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1. fejezet: A doktori kutatás célja, hipotézisei, 

módszertana és a dolgozat felépítése 

„…Mert ha Budapest nem lesz világhírő,  

Magyarország leesik a földgömbrıl.” 

/Modern képmesék: Budapest, Te csodás/ 

 

1.1. 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. 

                                                           
1 A továbbiakban a kelet-közép-európai meghatározás megjelölésére alkalmazom a KKE rövidítést is. 
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Nem egy-egy sikeres város imázs-alapú pozícionálását alapul véve szeretném a 

versenyképesség feltételeit meghatározni, hanem a nagyvárosok egymáshoz képesti, imázs-

jellegő eredményeinek viszonylatában. 

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. 

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. 
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1.2. 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 vizsgálták, vagy annak 

meglétével, kialakításával magyarázták. 

 

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

meghatározó, formálható elemet kezdtem részletesebben elemezni; s Budapest imázs-alapú 

pozíciójának vizsgálatát motiváló, nemzetközi példák közül az alábbiakat szeretném 

kiemelni:  

 

Egyedi példaként említhetı Berlin esete az imázs-formálásra alapozott nemzetközi 

megítélése javításának vonatkozásában (Ward, J., 2004), amint az egykoron a hidegháború 

miatt erısen behatárolt város most éppen ellenkezı imázst szeretne felölelni: a határtalan 

globális városét. Minden Berlin globális imázsának kialakítását célzó stratégia egyszerre 

kompenzál az egykori erıs ipari jelenlétért és kezeli a keleti és a nyugati részek közötti 

különbségeket. 

Ezen imázs építésében jelentıs szerepet kapott Kelet-Berlin elveszett „mítoszára” alapozó 

elemek kiépítése, miközben a legmodernebb építészeti technológiát alapul vevı városrészek 

alakultak ki. Ward megítélése szerint Berlin az elsırangú globális „média-városok közé” 

tartozik, és imázs-építési stratégiáinak kiemelkedı célja napjaink virtuális iparágaiban 

globális fıvárosként való részvétel. A város imázs-építési stratégiájának fı záloga, hogy a 

jobb jövı szellemére építenek pozícionálási tevékenységeikben, a múlt szellemét ügyesen 

legyızve, mégis imázs-elemként felhasználva azt. 

Más típusú, sikeres pozícionálásra példa Busan, Korea második legnagyobb városának esete, 

amely stratégiai lokációjából fakadóan új elınyökre kívánt szert tenni, és egy új turisztikai 

imázs kifejlesztését határozta el. Ezáltal az ipari kikötıváros jelleg felıl tengerparti kellemes 

város képzet erısítésének irányába mozdult el, s a tematikus turizmus lehetıségét építette ki 
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sajátos módon: a szépészeti sebészet reklámját kötötte össze forró tavaszi séták 

lehetıségével a történelmi belvárosban, e kombinációval egy speciális célközönség elérését 

célozva. 

 

Halle (2003) a New York-i és a Los Angeles-i városszerkezetek, városfejlıdés és 

városvezetési módszerek különbözıségeit vizsgáló tanulmánykötetében számos 

meghatározó jellemvonást emelt ki mindkét város sikereinek magyarázatául. A szerzı 

megítélése szerint e két nagy amerikai metropolisz világgazdaságban és globális 

folyamatokban betöltött megkerülhetetlen szerepköreihez nagymértékben hozzájárult, hogy 

eltérı szerkezeteik ellenére, sikeresen integrálták a versenyképes gazdasági szektorokat, 

folyamatos hangsúlyt helyeztek a társadalmi feszültségek enyhítésére, amelynek 

köszönhetıen klasszikus hátrányos helyzetőek által lakott negyedeik szerves és 

nélkülözhetetlen részét képezik a nagyvárosi életnek. Természetesen nem elhanyagolható 

pozícionálásukban, hogy e nagyvárosok a 20. század legnagyobb gazdasági és politikai 

befolyással rendelkezı országának stratégiai metropoliszai, és például Los Angeles a 

filmipar mindmáig versenytárs nélküli óriása, amelynek révén megelızhetetlen globális 

jellemvonása van a városok versenyében.  

Ugyanakkor tágabb értelemben vett régiója, Kalifornia, nemcsak kiemelkedı 

technopoliszával és annak világszínvonalú tudományos eredményeivel büszkélkedhet, 

hanem például kiváló mezıgazdaságával is, amelynek remekei között világhírő borok is 

szerepelnek. E régió tehát több területen rendelkezik olyan jellemvonásokkal, amelyek 

egyedi sikerét globálisan garantálják. (Braczyk, 1998) 

Habár a dolgozatban végigvezetett elemzési koncepció, illetve a késıbbiekben bemutatandó 

vizsgálati eredmények alapján úgy ítélem meg, hogy a magyar fıváros imázs-alapú 

pozícionálásának hatása nem azonos nagyságrendő az elıbbiekben kiemelt 

nagyvárosokéval; a globális összevetés mégis nélkülözhetetlen. 

A sikeres pozícionálási stratégiákkal rendelkezı nagyvárosok közül csak néhány példát 

ismertettem, abból a célból, hogy elızetes betekintést nyújtsak, milyen típusú egyedi 

jellemzık alapján kerestem Budapest helyét, szerepét és nemzetközi megítélését 

meghatározó eredményeket, következtetéseket; egy objektív kép megszerzése céljából, 

amely jól jellemzi a magyar fıváros helyzetét globális és régióbeli versenytársaihoz képest.  
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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. 

Városszakértık és városfejlesztési szakemberek a rendszerváltás óta vizsgálják Budapest 

pozícióját és lehetséges szerepét a kibıvült nemzetközi térben, de különbözı szakértıi 

csoportok eltérı megközelítés alapján gyakran konkurens vagy egymásnak ellentmondó 

lehetıségek megvalósításában látják a magyar fıváros sikerét. 

Mindeközben a kelet-közép-európai országok legtöbb nagyvárosa piaci és stratégiai 

megítélés szempontjából közel azonos adottságok mellett, hasonló versenyelınyök 

megszerzését tőzte céljául (Szirmai et al, 2003, Enyedi, 2002, Szelényi, 1996). 

 

Még a lakosságban kialakult tévhitek eloszlatására, illetve hétköznapi problémák közérthetı 

magyarázatára megalkotott Modern Képmesék (MTV weblap, 2007) elnevezéső animációs- 

film sorozat is a következıképpen jellemzi a magyar fıvárost: „Budapest az a magyar 

város, amelynek esélye van, hogy egyszer úgy emlegessék, mint Párizst vagy Bécset. … Az 

újdonságok, a modernitás, a csúcstechnika és más furcsaságok otthona. Mint Berlin, Prága 

vagy New York. Csak még kicsit bénább.” A „képmese” továbbá arról igyekszik meggyızni 

nézıjét – a magyar lakosságot – hogy Budapest nem olyan romlott hely… 

Talán furcsa megközelítés egy animációs film tartalmát2 is bevonni egy nagyvárosok 

versenyképességét vizsgáló elemzés bevezetésébe, de összegezve a kisfilm által közvetíteni 

                                                           
2 A film arra hivatkozik, hogy a magyar lakosság többnyire nem is számol azzal a ténnyel, hogy Budapest az 
egyetlen metropolisza az országnak, gyakran tartják érdekhálózatok által átszıtt, kívül „maradtak” számára 
megközelíthetetlen, éppen ezért bőnös helynek. 
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szándékozott egyik üzenetet, látható, hogy a magyar lakosság többségében – budapestiekben 

és nem budapestiekben is, - bár más-más ok miatt – nagyon negatív kép él a fıvárosról3.  

Még elkeserítıbb, és egyre inkább megerısödı tényeken alapuló különbség, hogy Budapest 

nemcsak New York-nál, de Prágánál is „kicsit gyengébb” – pedig a rendszerváltás után 

közismerten közel azonos lehetıségekkel indultak neki a globalizált várospiaci versenynek. 

(Enyedi, 1998a; Sykora, 1995) 

 

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, 

imázs-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:  

                                                           
3 A lakosság negatív megítélését támasztja alá az Európai Bizottság késıbbiekben bemutatásra kerülı 
elemzésre is. (Magyar Gallup Intézet, 2007) 
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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. 

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.
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1.3. A dolgozat felépítése és a kutatás módszertana 

 

A dolgozat fı célja - a korábbiakban felvázolt alapkoncepciónak és hipotéziseknek 

megfelelıen - a nemzetközi versenyben Budapest által közvetített imázs vizsgálata, és annak 

elemzése, hogy a körülhatárolt imázs erıssége miként hat a város pozíciójára. 

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 

metropoliszok4 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, 

                                                           
4 A dolgozatban a nagyváros és a metropolisz fogalmakat szinonímként használom. 
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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. 

 

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 dolgozat e pontján fontosnak tartom elkülöníteni a nagyvárosok pozíciójára gyakorolt 

hatás szempontjából a „hard” és a „soft” mérıszámokat. „Hard” mérıszámok alatt e 

dolgozatban az egzakt, nemzetközi szabályozások által determinált számítások alapján 

keletkezı mutatókat értem, amelyek általában a gazdaság teljesítıképességének valamely 

területhez kapcsolódó teljesítményét jellemzik (pl. GDP- gross domestic product, GNI- 

gross national income); ezért pontos összevethetıségük és ellenırizhetıségük alapfeltétel. 

„Hard” statisztikai mutatók alapján számos nemzetközi szervezet – köztük EUROSTAT, 

OECD, UNESCO – készít évrıl évre rangsorokat országok és nagyvárosok vonatkozásában. 

A nagyvárosok versenyképességében a „soft” mutatókat Rechnitzer (Rechnitzer, 1998) puha 

tényezıkre vonatkozó definícióját alapul véve azon mutatókban határoztam meg, amelyek a 

területi egységek endogén tényezıit, sajátos jellemzıit – általános vonzerı, imázs – 

különbözı módszerekkel, de számszerően jellemzik. A dolgozatban e „soft” mutatók közül a 

nagyvárosok - késıbbiekben részletesen definiált -, imázs-alapú versenyképességét leíró 

mutatóit vizsgálom.   

 

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-
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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.  

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.  
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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. 
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2. Nagyvárosok szerepkörei a nemzetközi 
versenyben 

’Metropolises run the world’
5 

/Manuel Castells/ 

 

Dolgozatom jelen fejezetében a nagyváros fogalom különbözı értelmezéseit, 

meghatározásának eltérı megközelítéseit ismertetem. A globális városelméletek, 

funkcionális definíciók, valamint mérıszámok bemutatásán keresztül célom a nemzetközi 

városversenyben az egyes nagyvárosok pozíciójának megállapítása, valamint Budapest 

helyzetének azonosítása. A 20. század második felétıl formálódó térszerkezeti modellek, 

valamint a gazdasági fejlettséghez kapcsolódó funkció-elemzések alapján kategorizáló 

vizsgálati eredmények alapján az egyes nagyvárosok pozícióiban bekövetkezett, jelentısebb 

változások is kimutathatóvá válnak. 

Az elemzett nagyváros-értelmezésekbıl származtatott definíció alapján, a fejezet végén az 

imázs-alapú városverseny vizsgálatába bevont nagyvárosok azonosítása történik meg. 

 

2.1. Globális nagyváros, metropolisz, világváros 

 

A nagyvárosok hosszú évezredek óta irányítói országaikon belüli és nemzetközi 

folyamatoknak. Szerepköreik, funkcióik és nemzet- illetve világgazdaságban betöltött 

szerepük a történelem során folyamatosan változott; némelyek eltőntek, vagy elgyengültek, 

mások egyre növekvı jelentıséget vívnak ki maguknak. Meghatározó kapacitásuk nem új 

jelenség: már Memphis, Alexandria, Athén és Róma a civilizáció, az oktatás és az erı, a 

hatalom bölcsıi voltak. 

Az elsı városok az emberiség történetének korai szakaszában jelentek meg: ahogyan állandó 

lakhelyre volt szükség, úgy váltak egyre elterjedtebbé. 

                                                           
5 Ford.: >>A metropoliszok mozgatják a világot.<< 
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Ez az ún. klasszikus urbanizációs folyamat (Izsák, 2003) hosszú évszázadokon, sıt 

évezredeken keresztül meghatározó településhálózatot alakított ki. A középkorban jöttek 

létre az ún. funkcionális városok (pl. egyetemvárosok, piacközpontok, mezıvárosok), 

amelyek száma ugyan növekedett, igazi áttörést ebben a folyamatban az ipari forradalom 

jelentett; amely szintén a nagyvárosi szintet emelte ki: ekkor jelentısen átalakultak a 

gazdaság folyamatai, új telepítı tényezık jelentek meg, megkezdıdött a modern urbanizáció 

szakasza. 

 

A második évezred végéig drámai változások következtek be a nagyvárosok globális 

gazdaságban betöltött szerepköreiben: a nagyváros szó nemcsak méretet, hanem erıs és 

komplex belsı koherenciát is takar. Emberek millióinak lakhelyét és tevékenységek ezreinek 

központjait jelentik. Az ország többi része számára pedig háttér-országot adnak, a hatalom, a 

döntéshozatal és a szektorok többségének irányítása is a megavárosokban koncentrálódik 

(Castells, 2004). „Az egymásra épülı globális rendszer idegközpontjai.” A nagyvárosok a 

területükön zajló minden folyamatot szabályoznak. A globális gazdaság fıszereplıi, ellátják 

a közvetítıi, termeléssel kapcsolatos, menedzseri szerepeket, uralják a médiát, biztosítják a 

valós politikai hatalmat, megteremtik és elosztják az információkat. Technológiai, gazdasági 

és társadalmi dinamizmus központjai. Ha jelentıségük csökken, általában az ország 

jelentısége is csökken. 

 

A 20. század nagyvárosi modelljének legfıbb jellemzıje, hogy a horizontálisan integrált 

termelési rendszereket és az ehhez kapcsolódó munkaerıpiacot egy egyedülálló központban 

tömöríti. Ma már a vertikális, innovációs kapacitástól vezérelt kereszt-termelékenységet 

biztosító, diverzifikált városi hálózatok szerepe nagyobb, amelyek magasabb hozzáadott 

értékő szolgáltatáscsomagot tudnak kínálni az összes potenciális célcsoportjuk számára. 

(Parkinson, 2005; Rechnitzer, 2009)  

 

A nagyvárosi régiókat gyakran csupán nagy létszámú népesség és gazdasági aktivitás 

koncentrációjával azonosítják, amelyek bizonyos funkcionális területekbıl, egységekbıl 

épülnek fel, és tipikusan biztosítanak számos helyi kormányzati intézményt, számos 
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gazdasági hálózatot koncentrálnak, legnyilvánvalóbban munkaerıpiacot, de cégek, ellátási 

láncok és hivatalok hálózatát is. 

A következıkben azokat a meghatározó elméleteket, térszerkezeti modelleket ismertetem, 

amelyek a 20. században jellemzıen meghatározták a nagyváros-fogalom alakulását. 

Hall (Hall, 1966) az 1960-as évek közepén vezette be a szakirodalomba a „world city” 

kifejezést, amely alatt nem egyszerően egy világmérető várost, világvárost értett, hanem 

globális jelentıségő politikai, pénzügyi, kereskedelmi vagy kulturális szerepkörrel bírót is.  

 

 

2.ábra: A „world city”-k hierarchiája Forrás: Cséfalvay Zoltán: Budapest, mint Közép-

Európa centruma? In: Urbanisztika 2000, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 132. (Friedmann 

1982 alapján) 

 

Friedmann (Friedmann, 1982) a nyolcvanas évek elején a „world city”-ket már 

egyértelmően azokkal a városokkal azonosította, amelyek a világgazdaságban irányító, 

parancsnoki szerepkört töltenek be; és amelyekben a transznacionális vállalatok 

headquarterjei6 rendkívüli mértékben koncentrálódnak. Friedmann a „world city”-ket egy 

sajátos hierarchiába rendezi, ahol az elsıdleges „world city”-k kisugárzása a Föld egészén 

érvényesül, míg a másodlagos világvárosoké kisugárzása egy-egy makrorégió 

                                                           
6Értsd:  irányító központjai 
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vonatkozásában értelmezhetı. Amint azt az 2. ábra is mutatja, az elsıdleges „world city”-k 

túlnyomó többsége a centrum térségekben: Észak-Amerikában, Nyugat-Európában és 

Ázsiában helyezkedik el. Az elemzés további érdekessége, hogy a ’80-as években még 

egyetlen kínai nagyváros7, - amelyek most a gazdasági statisztikai kimutatások szerint a 

leggyorsabb fejlıdést produkálják – még érintılegesen sem szerepeltek bennük. 

A nagyváros azonban csak akkor képes a transznacionális vállalatok, nemzetközi 

intézmények központjait magához vonzani, és ennek révén a globális gazdaságban vezetı 

szerepet betölteni, ha képes azoknak a vállalkozásorientált szolgáltatásoknak a 

koncentrálására, amelyek a transznacionális vállalatok számára a legfontosabbak. Sassen 

1991-ben (Sassen, 1991) ezeket a városokat „global city”-knek nevezte, amelyek közé 

fıként New Yorkot, Londont, Párizst és Tokiót sorolta. Sassen a ’90-es évek közepén már 

megállapította, hogy a „global city”-k fı jellemzıje, hogy amilyen arányban területileg 

decentralizálódnak a gazdasági tevékenységek, szinte ugyanolyan mértékben 

koncentrálódnak a gazdaság irányításával kapcsolatos funkcióik. 

A fentiek alapján Budapest nem „pályázhatott” jó eséllyel sem a „world city”, sem pedig a 

„global city” rangra. Bár a kelet-közép-európai rendszerváltásokat követıen az e térségbe 

áramló külföldi tıkének több mint egyharmadát magához vonzotta (Cséfalvay, 2000)8, 

addigra a transznacionális vállalatok központjai már másutt megtalálták helyüket a 

„várospiacon”. Cséfalvay szerint Budapest, hasonlóan a többi kelet-közép-európai 

nagyvároshoz, betölthet térségi jelentıségő logisztikai, elosztó, vagy szervezési centrum 

feladatot, de irányítási és döntési feladatokat már nem kap. Az ország, vagy a tágabb 

értelemben régió gazdasági bázisán sem igazán várható transznacionális vállalatok 

létrehozása, ehhez ugyanis mind a KKE térség gazdasági ereje, mind pedig a felvevıpiaca 

gyengének tőnt. 

Brunet a ’80-as (Brunet, 1989) évek végén megjelent európai „kék banánról” szóló 

tanulmánya számos városfejlesztési szakmai vita alapját képezi ma is, hiszen ez a modell 

                                                           
7 Hong Kong csak 1997-ben került vissza Kínához. 
8
 A 2000-es évek elsı évtizedére a befektetık várakozásai Magyarországot, így Budapestet illetıen is 

átalakultak: Gáspár szerint (Gáspár, 2007) a piaci szereplık kedvezıtlen várakozásai a lassuló növekedés egyik 
fı oka, amelyek egyre csökkenı beruházási aktivitásban öltenek testet. Már a 2007-es lassulást megelızıen 
sem volt kiemelkedı a gazdaság növekedése, növekvı mértékő rés állt fenn a KKE és a balti országok és 
hazánk átlagos növekedési dinamikája között, 2002 és 2006 között 1,5 - 2,5 %-os volt a különbség. 
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figyelmen kívül hagyta a kelet- közép-európai rendszerváltások kapcsán bekövetkezett 

átalakulásokat, és Budapest e szemléletmód szerint csakis a „fejletlen régiók körgyőrőjében” 

kaphat helyet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Az Európai Unió „kék banánja” 

Forrás: Cséfalvay Zoltán: Budapest, mint Kelet-Közép-Európa centruma? In: Urbanisztika 

2000, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 135. 

 

Budapest pozícióját Közép-Kelet-Európában a rendszerváltás után jól jellemzi Gorzelak 

városhierarchia-elmélete: 

A „kék banán” kelet-közép-európai (KKE) térséget figyelmen kívül hagyó szemléletére 

válaszul megjelent Gorzelak (Gorzelak, 1996) „közép-európai bumeráng” nevet viselı 

modellje, amely a tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenet kapcsán a nyertes és 

vesztes régiókat is a korábban ismertetett elméletekre jellemzı nyugat-keleti fejlıdésbeli 

megosztottsággal jellemzi: vagyis a nyertes térségek ezen belül is a KKE régió nyugati 

részén helyezkednek el. Ezeket a nyertes nagyvárosokat összekötve egy bumeráng képe 

rajzolódik ki, amelyet a 4. ábra szemléltet. A fejlıdés azonban „bumerángon” belül sem 

egységes, hiszen ezen belül is léteznek magterületek, mint például Prága és környéke, 
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valamint a Budapest9 – Gyır – Bécs - Pozsony négyszög, ahol a piacgazdasági átalakulás a 

leggyorsabb volt, és amely a növekedés régióinak tekinthetık ma is. A „bumeráng” 

városainak esetében fontos ismérv, hogy kivétel nélkül a nyugati nagyvárosok irányába 

orientálódtak a rendszerváltások után, és a hagyományos nyugat-keleti folyosók 

újjáélesztésével visszatértek a „kék banán” városainak keleti „hídfıállás” szerepkörébe, 

vagy legalábbis ezt a stratégiát igyekeztek követni. 

