Nyíregyházáé, s 

ugyanígy jobbak Győr-Moson-Sopron megyéé, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéé.

 Részleteiben szinte valamennyi mutató tekintetében jobbak a megyeszékhelyek értékei, 

mint megyéjüké.

 Többször tapasztaltuk a nagyobb különbséget Nyíregyháza és térsége, mint Győr és térsége 

között, ami az összesített értékelésben ahhoz vezetett, hogy Győr a megyeszékhelyek között 

egy lépcsőfokkal kevésbé jó versenyképességű, mint Győr-Moson-Sopron megye a megyék 

között, míg Nyíregyháza esetén fordított a helyzet.

 Győr és Győr-Moson-Sopron megye versenyelőnye Nyíregyházához és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyéhez képest legnagyobb az alapkategóriák vonatkozásában, s legkisebb a 

sikerességi faktorok terén.

 Győr és Győr-Moson-Sopron megye a köztudatban ma legversenyképesebb térségekként 

szerepelnek, amit a számításaim igazoltak is.

 Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a köztudatban ma legkevésbé versenyképes 

térségekként szerepelnek; ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére igaz – Nyíregyháza a 

középmezőny végén található.
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A Piramis modellt − mint a regionális, megyei versenyképesség összehasonlító módszerét − 

alkalmazva az adatok kigyűjtése okozta a legnehezebb feladatot. Számos adat nem található meg 

városi, kistérségi szinten. Ez az elemzést nehezítette. (Látható volt ez a nemzetközi városok 

összehasonlítására tett mutatószámoknál is.) Az adatokat az alaptényezők, az alapkategóriák és a 

sikerességi faktorok esetében lehet vizsgálni adott évre levetítve, viszont az adatokból egy 

összetett képlet nem valósult meg, így az egyes adatokat kategóriánként lehetett csak 

összehasonlítani és azokból összefüggéseket levonni. 

Az idősoros vizsgálat hosszabb időszakra vonatkoztatva többet elárulna a folyamatokról, de 

ahhoz kevesebb adatot lehet figyelembe venni. Az általam készített elemzés tehát 2006. évre 

vonatkozóan egy statikus állapotot tükröz, azaz a módszer továbbfejlesztését követően célszerű 

lesz a jövőben idősoros vizsgálatot is végezni. 

A területi (regionális, megyei) összehasonlításra készült módszerek közül számos kitűnő 

módszert alakítottak ki kutatók a regionális területi egységekre, így a kistérségekre és a 

városokra is. A városok gazdasági, társadalmi mutatók szerinti összehasonlítása, valamint a 

területükhöz képesti súlyarányuk meghatározására tett kísérletem egy újfajta megközelítés. 

Amennyiben a városokat nyugati és keleti központokkal is összehasonlító vizsgálat alá kívánjuk 

vonni a jövőben a piramis módszer segítségével, várhatóan ott még több adathiánnyal 

szembesülünk. A tőlünk keletebbre fekvő országokra még inkább jellemző a statisztikák nem 

egységes megléte. Fontosnak tartom a későbbi területi összehasonlítások sikeressége érdekében a 

regionális és gazdaságpolitikai szakemberek együttműködését a Központi Statisztikai Hivatal, 

valamint a közigazgatási szervek szakembereivel, hogy az országos, regionális hivatalos

felmérésekben olyan adatokat kérdezzenek le, melyek az ilyesfajta elemzéseket elősegítik. 

Ezeket a nemzetközi elemzések és a hazai módszertan alapján tartom szükségesnek összeállítani, 

egy összehangolt szervezeti együttműködésben. Így a jövőben több megfelelő adat állna 

rendelkezésre, melyből jobban rá lehet világítani a számok mögött meghúzódó folyamatokra. 

b) A tézisek bizonyítása

1. Nyíregyháza és Győr megyeszékhelyek társadalmi-gazdasági fejlettsége mai állapotában 

közel azonos szintű, azaz a két város fejlettségbeli mutatói között nincs jelentős eltérés.

Győr és Nyíregyháza megyeszékhelyek között a mutatók összességét tekintve van eltérés. 

Itt a mai állapot vizsgálatát vettem alapul. Mind a KSH felmérései, mind a Piramis modell 
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szerint készített elemzések alapján összességében elmondhatjuk, hogy bár egy-egy tényező 

tekintetében Nyíregyháza jobb eredményt mutat, többségében és összességében Győr 

versenypozíciói erősebbek. Míg a két hasonló népességszámú városnál a nyíregyházi előny az 

öregedési indexnél, a városi lakosságszám növekedésnél, a lakótelepen élők arányaiban és a 

lakásépítések számában mutatkozik, addig az iskolázottságot (általános és középiskolai 

végzettségűek, diplomával rendelkezők aránya), valamint szinte minden gazdasági mutatót 

tekintve Győr pozíciója jobb. Ez az előny a jelenlegi állapot mellett az előző évtizedekre is 

kimutatható. A KSH felmérésének leíró elemzését találjuk egy összesített táblázatban, melyben 

társadalmi, gazdasági és környezeti elemeket vizsgál 8 magyarországi nagyváros kapcsán. 