 

4. ábra: Kelet-Közép-Európa „bumerángja” 

Forrás: Cséfalvay Zoltán: Budapest, mint Kelet-Közép-Európa centruma? In: Urbanisztika 

2000, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 137. 

Az elmélet aktualitását az adja, hogy a KKE nagyvárosok még ma is küzdenek a 

rendszerváltásokat megelızı idıszak izoláltsága miatti lemaradásuk behozásával, a teljesen 

globalizálódott várospiacon pedig egyszerre versenyeznek egymással, nyugati 

versenytársaikkal és az egyre erısödı, ázsiai metropoliszokkal. 

                                                           
9
 Enyedi (Enyedi, 2002) szerint Budapest nem magányos befogadója a globális hatásoknak. Az elızıekben 

Közép-Európa egyik legfontosabb magterületeként bemutatott Budapest – Gyır – Bécs - Pozsony négyszög két 
magyarországi városa a legnagyobb növekedést éri el Magyarországon. Ezek a nagyvárosok- a fıvárost 
Kecskeméttel és Székesfehérvárral is összekötı tengely révén- bekapcsolódnak a nemzetközi 
városhálózatokba, fıként a beletelepült transznacionális vállalatok kapcsolatain keresztül.  
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Az európai fejlesztési politikák által kiemelt regionalizációs folyamatok kapcsán is 

megállapítható, hogy a regionális felosztásban is egyre fontosabb szerepet játszó regionális 

központok általában azok a nagyvárosok lettek, amelyek méretük és földrajzi 

elhelyezkedésük folytán nagy kiterjedéső, 1-3 milliós népességő területi egység (régió) 

közigazgatási, ipari, közlekedési központjának szerepét töltik be. Ezek a városok 

képességeik, adottságai, endogén erıforrásaik révén kiemelkednek környezetükbıl, régiójuk 

erıforrásaiból népességarányuknál magasabb mértékben részesednek (Rechnitzer, 1998;  

Kovács, 2008a). A városkormányzás egyre inkább teret nyerı irányzata szintén a nagyvárosi 

szintet állítja fókuszába, amely mőködési formában kiemelkedı szerepe van a kormányzó 

központok környék adottságait is integrálni képes funkcióira. (Tosics, 2008, Somlyódiné 

Pfeil, 2008, Vigvári, 2008)  

A nyugat-európai regionális központok pozícióikat évszázadokon keresztül építették ki, 

erıforrásaik gyarapodása régiójukkal szoros kölcsönhatásban alakult; az állami és 

önkormányzati adminisztráció parancsnoki posztjainak megtelepülése, fokozatos kiépülése 

is természetesen szerepet játszott abban, hogy kedvezıbb feltételek jöjjenek létre az új 

gazdasági folyamatok befogadásához. A legtöbb esetben a legnagyobb, funkciókban 

leggazdagabb, kiemelkedı potenciálú város lett a régió közigazgatási központja10. A 

növekedési pólus formálását elsısorban komplex iparfejlesztéssel serkentették, majd a 

központok strukturális megerısítését célzó programok- bizonyos idı elteltével- a 

városrégiók megerısítésére koncentráltak. (Horváth, 1998, Horváth, 2007, Cséfalvay, 1999) 

 

Az elızı alfejezetekben ismertetett definíciók és elméletek alapján azt a feltételezést 

szőrtem le (H1), hogy a globális területi folyamatokban az általa képviselt kritikus tömegő 

funkciók révén a nagyvárosi szint az, amely alkalmas speciális, ún. „puha” tényezık 

területén meglévı versenyképesség nemzetközi viszonylatban történı vizsgálatára. 

                                                           
10

 Bár a városok számát tekintve Magyarország az urbanizáltabb Franciaország szintjén van és 8 nagyvárosunk 

/Budapesten kívül/ az ország népességének 12%-át teszi ki (Horváth, 2007), a magyar városhierarchia csúcsán 

elhelyezkedı városok mérete nem követi a nyugat-európai szabályszerőségeket, népességszámuk az európai 

nagyvárosokénak fele-harmada. Nagy változásokra nem számíthatunk, hiszen két évtizede lezárult a 

nagyvárosok növekedésének extenzív szakasza.  
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A következıkben olyan városelméleti téziseket elemzek, amelyek révén a fentiekben 

megfogalmazott hipotézis igazolhatósága vizsgálható. 

 

A Globalisation and World Cities Group egy tanulmányában (Taylor et al., 2004) a 

világvárosok jellemzıinek megállapítására két fı folyamat alapján tett kísérletet: magas 

szintő tevékenységet végzı cégek jelenléte, amelyek magas hozzáadott értékő szektorok 

jelenlétét feltételezik, valamint a kiemelkedı tevékenységek földrajzi koncentrációja és 

kiterjedt kapcsolatok a világ más hasonló jelentıségő helyeivel11. Viszonylag egyszerő 

azonosítani ezáltal azon szektorokat, amelyek megfelelnek a fenti kritériumoknak: 

elsısorban pénzügyi szolgáltatások, bizonyos high-tech és tudományos termelési 

tevékenységek. Ezek a szektorok elınyt jelentenek egy adott nagyváros esetében a tudáshoz 

és információhoz való hozzáférés területén. 

 

A globalizációs folyamatok és hatásaik különbözı hálózatokra épülı terjedését felhasználva 

e városok hierarchiájára is egyre inkább a hálózatosság válik jellemzıvé. A hálózat legfelsı 

rétegét alkotják az alfa világvárosok, vagyis a globális városok szintén hálózatba 

szervezıdve (world city network). E legfelsı hálózatra azonban szintén az erıteljes 

hierarchizáltság jellemzı, ha nem is az alá-fölérendeltségben, de a hálózat szervezésében, a 

belsı viszonyokban (Molnár, B. , 2006). 

 

A 21. századra még a regionális versenyképesség vizsgálatában is egyre nagyobb szerepet 

töltenek be az ún. metropolisz régiók, amelyek fontos generátorai a jólét, a 

foglalkoztatottság, és a termelékenység növekedésének és gyakran a nemzetgazdaságok 

motoraiként említik ıket (OECD, 2006a, Hervainé Szabó, 2005b). A legtöbb országban a 

metropolisz régiók nagyobb százalékban termelik a GDP-t, mint a lakosságszámuk 

                                                           
11

 Például 1998-ban Japán magrégiója (három prefektúra Tokió, Oszaka és Nagoja központtal) az ország 

területének 5 %-án terült el, a lakosság 33 %-a élt ott, akik a GDP 40 %-át állították elı. Hasonlóan az Európai 
Unió 38 legnagyobb városa 2000-ben az EU területének 0,6 %-án a lakosság 25 %-át tömörítette, miközben a 
GDP 30 %-a itt keletkezett. Az Amerikai Egyesült Államokban 1997-ben a lakosság 53 %-a élt a negyven 
nagyvárosi (metropolitan) térségben, ahol a feldolgozóipari foglalkoztatottak 48 %-a dolgozott, ezen térségek 
az ország területének mindössze 1,9 %-át foglalták el. Tehát a fejlett országok gazdasági növekedése mögött 
elsısorban az agglomerációk mint „gazdasági pólusok” állnak. (Lengyel, 2007) 
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százalékos aránya a teljes népességben. Budapest, Szöul, Koppenhága, Brüsszel például 

országaik teljes GDP-jének közel felét termelik meg, gazdaságuk gyorsabban növekszik, 

mint az országuk gazdasága (nagyobb a munkatermelékenység és több az egy fıre jutó 

GDP). A nagyvárosok egész emberiség fejlıdésének alakításában betöltött visszavonhatatlan 

érvényesülését támasztja alá az ENSZ elırejelzése is, amely szerint 2030-ra a városi 

lakosság 5 milliárdra duzzadhat, a növekedés elsısorban a kevésbé fejlett régiókat érinti 

majd (United Nations, 2004). 

A nagyvárosi régiók átlagos ütemet meghaladó növekedése egy paradox jelenséget is 

eredményez, amely a nemzeti és globális gazdasági kihívásoknak való megfelelés és a 

fenntartható növekedés szemléletének ellentmondását hordozza. Ezek a következı elınyök 

és hátrányok formájában összesíthetık (OECD, 2006a, Molotch, 197612, Abu-Lughod, 

1999; Pierce et al, 1994 alapján): 

 

A nagyvárosi régiók legfıbb elınyei között az agglomerációs gazdaságot emeli ki 

legtöbbször a szakirodalom, amely vonzza a globális és helyi cégek központjait. Méretük és 

jövedelmi viszonyaik között pozitív korreláció mutatható ki, a fıvárosok egyúttal a legtöbb 

politikai és gazdasági döntés meghozatalának színhelyei, ezáltal még inkább elıtérbe 

kerülnek. Így sokkal nagyobb lehetıségeket kínálnak azon tevékenységek befogadására, 

amelyekhez a hagyományos lokális szint nem elegendı. 

Egyszerre kínálnak specializált és diverzifikált tudást meglévı munkaerıpiacuk és a 

jelenlévı cégek révén, kedvezı jellemzıjük továbbá a nagyvárosi-régióknak, hogy az általuk 

kínált ipari-mix szorosan összefügg a koncentrációs képességgel a K+F aktivitás és az 

innovációs tevékenységek területén. 

Jobbak továbbá az adottságaik a humán tıke és a fizikai tıke területén is: az endogén 

képességek és a képzettség sokkal magasabb szintő ezekben a nagyvárosokban, mint az 

országos átlag és sokkal kedvezıbb e tekintetben a demográfiai összetételük is, hiszen ezek 

a munkaerıpiacok külföldrıl és az ország többi részérıl is képesek vonzani a fiatal, jól 

képzett munkaerıt. Sokkal jobb a fizikai tıke-beli ellátottságuk is, különös tekintettel a 

cégek felszereltségére, az épületállományra, az egyetemek és kutatóközpontok 

felszereltségére. 

                                                           
12 Molotch már az 1970-es évek közepén a növekedés „motorjaként” jelölte meg a nagyvárosokat. 
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Mindeközben a nagyvárosi régióknak széleskörő stratégiára van szükségük, hogy 

hozzájárulhassanak a nemzeti növekedéshez, pozitív externáliáikat megerısíthessék régiójuk 

irányába és csökkenthessék negatív kibocsátásaikat, hatásaikat. 

 

A nagyvárosi régiók hátrányai között említhetı, hogy hatásuk az ország többi részére nézve 

nem egyértelmően pozitív: bár biztosítják az ország lakói és befektetıi számára a 

koncentrált, magas szintő szolgáltatásokat, ugyanakkor elszívják az ország többi részébıl a 

tehetséges munkaerıt, lassítva ezzel a rajtuk kívül esı területek fejlıdését, esetlegesen 

elısegítve azok lemaradását. : 

Csak a nagyvárosi régiók egy része mutat nagyobb növekedést termelékenységben, mint a 

saját országa (pl.Bécs, Prága, Budapest, Krakkó, Busan); és megállapítható, hogy a kevésbé 

fejlett államokban a nagyvárosi régiók gyorsabban növekszenek az országuk növekedésénél.  

Néhány klasszikus nagyvárosi régió jelenlegi növekedési üteme (pl. Fukuoka, Lille, Nápoly, 

Pittsburgh) korábbi teljesítményéhez képest a nagyon lassul. 

A nagyobb jobb jövedelem-termelı képességet is jelent egészen egy bizonyos 

lakosságszám-küszöbig, (kb. 7 millió), de az e lakosságszám feletti a mega-citykben a 

méretgazdaságosság már nem érvényesül. 

 

Hogy mindezek pozitív vagy negatív továbbgyőrőzı mellékhatások a nagyvárosi régiók 

növekedése kapcsán, nagyon nehéz egyértelmően állást foglalni; az azonban bizonyos, hogy 

a nagyvárosi régiók egyre inkább megkerülhetetlen szerepkörökkel rendelkeznek, amely a 

döntéshozókat és szabályalkotókat globális szinten is a nagyvárosi szint kezelésére 

ösztönözte. 

A nagyvárosok 21. században betöltött szerepköreit, kiemelkedı és jellemzı funkcióit, 

globális hatásait vizsgáló, két elemzésen keresztül ismertetem, elsısorban a nagyvárosok 

egymáshoz viszonyított pozícióinak körülhatárolását célozva. 
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Az ESPON elnevezéső városkutatási program (European Spatial Planning Observation 

Network) program keretében (Nordregio, 2004) az európai városhálózatot ún. funkcionális 

területek13 szempontjából vizsgálták. Az elemzések kiemelték az Európai Pentagont, a 

London–Párizs–Milánó–München–Hamburg által behatárolt területet, ahol a városok új 

funkciókat tömörítenek, közöttük a hálózati kapcsolatok egyre erısebbek, a humánerıforrás-

koncentráció magas. Potenciális integrációs zónának tekintette a vizsgálat a Prága–

Pozsony–Bécs–Budapest térséget is, ami megállapításuk szerint a jövıben folytatódhat 

Zágráb irányába.  

A nagy, nemzetközileg kiemelkedı megaközpontokat14 öt kategóriába15 sorolta az ESPON 

vizsgálat, a következık szerint:  

• Globális csomópontok (Global Nodes): a legnagyobb, leginkább versenyképes 

városrendszerek magas szintő közlekedési, kommunikációs kapcsolatokkal (London, 

Párizs);  

• Európa motorjai (European Engines): erısen versenyképes, jelentıs humán 

erıforrással és jó közlekedési, kommunikációs kapcsolatokkal rendelkezı 

nagyvárosok (a Pentagon városai: München, Frankfurt, Milánó, Hamburg, Brüsszel, 

valamint Stuttgart, Zürich, Amszterdam, Düsseldorf, Köln, a Pentagonon kívül: 

Madrid, Róma, Koppenhága, Berlin, Barcelona, Stockholm, Bécs);  

•  Erıs megaközpontok: versenyképes, gyakran jelentıs humán erıforrással 

rendelkezı nagyvárosok (Helsinki, Manchester, Athén, Dublin, Göteborg, Torino, 

Genf, Oslo);  

• Potenciális megaközpontok: kisebb, mérsékeltebben versenyképes, periférikusabb 

helyzető nagyvárosok, az elıbbieknél gyakran kedvezıtlenebb humán erıforrással 

rendelkezı nagyvárosok (fıvárosok: Varsó, Budapest, Prága, Lisszabon, valamint 

Lyon, Antwerpen, Rotterdam, Malmö, Marseille, Nizza, Nápoly,);  

                                                           

13 Kiterjedt a gazdasági, az igazgatási, a közlekedési, az idegenforgalmi, a kulturális adottságok egységes 
szempont alapján történı számbavételére került sor a nagyvárosi területek esetében. A vizsgálat összesen 1595 
funkcionális városi területet (FUA, functional urban area) határozott meg Európa huszonkilenc országában.  

14 Európai vagy transznacionális jelentıségő 
15 E csoportosítást Rechnitzer is alapul veszi a 2007-ben, a Magyar Tudomány c. folyóiratban megjelent, 
nagyvárosokról szóló elemzésében. (Rechnitzer, 2007) 
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• Gyenge megaközpontok: a potenciális megavárosoknál kisebb, kevésbé 

versenyképes, periférikusabb helyzető, gyengébb humán erıforrással rendelkezı 

városok (fıvárosok: Bukarest, Szófia, Tallinn, Pozsony, Vilnius, Riga, Ljubljana).  

A megaközpontokat a dinamikus változások jellemzik, amelyek a jövıben pozícióikat 

megerısíthetik közlekedési, info-kommunikációs szolgáltatásaikra, a tercier és kvaterner 

szektor új profiljainak megtelepítésére, valamint olyan funkciók, intézmények befogadására 

alapozva, amelyek révén országos, kontinentális, esetleg globális dimenzióban 

érvényesülnek.  

Budapest- a többi KKE fıvárossal együtt – csak a potenciális megaközpontok kategóriában 

szerepel, ráadásul az elemzés eredményei azokat a jellemzıit erısítették fel a magyar 

fıvárosnak, amelyek az átlagosnál rosszabb tényezık és erıforrások meglétére utalnak16. 

Van Winden egy adott nagyváros GDP-jének (Gross Domestic Product, bruttó hazai termék) 

arányát az ország egészének GDP-jéhez viszonyítva elemezte a kiválasztott nagyvárosokat. 

Az arány Van Winden szerint egy elemzési lehetıséget, ötletet teremt egy város 

„gazdagságának, jólétének” mérésére nemzetközi összehasonlítási szempontból. 

Értelmezése alapján három fı kategóriába sorolhatók a nagyvárosok: „World stars” 

(világsztárok), „national stars” (nemzeti sztárok) és „Metropoles in transition” (átmeneti 

gazdaságok városai). Minden egyes kategóriánál szükséges figyelembe venni, hogy a 

nagyvárosok a fent ismertetetett arányszámok alapján kerültek besorolásra, és a besorolás 

nem veszi figyelembe a történelmileg „bejárt utakat”. 

A „World stars” (világsztárok) kategóriába sorolt városok magas fejlettségi szinttel, 

világszintő, specializált funkciókkal rendelkeznek, amelyek globálisan elérhetıek. Központi 

magjai cégek és intézmények sőrő nemzetközi hálózatának. A legjobb képességő embereket 

vonzzák nemcsak saját, hanem az egész világ országaiból is. A GDP/fı arányt tekintve 

világviszonylatban kiemelkedık, erıs strukturális bázissal rendelkeznek. Nemcsak a globális 

pénzügyi ipar csomópontjai, hanem a fı ellenırzési pontjai a világ gazdaságának. A 

                                                           
16

 A késıbbiekben ismertetésre kerülı inerjúkban a megkérdezett szakértık Budapest esetében az egyik lefıbb 

versenyelınyként a magasan képzett munkavállalók jelenlétét emelték ki. 
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legkiemelkedıbb példák: New York, London, Párizs és Tokió. Ezek a nagyvárosok a 

virágzó kreatív iparágak központjai is egyben. 

A „World stars” kategória második szintje, amelyben azok a nagyvárosok szerepelnek, 

amelyek szintén extrém magas termelékenységi rátával bírnak, azonban kevésbé 

eredményesek a globális parancsnoki és ellenırzı funkciók tekintetében. Ezen nagyvárosok 

tipikusan egy vagy két világszínvonalú specializációval rendelkeznek (distinctive world 

class specializations, vagyis világszintő megkülönböztetı jellemvonások). Ezek a 

tulajdonságaik e nagyvárosokat szintén nagyon vonzóvá teszik a külföldiek számára. 

(Boston, München és Milánó) 

A „National stars” (nemzeti csillagok) kategóriába sorolt nagyvárosok saját nemzeti 

viszonylatukon belül vezetı szereppel rendelkeznek, ezáltal nagyon jó nemzetközi 

összeköttetéseik is vannak. E városok két alcsoportba oszthatók Van Winden szerint: 

Established Stars („stabli csillagok”, fejlett Nyugati államokban helyezkednek el) és Rising 

Stars („emelkedı csillagok”, magas gazdasági növekedési rátával rendelkezı, átalakuló 

országokban helyezkednek el). Az „Establsihed stars” kategória városai erıs strukturális 

eszközökkel rendelkeznek, modern és diverzifikált gazdasággal, erıs tudásbázissal. 

Egészséges gazdasági bázisuk révén, nem küzdenek hanyatló iparágakkal. Számos elismert 

egyetemük van, magas a tudásalapú iparágak aránya és van néhány sikeresen mőködı 

klaszterük is. (pl.: Madrid, Amsterdam, Barcelona, Bécs, Sydney és Chicago) 

A másik alkategória az „emelkedı csillagok” (rising stars) kategóriája: ide tartoznak a KKE 

országok feltörekvı gazdaságának kiemelkedı városai, amelyek viszonylag kedvezı 

strukturális adottságaiknak köszönhetıen pozitívan képesek hasznosítani a változó 

makroökonómiai hatásokat. Elsıdleges befogadói és célpontjai a mőködı-tıke 

befektetéseknek, hiszen a multinacionális cégek nagyon kedvelik a fıvárosokat az új piacok 

megnyitása esetén, amelyek jól kialakított tudásbázissal magasan képzett munkaerıvel 

rendelkeznek, és a KKE fıvárosok17 általában kevéssé függnek a hanyatló iparágaktól. A 

tanulmány szerzıjének véleménye alapján azonban e fıvárosokban az a legfıbb veszély, 

hogy magas arányú a jól képzett munkaerınek a külföldre áramlása (Budapest, Prága, Varsó 

és Pozsony). 

„Átmeneti gazdaságok nagyvárosai”: Nagyon nehéz magasan képzett munkaerıt 

szerezniük a korábbi munkásosztály imázsuk miatt, és a „nemzeti sztárokhoz” képest 

korlátozottak a kulturális lehetıségeik. Eddig kikötıi vagy mostanra hanyatló iparágakból 

                                                           
17 Budapest egy fıre jutó GDP-je 160%-os, Pozsonyé pedig 200%-os az ország átlagához képest. 
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éltek. Nyugaton ilyenek Liverpool, Rotterdam, Lille, Bilbao, számos város a Ruhr-vidéken, 

a Vasfüggöny mögött, illetve az USA-ban az ún. rustbelt cities (Pittsburg, Cleveland).  

Ugyanakkor ebbe a kategóriába taroznak az ún. „come-back kids”(új visszatérık), amelyek 

meg tudták állítani az ipari hanyatlás utáni spirált és diverzifikálták gazdaságukat. 

(Manchester, Lille, Glasgow). 

 

Megfigyelhetı, hogy az egyes nagyvárosok 20. század második felétıl folyamatosan 

formálódott térszerkezeti modellekben való megjelenése, országuk teljesítményéhez 

viszonyított gazdasági ereje, valamint funkcióik alapján kirajzolódó, globális pozícióik 

között nem mutatható ki jelentıs elmozdulás. Ugyanazon nagyvárosok töltenek be mindkét 

elmélet szerint globálisan is meghatározó szerepköröket. 

E jelenség feltételezett okainak feltárását célozza Van Winden (Van Winden, 2006) 

tanulmányában. Azt a kiinduló megállapítást teszi, hogy az egyes várostípusok hozzájárulása 

a teljes gazdaság növekedéséhez az idık során nem változik szignifikánsan, mivel a 

méretarányos hozzájárulás állandó marad, a városi specializáció is viszonylag állandó. A 

jelenséget az alábbi három fı okra vezette vissza:  

• A szektorok közötti elmozdulás. A nagy és diverzifikált nagyvárosi régiók 

túlreprezentáltak az olyan szektorokat illetıen, amelyek a ’90-es években indultak 

fejlıdésnek: média, újságkiadás, pénzügyi és kereskedelmi szolgáltatások, kreatív 

iparágak, és fıképpen az IKT szektor túlsúlya jellemzı ezekben a nagyvárosokban. 

• A technológiai és tudományos fejlıdés egyre növekvı üteme: A globalizációnak 

köszönhetıen az új IKT eszközök használata, a tudás diffúziója drámaian felgyorsult. 

Az új technológiák nagyon gyorsan terjednek, ami számos tudományterület 

fejlıdését felgyorsította. Létfontosságú képességgé vált a megszerzett tudás 

profitabilis tevékenységbe forgatása, amihez magasan képzett, e technológiákat 

hatékonyan alkalmazni és fejleszteni tudó munkaerıre van szükség, amely tendencia 

a magas képzettségő munkaerıvel rendelkezı, diverzifikált nagyvárosoknak kedvez. 

• Az egyes szektorok közötti összefonódások, együttmőködések erısödése: az IKT 

(információs-kommunikációs technológiák) szektor mőködése egyre inkább 

befolyásolja számos más szektor mőködését, az IKT eszközök és folyamatok 

alapvetı és létfontosságú összetevıi az üzleti folyamatoknak és ezáltal azon 

nagyvárosok erejét növelik, ahol e szektorok túlreprezentáltak. 
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Megítélésem szerint a fentiekben azonosított okokon kívül a nagyvárosok globális 

pozícióinak változatlanságát az is befolyásolhatja, hogy a már 20. század elsı felében 

világvárosként, majd globális csomópontként azonosított metropoliszok olyan évtizedes 

versenyelınyökre tettek szert, amelyeket versenytársaik nem tudnak felülmúlni. Az állandó, 

világviszonylatban érvényesülı szerepkörök megkerülhetetlen funkciókat is kialakítottak.  

Budapest vonatkozásában összefoglalva megállapítható, hogy a rendszerváltás után 

született, kategorizáló elemzések szerint csak potenciális megaközpont és ún. „emelkedı 

csillag”, amely meghatározások kapcsán azt is pozitívnak tekinthetjük, hogy egyáltalán 

„jegyzik” globális viszonylatban. Nagyon negatív továbbá, hogy az „emelkedı” és a 

„potenciális” jelzık nem utalnak stabil pozícióra a globális városversenyben. 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.  

 

2.2. Nagyvárosok számokban 

 

Az egyes nagyvárosok nemzetközi pozícióját városszerkezeti modellek és funkcionális 

jellemzıkön alapuló, európai és globális csoportosítások alapján jellemeztem a 

korábbiakban. A nagyvárosok globális pozíciói a nemzetközi szervezetek objektív 

mérıszámai18, illetve az azokban fellelhetı különbségek alapján is leírhatók.   

Jeney nagyon átfogó elemzést készített az európai nagyvárosok ún. „hard mutatók” alapján 

való eltéréseirıl (Jeney, 2007), amelyben az EU nagyvárosai közötti fejlettségi eltérést, a 

nyugati-keleti törésvonalat GDP/fı (Euro összegre vonatkoztatva), a városok más 

tényadataival (pl. lakosságszám) és a földrajzi elhelyezkedés számszerősített tényezıi 

alapján veti össze. Az elemzés legfıbb, nagyvárosok közti számszerő különségeket 

meghatározó következtetései, hogy az Európai Unióban hét nagyváros messze kimagaslik 

GDP tekintetében, amelyek között többségükben vannak német nagyvárosok19: Frankfurt 

                                                           
18 A nemzetközileg elfogadott mérıszámokat a korábbiakban „hard s” mutatókhoz soroltam. 
19 E nagyvárosok közül az imázs-statisztikákra alapozott elemzésbe bevontam Frankfurtot, Münchent is a 
kiválasztott városok közé (nem fıváros szintő, elemzésre kiválasztott városok csoportjába), amelynek egyik 
legfıbb oka az európai nagyvárosok közül való rendkívüli kiemelkedésük a GDP/fı átlag tekintetében. 
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(GDP/fı átlaga 74 e Euro/fı, míg az EU átlag 59e Euro /fı), Düsseldorf. Stuttgart, 

Koppenhága, Párizs, Brüsszel és München. 

A posztszocialista országok nagyvárosai közül ugyanakkor néhánynak az egy fıre jutó 

GDP-je a 10 e €-t sem éri el (Riga, Krakkó, Wroclaw, Vilnius, Lódz, Bukarest és Szófia), 

ami azt is jelenti, hogy Bukarest fejlettsége a Közösség nagyvárosi átlagának fejlettségének 

18, Szófia pedig16%-át20 éri el; vagyis Frankfurt 15-ször fejlettebb, mint Szófia. 

 

Az OECD (OECD, 2006a) elemzése a nagyvárosi régiókat illetıen szintén jelentıs 

eltéréseket állapított meg, amelyek közül a legkiemelkedıbbek az alábbiak: 

• A vásárlóerı-paritáson mért GDP az OECD nagyvárosokban 9551 USD (Ankara) 

és 62350 USD (San Francisco) között mozog. 

• A relatíve alacsonyabb jövedelmő nagyvárosi régiók (Isztambul, Busan, Prága, 

Varsó) magasabb átlagos évi növekedést produkáltak, mint néhány fejlett régió 

(pl. Tokió). 

 

Budapest az OECD (OECD, 2006b) metro-régiói között az egy fıre jutó GDP tekintetében 

az 1. számú melléklet ábráján megtekinthetı rangsor utolsó egyharmadában foglal helyet, az 

OECD nagyvárosok egy fıre jutó GDP átlagának körülbelül 2/3-át teljesítve. A mutatóból 

képzett rangsor élbolyában kizárólag, az elsı egyharmadban pedig London és Párizs 

kivételével csak USA-beli nagyvárosok helyezkednek el. Budapest a rangsor utolsó 

egyharmadában pedig szinte azonos helyezést ér el legfıbb KKE versenytársaival - Varsóval 

és Prágával-, amely utóbbi megelızi a magyar fıvárost. A KKE régióbeli fıvárosok GDP/fı 

tekintetében csak Berlint, Athént és néhány dél-amerikai és koreai nagyvárost utasítják 

maguk mögé. 

 

                                                           
20

 Budapest ezen összesítés szerint kb. 28%-os teljesítési értéket ér el - saját számolás. 
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5. ábra: Az OECD metropolisz régiók és nemzeti szintjük egy fıre esı GDP-je közti 

különbség 

Forrás: OECD (2006a): Competitive Cities in the Global Economy, OECD Territorial 

Reviews, 65.o., Megjegyzés: Az ábrán megjelölt OECD átlag az OECD metropolisz-régiók 

átlagára utal. 

 

Az 5. ábrán az elızı rangsorban ismertetettekhez képest jelentıs eltérés mutatható ki, amely 

az egyes nagyvárosok saját nemzeti szintjükhöz képesti GDP/fı mutatóiból fakad: e 



  
  

34 

rangsorban már Budapest nagyon elıkelı helyezést ért el, amely az ország GDP/fı átlagát 

60%-kal meghaladó teljesítési értéknek köszönhetı. A rangsor élén ezúttal Varsó és Prága is 

szerepelnek, amelynek oka az ország átlagát jóval meghaladó fıvárosi fejlettségi szint okoz; 

de még e rendkívüli teljesítménnyel (superproductivity21) is alig sikerül megelızniük 

Londont, Párizst, illetve az USA legfejlettebb nagyvárosait (San Francisco, Washington, 

New York).  

 

A nagyvárosok gazdasági erejét nemcsak a város egészét jellemzı mérıszámok kapcsán 

lehet jól jellemezni, hanem a bennük élı emberek jövedelmi viszonyai szerint is. Ennek 

vonatkozásában készített 70 város bevonásával elemzést a UBS Bank22 , amelyben 14 

szakma átlagjövedelmeivel súlyozva, az adókkal és társadalombiztosítási járulékokkal 

csökkentett nettó béreket alapul véve készítették az alábbi nagyvárosi rangsort. 

 

Látható, hogy a városelméletekben és a GDP –alapú rangsorokban elsıdleges szerepeket 

betöltı nagyvárosok helyezése szinte azonos a jövedelmek szerint is. Budapest e tényezı 

tekintetében is a rangsor utolsó harmadában foglal helyet, közel azonos eredményt ér el 

Pozsonnyal és Varsóval. Prága a többi KKE fıvároshoz képest bár jobb eredménnyel 

rendelkezik, nem közelíti meg a nyugati-európai versenytársak szintjét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21

 Egyes agglomerációs gazdaságok a metropolisz-régiók szintjén sokkal nagyobb termelést érnek el, mint az 

ország többi része, ezt hívják egyes tudósok „superproductivity”-nek, azaz szupertermelékenységnek. 

 
22 http://www.citymayors.com/economics/richest_cities.html, letöltés: 2008. március 4., 
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1. sz. táblázat: A leggazdagabb nagyvárosok nettó jövedelmek alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: City Mayors Economics (2007): London is the most expensive city in the world 

while Zurich is home to highest wage earners 

 

A lakosság vásárlóerı-paritását sajátos megközelítésben, az ún. Big Mac indexen keresztül 

is méri a UBS Bank23, amely nagyvárosi rangsor alapját az adja, hogy a számításban alapul 

vett szakmák átlagjövedelmébıl hány perc alatt tudja megkeresni egy Big Mac szendvics 

árát az adott város lakója.  
                                                           
23

 UBS(2008): Tokyo tops 'Big Mac' index, Bank's survey assesses purchasing power of people around the 

world, http://www.msnbc.msn.com/id/14270071/, letöltés: 2009. augusztus 13. 

 

Rank Cities Index 
New York =100 

36 Singapore 45.0 
37 Taipei 43.4 
38 Manama 38.1 
39 Ljubljana 36.4 
40 Sao Paulo 35.9 
41 Johannesburg 35.4 
42 Hong Kong 35.4 
43 Prague 34.7 
44 Moscow 31.6 
45 Istanbul 31.3 
46 Tallinn 29.3 
47 Bratislava 26.6 
48 Santiago de Chile 26.4 
49 Rio de Janeiro 26.1 
50 Budapest 25.6 
51 Warsaw 24.8 
52 Caracas 22.6 
53 Vilnius 21.0 
54 Riga 21.0 
55 Buenos Aires 19.6 
56 Lima 18.2 
57 Kuala Lumpur 17.8 
58 Bucharest 15.9 
59 Bogota 15.7 
60 Shanghai 15.5 
61 Mexico City 14.0 
62 Sofia 13.4 
63 Kiev 13.1 
64 Nairobi 13.0 
65 Beijing 12.9 
66 Bangkok 12.8 
67 Mumbai 10.8 
68 Manila 9.8 
69 Delhi 9.7 
70 Jakarta 8.3 
 

Rank Cities Index 
New York =100 

1 Zurich 140.3 
2 Dublin 132.3 
3 Oslo 131.7 
4 Geneva 130.4 
5 Luxembourg 120.0 
6 Copenhagen 114.1 
7 London 110.0 
8 Helsinki 108.7 
9 Frankfurt 102.4 
10 Munich 101.4 
11 New York 100.0 
12 Berlin 98.3 
13 Vienna 97.9 
14 Los Angeles 96.7 
15 Sydney 95.8 
16 Chicago 94.1 
17 Brussels 93.3 
18 Stockholm 92.2 
19 Toronto 91.6 
20 Tokyo 89.3 
21 Montreal 87.7 
22 Auckland 87.5 
23 Amsterdam 87.3 
24 Lyon 83.3 
25 Nicosia 83.3 
26 Paris 81.4 
27 Barcelona 81.4 
28 Madrid 78.6 
29 Miami 74.4 
30 Milan 71.0 
31 Dubai 64.2 
32 Athens 59.3 
33 Rome 59.0 
34 Seoul 50.6 
35 Lisbon 46.1 
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Budapest esetében e mérıszám sem hozott jelentıs változást a korábbi pozíciókhoz képest, 

sıt, sajnálatos módon, még Varsó is maga mögé utasította 43 percet igénylı átlagával. 

Budapest 48 perces Big Mac indexe háromszor rosszabb a szomszédos Bécsnél, és majdnem 

10 perccel a prágai értéknél. 

A nemzetközileg elfogadott mérıszámok szerint a Budapest pozíciójának megítélhetısége 

kettıs: a gazdasági teljesítményt leginkább tükrözı GDP/fı mutató, és a lakosság 

vásárlóerı-paritáson mért nettó jövedelme tekintetében jelentısen lemarad nyugat-európai 

versenytársaitól. Ugyanakkor saját nemzeti szintjéhez képest rendkívüli a teljesítménye, 

amely alapján – az elızı összetevıhöz hasonlóan - a további lendület és potenciális 

stratégiai helyzetjavítás lehetıségét is magában hordozza.  

A nemzetközi felmérések, globálisan meghatározó városelméletek, gazdasági teljesítményt 

tükrözı rangsorok összevetésével kialakított következtetések alapján megállapítható, hogy a 

magyar fıvárosnak továbbra is kiemelkedı célként kell kezelnie helyzetének nemzetközi 

térben történı megerısítését, amelyhez megítélésem szerint jelentıs mértékben 

hozzájárulhat az egyedi jellemvonásokra, piaci rések megtalálására alapozott pozícionálás. 

A különbözı városelméletek és nemzetközi mérıszámok által körülhatárolt pozíciók 

ismertetésével célom az volt, hogy a nagyváros fogalomrendszerének különbözı 

meghatározásait, eltérı felépítését, valamint a nagyvárosok egymáshoz képesti, objektív 

pozícióit körülhatároljam. A bemutatott eredményeket alapul véve definiálom a dolgozat 

további részében alkalmazott nagyváros-fogalmat és az elemzésbe bevont nagyvárosok 

körét. 

 

2.3. A kutatás nagyváros-fogalma és az elemzésbe bevont 

nagyvárosok köre 

 

Az elızı alfejezetben számos meghatározás fordult elı a nagyvárosok jellegzetességeinek 

ismertetése kapcsán: nagyváros, világváros, metropolisz, globális nagyváros. E különbözı 

megnevezéseket szándékosan nem egységesítettem a korábbiakban, egyrészt, hogy a 

hivatkozott tanulmányok eredeti fogalomrendszerét használhassam, másrészt, hogy ezekre 

alapozva meghatározhassam a dolgozat további részében alapul vett nagyváros-értelmezést: 
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Nemzetközi jelentıségő nagyváros minden olyan területi egység, amely saját régióján, 

országán túlnyúló funkciókkal rendelkezik a gazdasági és politikai folyamatok irányítása, 

illetve befogadása tekintetében. Integrálja mindazon képességeket, amelyek fıbb 

célcsoportjai – lakosság, befektetık, turisták, intézmények- számára szükséges 

infrastrukturális és szolgáltatási körülmények biztosításához szükségesek. Nemcsak passzív 

befogadója, résztvevıje, hanem eltérı mértékben ugyan, de irányítója a globális 

folyamatoknak. Szerep-és feladatkörei nemzetközi értelemben is jelentısek, a globális 

városhálózatok mőködésében aktív résztvevık. 

E nemzetközi jelentıségő nagyváros értelmezést veszem alapul a dolgozat további 

részeiben, a nagyváros kifejezés alkalmazásakor. 

 

Az imázs-alapú városverseny vizsgálatába a fenti értelmezésnek megfelelı területi egységek 

közül Budapesten kívül 49, az alábbi kritériumok legalább egyikének megfelelı nagyvárost 

vontam be az  imázs-alapú elemzésekbe: 

• A vizsgálatba bevont nagyvárosok kiválasztásának elsıdleges kritériuma a 

lakosságszám alapján határolható körül, amely legalább 1,5 milliós 

lakosságszámot és legalább 150 fı/km2 népsőrőséget feltételez. Ez a népsőrőség 

és lakosságszám egy reprezentált munkaerıpiac jelenlétét feltételezi a 

nagyvárosok esetében24.  

• A fıvárosok megkülönböztetı jellemzıje a nagyvárosi régiók között, hogy a 

politikai, diplomáciai szálakat és nemzetközi nagyvállalatok központjait 

koncentrálják, amelyen keresztül bekapcsolódnak a globális vérkeringésbe. 

Elsısorban politikai „termékek”, amelyeket a kormányok úgy alkottak meg és 

pozícionálnak, mint kommunikációs központok és ez akkor igaz rájuk, ha 

alapvetıen messze esnek az ország földrajzi középpontjától (OECD, 2006a). 

Budapest nemzetközi pozíciójának behatárolásához az objektív nemzetközi 

mérıszámok, és a városelméletek esetében is viszonyítási alapot képeztek a 

szomszédos országok fıvárosai. A fıvárosi rang, mint kritérium háromféle 

módon segített a kiválasztott nagyvárosok lehatárolásában: 

                                                           
24 Az OECD is alkalmazza ezt a meghatározást (OECD, 2006a). 
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o Pozsony, Ljubjana, Zágráb nem felelnek meg az elsı pontban körülírt 

kritériumnak, a fentiekben körülírt jellemzık alapján bevonásuk nélkül 

nem képzelhetı el teljeskörő összehasonlítás.  

o E második, földrajzi közelségen alapuló kiválasztáskor nemcsak a 

szomszédos országok kisebb mérető fıvárosait, hanem az Európai Unió 

várospolitikájának az újabb keleti és jövıbeli potenciális bıvítések által 

fontos szereplıit képezı bolgár, török fıvárosokat is bevontam a mintába. 

o A nyugat-európai nagyvárosok közül elsısorban szintén az elsı 

kritériumnak megfelelı városok közül a fıvárosokat választottam25, 

valamint azokat a nagyvárosokat, amelyek az Eurostat (European 

Commission, 2008) elemzése alapján rendkívül magas értéket értek el a 

szolgáltató –és tudásigényes szektorok jelenléte tekintetében. 

• A harmadik kiválasztási szempont olyan nagyvárosok bevonását célozta, 

amelyek a városszerkezeti modellek és funkcionális besorolások tekintetében 

globálisan kiemelkedı szerepköröket értek el, azonban nem a fenti 

kritériumoknak megfelelı, európai nagyvárosok. E nagyvárosokkal való 

összehasonlítás képezi az elemzés globális vetületét, s kitekintést enged annak 

vonatkozásában, hogy a vizsgált európai nagyvárosok globális viszonylatban 

milyen eredményeket érnek el. A városhierarchiákban vezetı nagyvárosokon 

kívül elengedhetetlennek tartottam néhány, a feltörekvı és a globális gazdaság 

tortájából egyre nagyobb szerepet kihasító ázsiai nagyváros (Peking, Shanghai26,) 

bevonását is. E szempont alapján kiválasztott körülhatárolás szubjektív elemeket 

is tartalmaz, mindazonáltal törekedtem különbözı kontinensek meghatározó 

nagyvárosainak kiválasztására. 