Ezeknek az indikátoroknak az alapján az átlag 4,5 – így Győr 5,375%-kal a második helyen 

szerepel Szegedet követően, míg Nyíregyháza 4,625%-os teljesítménnyel az átlag felett megelőzi 

Miskolcot, Kecskemétet és Pécset. 

A saját összehasonlító elemzéseim, valamint a KSH magyarországi nagyvárosi vizsgálata, illetve 

a szubjektív, a két város leíró fejlődését figyelembe véve is kimutatható az eltérés a két város 

fejlettsége között.

Ez az állítás tehát nem bizonyult igaznak. A két város társadalmi-gazdasági fejlettsége között 

jelentős az eltérés.

2. A két város szűkebb és tágabb környezetét elemezve – különösen a tágabb, azaz a 

megyeszintet nézve – a társadalmi-gazdasági fejlettség között nagy és növekvő a különbség.

A Piramis modell alapján összeállított alapkategóriák, alaptényezők és sikerességi faktorok 

elemzésének fő területi vonatkozása a két várost egymással, és szűkebb-tágabb térségeivel 

összehasonlítani. Jól látszik, hogy Nyíregyházán a környezetéhez képest arányaiban lényegesen 

többen rendelkeznek SZJA-típusú jövedelemmel. A saját jogon nyugdíjasok átlagos havi 

nyugdíja itt is a megyeszékhely – kistérség – megye lejtőt követi, de kisebb különbségekkel, 

valamint – akárcsak az SZJA-alapnál – Nyíregyháza és a megyei átlag között sokkal nagyobb a 

különbség, mint Győr és térségének esetében. Ha az adófizetők munkaviszonyból származó 

jövedelmét vizsgáljuk, akkor látható, hogy a megyei adathoz képest Győré 116%, Nyíregyházáé 

pedig 120%. Nagyobb eltéréseket tapasztalunk a társas vállalkozásból származó jövedelmek 

összehasonlítása során: megyebeli helyzetüket tekintve Győr önmagában 32%-kal, míg 

Nyíregyháza 62%-kal relatíve több vállalkozásból származó jövedelmet produkált, mint 

térségével együtt.
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Az alaptényezők esetében számos területen azonban az is látszik, hogy a két város között nincs 

akkora eltérés, mint a két megye között. Győr-Moson-Sopron megye az átlaghoz viszonyítva 

mindig az első helyeken szerepel, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a rangsorok végén. Az 

alaptényezőknél kiemelve egy példát: a külföldi szálláshelyek ezer lakosra vonatkozó számainál 

a két város és a kistérség között nincs számottevően nagy különbség, ugyanakkor a megyéknél 

nagy az eltérés (Győr/kistérség/megye: 811/634/1326; Nyíregyháza/kistérség/megye: 

637/542/362 fő). Az alaptényezőknél míg összességében Győr: 5.-6. és Nyíregyháza: 9., addig a 

megyéknél Győr-Moson-Sopron: 3. és Szabolcs-Szatmár-Bereg a 11.−12. helyen van. Kisebb 

eltéréssel, de hasonló eredményt mutatnak a sikerességi faktorok elemzései, bár ott sok térségi 

adathoz nehéz a hozzáférés, illetve több tekintetben hiányos adatinformációval találkoztunk.

Az állítás igaznak bizonyult. A két város tágabb térsége között, megyei szinten nagyobb eltérés 

mutatkozik.

3. A két város térségi szerepköre a fentieknek megfelelően eltérő: míg Győr 

kiegyensúlyozottabb szerepet tölt be a térségben, addig Nyíregyháza esetében az ún. 

backwash (térségi elszívó) hatás érvényesül a mobil termelési tényezők vonatkozásában

Mind az elemzések (itt a 2. hipotézis bizonyítása és a Piramis modell szerinti összehasonlító 

kutatás alapján), másrészt a térségi (regionális, megyei) leíró dokumentumok alapján jól látszik, 

hogy Győr saját térségében meghatározó szereplő, hasonlóan Nyíregyházához. Mindkét város 

domináns szerepet játszik, jelentős vonzáskörzet-központ.

Győr és Nyíregyháza térséghez viszonyított adatai alapján Nyíregyháza fejlettsége, vagy a megye 

fejletlenebb volta jobban kiütközik. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elemzése is 

alátámasztja, hogy Nyíregyházán egyfajta elszívó hatás érvényesül a megyei városokhoz 

hasonlítva. 

A térségi dominanciaelemzést igazolja az IVS: „Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

székhelyeként számos megyei szintű közigazgatási és közszolgáltatási funkciót tölt be saját, 

illetve a megyei önkormányzat intézményei, valamint az egyes szakhatóságok kirendeltségei 

révén.” Nyíregyháza térségi domináns szerepét tehát kiemeli az elemzés mellett az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia is. 

Nyíregyháza 1969−1970-ig az egyedüli város volt a megyében, de ma is nagyban kiemelkedik a 

megye többi városa közül. Az itt található 25 város egyike sem éri el a 20 ezer főnyi 

lakosságszámot, így nyugodtan kijelenthető, hogy térségi hatásaik lokális szintűek. 
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Nyíregyháza növekedési pólusként funkcionál, egyrészt a lakónépesség és az ingázók nagy 

száma, másrészt a gazdaság koncentrációja miatt. A város hagyományosan domináns szerepet 

tölt be a megye gazdasági és társadalmi folyamataiban minden területen. Mindezt a statisztikai 

adatok, tendenciák is alátámasztják:

„Gazdasági-szolgáltatási szerep: itt található a megyében regisztrált társas vállalkozások fele és 

az egyéni vállalkozások 1/3-a, valamint a szaküzletek és pénzügyi szolgáltatók jelentős része is. 