 

 
                                                           
25 Svájc esetében Bernre a késıbbiekbe ismertetett, imázs-alapú  városrangsorok egyikében sem áll 
rendelkezésre adat, ezért városai közül csak Zürich került be a mintába. 
26 A városnövekedés igen látványos szakasza következett be, ma mintegy félmilliárd ember él kínai 
városokban, több, mint bármely globális régióban. Annak ellenére, hogy a városi népesség arány Kínában még 
mindig alacsony, a rohamos növekedés szakít a korábbi, endogén növekedési modellel, amelyet a politikai 
izoláltság okozott; és egy új növekedési modell keletkezett, amelynek nem minden hatása prognosztizálható 
(Enyedi, 2007). 
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Az elemzésbe bevont nagyvárosokat az alábbi táblázat mutatja be: 

2.sz. táblázat: Az elemzésbe bevont nagyvárosok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A dolgozat további fejezeteiben e nagyvárosok nemzetközi versenyben elért pozícióit, 

imázs-alapú verseny területén való eltérı eredményeik lehetséges okait, valamint Budapest 

hozzájuk képest elért eredményeit vizsgálom. 

 

2.4. A városverseny meghatározó tényezıi a globális térben 
 

A bemutatott elméletek alapján 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 mozdulnak el. A versenyképességet meghatározó fı 

faktorok széles skálán értelmezhetık, amelyek között kiemelkedı szerepet játszanak az 
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infrastruktúra, a jó elérhetıség, versenyképes gazdasági struktúra, megfelelı összetételő 

humán tıke és jól képzett munkaerı; amely utolsó három tényezı kifejezetten fontos a 

tudásalapú gazdaságban az üzleti növekedés eléréséhez és termékfejlesztéshez (ODPM, 

2004, OECD 2003, OECD, 2004a). A városoknak a „puhább” közelítésekben játszott 

kiemelt szerepét jelzi, hogy a tágabb térségi keretekre is kiterjesztett olyan fogalmak, mint 

hely-marketing, hely-imázs is jellemzıen a lokális terekben foghatók meg, és hatnak 

leginkább (Nemes Nagy, 2003). 

 

A globalizációs kihívások nemcsak a vállalatokat, régiókat, hanem a városokat is naprakész 

versenyre, gyors reakcióra késztetik. 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. 

A globalizáció hatására kontinenseket átfogó szerepkörök alakulnak ki, s ennek 

következtében az egyre szélesebb funkciókat tömörítı városoknál a verseny kiélezıdése 

figyelhetı meg (Storper, 1997; Enyedi 1997, 2003; Rechnitzer 2004). Ezáltal az európai 

kohéziós politikában a régiók mellett a városok szükségszerő felértékelıdése következett be, 

amelyben szerepet játszik a növekedés és a foglalkoztatás feltételeinek javítása, Európa 

pozíciójának erısítése az USA-hoz és a feltörekvı ázsiai térségekhez mérten.  

Az ESDP elnevezéső dokumentum ismerteti, hogy az európai területfejlesztés fókuszába 

ismét a város került, mivel ebben a területi egységben koncentráltan zajlanak a térbeli 

folyamatok, azok jellege, funkcióik sajátosságai részben meghatározzák a térségeik 

fejlıdését, részben pedig hordozzák és kifejezik a versenyképességet. A városokkal 

foglalkozó kiegészítı dokumentum27 arra az elvre épül (OECD, 2004b, OECD, 2005, 

Rechnitzer, J. 1998; Pálné Kovács, 2008), hogy a kohéziós politikában a városok lehetnek a 

motorjai a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. A dokumentumban megfogalmazott 

                                                           

27 Az ESDP-ben foglalt alapelvek megjelennek az Európai Parlament által elfogadott kohéziós politikában, 
aminek kiegészítı dokumentuma a városok hozzájárulása a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. (Cohesion 
Policy and Cities, 2004).  
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célok három fı terület - vonzó város, innováció, vállalkozások és tudásazdaság hálózatainak 

támogatása, munkahelyek számának növelése- köré rendezıdnek. 

A nagyvárosok között zajló verseny értelmezésében jelentıs különbségek mutatkoznak a 

tekintetben, hogy mennyire játszik meghatározó szerepet a különbözı versenyképességi 

szektorokhoz (termelés, szolgáltatások) kapcsolódó mobil tényezık (fıként a munkaerı és a 

tıke) megszerezése, és újraelosztása. E megközelítés szerint (Savitch et al., 2004) a városok 

közvetlenül egymással szállnak versenybe a legnagyobb mennyiségő vagy optimális 

kombinációban meglévı erıforrásaikkal, hogy képzett munkaerıt és befektetıket 

szerezzenek; s ezáltal nemzetközi vagy globális versenyelınyre tegyenek szert. 

 

Más megközelítés szerint nem a városok közötti közvetlen versenyrıl van szó, hanem a 

termelésorientált cégek közötti versenybıl származtatható, ezért közvetett(OECD, 2006a).  

Jelen dolgozatban a nagyvárosokat, mint olyan komplex szolgáltatáscsomagokat 

értelmezem, amelyek versenyelınyeik kiemelésével, célirányos stratégiáikkal maguk 

képesek alakítani pozícióikat. Ezen pozíciók elérésében bár jelentıs szerepe van a 

multinacionális cégek nemzetközi stratégiájának, önmagában nem alakító tényezı. 

Az elért pozíciókat számos gyorsan változó folyamat hatása ingathatja meg, amelynek okán 

a nagyvárosoknak folyamatosan helyt kell állniuk, és a „városok versenye … újratermelıdı 

folyamat” (Szirmai et al., 2003).  

Ma már Európa legtöbb nagyvárosában28 (Rechnitzer et al., 2004, Lados, 2001, Szörényiné 

Kukorelli, 1997) a piacra irányuló városfejlesztési alapdokumentumok eleme a nemzetközi 

stratégia.  

 

A kelet-közép-európai városok városverseny területén meglévı sajátosságai közül 

kiemelendı, hogy a globális versenyben való helytállás, poziciószerzés igénye nagyobb 

                                                           
28 A nemzetközi stratégia nemcsak a nagyvárosok, hanem alacsonyabb területi szintek esetében is 
nélkülözhetetlen, fontos továbbá a fejlesztési koncepció és annak illeszthetısége a magasabb szintő 
stratégiákhoz a sikeres pozícionálás és versenyelınyök szerzése érdekében (Szörényiné Kukorelli, 1997). 
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terhet ró azokra a nagyvárosokra29, amelyek valamilyen versenyhátránnyal indulnak a 

küzdelembe.  

A kilencvenes évek elején Magyarországon többnyire gazdasági szemlélet alapján 

közelítették a versenyképesség fogalmát. Fıként a nagyobb, elırelátóbb régiókban és 

nagyvárosokban született, különbözı fejlesztési dokumentumok, koncepciók is alapvetıen 

gazdasági kritériumokban határozták meg a rendszerváltás utáni válság kezelésének, illetve 

az abból való kitörésnek a szempontjait. Ezidıtájt egyes nyugati országok nagyvárosai már 

leginkább a puha tényezık, fıként a tudásigényes szolgáltatások, szektorok megléte, és 

mindezek mellett az élhetıség biztosításának lehetıségei kapcsán szálltak versenybe. 

(Szirmai et al, 2002; Pálné Kovács, 2008) 

 

Enyedi (Enyedi, 1998b) a kelet-közép-európai rendszerváltásokat követıen a nemzetközi 

városverseny jellemzıit vizsgálva megállapította, hogy a határok megnyitása lehetıvé tette a 

globális gazdasági trendek áramlását, amely megváltoztatta a városok hazai versenyének 

feltételeit, hierarchiáját.  

A versenyképesség hatóköre ekkor még azonban csak Európára korlátozódott, a nemzetközi 

versenybe való bekapcsolódás révén egyetlen közép-kelet-európai város sem válhatott 

azonnal globális szereplıvé. A szerzı megítélése szerint e régión belül csak Budapestnek, 

Prágának és Varsónak volt esélye az európai versenyben olyan pozíciók elérésére, amelyek 

alapján a nyugat-európai metropoliszokkal összevethetıvé válhat. 

A tervgazdálkodásról a piacgazdaságra való átmenet minden gazdasági tevékenységben 

igazodást és átalakítást jelentett. A városok legfontosabb versenyelınyeit a tıke, humán 

erıforrás, megfelelı piaci hálózat és kapcsolatok, a változásokhoz való alkalmazkodási 

képesség jelentették; a társadalmi oldalon, szociális téren pedig sürgıs elkötelezettség a 

szociális integráció és kohézió irányába (Tsenkova, 2004). A rendszerváltást megélt 

fıvárosok sokkal jobban megtartották kiváltságos pozícióikat befektetések, 

                                                           
29

 Ugyanakkor Pálné Kovács az Unió egészére vonatkozóan problémaként veti fel a nagyvárosok szerepének 

kezelése tekintetében, hogy – bár Németország, Franciaország, Nagy-Britannia már a hetvenes években nagy 
hangsúlyt helyeztek a fejlesztési politikákban a nagyvárosok fejlesztésére – az Uniós kohéziós politikában csak 
az utóbbi években került erre igazi hangsúly. (Pálné Kovács, 2008) 
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munkalehetıségek és szolgáltatások szempontjából, mint az országok további részei, ahol 

mindez akár az életminıség romlását is eredményezhette. 

A kiszélesedett versenyben a KKE fıvárosoknak is szembesülniük kellett a központi és helyi 

önkormányzatok kapcsolatok és szerepkörök különbözıségeibıl adódó feszültségekkel 

(Tsenkova, 2001), miközben - a többi nagyvároshoz hasonlóan - környezeti, közlekedési és 

új kelető társadalmi problémák is kihívásokat támasztottak.  

 

A kelet-közép-európai nagyvárosok történelmi helyzetükbıl és a világgazdaság gyors 

változásaiból fakadóan többszörös „szorítással” szembesülnek: Az Európai Unió 2007-es 

további, keleti irányú bıvítésének hatása révén a korábbi idıszakokhoz képest még 

intenzívebben kell „megkapaszkodniuk” a rangsorokban és stabil pozíciót kialakítaniuk a 

nemzetközi versenyben, megelızni, hogy a sokkal nagyobb felvevıpiaccal és olcsóbb 

munkaerıvel rendelkezı, potenciális új versenytársaik ne nyerjék el a megszerezhetı 

erıforrások jelentıs részét.  

Miközben tehát a KKE városok az Unión belül is kétféle csoporttal versenyeznek: nyugati és 

potenciális keleti versenytársaikkal, az összes európai város versenyben áll a globális, fıként 

USA-beli nagyvárosokkal és egyre növekszik pozíciók megtartására irányuló 

fenyegetettségük versenyképesség tekintetében az óriási mértékben fejlıdı ázsiai, fıként 

kínai metropoliszokkal szemben. (OECD, 2007). A KKE nagyvárosok menedzsment 

stratégiáinak kritikáiban gyakran merül fel, hogy nem rendelkeznek megfelelıen letisztult 

nemzeti várospolitikákkal, miközben már a nemzetközi versenyben kell helyt állniuk. 

Jelentıs ellentmondás hordoz magában az a tény, hogy szinte kizárólag e kibıvült 

versenytér kínálja számukra a nemzetközi fejlıdési lehetıségeket is.(Somlyódyné Pfeil, 

2008) 

 

Az ismertetett városelméletek, a nagyvárosok nemzetgazdaságokra és globális térbeli 

folyamatokra gyakorolt hatása alapján megállapítható, hogy e területi szint jelentısége egyre 

növekszik, valamint a városverseny a hard tényezık felıl a soft (puha) tényezık irányába 

mozdult el. Mindezek a nemzetközi versenyben a puha versenyfaktorok felértékelıdéséhez, 

a térszerkezeti dominanciákat alakító szerepéhez vezettek. 
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Az e fejezetben leírtak elméleti úton igazolják a H1 számú hipotézist, miszerint 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 bevezetıjében 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 késıbbiekben részletezett, nagyvárosi imázs-

vizsgálatok elvégezhetısége okán van jelentısége. 

A városok versenyének vizsgálata számos tényezıre, földrajzi és gazdasági dimenzióra 

kiterjed. A dolgozat következı fejezetében a nagyvárosok marketing területen belül, a jobb 

imázs-alapú pozíció elérését célzó stratégiáikat meghatározó tényezıket tárom fel, s késıbbi 

részeiben az e területen elért versenyképességüket vetem össze. 
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3. Elméleti meghatározások a nagyvárosok imázs-
alapú pozícionálása tárgykörében 

 
 

A nagyvárosok a nemzetközi versenyben elsısorban a befektetıkért, jól képzett 

munkaerıért, termelési tényezıkért, turistákért, lakosokért, fejlesztési forrásokért, 

intézményi székhelyekért szállnak versenybe. 

E tényezık megszerzésének sikerében meghatározó szerepet játszik versenyképes 

megjelenésük, célcsoportjaik tevékenységét befolyásoló képességük. Az imázs-alapú 

stratégiák vonzerıre gyakorolt hatásának vizsgálata ugyanakkor a városverseny tényezıi 

között kevés esetben kap kiemelt szerepet.  

 

Megítélésem szerint a pozitívabb, egyértelmő jellemvonások kiemelését segítı imázs a város 

többi versenytényezıjét, adottságát is felértékelheti.   

A nagyvárosok marketingstratégiáinak széleskörő irodalma ellenére, nagyon kevés elemzés 

foglalkozik átfogóan, nemzetközi összehasonlításban a nagyvárosok által elért, imázs-alapú 

meghatározott pozíciók összevetésével; az elért pozíciókban az imázs-jellegő tényezık 

hatásával. 

 

Dolgozatom jelen fejezetében azokat a folyamatokat, nemzetközi jelenségeket ismertetem, 

amelyek a nagyvárosok imázs-alapú pozícionálási stratégia-fejlesztésének szükségességét 

támasztják alá, valamint a nemzetközi vizsgálatokban az imázs-jellegő tényezık befolyásoló 

képességének figyelembevételét szorgalmazzák.  

 

A fejezetben a következı folyamatok, definíciórendszerek ismertetése révén határozom meg 

a kutatás keretében alapul vett, nagyvárosok versenyképességét befolyásoló imázs-

értelmezéseket: 
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• a városkonvergencia, mint a nagyvárosok egyedi városfejlesztési stratégiáinak 

szükségességét megalapozó jelenség, 

• városmarketing folyamatok és eszközök, mint a városok jobb nemzetközi 

pozícionálását elısegítı stratégiák pillérei, 

• város-márka, megkülönböztetı jellemvonás meghatározások, mint marketing-

kommunikációs alapkövek a várospozícionálásban, 

• nagyvárosi imázs, mint a marketingstratégia eredményességének „fokmérıje”. 

 

3.1. Városkonvergencia, városmarketing, várospozícionálás 

 

Egy adott nagyvárosban számos nemzetközi szál fut össze: az agglomeráción vagy akár az 

adott országon túlmutató kereskedelmi tevékenységek, hazai és külföldi utazók igényeinek 

kielégítését célzó turisztikai tevékenységek, nemzetközi döntéshozatalt igénylı 

közigazgatási és politikai kérdések. E szálak mindegyike azt a kimondatlan elvárást 

hordozza magában, hogy az e folyamatokban résztvevı városépületek, eszközök és 

szereplık hasonló tulajdonságokkal rendelkezzenek a lebonyolítás és az igénybevétel, vagy 

az ott eltöltött idı hatékonnyá és gazdaságossá tétele érdekében. (Quinn, B. ,2005) 

A városkonvergencia fogalma (Savitch – Kantor 2004,  Parker, 2004) a 21. század elejére a 

nyugati, fıként az amerikai nagyvárosokkal foglalkozó tanulmányokban jelent meg, mint a 

nagyvárosok vezetıinek döntéshozatalát befolyásolni képes folyamatok egyike. A definíció 

jelentéstartalmát elsısorban várospolitikai vonatkozásban, a várospolitikák, fejlesztési 

stratégiák és a vezetıi döntéshozatal idıben és térben való egymáshoz igazodásában, 

egymáshoz hasonulásában jelölték meg. 

Mind a konvergencia, mind a divergencia jelensége számos tudományosan és gyakorlatban 

is igazolható okkal alátámasztható, a vita mégsem dılhet el egyértelmően egyik állásfoglalás 

javára sem.  

A konvergencia igazolhatóságának és egyre erısebb térnyerésének legfıbb ismérvei 

(Savith, 1996; Clark, 1994 alapján) az alábbiak: 
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• A legjobb módszereket, akár csak a gazdasági életben, a városfejlesztés kapcsán is 

átveszik más és más kormányok és kultúrák, hiszen a nemzetközi térben elért jó 

versenypozíció a tét. Ha a városok folyamatosan meg akarnak felelni a verseny 

kihívásainak, kénytelenek hasonló módszerekhez folyamodni. 

• A legfontosabb cél a városfejlesztésben a hatékonyság, ennek pedig egyik legfıbb 

eszköze a gazdasági stabilitás megteremtése. A különbözı városok vezetıi hasonló 

adópolitikákat és üzleti szabályozásokat vezetnek be, ami szükségszerően a helyi 

gazdaságpolitikák egymáshoz hasonulásához vezet.  

• A városok folyamatos fejlesztéshez többletforrások bevonására van szükség: a 

bevételekért folytatott harcban a szociálpolitikai intézkedésekkel szemben elıtérbe 

kerülnek az új piaci szereplıket, a befektetıket megnyerni szándékozó politikai 

lépések. 

A nagyvárosoknak újabb módszerekhez kell folyamodniuk, hogy megkülönböztessék 

magukat versenytársaiktól (Richards, G. – Wilson, J., 2004). Jansson (Jansson,2003) az 

általa vizsgált esetek kapcsán arra a megállapításra jutott, hogy minél inkább az eredetiség a 

célja egyes piac-vagy kormányzatok által vezérelt imázs-alapú stratégiák kidolgozásának, 

annál inkább az ellenkezıjét generálják: egy sztenderdizált, hegemonikus, hiper - 

nagyvárost. 

 

A nemzetközi versenyben szerepet vállaló nagyvárosok stratégiai divergenciája legalább 

annyi tényezıvel magyarázható, mint azonos irányba való elmozdulásuk. A folyamatokat 

elemzı szakértık véleménye is megoszlik egyes kérdések kapcsán a városok nemzetközi 

versenyhelyzetben alkalmazott reakcióit illetıen. 

A divergens módszerek hívei (Teaford, 1990; Suttcliffe, 1982; Smith, 1998) ugyanakkor 

nem értenek egyet azzal a determinisztikus állásfoglalással, miszerint a hasonló piaci 

kihívások a városok vezetıit azonos döntési irányokba „terelik”. Szerintük a gazdasági 

változások kiigazító lépéseket követelnek és divergencia jelensége az alábbi fı okokkal 

magyarázható: 

• Minden egyes nagyváros sajátos alkupozíciót foglal el a város közvetlen 

környezetének szereplıivel és a felsıbb kormányzati szervekkel szemben, ami az 
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egyes globális kihívásokra adott válaszokat sokszínővé teszi a nagyvárosok által 

meghatározott nemzetközi színtérben. 

• A piaci integráció és a folyamatos versenyhelyzet pedig a társadalom széles 

rétegeiben erısíti fel a szociális bizonytalanság érzetét, így a városvezetık politikai 

és gazdasági ellensúlyozó intézkedések meghozására kényszerülnek. E lépéseknek 

pedig már kényszerően kell igazodniuk az adott nagyváros egyedi társadalmi, 

politikai és gazdasági helyzetéhez – így politikai lépéseik már nem lehetnek teljesen 

azonosak más versenytárs nagyvárosok döntéseivel. 

A fentiekben felsoroltakon túl számos tényezı emelhetı ki a vizsgált nagyvárosok speciális 

jellemzıinek függvényében, amely egyes tudósok véleménye alapján a konvergencia vagy a 

divergencia jelenségének érvényesülését támasztja alá; azonban véleményem szerint a két 

hatás egyidejőleg, de nem egymás erejét kioltva érvényesül.  

Az amerikai szerzık kontinensük és Nyugat-Európa nagyvárosainak városvezetési és 

pozícionálási tapasztalatait összegezték, meghatározásuk alapján azonban kísérletet teszek a 

kelet-közép-európai nagyvárosokra jellemzı konvergencia jelenségének körülírására. 

 

A kelet-közép-európai fıvárosoknak nagyon sajátos volt a globalizációhoz való viszonyuk: 

az 1990-es évek elejéig tartó, szocialista tömbön belüli izoláltságuk miatt kimaradtak a 

nyugati nagyvárosokat addig érintı legtöbb társadalmi és gazdasági folyamatból, így a 

városverseny piaci körülményei is hiányoztak. A szocialista országok rendszerváltásait 

követıen be kellett kapcsolódniuk azoknak a nagyvárosoknak a versenyébe, amelyektıl 

addig el voltak zárva, meg kellett találniuk a saját megkülönböztetı jellemvonásaikat - 

fıként a befektetık magukhoz vonzása érdekében -, miközben fejlesztésük érdekében 

szükségük volt nyugati tıke bevonására. (Enyedi, 1998b, Sármán-Parsons, 1998, Sykora, 

1995)  

Egy magyar – francia kutatás (Szirmai, 2003) a rendszerváltást követıen azt vizsgálta, hogy 

Budapest miként tud bekapcsolódni az európai tér nagyvárosainak hálózatába, milyen 

viszonyt alakít ki Béccsel és a térség többi szereplıjével: vajon képes lesz-e 

együttmőködésre, az egymással is szolidáris versenyre vagy kizárólag a rivalizálásra 
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törekszik. Az akkor készített interjúk szerint30 Budapest egyetlen várossal sem akarta 

elkötelezni magát, és azt semmiképpen sem tartották elfogadhatónak, hogy Bécs legyen az 

újonnan szervezıdı Közép-Európa központja; így az erıs verseny mellett foglaltak állást. A 

Bécsben egyidejőleg lefolytatott kutatás hasonló eredményre jutott31.  

A kutatásban megkérdezettek egyértelmőnek tartották a nyugathoz való felzárkózást, a 

nyugati minta szerinti városfejlıdést: a globális hatásokat, a külföldi tıkebefektetésekre 

építı városfejlesztést várták és támogatták.   

 

Már a kilencvenes évek legelején nagy hangsúlyt kapott a városfejlesztési kérdések 

megítélésénél a városkutatók azon állásfoglalása, hogy minél nagyobb szerepet kapnak a 

piaci mechanizmusok és szereplık ezekben a gazdaságokban, annál kevésbé fognak 

különbözni nagyvárosaik a nyugati országokéitól (Szelényi, 1996), ami tulajdonképpen a 

konvergencia jelenségének elırevetítése. 

A kelet-közép-európai országok nagyvárosai számára a rendszerváltásokat követıen, a 

szabadpiaci mechanizmusokra épülı városiasodás folyamatának akcelerációjával a gyors 

piaci reakciók egyre inkább „nyugati mintára” alakították a közép-kelet európai nagyvárosok 

fejlıdését: a nyugat-európai befektetık elsıként a fıvárosokra koncentráltak, és a külföldi 

cégek megjelenése nagyban befolyásolta a városok újjáépítési folyamatainak, 

szolgáltatásainak és intézményrendszerének kialakulását (Szörényiné Kukorelli, 2001).  

Míg a nyugati városok kapcsán a konvergencia leginkább a már jól bevált városvezetési 

módszerek máshol történı alkalmazása kapcsán figyelhetı meg, a kelet-közép európai 

fıvárosok esetében pedig a rendszerváltásokat követıen megjelenı kihívásokra adott 

válaszok hasonlóságában. 

                                                           
30 24 mélyinterjú zajlott le az ismertetett fenti kutatáshoz kapcsolódóan, Budapest új szereplehetıségei 
szempontjából döntéshozó vagy azokat befolyásolni tudó politikusokkal, valamint urbanistákkal, építészekkel, 
városszociológusokkal, újságírókkal 
31 A piaci versenyelemzések kapcsán megjelent egy új elmélet, a „vörös, illetve kék óceán stratégia”. A vörös 
óceán stratégiát alkalmazó cégek a meglévı piactereket, versenyelınyöket igyekeznek elhódítani a versenytárs 
cégektıl azok teljes vagy részleges „legyőrésével”; a kék óceán stratégiát alkotó cégek pedig –termékeik, 
szolgáltatásaik, vagy stratégiájuk egyedisége révén - új versenytereket teremtenek, amelyben tulajdonképpen 
verseny nélküli piaci tér jön létre (Kim et al., 2005). Ezen elméletet azért tartottam fontosnak megemlíteni, 
mert a versenytársak legyızésének, közülük való kiemelkedésnek - leegyszerősített absztrakciót alkalmazva - a 
nagyvárosok is csak e két stratégiáját alkalmazhatják. Budapest esetében pedig úgy tőnik, a rendszerváltást 
követıen a „vörös óceán” stratégia került kiválasztásra; persze az is igaz, hogy a kék óceán stratégia 
alkalmazása azóta is jelentıs nehézségekbe ütközne, mert az egyedi, megkülönböztetı jellemvonás a 
nagyvárosok versenyében még most is hiányzik véleményem szerint … 
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A fentieket összegezve a kelet-közép-európai nagyvárosokban tapasztalható konvergencia 

jelenségének fı okai véleményem szerint az alábbiak (Enyedi, 1998a, Weclawowicz, 1998, 

Illés, 2002, Batár, 2000 alapján):   

• A rendszerváltásokat követı idıszakban a posztszocialista tömb nagyvárosai nyugati 

mintára alakították ki városfejlesztési politikáikat, így nemcsak az egymáshoz 

viszonyított pozíciójukban, hanem nyugati versenytársaikéval is kimutatható 

konvergencia.  

• A kelet-közép-európai nagyvárosok a rendszerváltások után hasonló történelemmel 

és gazdasági feltételekkel szálltak versenybe, hasonló helyzetük hasonló 

megoldásokat eredményezett a városvezetés és a városfejlesztési politikák 

tekintetében, amely szintén konvergenciát erısítı tényezı. 

• A globális folyamatok – mint az egyes szolgáltatások világszintő elterjedése, az 

utazási, kereskedelmi lehetıségek liberalizációja, az információs technológiai 

termékek jelenléte – a városok egyes fizikai és stratégiai tényezıinek egymáshoz 

hasonulását eredményezik, amely alól a KKE nagyvárosok sem kivételek.  

 

A fentiekben azt a megállapítást tettem, hogy a konvergencia és a divergencia a városok 

versenyének esetében egymást nem kioltó, hanem párhuzamosan jelenlévı tényezık. A 

divergencia folyamatát véleményem szerint azok a törekvések és stratégiák erısíthetik, 

amelyek egy adott nagyváros megkülönböztetı jellemvonásait hivatottak megtalálni vagy 

megerısíteni, vagyis az egyedi jellemvonásokra alapozott, nagyvárosi marketingstratégiák. 

 

A nagyvárosok új szerepköreit is ismertetı elızı fejezetben hangsúlyoztam, hogy az 1990’-

es évek egyik meghatározó új jelensége– fıként a KKE országokban - a politikai-gazdasági 

változások következményeképpen egyre erısödı városverseny volt, amely megnövelte a 

várostervezés szerepének fontosságát. A nemzetközi verseny fontos tétje a lakosság és a 

turisták megnyerésén túl, a nemzetközi intézmények és a külföldi tıke odavonzása, amely 

nemcsak az infrastruktúra kialakításában és javításában, hanem a magas képzettségő 

munkaerı megtartásában is kulcsszerepet játszik. 

A felgyorsult térbeli folyamatok elindulását megelızıen a városoknak elegendı volt az ún. 

„hard” tényezık biztosítása: megfelelı úthálózat, magas szintő infrastruktúra ahhoz, hogy a 
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befektetıket jó eséllyel odavonzzák. A városverseny erısödésének eredményeképpen 

azonban ezek a különbségek a legtöbb nemzetközileg is fontos pozíciót betöltı nagyváros 

esetében kiegyenlítıdtek. Ezért napjainkra egyre fontosabbá válnak az ún. „soft tényezık”, 

vagyis azoknak a tényezıknek és szolgáltatásoknak az összessége, amelyet az adott város 

nyújtani tud a piacon: lakáshelyzet, képzési lehetıségek, szociális és egészségügyi 

szolgáltatások, kulturális és szórakozási lehetıségek, közbiztonság. (Tosics I., 2001) 

A városkonvergencia térnyerése és a fentiekben körülírt, soft tényezıkre alapozott, egyre 

dinamikusabb fejlesztésének igénye a városmarketing folyamatok megerısítését, 

priorizálását eredményezte a városfejlesztési stratégiákon belül. 

A szakirodalom a különbözı területi egységek elınyeinek, erısségeinek kiemelését célzó 

folyamatokat helymarketingnek (place marketing), illetve településmarketingnek nevezi. E 

definíciók közül megítélésem szerint az alábbiak vonatkoztathatók leginkább a 

nagyvárosokra is: 

• „A régió- és településmarketing egy régió, egy település versenyképességének, 

komparatív elınyeinek, vonzerejének feltárása, fejlesztése, realizálásának segítése, 

kommunikálása a sokoldalú, jóléti fejlesztési (gazdasági, életmódbeli) célok 

elérésének érdekében, szolgálatában.” (Piskóti, 1997) 

• „A településmarketing olyan irányítási, vezetési és szervezési megoldást s egyben 

gondolkodási módot jelent, amely képes érvényesíteni és koordinálni a település 

egyes célcsoportjainak akaratát a mőködésben és fejlesztésben, miközben ennek a 

komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és szociális rendszernek az értékei, 

adottságai egyre szélesebb körben kerülnek megismerésre, tudatosításra.” 

(Rechnitzer, 1995) 

• Marketing szemlélető terület- és településfejlesztés: olyan eljárások és stratégiák 

halmaza, amelyek segítségével a tér a lehetı legnagyobb mértékben alkalmazkodik a 

kiválasztott célcsoport igényeihez, továbbá az adott területen meglévı gazdasági, 

társadalmi folyamatok optimális feltételeinek kialakulását is elısegíti. (Asworth-

Voogd, 1997) 
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Deffner és  Liouris szerint a városmarketing definíciója magába foglalja a várost, mint 

terméket, és annak imázsát, vagyis, hogy a városmarketing célcsoportjai32 mit és hogyan 

érzékelnek a stratégia megvalósulásából (Deffner, A. – Liouris, C. , 2005). E megközelítés 

ismertetését azért tartottam fontosnak, mivel a városmarketing folyamatok részeként 

értelmezi az annak eredményeképpen kialakított imázst is. A késıbbi fejezetekben Budapest 

esetében azt is vizsgálom, hogy a különbözı imázs területeken elért eredmények miként 

kerülnek visszaépítésre a stratégiai anyagokba. 

 

A városok marketing szempontból sajátos egységek, amelyeknek a hagyományos 

termékekhez képest egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek (Garamhegyi et al, 2000), 

például a város a tulajdonformák sokféleségét testesíti meg, nem megfogható, nem 

sztenderdizálható, és nem raktározható. 

 

A városoknak, ahhoz, hogy több lehetıséget tudjanak teremteni, képesnek kell lenniük több 

befektetés, turista, üzlet, látogató és lakos vonzására. A helyeket, csakúgy mint a 

termékeket, pontosan és vonzerıvel felruházva kell reklámozni. A városmarketing akkor 

sikeres, ha az adott város célcsoportjai: dolgozók, lakosok és üzleti tevékenységet végzık 

elégedettek az életkörülményeikkel, és ha az oda érkezı üzletemberek, politikusok, turisták, 

új lakosok megtalálják számításaikat.(Kotler, 1999) 

 

Paskaleva-Shapira (Paskaleva-Shapira, 2007) szerint a városmarketing az alábbi négy fı 

tevékenységet foglalja magába: 

• a biztosított szolgáltatások megtervezése és a város fı karaktereinek kiemelése, 

• ösztönzık kitalálása az egyes célcsoportok számára, 

• a termékek hatékony disztribúciójának megszervezése, 

• a város imázsának és értékeinek olyan módon történı kommunikációja, hogy a 

potenciális fogyasztók tudják a megkülönböztetı elınyeiket. 

                                                           
32

 Metaxas (Metaxas, 2005) értelmezésében a nagyvárosok vonzerő-növelést célzó versenystratégáinak 

célcsoportjai az új befektetők, turisták és új lakosok. 
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Hangsúlyozza, hogy úgy kell definiálni a városmarketinget, hogy olyan vonzerı alakuljon 

ki, amely az összes célcsoport számára megfelelı. Megítélése szerint éppen ezért a 

városmarketing multidiszciplináris, interszektorális és integrált megközelítést kíván, és a 

város kívánt pozíciójának pontos körülhatárolását az egyes jellemzık és a piac 

vonatkozásában.  

 

A várospozícionálás definícióját a marketingtudományból ismeretes differenciáló jellegő 

termékpozícionálás (Józsa, 2000) és a fıként az angolszász városszociológiai és 

várospolitikai szakirodalom várospozícionálás definíciójának (city positioning, Savitch-

Kantor, 2004, Louekari, 2006) kombinációjából származtatva, az alábbiak szerint 

határoztam meg: 

Várospozícionálás alatt egy adott nagyváros nemzetközi versenytérben elérhetı minél jobb 

pozíciója érdekében kialakított stratégiák és tevékenységek összességét értem. Amint a 

klasszikus marketingben a differenciáló pozícionálás fıként az adott márka meghatározott 

piaci résen történı megfelelı elhelyezését jelenti a fogyasztók körében elérhetı minél 

sikeresebb eladás érdekében, egy adott nagyváros esetében a kiválasztott versenytényezı és 

a kijelölt versenytér, valamint a kiválasztott célcsoportok viszonylatában való megfelelı 

elhelyezést jelenti.  

 

A várospozícionálás jelen definíciója kapcsán szükségesnek tartom a regionális-és 

településmarketing (Piskóti, 2002) fogalmától való eltérést meghatározni, amely fogalom 

Piskóti értelmezésében a „piacorientáció” megjelenését jelenti a település életében – a 

sajátos felhasználói piac igényeihez alkalmazkodó megoldások feltárását és kielégítését 

célozza. A várospozícionálás33 fogalma az elıbbieken felül tartalmazza az adott 

település/város nemzetközi térben34 való minél jobb versenyhelyzetének elérését elısegítı 

                                                           
33 Hall szerint (Hall, D., 1999) a KKE régió (újra)pozícionálása számos kihívást rejtett, amelynek elsı fı eleme 
az Európai Unió által megkívánt módon, az európaiság deklarálása volt, másodsorban a biztonságos és 
barátságos környezet, mint a nemzetközi turizmus fogadásának egyik feltétele, harmadsorban pedig olyan 
„niche” turizmus termékek kifejlesztése és marketingelése, amelyek a globális turisztikai igények folyamatos 
változásához is igazodnak. A turizmus ezért a KKE rekonstrukció egyik nagyon fontos eszköze is volt, 
amelynek globális folyamatokban játszott szerepén keresztül a társadalmi, gazdasági és politikai változás egyes 
alapfeltételei (hazai kisvállalkozások létrejötte, niche specializációk keresése, külföldi mőködı-tıke vonzása, 
stb.) is könnyebben megteremtıdtek.  

34 A nemzetközi versenytér értelmezésének városokra vonatkozó kiterjesztése Portertıl ered (Porter, 1995). 
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tényezıket, nem csupán komplex marketing eszköztárat kínál, hanem teljes körő piaci 

beazonosítást elısegítı módszertant és stratégiákat. Nemcsak egy adott, közvetlen 

célcsoport (lakosság) igényeinek kielégítését célozza az adott város, hanem potenciális 

(közvetett) nemzetközi és országon belüli, de városon kívüli célcsoportjai (befektetık, 

turisták) körében is. 

 

3.2. A márka és imázs fogalmak nagyvárosi 

versenyképességben alapul vehető értelmezései, a közvetített 

imázs definiálása 

 

A dolgozat nem a gyakorlati oldal mőködése szempontjából elemzi a 

marketingtevékenységet, hanem az arra ható, vagy annak javítását célzó stratégiák 

eredményességét vizsgálja a következıkben definiálandó imázs-szempontok révén. 

A sikeres várospozícionálás kulcstényezıje a nemzetközi versenyben egyértelmő 

beazonosítást elısegítı márka kialakítása, megerısítése. A márka fogalom használatában 

Kotler (Kotler, 1991) értelmezését vettem alapul, aki szerint „a márka lehet név, jel, 

szimbólum, formaterv vagy ezek valamilyen kombinációja, azzal a céllal, hogy az eladó 

vagy az eladók adott csoportjának termékeit vagy szolgáltatásait megjelöljék és 

megkülönböztessék a konkurenciától.”  

A fejezet bevezetıjében az imázst, mint a városmarketing sikerességének „fokmérıjét” 

vezettem fel.  

A következıkben egy olyan definíciórendszert vázolok fel, amelyben kiindulópontom, hogy 

a pozícionálási, márkaépítési folyamatok eredményessége a város célcsoportjainak 

megítélésében bekövetkezett változással jellemezhetı.  

 

E megítélések, benyomások és elképzelések összességét, amely egy emberben vagy 

csoportban egy adott termék kapcsán kialakulnak, az imázs fogalommal írom le (Szeles, 

2001). Általánosságban az imázs az adott objektum jegyeinek a szubjektumban való 

tükrözıdését jelenti, az a kép, amely adott vállalatról, termékrıl vagy márkáról adott 
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emberekben kialakul, és kialakulását, milyenségét számtalan szubjektív tényezı motiválja. 

Mivel objektívan létezik, fontos, hogy ezt megismerjük, mert csak ennek birtokában lehet a 

marketing eszközöket úgy bevetni, hogy a szóban forgó kép pozitívvá változzon.” (Papp-

Váry, 2007) 

Szeles meghatározása szerint (Szeles, 2001) az imázsnak több fajtája lehet, amelyek 

megkülönböztethetık annak irányultsága szerint (önimázs, illetve tükörimázs), tárgya szerint 

(termék, vállalat, márka), idıhorizont szerint (elızetes, tény, illetve jövıbeni, kívánatos), 

valamint kialakulási módja szerint (spontán, tudatosan alakított).  

Dolgozatomban a nagyvárosok imázsának körülhatárolásában, illetve vizsgálatában a fentiek 

közül az ön- illetve tükörimázs, valamint a márkaimázs fogalmak játszanak szerepet, 

amelyeknek alapul vett értelmezései a következıkben kerülnek ismertetésre. 

 

A tudatos imázsépítés egyik legnagyobb nehézsége, hogy az emberekben nemcsak másokkal 

kapcsolatos belsı kép él, hanem hordoznak magukban egy önmagukról alkotott képet is (ez 

az önimázs), ami valamilyen mértékben eltér a valóságtól. Ez a jelenség a vállalatoknál is 

megfigyelhetı: minden vállalatnak van egy saját elképzelése arról, hogy milyen szerepet tölt 

be a piacon, a társadalomban, hogy milyen fogyasztói igényeket elégít ki stb. 

 

A tükörimázs, vagy visszatükrözött imázs – ellentétben az önimázzsal – a vállalatok 

(termékek/szolgáltatások, személyek) „külsı” megítélését jelenti (Marcsa, 2007). Fontos 

megjegyezni, hogy a vállalatot (terméket/szolgáltatást, személyt) sok esetben eltérıen ítélik 

meg az egyes csoportok (pl. a részvényesek „szeretik” a vállalatot, a környezetvédık nem, 

tehát a tükörimázs nem egységes). 

 

A városmarketing35 folyamatokon belül a márkázás egyik legfıbb célja a várossal 

kapcsolatban meglévı, negatív beállítottságok, elıítéletek, képmások javítása, fejlesztése, 

                                                           
35

 Piskóti (Piskóti, 1997) szerint összességében a városmarketing célja nem más, mint a város 

versenyképességének, vonzerejének növelése, mely mind belsı, mind külsı célcsoportjai vonatkozásában 

meghatározza a fejlıdési lehetıségeit. A kínálati kompetencia tudatos fejlesztésére építhetı a kommunikációs 

tevékenység, melynek kulcseleme a város „azonosságtudatban” fejezıdik ki, s a városról alkotott imázsban 

tükrözıdik. 
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pozitívvá fordítása, illetve a már létezı márkaképmás (imázs) modernizálása36, 

korszerősítése, újrafogalmazása. 

 

Márkaimázs az (Boga, E., 2005), amit a fogyasztó a kommunikáció révén a márkáról 

kialakít. Boga szerint a legfontosabb a termék – jelen esetben a nagyváros – 

márkaépítésében annak nagyon jól körülhatárolt, konkrét jellemzınek a meghatározása, 

amely a jövıben a márkával kapcsolatos mindennemő kommunikáció alapját fogja képezni, 

és amely a kívánt márkaidentitást és imázst kialakítja a fogyasztóban.  

 

A márka kialakításakor szükség van az egyes termékek versenytársaikhoz képesti azonos és 

megkülönböztetı jegyeinek meghatározására. A megfelelı pozicionáláshoz fontos, hogy 

két-három megkülönböztetı jeggyel is rendelkezzen a márka, amit konzisztensen 

kommunikálni lehet a márkaépítés során. 