Turisztikai dominancia: a megyében összesen eltöltött mintegy 270 ezer vendégéjszaka 42,5%-át 

Nyíregyházán töltik el a vendégek, de még szembetűnőbb a város elsődleges szerepe a külföldi 

turisták esetében. Oktatási funkciója megyei szinten elsősorban a középfokú oktatás esetén 

mutatkozik meg: a középiskolai feladat-ellátást jellemző adatok (pl. pedagógusok, osztályok, 

tanulók, feladat-ellátási helyek száma) esetében a város részesedése 35-50% közötti. Az 

egészségügyi és szociális területen leginkább a szakellátásokban követhető nyomon a város 

megyei szintű hatásköre: míg pl. a háziorvosok és a házi gyermekorvosok által ellátottak számát 

tekintve a város részesedése nem éri el a 20%-ot, addig a kórházakban teljesített ápolási napok, 

illetve a szakrendeléseken teljesített évi munkaórák és gyógykezelések többségét a 

megyeszékhelyen teljesítették. Az arányok hasonlóak a szociális ellátás (bölcsőde, tartós 

bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények stb.) területén is. A kultúra és a 

közművelődés területén elsősorban a fizetőképes kereslet nagyobb arányú jelenlétének 

köszönhetően a kínálati paletta is szélesebb akár az intézményhálózat kiépítettségét, akár a 

rendezvények sokszínűségét vesszük figyelembe” (NYH MJV IVS 2008).

Ez a tézis igaznak bizonyult.

4. A városok versenyképességére hosszú távon a térségben betöltött szerepkörük is 

befolyással van.

Kutatásom során nem sikerült olyan egységes statisztikai mutatórendszert kifejlesztenem, 

mellyel bizonyosan meg lehetne mutatni, hogy az egyes városokat (hazai vagy külföldi) 

térségükben betöltött szerepükkel együtt vizsgálva milyen fejlődési irányban fejlődhetnek. 

Számos külső tényező befolyásolhatja az egyes országok, térségek, városok fejlődését. Veress 

József egy gondolatmenetében a globalizációval foglalkozva megállapítja, hogy az információs 

társadalom új vívmányait és a nemzetközi pénzügyi gazdaságot tekintve láthatjuk: az ország 

kategória egyre jobban marginalizálódik, jelentéktelenebbé válik. „Az állam és az üzleti szféra 

kapcsolatát felfoghatjuk úgy is, hogy mindkét fél a saját pályáján mozog, néha fedik egymást. 
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(Geometriai arányok és sebességek kérdése, hogy az egyes „felek” autonómiája milyen mértékű). 

Minél alacsonyabban helyezkedik el az adott ország a nemzetek erősorrendjében, annál 

erősebben függ az egyes integrációs szintektől, a különböző nemzetközi pénzügyi szintektől, 

(csúcs)befektetőktől. Ez nagyban kihat a két szféra kapcsolatára, erős igény mutatkozik a 

kölcsönös közeledésre a kormányok és vállalkozók között. Az egyes országok konkrét 

paramétereit a történelmi múlt, a mindenkori fejlettség, a gazdaságpolitikai tradíciók és az 

erősorrendben elfoglalt pozíció együttesen határozzák meg.” (Veress 1999). A térségben betöltött 

szerep értelmezésében nagyon fontos elvi irányok is szerepet játszanak. Hálózati működés vagy 

erős központok a fejlődés hosszú távú zálogai? Bár a Piramis modell alkalmazásával a városok 

térségükhöz viszonyított helyzete, vonzása megfigyelhető, ez hosszú távú tervezéshez nehezen 

használható jelen formájában. A feldolgozott elméletek alapján viszont az látszik, hogy a 

központi megerősített szerepkör, a különböző állami szervezetek és funkciók egy-egy város 

számára hosszú távú fejlődést eredményeznek.

A tézis igazolt. A nemzetközi nyitottság mellett tény, hogy számos versenyfeltétel létezik, 

melynek ma meg kell felelni ahhoz, hogy egy külföldi vagy belföldi befektetőt a térségbe 

vonzzunk. A térség lakói, vezető vállalkozói, civil polgárai ehhez hozzá tudnak járulni. Ezt a 

vizsgálatot azonban a jövőben más módszerrel szükséges megközelíteni ahhoz, hogy tervezésre 

is alkalmassá váljon.

5. A versenyképesség szempontjából a két város előnyt élvez a geopolitikai adottságokból, 

kiemelten a határ menti elhelyezkedésből. 

A történelmi hagyományok, a geopolitikai adottságok, a városhálózatban betöltött szerep 

rendkívül fontos. Győr helyzete a fejlettebb nyugati régióban erős versenytárs nélküli, míg 

Nyíregyháza egy hátrányos helyzetű térségben fekszik két régióközpont közeli szomszédságában 

(Debrecen, Miskolc). 

Magyarország kicsiny méretéből és geopolitikai helyzetéből fakadóan számos országgal, hosszú 

határszakasszal rendelkezik. Mindkét város a Helsinki folyosó területén fekszik, nyugat-kelet 

irányban, jól megközelíthető, összekötve vasúti és közúti forgalommal. A repülőtér közelsége is 

előnyt jelent Péren, illetve Debrecenben. Győrben létesült Magyarországon először ipari park és 

itt jött létre elsőként klaszter (PANAC), mely szintén versenyelőny. Mára Nyíregyházán is 

létezik ipari park, és a megyei térségben megvalósuló záhonyi logisztikai központ remélhetőleg 

nagy lehetőséget biztosít a térségnek. 
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A turizmus terén előnyt jelent a győri térségnek a határ mentiség. A természeti turizmus 

fejlesztése a nyíregyházi térségben szintén előnyt jelenthet. A szövegben hivatkozott kutatások 

megállapításai egyértelműen állítják, hogy a határ menti szakaszokban és a határon átnyúló 

kapcsolatokban az elmúlt években a magyar-román és magyar-ukrán határtérségben egyaránt 

pozitív változások mentek végbe, létrejöttek követendő és további fejlesztést igénylő struktúrák 

és gyakorlatok. 

Összességében ha a két térség határszakaszait hasonlítanánk össze, nyilvánvaló előny 

mutatkozna a nyugati térség számára, mégis Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye is 

számos előnyt kovácsolt a határmenti fekvésből. Kiemelhetjük itt az EU-s forrásokat, a közös 

koncepciókat, együttműködéseket, képzéseket, az MKIK ukrán és román tagozatait, melyek a 

gazdaság szereplőit segítik, az intenzívebbé váló kapcsolatokat, a határátkelők infrastrukturális 

feltételeit, a településközi kapcsolatokat, a kistérségi és települési szövetségeket, az eurorégiókat 

mint intézményesült együttműködési formákat, és a turizmusban való együttműködést (Baranyi 

2005).

A tézis igazolt. A versenyképességhez hozzájárul a két térség határmenti geopolitikai helyzete. 

Ezt támasztják alá az itt részleteiben és hosszabban külön fel nem sorolt kutatások teljes 

empirikus anyagai, melyeket az MTA RKK győri és debreceni központjai végeztek. 

c) Összefoglaló megállapítások a kutatás alapján

A városok fejlődése szempontjából meghatározó, hogy milyen munkahelyek és vállalkozások 

megalakulását tudják segíteni, melyek vonzzák más területekről a lakosságot és növelik a 

foglalkoztatottságot. 

A népességszám fontossága összefüggésben van a kibocsátással, a termelékenységgel is. 

Láthattuk, hogy a megaközpontok, az igazán nagyvárosok Európa húzó központjai. Győr és 

Nyíregyháza lakossága az elmúlt 15 évben igen kis eltéréssel stagnálást mutat. Ez azt jelenti, 

hogy magyarországi viszonylatban a nagyvárosok közé tartoznak, európai szinten továbbra is 

kisebb (legfeljebb közepes) méretű városnak számítanak a népességszám alapján.

Sokan nem is gondolnák, hogy a transznacionális vállalatok (pl. autóipar) is a demográfiai és 

területi (lokális és globális hatások) trendek figyelembe vétele alapján terveznek. A globális 

trendek kihatnak a különböző területi szintekre: Európára, Magyarországra, a régiókra és 

városokra egyaránt. A népességszám és a városi hierarchia meghatározó a további fejlődésben. A 
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nemzethatárok jelentősége csökkent, a versenyben, amely a profitért és folyamatos fejlődésért 

vívódik, egyre inkább jelennek meg más adottságok, köztük az olcsóbb munkaerő, a tudás, az 

aktív népesség száma és szakmai felkészültsége, munkakultúrája. 

A helyi értékek szerepe, így a városok szerepe is felértékelődik. A városoknak van ebben 

helyzeti előnyük, melybe a geopolitikai adottságok is beleszámítanak. Külön területi vonzerőt 

képeznek a felsőoktatási intézmények, melyek a szakképzett munkaerő-utánpótlás egyik fő 

bázisai. Számos fiatal költözik ezért a városokba, és az idős embereknek is vonzó a különböző 

szolgáltatások közelsége. Felértékelődnek a helyi adottságok, hagyományok, kulturális és 

természeti értékek. Az infrastrukturális változások eredményeképpen egyre inkább mobillá válik 

a közlekedés és a munkavégzés. 

Mindezek alapján érthető, hogy a verseny városok között kezdődött el leginkább, hiszen a 

vállalatokért, a turistákért, a népességért megy a „harc”. Ha sikerül elcsábítani egy vállalatot, 

hosszú távon cél meg is tartani azt. Hasonlóan a lakosokhoz, akiknek munkalehetőséget, 

szolgáltatásokat kell nyújtani minél magasabb szinten és minél szélesebb körben. Élhető várost 

kell teremteni. A vállalatok és a városi lakosság között szoros az összefüggés, hiszen mindkettő 

vonzást jelent a másik számára. A vállalatok idetelepülésében fontos szerepet tölt be a nyelveket 

beszélő szakképzett munkaerő, míg egy egzisztenciával kecsegtető vállalat vonzza a fiatal, 

mobilabb munkaerőt. 