Hannigan (Hannigan, 2003) szerint a sikeres márka az lehet városok esetében, amely 

azonnal felismerhetı, kényelemre és biztonságra épülı kívánságok kielégítését célozza, 

valamint segíti a beazonosítást a fogyasztóknak a telített piacon.   

 

Hall (Hall, 1999) megítélése szerint egy területi egység szimbólumának, márkájának, 

nevének vagy dizájnjának, vagy ezek kombinációjának kialakításához az alábbi 

feltételeknek kell teljesülniük: 

• tiszta és egyedi imázs, amely alkalmas a versenytársaktól való 

megkülönböztetésre,  

• a célcsoportok által elvárt minıségre utal, 

• képes egy hosszú távú versenyelıny megalapozására, 

• általánosságban több, mint az egyszerő fizikai jellemzık halmaza. 

 

A sikeres márkaépítés a célcsoportok körében a termék jobb imázsának kialakulásához 

vezethet. A szakirodalom a korábban általánosságban körülírt imázs-meghatározáson kívül 

                                                                                                                                                                                   

 
36 A márkaképmás és az imázs kifejezéseket a dolgozat további részeiben szinonim fogalmakként kezelem. 
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számos megközelítést ismer, amelyek közül a nagyvárosi imázs definíciójának 

meghatározása szempontjából figyelembe vehetıket emeltem ki az alábbiakban: 

• A turisztikai imázs a fizikai-materiális világról alkotott képként fogható fel (Spiegler, 

2009): elképzelések, elvárások, gondolatok és benyomások összessége, amely 

éppúgy tartalmaz kognitív tudáselemeket, mint érzelmi értékeléseket. Habár ez az 

egyén szintjén is vizsgálható, általában kollektíven észlelt jelenségként értelmezik, 

továbbá dinamikusnak, térben és idıben egyaránt változónak, folyamataiban sokrétő 

elemekbıl összetettnek és bonyolult szerkezetőnek írják le. 

• Az imázs mindazon hiedelmek, ötletek és benyomások összessége, amelyekkel az 

emberek rendelkeznek a vizsgált termék iránt (Day et al., 2002). A célcsoportokban 

kialakult imázs nem többszörösen mérlegelt és átgondolt vélemények összessége, 

hanem olyan – többnyire szubjektív – képzet, amely a legkülönbözıbb értékelések és 

asszociációk visszatükrözıdése. Értékítéletek összhatása, amely lehet valós, vagy 

torz, vagy a kettı keveréke. Visszatükrözıdés, ami megvalósul a tervezett 

koncepcióból. 

 

A globális nagyváros olyan városi tér imázsából épül fel (Boschken, 2008), amely kortárs, 

nemzetközi, multikulturális, telekommunikációs hálózatokkal átszıtt, kozmopolita, 

polarizált és földrajzilag határtalan a hatóereje. Jansson (Jansson, 2003) szerint tág 

értelmezésben a város imázsa a kultúrák pénzre válthatósága, amely megerısíti és reflektál a 

közös értelmezésekre, hitekre és értékrendszerekre. 

A nagyváros a modern fogyasztási kultúra egyik legfıbb színhelye, a városi környezet képes 

megfelelı fórumot biztosítani a kulturális impressziókhoz. A nagyobb városokban 

mőködnek a „kulturális ipar” mozgató egységei, amelyek nagymértékben hozzájárulnak 

kulturális érdeklıdés fórumainak alakításához, fıként a nagyvárosi kontextusokból fakadó 

imázs-elemek kommunikálása révén. Professzionális imázs-alakítók folyamatosan azon 

dolgoznak, hogy miként tudják szimbolikusan újratölteni a várost, mint terméket. Hiszen a 

városok a meghatározó imázsát, a történelmi hátteret alapul véve, kereskedelem által 

irányított módon, médiatizált jelképekkel megerısítve fogyasztják a látogatók. (Jansson, 

2003) 
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Miközben a fizikai jegyeknek, „tartóelemeknek” változatlannak kell maradniuk, hogy ne 

veszítsék el lokális meghatározó jegyeiket; gazdasági és szimbolikus áramlataiknak 

folyamatosan változniuk kell, hogy életben tartsák a város vérkeringését.  Azok a városok, 

amelyeket kulturális és gazdasági nyugalom övez, halott városok.  

Az egyes városok mindig versenyben álltak egymással a vásárlókért, befektetıkért és 

lakosokért.  Erıforrásokért versenyeznek, akkor is, ha esetleg nem tudatosan teszik. A város 

célcsoportjainak befolyásolására irányuló törekvések elengedhetetlen részei a városok 

fejlesztési stratégáinak, még akkor is, ha esetleg e befolyásolási tevékenységeket nem 

szisztematikusan, hanem randomszerően vagy esetileg végzik. (Ashworth, 1997) 

Ashworth megítélése szerint az egyes városok túl komplexek ahhoz, hogy egyszerő 

termékekként legyenek kezelve: speciális megkülönböztetı jellemvonás kialakítására van 

szükség, a klasszikus termékek pozícionálásához hasonlóan, csak sokkal összetettebb 

módszereket alkalmazva. Egy-egy város ugyanis számos különbözı szektort és potenciális 

érdeklıdést keltı területet foglal magába, ezért szinte lehetetlen egyetlen identitás, mint 

megkülönböztetı jellemvonás kialakítása: egy túl komplex imázs nem feltétlenül érdekes a 

potenciális célcsoportok számára, nagyon kell ugyanakkor vigyázni a leegyszerősített 

imázzsal is, nehogy klisé legyen belıle.  

 

Az egyénben a fizikai környezete annak érzékelésekor azonnal kialakít egy megjelenési 

képet, amelyet késıbb értékel magának. Az egyéni szintre redukálása a környezeti ingernek 

a város-, illetve tájképzet. Ha az egyén ebbıl egy-két tipikus elemet kiemel, és egyéniséggel 

ruház fel, azt nevezi Becker (Becker, 2001) város37- vagy tájimázsnak.  

Az imázs horderejét alapvetıen az adja, hogy képes befolyásolni a fogyasztók magatartását, 

vásárlási döntéseit. A demonstrálhatóság, kipróbálás akadályai miatt a település kínálatának 

értékesítésekor az imázsnak fokozottabb jelentısége van, mint más termékek, szolgáltatások 

eladása esetén. Egy olyan település esetében, amely kedvezı imázzsal rendelkezik, 

nehezebben veszik észre a fogyasztók a negatív elemeket.  

Tasci és Gartner (Tasci et al., 2007; Tasci et al., 2006) felvázolt modelljük kapcsán azt a 

megállapítást tették, hogy egy adott hely imázsa olyan széles skálán vizsgálható tényezıkbıl 

                                                           
37 A városkép a márkaépítés eredményeként jön létre, a célcsoportok körében kialakult képzetek összességét 
jelenti. Ezáltal a városkép és a nagyvárosi imázs szinoním fogalmakként kezelhetık a dolgozatban. 
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épül fel, amelyek folyamatosan hatnak egymásra, függetlenül az imázs kereslet, illetve 

kínálat oldaláról történı felépítésétıl38.  

Az egyes imázs-elemeket a különbözı célcsoportok eltérıen ítélik meg, amelyet például a 

turisták esetében az is befolyásol, hogy az utazás elıtti, közbeni, vagy utáni látogatói 

megítélést vesszük alapul.  

 

Az ismertetett definíciókat, megközelítéseket integrálva határoztam meg a nagyvárosi 

imázs dolgozat további részeiben is alkalmazott definíciórendszerét, amelynek mőködési 

mechanizmusát a 6. sz. ábrán vázoltam fel. 

 

6. ábra: A városmarketing és a nemzetközi térben közvetített imázs összefüggései 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                           
38

 Dordevic elmélete szerint (Dordevic, 2008) a jó ország, illetve városmárkázás és az adott ország/város 

termékeinek, szolgáltatásainak eladhatósága között egyenes arányosság mutatható ki. 
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Az ábra egy olyan optimális folyamat-és eredményrendszert feltételez, amelyben a 

nagyvárosok marketing tevékenységének kiemelt célja a város megfelelı pozícionálása, 

vagyis elınyös tulajdonságainak kiemelése. Olyan egyedi jellemvonások, vonzerıt 

megalapozó tényezık kialakítását célozza, amelyek alkalmasak a nagyváros nemzetközi 

térben történı, egyértelmő beazonosításra. E megkülönböztetı jellemvonások mintegy 

márkaként mőködnek a versenyben.  

A nagyvárosok pozícionálása, a piacon márkaként, egyedi azonosító jellemzıként mőködı 

tulajdonságainak megformálása, megerısítése a következı célcsoportok elérését, 

megnyerését célozza: 

• belföldi és külföldi turisták, látogatók, beleértve a konferencia és üzleti céllal 

érkezıket is, 

• meglévı és potenciális befektetık, akik elsısorban cégük egyes tevékenységeinek, 

szolgáltatásainak kihelyezésével járulnak hozzá a nagyváros versenyképességéhez, 

• ottlakók, és a potenciálisan városba költözı új lakosok, 

• nemzetközi intézmények központjait potenciálisan kihelyezı, létrehozó, illetve már 

az adott városban mőködtetı szervezetek. 

 

A nagyváros pozícionálási, illetve márkaépítési stratégiáinak sikerességét a dolgozat további 

részeiben vizsgálom az alábbiakban meghatározott definíciók szerint: 

A nagyváros ön-imázsa mindazon koncepciókban, fejlesztési stratégiákban 

megfogalmazott tulajdonságaik összessége, amelyeket a város „imázs-alakításában” 

résztvevı szakértık, politikusok, városvezetık elınyösnek, meglévı vagy potenciális 

megkülönböztetı jellemvonásnak tartanak. A nagyváros visszatükrözött imázsa pedig a 

különbözı célcsoportokban a nagyváros kapcsán kialakult képzetek, várakozások 

összessége, amelyet a nagyvárosról kialakított benyomások, szubjektív tényezık, valamint a 

fejlesztési stratégiák, koncepciók és marketingkommunikációs folyamatok alakítanak. 

Megítélésem szerint e két imázs-típus eredményessége együttes hatást gyakorol a nagyváros 

nemzetközi versenyképességére. A visszatükrözött imázs és az ön-imázs folyamatosan 

befolyásolják - erısíthetik vagy gyengíthetik is – egymás erısségét, összegzett hatásuk 

versenytényezıként értelmezhetı a nemzetközi városversenyben. E tényezıt a nagyvárosok 

által közvetített imázs fogalomban határoztam meg, amely a nagyváros meghatározó 

jellemzıinek, vonzerejének különbözı földrajzi viszonylatokban történı érvényesülése és 
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célcsoportokjainak nagyvárossal kapcsolatos cselekvéseire gyakorolt befolyásolási 

képessége. 

A nagyváros közvetített imázsának földrajzi hatóköre lehet regionális, országos, határon 

átnyúló regionális, kontinens-szintő, illetve globális, annak függvényében, hogy a 

közvetített imázs vizsgált nagyvároson túlnyúló érvényesülési képessége milyen 

eredményes. A közvetített imázs földrajzi hatóköre erısségének jellemzıje is egyben.  

 

A nagyváros közvetített imázsa a jelen dolgozatban kialakított definíciórendszer szerint 

alkalmas a város marketingtevékenységének eredményességét meghatározni. Ilyen módon a 

közvetített imázs vonatkozásában szerzett tapasztalatok, javítandó tényezık, visszajelzések 

beépítése, visszacsatolása a stratégiaépítési folyamatokba nélkülözhetetlen a város 

pozíciójának folyamatos javítását célzó stratégiákba. 

 

Ugyanakkor az elméleti modellben felvázolt folyamatok nem minden nagyváros esetében 

teljeskörőek, vagy nem ebben a viszonyrendszerben mőködnek. 

Dolgozatomban Budapest nemzetközi térben közvetített imázsát az alábbi tényezıkön 

keresztül vizsgálom: 

 

A magyar fıváros nemzetközi térben közvetített imázsát, mint versenytényezıt más európai 

és Európán kívüli nagyvárosokéval vetem össze; elsısorban a nagyváros külsı 

célcsoportjainak megítéléseit összesítı elemzések eredményeinek összevetésével. A 

késıbbiekben részletesen körülírt imázs-indikátor révén a nagyvárosok egymáshoz képesti, 

nemzetközi imázs-alapú pozícióit határolom körül. 

Budapest ezen elemzés alapján megállapítható, imázs-alapú pozíciójának jellemzıit a város 

ön-imázs kialakítására irányuló hivatalos stratégiáiban, városfejlesztési koncepcióiban, 

politikai kampányaiban szereplı város-képekkel vetem össze. 

A dolgozat e fejezetében külön vizsgálom azokat a stratégiai programokat, amelyek hazai és 

nemzetközi viszonylatban is jelentıs, városok számára meghirdetett megmérettetéseken egy 

adott nagyváros jobb pozíciójának vagy nagyobb ismertségi szintjének elérését célozzák 

meghatározott szakmai vagy speciális érdeklıdéső, illetve minél szélesebb célközönség 

körében. E meghatározásnak megfelelı koncepciókat a késıbbiekben „kiugrási 
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kísérleteknek”39 (Hegyi 2008b; Baranyi, 2000) nevezem40, amelyeket a bennük foglalt 

város-képek egységessége, egymással való összefüggései szempontjából elemzek. 

 

Budapest ön-imázsa és visszatükrözött imázsa közti eltérések közvetített imázsra gyakorolt 

hatásának értelmezését a város imázs-alapú stratégiáinak alakításában szerepet játszó 

intézmények, szervezetek szakértıinek megkérdezése során kapott válaszokat, - mint az 

imázs-alakítói oldal megítélésének – feldolgozásával teszem meg. 

 

Célom a felvázolt elméleti modell alapján Budapest nemzetközi térben közvetített imázsa 

kapcsán a legfontosabb meghatározó jellemzık, javítandó tényezık feltárása.  

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a visszatükrözött és önimázs-alakítást befolyásoló 

tényezık kiválasztása – ahogy a felvázolt elméleti modell kialakítása is – nyilvánvalóan 

számos szubjektív elemet tartalmaz. Ennek okán a dolgozat nem célozza az összes 

potenciális imázs-alakító elem vizsgálatát, hanem a bemutatott modell alapján, Budapest 

nemzetközi térben közvetített imázsát befolyásoló tényezıket azonosítja. 

                                                           
39 A kitörési kísérlet fogalmának alkalmazása nemcsak nemzetközi pozíció-váltást célzó stratégiák esetén kerül 
alkalmazásra a szakirodalomban, hanem negatív stratégiai helyzetbıl való jutás érdekében tett lépésekre is 
(Baranyi, 2000). 

40 A kitörési utak keresése magában hordozza azt a válaszkeresést is arra a kérdésre is, hogy egyedül, az 
önállóságot megtartva, de kisebb mozgástér mellett, vagy az integráció valamelyik formáját, 
kompromisszumokat vállalva, de nagyobb belsı piacon növelhetı a gazdaság teljesítménye, javítható 
versenyképessége. (Kocziszky, 2008) 
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4. Nagyvárosok visszatükrözött imázs-indikátorok 
által meghatározott pozíciói és az imázs-alapú 
verseny stratégiai csoportjai a nemzetközi 
versenyben  
 

’Making a typology of cities is a risky business’41  

/Willem van Winden, 2006/ 

 

E fejezetben a korábban definiált, imázs-alapú várospozícionálás módszerének 

eredményességét vizsgálom, egy sajátos, e dolgozat keretében kidolgozott indikátor 

segítségével.  

Olyan rangsorok eredményeit veszem alapul az elemzésben, amelyek a nagyvárosok 

célcsoportjainak – befektetık, turisták, szakemberek – megítélését, véleményét, várakozásait 

tükrözik vissza. E rangsorokból képzett mutatóval célom a nagyvárosok egymáshoz képesti, 

imázs-alapú pozíciójának körülhatárolása, Budapest helyzetének meghatározása az imázs-

alapú versenyben. 

 

4.1. A nagyvárosi visszatükrözött imázs-indikátor definíciója és a 
lehetséges szerepe a pozíciók körülhatárolásában 
 

Az imázs-alapú stratégiák hatásainak mérhetısége nagyon nehéz, a legfıbb problémák az 

imázs komplexitása, a különbözı csoportok általi, legtöbbször eltérı megítélése, valamint a 

szubjektív elemek, amelyek a visszajelzésekben tükrözıdnek (Jansson, 2003). Az imázs 

mérésével kapcsolatos nehézségek között emeli ki Chon (Chon, 1990) a korábban meglévı 

prekoncepciók hatásainak nehéz kiszőrhetıségét, valamint a turizmussal kapcsolatos imázs 

                                                           
41 Ford.: >>A nagyvárosok tipizálása kockázatos vállalkozás<< 
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esetén, a látogató eredeti lakóhelyének távolságából fakadó megítélési különbségek hatását.  

Nagy (Nagy, 2008) ország-imázs vizsgálatok kapcsán fogalmazta meg, hogy nehézséget 

jelent a kutatás kvalitatív elemeinek számszerősítése és összehasonlítása, hiszen ezek 

tulajdonságuknál fogva érzelmi jellegőek, és amelyek nagyrészt a szociológia vagy a 

pszichológia tudományába tartoznak, mintsem a gazdaságtudományhoz, azon belül pedig a 

marketing szakterületéhez. 

A nagyvárosok imázs-alapú pozícióinak összevetésénél kiinduló feltételezésem, hogy a 

nagyvárosok imázs-alapú versenyképessége a nemzetközi térben összemérhetı.  

E feltételezés teljesülését a dolgozat e fejezetében definiált imázs-indikátorok alkalmazása 

révén, a következı hipotéziseken keresztül vizsgálom: 

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

gazdasági mérıszámok által körölhatárolt 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. 

 

Az imázs-alapú mutatók szerinti összevetésnek véleményem szerint – Budapest nemzetközi, 

imázs-alapú pozíciójának meghatározásán túl – az alább felsorolt okok miatt van nagy 

jelentısége: 

• Számtalan fórumon, konferencián, illetve hazai stratégiai anyagban csak egy-egy 

kedvezı vagy kedvezıtlen adatot vagy eredményt emelnek ki a fenti típusú 

elemzések közül, az adott esemény vagy dokumentum céljától függıen (pl. Budapest 

Városfejlesztési Koncepció, Kuc-Czajkowska), amely a nagyváros pozíciójának nem 

kellıen objektív megítéléséhez vezethet. 

• Hasonlóan a turisztikai területen is számos elemzés jelent meg, amelyek között 

fellelhetı imázs-alapú elemzés is (pl. Fekete, 2008), amely Magyarország pozícióját 

a megítélı célcsoportok véleménye alapján osztályozta; alapul véve egyetlen 

nemzetközi felmérést…  
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• Számos elemzés kizárólag gazdasági teljesítmény-mutatók alapján ítéli meg a 

vizsgált területi egységek lehetıségeit, (pl. Jeney, 2007, OECD, 2006a), amely 

véleményem szerint egy-egy kitörési kísérletben rejlı lehetıségeket és annak 

potenciális multiplikatív hatásait figyelmen kívül hagyja. 

• Az egyes nagyvárosok imázs területen elért eredményeire alapozott összemérés nem 

számít gyakori témának, amelynek eredményképpen viszonylag kevés számú, átfogó 

nemzetközi elemzés érhetı el. 

• Az ország-imázs mérhetısége szempontjából egyedi modellt alkotott Papp-Váry 

(Papp-Váry, 2007); ugyanakkor a közvetített imázs mérésével átfogóan foglalkozó 

elemzéssel a nagyvárosok versenyképességét vizsgáló szakirodalom áttekintése 

során nem találkoztam. 

 

A fenti problémafelvetésre támaszkodva, a következıkben a nagyvárosok által közvetített 

imázs erısségének meghatározására teszek kísérletet a nagyvárosi visszatükrözött imázs-

indikátor segítségével. 

Nagyvárosi visszatükrözött imázs-indikátornak42 tekintem egy adott nagyváros 

vonatkozásában potenciális célcsoportjainak /befektetık, turisták, szakértık/ megítélését 

tükrözı, vonzerı szempontjából jelentıs, nemzetközi ismertségő rangsorok alapján képzett 

mutatószámokat; amelyek a vizsgált területi egységek közvetített imázs-alapú pozíciójának 

körülhatárolására alkalmasak. A mutatószámok benyomásokat, szubjektív elemeket is 

tartalmaznak– a bennük feldolgozott nemzetközi szakértıi, turisztikai és befektetıi 

lekérdezések adatai révén -; ezért nem alkalmasak pontos számszerő különbségek 

kimutatására. 