A Lisszaboni Stratégia fő célja – Európa versenyképességének növelése a tudással – jelzi, hogy a 

tudás-intenzív ágazatok nagy jelentőségűek, melyhez a megfelelő munkaerő- utánpótlást is 

biztosítani kell. Itt emelkedik ki a vállalatoknál a K+F és innováció, valamint a szakmai 

együttműködésben a partner felsőoktatási intézmények szerepe.

Tapasztalatok szerint a gazdasági versenyképességet növeli a klaszterek szerveződése, melyek 

száma hazánkban is folyamatosan emelkedik. A klaszterek a hasonló ágazatban dolgozó KKV-k 

laza szövetségei. A versenyben egyfajta kooperáció jön létre, mely azért fontos, hogy ezek a 

vállalatok közös előnyöket kovácsolhassanak az együttműködésből. A globális vállalatok számos 

igényét, elvárását csak egyfajta közös munkával lehet kielégíteni, azaz a vállalatok önmagukban 

nem biztos, hogy sikeresek lehetnek. A klaszterek ilyenfajta formája is hozzájárulhat egy térség 

versenyképességéhez, hiszen egy nagyvállalat telepítési döntését befolyásolhatja. „A klaszterek 

működésében rendkívül fontos az innovációra való fókuszálás. Verseny vagy együttműködés?” –

tehetjük fel a kérdést a vállalatokat tekintve ezek alapján. A klaszterek mutatják, hogy habár 

verseny van a vállalatok között, mégis a globalizáció okozta elvárások együttműködésre 
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sarkallják őket, egy térséget pedig előnyösebb helyzetbe hozhatnak a klaszterek kialakulásai 

(Dimitris−Panayiotis 2008). A „régi világban” az egyedi cégekben, nagyvállalatokban volt erő a 

fejlődésre, mára a klaszterek lehetnek a kulcs. Versenyelőnyt biztosít ez az új gazdasági modell 

az egyedüli vállalatokkal szemben, az alacsonyabb költségek, jobb innovációs készség a 

lehetséges a több szereplő miatt (Ács 2006.) Az együttműködés a különböző szereplők között 

elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek, növekedésnek várostérségi és regionális szinten egyaránt. 

Mindez elengedhetetlen a prosperitás és az ott élők jólétének növelése céljából. Pócs (Pócs 2001)

megfogalmazásában: „az intelligens régió katalizátorként működik azzal, hogy ösztönzi és 

koordinálja a vállalatok közötti együttműködést, valamint a vállalatok és az állami igazgatás 

közötti kapcsolatot. Az intelligens régióban az adatok, az információk és a tudások áramlása kap 

komoly szerepet”. Minden innováció és újdonság általában a központokban, pólusokban jön létre 

elsőként, ez is a városok versenyelőnyét növeli, bár az információs kommunikáció technológiák 

(IKT) fejlődésével az információ egyre gyorsabban terjed a különböző települések között. 

„A fejlett országok nagyvárosi régiói a gazdasági fejlődés motorjaivá válnak, egyre jelentősebb 

koncentráció figyelhető meg ezeken a pontokon. A felsőszintű üzleti szolgáltatások, a kutatás-

fejlesztés, a pénzügyi szervezetek, a kulturális gazdaság fejlődése szempontjából – az 

informatikai fejlődés ellenére is – meghatározó az elérhetőség. A nagyvárosokban jönnek létre a 

tanulást, kreativitást, innovációt ösztönző hálózatok, hiszen az egyre specializáltabb keresletre 

történő rugalmas reagálást ezek a térben is koncentrálódó klaszterek teszik lehetővé. A globálissá 

bővülő piacok, a specializált kereslet növekedése, a nagyvárosok rugalmas hálózatai lehetővé 

teszik, hogy egyre több specializált termelőt vonzzanak városaikba, s így a nagyvárosi régiók a 

világgazdaság regionális motorjaivá válnak” (Magyar településhálózat..2007, 10−11.).

A tudás hordozói a felsőoktatási intézmények. Az innováció ösztönzése és az innováció fontos 

prioritást élvez, hiszen nagyban hozzájárul a fejlődéshez. Dőry megfogalmazásában a regionális 

politika első számú célját jelentő régiók közötti fejlettségbeli különbségek – a „kohéziós rés” –

csökkentése hathatósan csak a K+F és az innováció tevékenységek fokozásával érhető el (Dőry 

2005, 27). „Magyarország Európai Felsőoktatási Térhez való tartozása elemi érdek, mint ahogy 

az volt a latin műveltség évszázadában is. Csakhogy mára Európa is versenyre kényszerül, ahogy 

azt 2007-ben Londonban megfogalmazták az érintett országok rektorai, miniszterei. A globális 

kihívás olyan versenyhelyzetet teremtett, amelyben az európai felsőoktatás csak úgy őrizheti meg 

eddigi vezető helyét, ha megfelelő módon reagál legalább négy világméretű versenykihívásra. 

Ezek a mobilitás, az átjárhatóság, a foglalkoztathatóság és a minőség.” (Szekeres 2008.) Európa, 

Magyarország és az egyes térségek, városok versenyben vannak. Nemzeti és városi, egyetemi 
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szinten is törekedni kell az új kihívásoknak való megfelelésre és a minél jobb helyzeti előny 

elérésére. Az európai és globális tervezést, valamint a városok komparatív előnyét figyelembe 

véve szükséges stratégiát alkotniuk a városoknak, így Győrnek és Nyíregyházának is. Ehhez 

elengedhetetlen az egyes szereplőkkel való közös együttműködés már a tervezés folyamatában. 

Láthattuk, hogy a klaszterek esetleges erőssége ugyancsak az együttműködésben van és meg kell 

találnia a két városnak és térségének a megfelelő fejlesztési irányokat. A képzést ma a 

munkaerőpiac minősíti, ezért elengedhetetlen a gazdasági szereplők igénye és a képzést folytató 

intézmények kibocsátása közötti összhang megteremtése. 

A helyi gazdaság igényei különös hangsúllyal jelennek meg pl. az AUTOPOLIS fejlesztési és 

versenyképességi pólusban. Ez az egyetem oktatási kínálatának fejlesztésére is hatással van. A 

munkaerő-piaci vonzás, a határokon túlról ingázók fontos elemei tehát ennek a térségnek, melyet 

mutat az első magyarországi klaszter, a PANAC létrejötte is, ami példaként szerepel a többi 

alakuló klaszter előtt. 

Látszik tehát, hogy a térségek, városok és vonzáskörzeteik versenyben vannak. Az is látszik, 

hogy miért van, és miről szól ez a verseny. A fejlődési utak mindkét vizsgált város, tehát Győr és 

Nyíregyháza előtt is nyitva vannak. Az, hogy miként tudnak élni ezekkel, hogyan tudják 

kihasználni lehetőségeiket, miként képesek szűkebb térségük erőforrásait is mobilizálni, azokra 

húzóerőként hatva, a helyi szakmai és politikai közegen múlik. A különböző támogatások 

ésszerű, hosszú távú, fenntartható kihasználása rendkívül fontos szerepet tölt be a hosszú távú 

versenyben. A geopolitikai helyzet, a városok hierarchiája és viszonyszintje meghatározó. Faragó 

(2009) munkájában írja, hogy amennyiben a szuburbanizáció, a napi közlekedés feltételei 

javulnak, abban az esetben a termelés koncentrációját nem feltétlen kell követnie a centrum 

növekedésének és a kisebb települések elnéptelenedésének. Ez a megállapítás erőteljesen 

vonatkozik véleményem szerint Nyíregyházára. 

Verseny van a városok között, a térségek között, a régiók között és az államok között egyaránt. 

Az újfajta versenyben az együttműködés egy térség sikertényezője lehet. A régiók 

versenyképessége a jövőben, ahogy a múltban is, az adott állami rendszertől, Európától és 

magától a régiótól függ majd (Keating 1998). Keating közel tíz éve leírt megállapítása ma is igaz 

és úgy tűnik, a külső globális függés továbbra is erősödik, míg helyi szintű együttműködés és 

stratégia nélkül nehezen képzelhető el a fejlődés.

A versenyképesség céljainál láthatjuk, hogy az egyik fő szempont az ott élők tartós jóléte, 

jövedelmi növekedése. A gazdaság, a munka és az ehhez kapcsolódó felkészült munkaerő, 
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mely a képességei szerinti területen dolgozik, szívesen végzi munkáját, alapvető a jóléthez, a 

térség versenyképességének növekedéséhez. Az állam, főként a jóléti állam a modern 

piacgazdaság egyik meghatározó intézménye. „A 20. században a piacgazdaság működése az 

emberi tőkébe való olyan beruházásokat igényel (pl. az oktatásban), amelyek az állam 

beavatkozását váltják ki” (Bara−Szabó 1996). A piacgazdaság működése ugyanakkor 

egyenlőtlenségeket szül a társadalomban és a térségek között egyaránt. Azokat az állam által

nyújtott segítőket, melyek ezeket enyhítik, nevezzük jóléti javaknak és szolgáltatásoknak. Egy 

térségben, régióban vagy országban ma ez nagyon fontos, főleg a redisztribúcióban és a tervezési 

folyamatban, de nem kizárólagosan, hiszen a térségben élőknek folyamatosan képezniük kell 

magukat és a mai kor kihívásainak kell megfelelni térségi szinten is.

A növekvő verseny és kihívások helytállásában a térségek, városok és szereplőik, itt kiemelten a 

vállalatok és a felsőoktatási intézmények csak közösen tudnak sikert elérni. Számos pontot 

próbáltam érinteni leírással, feldolgozással és számszerűsített mutatókkal, de – ahogy Strohmeier 

(2007) is fogalmaz – az együttműködéshez elengedhetetlen az elkötelezettség és a személyes jó 

kapcsolat a szereplők között. A megfelelő stratégia, az együttműködések, viszonyok és 

elkötelezettségek pedig a térségek jövőbeni versenyképességét szolgálják. National Lichfield – a 

városok menedzsmentjével foglalkozva – egyre fontosabbnak tartja e tevékenységet, mely a 

városban élőket kell, hogy szolgálják (Lichfield 1998).  Martin Heintel (Heintel 2005)

célratörően, egyszerűen fogalmazza meg a regionális menedzsmentet: azok az intézmények, 

amelyek fő tevékenységében a professzionális szintű regionális fejlesztések szerepelnek.