 

Nagyon fontosnak tartom a nagyvárosi ön-imázs indikátor megkülönböztetését ezen a 

ponton, amelynek fı eltérést adó jellemzıje a visszatükrözött imázs-indikátorhoz képest, 

hogy nem az adott nagyváros külsı, hanem belsı, országon belüli célcsoportok (szakértık, 

lakosság) megítélését tartalmazó rangsorokból kerül kiszámításra.  

                                                           
42 Az imázs-statisztikai mutatók definiálása (ebbıl került levezetésre az imázs-indikátor fogalom) a szerzı saját 
terminológiája szerint történt, az összehasonlítási módszertan elsıként a kaposvári II. Terület- és vidékfejlesztési 
konferencián került bemutatásra és a kapcsolódó kiadványban publikálásra. (Hegyi, 2008a) 
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E dolgozat keretében, az imázs-indikátorok vonatkozásában csak globális térben is mérhetı, 

illetve értelmezhetı visszatükrözött imázst vizsgálok43.  

 

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 nagyvárosi visszatükrözött imázs-indikátor meghatározásának módszere az alábbi: 

• Az egyes kiválasztott rangsorokból kigyőjtésre kerültek a vizsgált egységekre 

vonatkozó adatok.  

• Az adott rangsorban elért helyezés és a rangsor elemszáma alapján Budapest, illetve 

elemzett versenytársai adott elemzés szerinti teljesítési százalékát az alábbiak szerint 

határoztam meg: 

t=((y-x)/y)*100 %, 

amelyben elért helyezés az adott rangsorban (x) és a rangsor elemszáma (y).  Ezen 

teljesítési százalék annak összehasonlítását teszi lehetıvé, hogy a vizsgált nagyváros 

az elemzésben érintett, különbözı elemszámú rangsorokban milyen eredményeket ér 

el. 

• Az egyes nagyvárosok vizsgált rangsorokban elért teljesítési százalékainak átlaga (A) 

képezi a nagyvárosi visszatükrözött imázs-indikátort, amelynek értéke ezáltal egy 

pozíció-körülhatárolásra alkalmas mérıszám. Ezen indikátor megmutatja, hogy a 

vizsgált nagyváros az elemzésbe bevont rangsorokban átlagosan milyen 

teljesítményő.  

 

A nagyvárosi imázs-indikátor44 alkalmazásával a fentiek alapján nem végezhetı célcsoport-

specifikus elemzés, hanem ezek összességének tükör-imázsra, az az által körülhatárolt 

pozícióra vonatkozó hatásai összesítve mutathatók ki. Az indikátor szakértıi, nem szakértıi, 
                                                           
43 A dolgozat jelen fejezetében a nagyvárosok imázs-alapú pozíciómeghatározását csak a visszatükrözött imázs 
alapján vizsgálom, így e részben a visszatükrözött és közvetített imázs fogalmakat szinonímként is használom. 
44 Tekintettel arra, hogy jelen elemzés csak a nagyvárosok visszatükrözött imázsát vizsgálja, a nagyvárosi 
visszatükrözött imázs indikátor helyett gyakran csak az „imázs-indikátor” megnevezés szerepel. 
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elızetes és tapasztalatokon alapuló megítéléseket is összegez, valamint a különbözı 

földrajzi hatókörő rangsorokban elért eredményeket is integrálja. 

 

Budapest imázs-alapú pozíciójának objektív meghatározáshoz szükség van más, globális 

szerepet betöltı nagyvárosokkal való összevetés alapján történı elemzésre, amelynek 

eredményei a következı alfejezetekben kerülnek bemutatásra. 

Nem egy újabb, sokadik városrangsort szeretnék elıállítani, hanem a meglévı rangsorok 

alapján meghatározni a magyar fıváros helyét, „láthatóságát” és behatárolni, hogy mely 

városokkal áll Budapest közvetlen versenyben, melyek a globális kihívói vagy az abszolút 

nyertes városok és melyek, akik nagy valószínőséggel irrelevánsak számára. 

Egy objektív imázs-elemzés elkészítése a célom, a következıkben ismertetésre kerülı, 

imázs-alapú városrangsorok vizsgálatával. 

Az egyes rangsorok és vizsgálatok meghatározott célcsoportokra való potenciális hatásának 

mértékét az is befolyásolja, hogy azok mennyire elérhetık releváns fórumokon, 

keresıszavak segítségével és milyen a rájuk való hivatkozás gyakorisága stratégiai 

dokumentumokban; és az e feltételeknek megfelelı, „legláthatóbb”45 anyagokat 

választottam ki. 

                                                           
45 Az imázs-indikátorok eredetének megjelölésénél gyakori az internetes hivatkozás: a rangsorokat, 
elemzéseket tartalmazó tanulmányok általában könyv vagy kiadvány formájában is elérhetık, de magas 
beszerzési áron. A legfrissebb verziók adatainak felhasználása és a költséghatékonyság biztosítása érdekében 
az internetes portálokon elérhetı adatbázisokat használtam fel. Az összehasonlítás jellege továbbá igényelte a 
változások naprakész nyomon követését, amelyre a legmegfelelıbb eszköz szintén a weblapokon történı, 
folyamatos tájékozódás volt. Ez azt is jelenti, hogy a dolgozat bizonyos fejezeteiben a megszokottnál gyakoribb 
az internetes források megjelölése. 
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4.2. Az imázs-indikátorok számításánál alapul vett elemzések 

és az imázs-indikátorok alapján képzett nagyvárosi 

rangsorok típusai, vetületei és összetevői 

 

Az alábbiakban ismertetem az imázs-indikátorok kiszámításánál alapul vett nemzetközi 

városelemzések tartalmát, valamint az imázs-indikátorokból képzett nagyvárosi rangsorok 

típusait. Az imázs-alapú pozíciókat a vizsgálatba bevont nagyvárosok egymáshoz képest 

elért eredményeire alapozva elemzem.  

Az imázs-indikátor értékek meghatározásához olyan nemzetközi elemzéseket vettem alapul, 

amelyek a várost, mint vizsgálati alapot helyezik a középpontba, s eredményeik valamely 

célcsoportjuk megítélését, vele kapcsolatos várakozásokat tükrözik vissza. 

Az imázs-indikátor rangsorok képzésébe az alábbi kritériumoknak megfelelı vizsgálatokat 

vontam be: 

• nagyvárosok nemzetközi viszonylatában végeznek összehasonlításokat, azok 

valamilyen területhez, vagy célcsoportjai általi megítéléseket összegezve, 

• a megítélések objektivitása a felmérésbe bevont szakértık kompetenciája, vagy nem 

szakértıi célcsoportok esetében azok számossága alapján biztosított, 

• legalább 3046 nagyváros imázs-alapú pozíciójának összehasonlítása található bennük. 

 

A következıkben az egyes városelemzések vonatkozásában alapul vett azon mutatók 

tartalmát ismertetem, amelyek az imázs-indikátor értékek kiszámításánál szerepet játszottak: 

• European Cities Monitor47 (ECM): a tanulmány Európa-szerte 500 tapasztalt 

vállalatvezetı megkérdezésével rangsorolja a nagyvárosokat a befektetetési 

szempontú megítélések alapján. Az elemzés több terület szerint tárja fel a válaszadók 

                                                           
46 Ezáltal a kiválasztott nagyvárosok több, mint fele vonatkozásában rendelkeznek rangsor-adattal. 
47

 Cushman& Wakefield (2007): European Cities Monitor, http://www.berlin-

partner.de/fileadmin/chefredaktion/documents/pdf_Presse/European_Investment_Monitor_2007.pdf, letöltés: 
2008. február 25. 
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megítélését az általános vonzerıtıl, infrastrukturális tényezıkön át az életminıséggel 

kapcsolatos összetevıkig, ugyanakkor a különbözı elemzési területek 

vonatkozásában képez csak rangsort, összesítettet nem. Az imázs-indikátorokra 

alapozott összevetésnél részletezettek szerint e különbözı mutatók átlagos hatását is 

vizsgálom. Az ECM széles spektrumban elvégzett felmérése, és azok alapján képzett 

számos mutatója ellenére; imázs-alapú elemzés szempontjából nehézséget okoz a 

költségviszonyok, azon belül is az „olcsóság” túlzott kiemelése.  

• Az európai nagyvárosok internetes megjelenését vizsgálta48 a mücheni Eckhart cég 

által koordinált, Ludwig-Maximilian Egyetem közremőködésével készült, osztrák, 

svájci, német, olasz és angol szakértık bevonásával készült elemzés. A tanulmány 5 

fı szempontra épülı értékelési modellt dolgozott ki, amelyben a legfıbb szerepet a 

lakosság, a turisták, a befektetık számára való hasznosság jelentette, valamint a 

város életében elıforduló, speciális szituációra vonatkozó információk 

fellelhetısége. A vizsgálat objektivitását a nemzetközi „bírálói” megítélés mellett, 

elsısorban az elemzett nagyvárosok nagyon magas száma (130) adja. 

• A Master Card 49 2007-ben ismertetett elemzésében 50 nagyváros „világszintő 

kereskedelmi központ” képességeit mérte össze tudósok, városszakértık, pénzügyi és 

befektetési szakértık bevonásával. A vizsgálat kritériumrendszere 41 mutatón, és 

100 részmutatón keresztül elemezte a nagyvárosok üzletviteli szolgáltatásait, bennük 

elérhetı életminıséget, technológiai körülményeket, a tudásgazdaság állapotát, 

költség, logisztikai –és befektetési viszonyokat. A tanulmány széles körben publikált 

változata ugyan szőkszavú a magas számú mutatók részletesebb tartalma kapcsán, az 

elemzés hitelességét nagymértékben erısíti, hogy eredményeit elsısorban befektetıi, 

üzletkötı célcsoportok számára készítették. 

• Simon Anholt területi imázs-kutatásai az ország-márka index révén váltak ismertté, 

amelynek analógiájára megalkotta a város-márka indexet50. A mutató 60 nagyváros 

kapcsán, mintegy 21 ország 15000 megkérdezettjének megítélését tükrözi a városban 

élı emberek fogadókészsége, nyitottsága, a városban rejlı munka, tanulási és 
                                                           
48

 City Mayors Economics (2007): Scandinavian and German cities judged to have best websites, 

http://www.citymayors.com/features/e-cities.html, letöltés: 2008. március 4., 

49 Master Card (2007): Worldwide Centers of Commerce, 
http://www.mastercard.com/us/company/en/wcoc/the_index.html, letöltés: 2008. március 4. 

50 GMI (Global Market Insite, Inc.) ,The Anholt City Brand’s Index (2006) : How the World views its cities, 
https://www.citybrandsindex.com/downloads/cbi2006-q4-free.pdf, letöltés: 2008. március 8. 
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fejlıdési lehetıségek tekintetében. Az index kifejezi továbbá a város nemzetközi 

szerepeinek, tudomány, gazdaság területén való elismertségének megkérdezettek 

szerinti státuszát, a hely általános jellemzıit (éghajlat, életkörülmények), a 

nagyvárosi életstílus vonzerejének, valamint arra vonatkozó elképzeléseknek az 

összességét, hogy mennyire vonzó a város a potenciális odaköltözık szempontjai 

alapján. A kifejezetten összetett szempontokat alapul vevı vizsgálat imázs-

indikátorok kialakításában is alapul vett módszertani következtetése, hogy mind a 

város kapcsán már tapasztalatra alapuló, mind a csak elképzelésekben meglévı 

megítéléseket is számításba veszi a mutató kialakítása során. 

• A UBS Bank legdrágább városok 51 vonatkozásában közzétett rangsora alapvetı 

tartalmát tekintve inkább a gazdasági jellegő városmutatók körébe tartozna, az egyes 

városok eredményeinek meghatározását azonban számos szubjektív tényezı 

befolyásolja a város költségviszonyainak, az elérhetı áraknak vonatkozásában. A 

mintegy 73 városban, az ottani élet legkülönbözıbb területeinek vonatkozásában 

független megfigyelık győjtötték az árakra, költségekre vonatkozó adatokat, amely a 

nemzetközi összevetés (árfolyamokkal és jövedelemekkel korrigált) alapját képezte. 

A felmérés jellege és a mérıszámok egzakt gazdasági mutatószámokhoz képesti tág 

meghatározása okán választottam be e mutatót is az imázs-indikátor meghatározásba. 

• Az Euromonitor International52 az egyes nagyvárosok turisztikai vonzerejét annak 

alapján rangsorolta, hogy a városba repülıvel utazók közül hányan érkeznek 

valamilyen látogatási céllal (beleértve konferenciákra, üzleti célból odalátogatókat 

is). Ezen adatokat a reptereken lefolytatott, turisztikai célú felmérések, utazási irodák 

és légitársaságok adataival, utazási célokra vonatkozó elemzéseivel összevetve 

rangsorolta az egyes városok turisztikai területen meglévı vonzóképességét. Az 

összehasonlítás relevanciáját a bevont nagyvárosok magas száma és a hivatkozott 

légitársaságok, utazási irodák felméréseinek látogatói motivációkra vonatkozó 

információi adják. 

                                                           
51

 City Mayors Economics (2007): London is the most expensive city in the world while Swiss cities are home 

to highest earners, letöltés: 2008. március 4., http://www.citymayors.com/economics/expensive_cities2.html 

52 Euromonitor International (2007) Top 150 City Destinations: London Leads the Way,  
http://www.euromonitor.com/Top_150_City_Destinations_London_Leads_the_Way, letöltés: 2008. március 8. 
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Hiv. elemzés Hiv. index x y t A

How The 
World Views 
Its Cities 
Second Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- Anholt 
"városmárka" 
index

12 60 80

Master Card – 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelmi 
központ

16 50 68

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

22 71 69

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabban 
látogatott hely

17 150 89

Madrid

76

• A Saffron város-márka használatára vonatkozó mutató53 2000 (elsısorban Nagy-

britanniai) megkérdezett segítségével vizsgálta az egyes nagyvárosok márkaépítés 

szempontjából meglévı eszközeit, lehetıségeit (látványosságok, történelmi 

jellegzetességek, konyha és éttermek, kedvezı idıjárás) és azoknak alkalmazása 

során kialakult márkaképet (képileg azonosítható, erıs média-megjelenés, 

„köznyelvben” meglévı kommunikációs érték), s az elért eredmények és meglévı 

lehetıségek hányadosából képezte a város márka-használati képességét meghatározó 

indexet. A vizsgálat dolgozat szempontjából történı, kiemelkedı értéke, hogy az 

imázs-indikátor meghatározásába bevont értékei a város visszatükrözött imázsát 

vizsgálják a megkérdezettek által potenciálisan vélt és valós márkaérték 

vonatkozásában. 

Ezen imázs-alapú felmérések eredményeit felhasználva végeztem el az imázs-indikátor 

értékek kiszámítását és annak alapján a nagyvárosok pozícióinak összevetését. 

A részletesebb vizsgálatot megelızıen a fogalmak egyértelmő használatát elısegítendı, a 

korábban definiált imázs-indikátor érték számítás módszertanát, az elemzésbe bevont 

nagyvárosok közül Madrid példáján keresztül ismertetem: 

3. sz. táblázat: Madrid imázs-indikátor értének meghatározása 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Hildreth, J. (2009): The The Saffron European City Brand Barometer: Revealing which cities get the brands 
they deserve, Saffron Brand Consultants, http://saffron-consultants.com/wp-
content/uploads/Saff_CityBrandBarom.pdf, letöltés: 2009. augusztus 13. 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Madrid az Anholt City Brand index szerinti rangsorban elért helyezése 12., míg a rangsor 

elemszáma 60. Ezen elemzés szerinti teljesítési százalékát az alábbiak szerint határoztam 

meg: 

tMadrid=((60-12)/60)*100 %=80.  

A táblázatban alkalmazott megjelölés szerint az elért helyezés az adott rangsorban (x) és a 

rangsor elemszáma (y). Azonos számítási módszerrel került meghatározásra Madrid TOP 

150, világszintő kereskedelmi központ és a legdrágább városok. rangsorában elért teljesítési 

százaléka is. 

Madrid különbözı rangsorokban elért teljesítési százalékainak átlaga (A) képezi a 

nagyvárosi visszatükrözött imázs-indikátorát, amelynek értéke ezáltal egy pozíció-

körülhatárolásra alkalmas mérıszám. Ezen indikátor megmutatja, hogy Madrid az 

elemzésbe bevont rangsorokban átlagosan milyen teljesítményő. 

 

A nagyvárosok által közvetített imázs alapján meghatározott pozíciók összevetésére irányuló 

vizsgálatomban kiinduló megállapításként kezelem, hogy a vizsgált területi egységek 

imázs-alapú versenyképességét nagymértékben determinálja, hogy a globálisan ismert 

nagyvárosi rangsorokban egyáltalán szerepelnek-e; vagyis minél kevesebb nagyvárosi 

rangsor adattal rendelkezik az elemzésre kiválasztott nagyváros, annál kevésbé látható 

potenciális célcsoportjai, fıként a befektetık és a turisták számára. 

 

Budapest imázs-alapú pozíciójának meghatározásához mind globális, mind európai 

relevanciájú elemzés indokolt, a város által közvetített imázs erısségének 

körülhatárolásához. 

Az alapul vett városelemzések ismertetésekor jelzett probléma okán a globális, Európán 

kívüli nagyvárosokat is magába foglaló összevetés csak kevés számú mutatóval végezhetı 

el, miszerint viszonylag kevés a nagyvárosokra vonatkozó, globális hatókörő imázs-elemzés. 

E globális hatókörben elvégzett vizsgálat inkább a dolgozatban ismertetett, imázs-indikátor 

alapján történı összevetés mintájául szolgál.  
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Az elemzésbe bevont imázs-alapú rangsorok közül a globális körben történı összevetéshez 

kiválasztottam azokat, amely vizsgálati hatóköre nem csak európai nagyvárosokra terjed ki. 

Ez az ún. kiválasztott mutatók alapján képzett rangsor a 4.sz. táblázatban található, 

amelyben az adatokat a potenciálisan elérhetı imázs-indikátor értékek alapján négy 

negyedre osztottam5455. 

Látható, hogy a 4. sz. táblázatban megjelenített rangsorban csak 25%-ot meghaladó imázs-

indikátor értékkel rendelkezı nagyvárosok szerepelnek. Ennek feltételezett okai az alábbiak: 

• A rangsorba csak azon nagyvárosok tudtak bekerülni, amelyek esetében az általuk 

közvetített imázs elég erıs a globális hatókörő felmérésekbe való bekerüléshez, 

• Azon nagyvárosok, amelyek elég erıs imázst képesek közvetíteni ahhoz, hogy 

globális rangsorokba bekerüljenek; imázs-indikátoruk szükségszerően elér egy 

minimum szintet, amely jelen esetben 25% feletti. 

                                                           
54 100-75%-os imázs-indkátor érték: 1. csoport, 74-50%-os érték: 2. csoport, 49-25 %-os érték: 3. csoport, 
24%-os átlagos értéktıl: 4. csoport 
55 Anholt City Brands index nem állt csak rendelkezésre: Zürich, Bécs, Milánó, Hamburg, Frankfurt esetében; 
Oslo, Lisszabon és Helsinki esetében Anholt City Brands index és City Mayor's legerısebb pénzügyi központ 
indexre  nem állt adat rendelkezésre; Brüsszel esetében Top 150 leggyakrabban látogatott hely mutató 
hiányzik; míg Boston  esetében City Mayor's legerısebb pénzügyi központ, valamint City Mayor's legdrágább 
városok index nem állt rendelkezésre. 
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4. sz. táblázat: Nagyvárosok imázs-indikátor értékei kiválasztott mutatók szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Vizsgált egység

A város kiválasztott 

mutatók alapján 

képzett, imázs-

indikátor értéke (%)

London 99

New York 94

Párizs 91

Frankfurt 86

Sydney 79

Tokió 78

San Francisco 76

Los Angeles 76

Madrid 76

Koppenhága 74

Zürich 72

Dublin 70

Bécs 69

Barcelona 69

Szingapúr 68

Washington 67

Róma 67

München 66

Stockholm 65

Berlin 65

Szöul 65

Milánó 65

Boston 63

Brüsszel 62

Oslo 59

Helsinki 59

Lisszabon 56

Prága 42

Shanghai 39

Moszkva 38

Budapest 37

Varsó 34

Peking 33

Mexico City 33

Megjegyzés:  

az imázs-indikátor érték kiszámításához 
nem volt elegendı rangsor-adat a 
következı városok esetében: Athén, 
Bukarest, Pozsony, Hamburg, Krakkó, 
Nápoly, Osaka, Isztambul, Auckland, 
Ankara, Houston, Kijev, Szófia, 
Belgrád, Zágráb 
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Az egyes nagyvárosok imázs-indikátor értékeit meghatározó teljesítési százalékok alapját 

képzı mutatók a 2. sz. mellékletben tekinthetık meg, városonként. 