A határ közelsége és a geopolitikai adottságok meghatározóak a városok szerepében. Győr 

kedvező helyzetét a Pozsony−Bécs−Budapest tengelyen nagymértékben befolyásolta és még ma 

is meghatározó. Fontos az ipari városi rang, melynek már a győri program is kedvezett. Bár az 

ipari szerkezet átalakult, ma is meghatározó az ipar súlya, azon belül is az autó- és járműipar. 

Emellett már a több lábon állás is látszik. Fontos ezt hangsúlyozni a gazdasági világválság miatt 

is. Nyíregyháza számára meghatározó lehet, hogy Ukrajna és Románia irányába kapu szerepet 

tölthet be, logisztikai funkcióját erősítheti. Kihasználhatja a mezőgazdasági termékek iránti

növekvő világpiai keresletet is. Nyíregyháza a közeli nagyvárosokkal együttműködve kell, hogy 

stratégiáját folytassa, a térség és a hagyományosan jellemző jó mezőgazdasági termelés is egy 

kulcstényező lehet a versenyképesség növelésében. Óriási előnyt jelenthet a kiépített autópálya 

és vasút. A tiszai vízgazdálkodás is lehetőségeket sejtet, mint egy közös pont kelet irányába. 

Nyíregyháza versenyelőnye a keleti kapcsolatok felértékelődésében vitathatatlan. 
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Az elemzés és a kutatás eredménye egyre jobban arra enged következtetni, hogy a globális világ 

változása mellett a tudás, a humán tőke egyre fontosabb szerepet játszik egy település és térsége 

életében. Az innováció, a tudásalapú gazdaság, a klaszterek és a legkülönbözőbb területi 

együttműködések felértékelődnek. Bár a vállalkozásoknál jelentkezhet leggyakrabban az 

innováció, a „híd” szereplőknek (mint pl. a felsőoktatási intézményeknek) fontos szerepük van 

ennek fejlesztésében. Ugyanakkor a városok vezetőinek szerepe a tervezés és megvalósítás 

területén nélkülözhetetlen. Helyben kell tenni, gondolkodni a térség sikeressége érdekében. Bár 

az Integrált Városfejlesztési Stratégiák külső kényszer eredményei (ezt már korábban is

hangsúlyoztam), időközönként érdemes újragondolni, „belső kényszerből” is a térség sikeressége 

érdekében. 

Nyíregyháza és Győr térségeinek potenciálját, geopolitikai adottságait jónak tartom. Részben 

kezükben is található a kulcs a város és szűkebb-tágabb környezetük sikeres jövőjéhez, a 

megfelelő együttműködések kialakításával, az ösztönzéssel, az új ágazatok helybéli telepítésével 

és a megfelelő szerepkörök kialakításával. 

d) A kutatási további lehetséges irányai

A jövőben a városok versenyképességi mutatóinak egy még komplexebb mutatóján kívánok 

dolgozni, mellyel akár a magyar városok nemzetközi szintű összehasonlítása is egyszerűbben 

megtörténhet. 

A Piramis modellt átgondolt és integratív módszernek tartom, de az elemzést követően több 

helyen nehézségbe ütköztem. A magyarországi nagyvárosi és térségi elemzésnél is tapasztaltam 

az adatok megszerzésének nehézségét, s a külföldi adatok még nehezebben beszerezhetőek. 

Ehhez valószínűleg a modell átgondolására, valamilyen szintű átdolgozására, egyes hard 

tényezők soft tényezőkkel való helyettesítésére is szükség lesz. 

A modell továbbfejlesztésének másik vonatkozása annak dinamizálása. Bár az adatok begyűjtése 

a statikus elemzéshez is nehéz feladatnak bizonyult, mégis fontosnak tartom a jövőben e 

módszerrel egy dinamikus, idősoros vizsgálat elvégzését. 

Ugyancsak meghatározó, hogy a gyakorlatban ezek a vizsgálódások mennyire hasznosulnak, 

azaz a kutatás és elemzés mellett rendkívül fontos a tervezés, melyre e modell most még nehezen 
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alkalmazható. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiák átgondolása és a tervek megvalósításának 

a jelentősége megítélésének igen nagy, annak ellenére, hogy a mai gyorsan változó globális 

világban nehezen lehet a jövőbe látni. 

A 2009-ben Sitgesben megrendezésre került 14-ik, a városok tervezésével és a regionális 

fejlesztéssel foglalkozó konferencián is előtérbe kerültek az integrált város, az élhetőség, a tudás 

és a fenntarthatóság fogalmai. A 13 éven keresztül Bécsben tartandó várostervezők konferenciája 

nem véletlenül került át idén először egy kis spanyolországi városba – cél, hogy a kisebb városok 

is megtalálják a fejlődés útját és a változó kihívásokhoz megfelelően tudjanak alkalmazkodni 

(cities 3.0 www.corp.at 2009).

A tudás, amit a Lisszaboni Stratégia célul tűzött ki, hozzájárul a humánerőforrás és a gazdaság 

fejlődéséhez, érdemes lehet tehát mélyebben vizsgálni, városi és térségi szinten egyaránt. 

Szorosan kapcsolódik ehhez a tudásszociológia, melyről Robert K. Merton már 1957-ben és 

1968-ban írt: „a tudásszociológia európai változata a tudás társadalmi gyökereit próbálja fellelni, 

azt kutatja, a tudást és a gondolkodást milyen módokon befolyásolja a környező társadalmi 

struktúra” (Merton 2002). Rendkívül fontos a tudás mérése, az, hogy az innovációk, szabadalmak 

száma miként függhet a környezeti adottságoktól, a struktúrától.

Célom tovább kutatni, a regionalizmus jegyében ezen tudományok területén még alaposabb 

olyan jártasságokat szerezni, melyek a regionális tudomány kutatásaihoz elengedhetetlenül 

szükségesek. Úgy vélem, az ilyen irányú kutatások hozzájárulhatnak a magyarországi városok 

(és térségük) versenyképességének növekedéséhez, a gyakorlatban használható módon a 

fejlesztési stratégiák ésszerű, megvalósítható megfogalmazásához és mindezek alapján az itt élők 

életminőségének javulásához.
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8. Filep Bálint (2007): A Nyugat-dunántúli régió munkaerőpiacának egyes sajátosságai. 
„Régiók a Kárpát –medencén innen és túl” nemzetközi tudományos konferencia. Gulyás 
László (szerk.): Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Konferenciakötet. Eötvös József 
Főiskola. 2007. ISBN 978-963-7290-52-7 Baja.

9. Filep Bálint (2007): Friss-diplomás fiatalok elhelyezkedési esélyei a Nyugat-dunántúli 
régióban. XXVIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció Doktoranduszok konferenciája. 
Miskolc.

10. Filep Bálint (2007): A győri Széchenyi István Egyetem, mint a területi versenyképesség egy 
meghatározó szereplője. Fiatal regionalisták V. országos konferenciája „Tudásmenedzsment 
és a hálózatok regionalitása” címmel. Győr.

11. Filep Bálint (2007): Certain specialities of the labour-market situation in comparison to the 
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territories and their opportunities of development. „Real Corp 2009. 14th International 
Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society” Sitges. 
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b) A témához kapcsolódó konferencia előadások

1. Filep Bálint (2005): Wettbewerbsfähigkeit von Regionen und Euroregionen. „Átalakulási 
folyamatok Közép Európában” című konferencia a Széchenyi István Egyetem 
Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola és az Európa-tanulmányi Központ 
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Tudományos Konferencia, Közgazdaságtudományi szekció, Nyíregyháza, 2005. november 
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4. Filep Bálint (2006): Versenyképességi tényezők az Osztrák és Ukrán határmenti térségekben, 
MTA VEAB, „Várostérségi egyenlőtlenségek Európában, megújulási válság és leküzdése” 
című tudományos konferencia, Versenyképesség és regionális sajátosságok szekció, 
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5. Filep Bálint (2006): Felkészülés a munkaerőpiacra a felsőoktatásban. „Tanulás és Munka” 
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és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, „Magyar Tudományok Napja” Tudományos 
Konferencia, Közgazdaságtudományi szekció, Nyíregyháza, 2006. november 14.

8. Filep Bálint (2006): A győri Széchenyi István Egyetem, mint a területi versenyképesség egy 
meghatározó szereplője. Fiatal regionalisták V. országos konferenciája „Tudásmenedzsment 
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c) Könyvrészlet 

1. Filep Bálint (társszerző) (2007): „Egyetem a régióért” című könyv. MTA Regionális 
Kutatások Központja, Pécs-Győr (szerk.: Lados- Rechnitzer) 2007. 

d) A témához kapcsolódó kutatási projektekben való részvétel

1. Filep Bálint (2005-2007): szakmai részvétel a ROP 3.3.1. „Híd a piaci szereplők és a 
Széchenyi István Egyetem között” című projektben és kutatási tevékenységben. Kutatási 
vezető: Dr. Lados Mihály

2. Filep Bálint (2006): Tudatos karriertervezés, munkaerő-piaci ismeretek című tanulmány.
„A partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási 
intézmények humánerőforrásainak fejlesztéséért” című HEFOP 2004/3.3 kutatási projektben.
Konzorciumi partnerek: Dunaújvárosi Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Kodolányi János 
Főiskola, Pécsi Tudományegyetem, Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány, Ember 
Erőforrásgazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége, Magyar Akkreditációs Bizottság 
Titkársága.

3. Filep Bálint (2006-2007): szakmai részvétel a ROP 3.3 „A régióban működő karrier irodák 
szolgáltatási körének kialakítása a munkaerőpiac szereplőinek bevonásával” című projektben 
és kutatásban. Konzorciumi partnerek: Perintpart Alapítvány, Berzsenyi Dániel Főiskola, 
Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem. 

4. A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban –
lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban. Az ÁFSZ belső és 
kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói kapacitásának felmérése. Áttekintés a TAMOP 
2.2.2. projekt számára. 2009.