 

A kiválasztott mutatókból képzett rangsor a korábban jelzett, kevés számú alapul vehetı 

városrangsor okán nem ad lehetıséget az imázs-alapú pozíciók okainak mélyebb feltárására, 

bemutatása az alábbi szempontok alapján mégis nélkülözhetetlen: 

• A kevés számú mutató ellenére, az Európán kívüli nagyvárosokra vonatkozó imázs-

indikátor értékeket is tartalmazó rangsor, alkalmas az imázs-alapú pozíciók 

körülhatárolására a globális térben, ezáltal viszonyítási alapot képez az európai 

nagyvárosok körében történı, részletesebb összehasonlításhoz, 

• A globális hatókörő elemzések alapján képzett imázs-indikátorok alapján kirajzolódó 

pozíciók összevethetık a dolgozat korábbi részében ismertetett városelméletek és 

nemzetközi mérıszámok által körülhatárolt pozíciókkal. 

• Budapest és a többi elemzésbe bevont nagyváros vonatkozásában kitekintést enged, 

hogy milyen azok imázs-alapú pozíciója globális versenytársaikhoz képest. 

 

A rangsor elsı negyedében olyan nagyvárosok foglalnak el pozíciót, amelyek már 

Friedmann 1982-es elméletében is elsıdleges, illetve másodlagos „world city” 

meghatározással szerepeltek (Friedmann et al., 1982), vagyis a világgazdaságban betöltött 

szerepük évtizedek óta stabil és ezt megerısítik a nagyvárosi régiók körében elért, 

kiemelkedı GDP/fı jövedelem adataik is (OECD, 2005; UBS, 2008). E nagyvárosok – New 

York, Los Angeles, San Francisco - a nemzetközi versenyben nemcsak közvetített imázsuk, 

hanem nemzetközileg elfogadott mérıszámok alapján mért teljesítményeik alapján is 

abszolút kiemelkedık. Az európai nagyvárosok közül csak London és Párizs azok, amelyek 

a globális összevetés minden területén – legyen szó „hard” vagy „soft” tényezıkrıl – fel 

tudják venni és adott esetben meg is nyerni a nagyvárosok között zajló versenyt velük 

szemben. Madrid pozíciója is meglehetısen stabilnak bizonyult, a kiválasztott mutatók 

alapján való globális,imázs-alapú összevetés tekintetében azonban ıt megilletı, elıkelı elsı 

csoportban foglal el helyet.  
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A lista vezetıi között szerzett magának még helyet az ausztrál Sydney is, amely nagyváros 

az összes vizsgált mutató alapján nagyon magas teljesítési százalékot ért el, valamint az 

Anholt-féle, város általános vonzerejét mérı rangsorban elsı lett. 

 

Zürich és Koppenhága viszont a korábbiakban hivatkozott „hard” adatok területén elért 

teljesítményeikhez képest jelentısen jobb értékeket értekkel rendelkeznek az imázs-alapú 

vizsgálat során. 

A kiválasztott, globális, imázs-tényezıkre alapozott rangsor következı negyedében 

többnyire nyugat-európai fıvárosok, illetve olyan nagyvárosok szerepelnek, amelyek 

országaik gazdaságban, annak sikerességében meghatározó szerepet töltenek be. Ezek közül 

kiemelkedı jelentıségő München és Milánó – amelyek bár már a ’80-as évek végén, ’90-es 

évek elején született városelméletekben is (Brunet, 1989; Friedmann et al., 1982) 

„másodlagos world city” megjelölést kapták. München a kiválasztott mutatók alapján 

történı elemzésben jelentıs szerepkörökkel rendelkezı európai fıvárosokkal ér el szinte 

azonos helyezést: ennek oka, hogy a vizsgált, imázs-alapú versenyképességhez tartozó 

összes területen kiemelkedı teljesítési százalékot ér el. 

E stratégiai csoportba tartoznak továbbá Boston és Washington is az amerikai nagyvárosok 

közül. Ezen amerikai nagyvárosok pozíciója az imázs-alapú versenyképesség tekintetében 

jelentısen rosszabb, mint a gazdasági teljesítményük alapján mért versenyképességük, 

amelynek legvalószínőbb okai között feltételezem, hogy az abszolút listavezetı New York, 

San Francisco és Los Angeles trióhoz képest nem rendelkeznek elég erıs potenciállal a 

globális imázs és gazdasági verseny tekintetében. A lista második harmadába való 

„lecsúszásuk” azonban ennek köszönhetıen relatív hatásokkal indokolható: hasonló 

erısségő imázzsal rendelkeznek, mint európai fıváros versenytársaik, amelyek révén a 

nagyvárosok versenyében listavezetık; azonban nem elég erıs a közvetített imázsuk a 

világrangsorokat uraló trióval szemben. 

Szintén említésre érdemes a Koreai Köztársaság fıvárosa, Szöul, amely nagyváros közel 

azonos teljesítési értéket ért el a kiválasztott mutatók alapján képzett átlagmutató 

tekintetében, mint az amerikai Boston vagy a kiemelkedı pozícióval rendelkezı München. 

A közvetített imázs tekintetében elért helyezése leginkább a gazdasági területhez kapcsolódó 

imázs-mutatóknak köszönhetı. 
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E rangsor negyednek van egy további érdekessége: számos nagyváros ért el szinte azonos 

imázs-indikátor értéket a kiválasztott mutatók alapján. Berlin és Bécs e rangsor szerint közel 

azonos erısségő közvetített imázzsal rendelkeznek, továbbá München és Boston is a globális 

versenyben! 

A 4. sz. táblázatban szereplı utolsó negyedben foglal helyet Budapest, csak két helyezéssel 

megelızve a rangsor legalacsonyabb imázs-indikátor értékeit elérı nagyvárosokat. 

E stratégiai csoportban olyan nagyvárosok szerepelnek, amelyeknek az imázs-tényezık 

alapján elért, globális teljesítési átlaga a kiválasztott mutatók szerint a listavezetı 

nagyvárosok ugyanezen értékének felét vagy harmadát éri csak el. A rangsor ezen 

csoportjának érdekessége, hogy csak közép-kelet-európai, dél-amerikai, kínai és orosz 

nagyvárosok szerepelnek benne. Shanghai, Moszkva és Peking közel azonos imázs-indikátor 

értéket értek el, miközben Prága mintegy 5%-os különbséggel elızi meg Budapestet, ami az 

elért eredményeik arányában jelentısnek tekinthetı. Mögöttük a rangsorban már csak Varsó, 

Mexikóváros és Peking következnek, közel azonos imázs-indikátor értékkel. 

 

Az utolsó stratégiai csoportban pozíciót elfoglaló, földrajzi elhelyezkedésük szerint viszont 

nagyon heterogén nagyvárosok közvetített imázs tekintetében közel azonos versenyhelyzetét 

az alábbi feltételezett okokkal magyarázom: 

• A KKE fıvárosok versenyterét alapul véve meglepı lehet, hogy földrajzilag távol 

esı nagyvárosok az imázs-alapú versenyben a kihívóik; ugyanakkor kínai, orosz és 

dél-amerikai nagyvárosok megjelenése a tıkebefektetések egyre inkább keletre 

tolódását tükrözheti vissza. 

•  A stratégiai csoporton belül kihívó nagyvárosok egyrészt pozitív eredménynek 

tekinthetık, hiszen a kínai nagyvárosok óriási ütemben fejlıdnek, és ha képes 

Budapest és a többi KKE nagyváros tartani velük a versenyt, az stabil, megfelelı 

ütemő növekedést feltételez részükrıl is;  

• Ugyanakkor ezek a nagyvárosok, akikkel a globális erıforrásokért szállunk harcba, 

nagyon erıs versenytársak, nagyon nagyarányú gazdasági növekedést tudnak 

magukénak; és ez is azt a tényt erısíti, hogy szükség lenne olyan megkülönböztetı, 

versenybeli jellemvonás megerısítésére és kiemelésére Budapest esetében, amellyel 

legalább jelenlegi pozícióját megszilárdíthatja… 
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A fenti, imázs-indikátorokra alapozott összevetés eredményeinek a 2. fejezetben ismertetett 

gazdasági pozíciókkal való összefüggéseit vizsgálva megállapítható, hogy a nagyvárosok 

nemzetközi térben közvetített, imázs-alapú pozíciója és a városelméletek, gazdasági 

mérıszámok által körölhatárolt pozíciója között arányosság mutatható ki. Ezáltal a H2 

számú hipotézist igazoltnak tekintem.56 

 

A kiválasztott mutatók alapján egyetlen olyan nagyvárosi példát találtam - Szöulét -, 

amelynek esetében a gazdasági mérıszámok által körülhatárolt pozícióhoz képest az imázs 

alapú pozíció jelentısen kiemelkedik.  

Ugyanakkor megítélésem szerint létezhetnek olyan további példák, amikor jó 

pozícionálással és márka-építési stratégiával egy város felülmúlja a gazdasági tényezık által 

meghatározott helyzetét, és kiugrik imázs-alapú teljesítményével (vagy gazdasági 

helyzetéhez képest gyenge imázs-alapú teljesítményt nyújt). Ezen eltérésekre is keresek 

példát az európai nagyvárosok imázs-alapú pozíciójának összevetésében. 

A kiválasztott mutatók alapján képzett imázs-indikátor elemzést követıen egy kizárólag a 

korábban ismertetett kritériumok valamelyikének megfelelı, európai nagyvárosokra 

fókuszáló elemzést mutatok be. Ennek célja szintén kettıs: 

• Egyrészt Budapest imázs-alapú pozíciójának meghatározása az európai 

versenytérben,  

• Másrészt a kiválasztott mutatók alapján kialakult rangsorhoz képesti eltérések 

vizsgálata. 

 

Az európai nagyvárosok imázs-indikátor értékeinek meghatározásához a fejezet elején 

bemutatott, imázs-alapú városelemzések mindegyikét alapul veszem.  

Fontosnak tartom ezen elemzést megelızıen kiemelni, hogy az érintett városelemzések 

közül az European Cities Monitor elnevezéső vizsgálatból több mutató is bevonásra került 

az imázs-indikátorok meghatározásába. Ennek fı oka, hogy az európai nagyvárosok 
                                                           
56 A korábban körülírt okok miatt, a rangsor eredményekbıl képzett imázs-indikátor értékek számszerően nem 
vehetık alapul, így pontos korrelációvizsgálat nem volt elvégezhetı. 
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tekintetében ezen felmérés rendelkezik a legtöbb területre kiterjedı rangsor adattal. 

Ugyanakkor az European Cities Monitor (ECM) elnevezéső vizsgálat mutatóinak többi 

alapul vett mutatószámhoz képesti magasabb aránya jelentıs befolyást gyakorolhat az 

imázs-indikátor értékekre, amely hatás vizsgálatát nélkülözhetetlennek tartottam: az 

European Cities Monitor mutatói kapcsán az egyes nagyvárosok által elért teljesítési 

százalékaiból „munkaátlagot” képeztem.  Az ECM mutatóinak imázs-indikátor értékekre 

gyakorolt, összesített hatását ezen átlag egy teljesítési értékként való bevonásával 

vizsgáltam, így minden egyes európai nagyváros esetében egy második imázs-indikátor is 

keletkezett.  

Ezen indikátor hatását azonban csak akkor jeleztem külön is az elemzésben (4. sz. 

melléklet), ha az ECM egyenkénti mutatóit alapul vevı indikátorhoz képest jelentıs (a 

rangsorban legalább 3 helyezést meghaladó) eltérést jelzett; hiszen ez esetben a nagyváros 

imázs-alapú pozícióját ezen felmerés eredménye a többi városelemzéshez képest nagyobb 

mértékben befolyásolta. Tekintettel arra, hogy az ECM mutatói egyazon szakértıi kör 

megítélését tükrözik vissza, az így keletkezett, pozícióbéli különbségek magyarázandók. 

Az európai nagyvárosok imázs-indikátorok értékei alapján szintén rangsort képeztem, 

amelyet a kiválasztott mutatók esetében is alkalmazott, 25%-onkénti nagyságrendek alapján 

osztottam negyedekre.   
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5. sz. táblázat: Az elemzésre kiválasztott európai nagyvárosok imázs-indikátor 

eredményei57 

 

 

London 86 1

Párizs 82 2

Barcelona 80 3

Madrid 78 4

Frankfurt 73 5

Berlin 72 6

München 69 7

Zürich 67 8

Brüsszel 66 9

Dublin 63 10

Milánó 62 11

Koppenhága 57 12

Stockholm 57 =

Hamburg 52 13

Bécs 52 =

Prága 52 =

Lisszabon 49 14

Varsó 48 15

Budapest 43 16

Helsinki 41 17

Róma 38 18

Oslo 36 19

Athén 29 20

Vizsgált egység

a nagyváros 

imázs-

indikátorának 

értéke  (%)

Imázs-indikátor 

érték alapján elért 

helyezés

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Megállapítható, hogy a felsı negyed alsó határához 78%-os imázs-indikátor érték; míg a 

felsı negyed felsı határához 86%-os érték tartozik, vagyis a legjobban teljesítı európai 

nagyvárosok –London és az ıt holtversenyben követı Párizs – és a negyed utolsó városának, 

Madridnak az értéke között mindössze 8%-os különbség húzódik.  

                                                           
57 Az egyes nagyvárosoknál csak az imázs-indikátor értékek szerepelnek, a városok egyes rangsorokban elért 
teljesítési százalékait is tartalmazó, részletes adattáblák megtekinthetık a 3..sz. mellékletben 

Megjegyzés 1. :  

ECM mutatókat egyenként alapul véve 
kerültek az imázs-indikátor értékek 
meghatározásra. 

 

Megjegyzés 2. :  

az imázs-indikátor érték kiszámításához 
nem volt elegendı rangsor-adat a 
következı városok esetében: Bukarest, 
Pozsony, Krakkó, Nápoly, Kijev, Szófia, 
Belgrád, Zágráb 



  
  

81 

A lista éllovasai tehát ezen összemérésben is London és Párizs, akik az egy fıre jutó GDP 

vonatkozásában kialakított rangsorokban is elıkelı helyet foglaltak az európai nagyvárosok 

körében. Barcelona kiemelkedı eredményét elsısorban a vizsgálatban szereplı, turisztikai 

mutatóknak köszönheti, bár pozíciója stabil az általános vonzerı és a gazdasági imázs 

területén is.  

 

Kifejezetten érdekes Bécs elhelyezkedése a bemutatott két rangsorban. Az osztrák fıváros 

az európai nagyvárosok imázs-indikátor értékek alapján képzett rangsoraiban meglehetısen 

kedvezıtlen helyezést ért el, ugyan az utolsó elıtti negyedbe sorolódott; ezen érték alig 

haladta meg a KKE fıvárosok által elért értékeket. A kiválasztott mutatók alapján képzett 

rangsorban azonban a második negyedbe került, indikátor-értéke közel 20%-kal meghaladja 

az európai nagyvárosok versenyében elértet. Ennek egyik fı oka, hogy az európai 

nagyvárosok imázs-tényezık alapján képzett rangsoraiban szerepelnek olyan mutatók, 

amelyek Bécs általános, gazdasági illetve tudásgazdaság területéhez kapcsolódó imázsa 

kapcsán negatívak – pl. a magasan képzett munkaerı elérhetısége, vagy az üzlet 

kihelyezésének kedvezı voltát mérı indexek.  

 

Bécs esetében alacsony az önkormányzatok vállalkozásokat fogadó képességét jellemzı 

mutatóérték is: véleményem szerint multinacionális cégek vezetıinek megítélését tükrözi, 

akik elsısorban a befektetés lehetıségeit és annak elınyeit mérlegelik. Bécs nyilvánvalóan 

„túl drága” multinacionális cégek számára üzleteik kihelyezéséhez, különösképpen KKE 

versenytársaival szemben. Ugyanakkor – mivel a listavezetı európai nagyvárosok esetében 

(amelyek között a „legdrágább” város, London is szerepel) – ezek az értékek hasonlóan 

magasak, nem következettem arra, hogy a befektetetési lehetıségek tekintetében a fent 

említett imázs-mutatókat torzító tényezıként kellene értelmezni, és hatásukkal fordítva 

számolni. 

 

Az imázs-indikátor értékek kapcsán kimutatható, eltérı értékeket a következıképpen 

értékelem Bécs versenypozíciója kapcsán: 
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• Bécs az európai hatókörő elemzésekben kedvezıtlenebb pozíciót foglal el, mint a 

globális összevetésben, amelynek az egyik általam feltételezett oka, hogy az osztrák 

fıváros közvetített imázsának megítélhetısége relatív: az európai és globális listákon 

vezetı európai nagyvárosokhoz képest nem elég erıs a hatósugara, a gazdasági 

vonzereje, ugyanakkor kiemelkedık a turisztikai területhez kapcsolódó rangsor 

értékei.  

• A kelet-közép-európai nagyvárosokhoz képest Bécs pozíciója – fıként a befektetések 

vonzása terén – az imázs- mutatók alapján gyengébb58, ugyanakkor gazdasági ereje 

sokkal nagyobb, mint szomszédos versenytársaié. 

 

Véleményem szerint ezek az ellentmondások tükrözıdnek vissza Bécs eltérı imázs-

indikátoraiban; mintha ötvözné a kelet-közép-európai és a nyugat-európai nagyvárosok 

imázs-alapú versenyjellemzıit. 

 

Az 50%-os globális teljesítési értéket meghaladó, vagy azt megközelítı nagyvárosok stabil, 

kiegyensúlyozott rangsor-eredményeket értek el minden, az imázs-alapú pozícióhoz 

kapcsolódó, vizsgált területen. E második negyedbe tartozik München és Milánó, amely 

nagyvárosok kiemelkedı és a globális versenyben is egyértelmően azonosítható imázzsal 

rendelkeznek meghatározó nemzetközi tevékenységeik révén. 

Stockholm és Hamburg az 50%-os teljesítési küszöb közelében foglalnak helyet, valamint 

negyed alsó teljesítési értékénél Prága és Bécs; amelyek 4 százalékpontos különbséggel 

elızik meg a következı negyedben pozíciót elfoglaló Varsót, és mintegy 9%-os elınnyel 

utasítják maguk mögé Budapestet. 

A KKE nagyvárosok tehát nemcsak az ún. „hard statisztikai” mutatók befektetésekre és 

elért GDP-re vonatkozó teljesítményük tekintetében érnek el hasonló teljesítményt, hanem az 

e vizsgálatban, imázs-indikátorok alapján elért pozícióik is hasonlóak.  

 

                                                           
58 Ezt vélhetıen a befektetésekkel kapcsolatos imázs kapcsán az elemzésben felhasznált mutatókban 
visszatükrözıdı, multinacionális cégek vezetı szakértıinek véleményét tükrözi vissza. 
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Budapest a 24 vizsgált európai város között a negyedik, utolsó negyedben foglal helyet; az 

általa közvetített imázs közel azonos az olasz fıvároséval.  

 

Az európai nagyvárosok imázs-indikátor értékeinek kialakításában meghatározó mennyiségő 

mutató került bevonásra az European Cities Monitor (ECM) elnevezéső felmérésbıl. A 

korábban ismertetett problémafelvetés alapján, ezen vizsgálatból származó rangsor 

eredmények imázs-indikátorokra gyakorolt hatását, városonként, az ECM mutatók terén 

elért teljesítményértékek számtani átlagának egyetlen teljesítési százalékként történı 

bevonásával kísérlem meg kimutatni. 

 

Amint a 4. sz. melléklet táblázata ismerteti, a legtöbb vizsgált európai nagyváros esetében 

nem jelent az imázs-indikátorok rangsorában elért pozícióhoz képest jelentıs elmozdulást az 

ECM teljesítési átlagmutatóval történt átszámítás során kialakult érték.  

 

Látható, hogy kiugró rangsorbéli elmozdulás három nagyváros esetében tapasztalható: 

Hamburg 10 rangsor-béli helyezést ugrik elıre, ha az ECM teljesítési értékeket egyetlen 

átlagmutatóként vonom be a számításba, Brüsszelé ugyanennyit romlik, míg Oslo 

rangsorban elért eredménye 6 helyezéssel javulna. 

Hamburg esetében az ECM indexekhez kapcsolódó, fıként munkaerı-költségre és az 

önkormányzat megkérdezett szakemberek által kedvezıtlennek ítélt fogadóképességre 

vonatkozó, negatív megítéléseket küszöböli ki a fentiekben körülírt számítási mód. Brüsszel 

esetében az ECM indexekhez kapcsolódó kedvezı értékek hatása csökken az átlagmutató 

bevezetésével, s relatív túlsúlyba kerülnek a kedvezıtlenebb globális mutatók. Oslo esetében 

a pozíciójavulás a Hamburg esetében is megjelölt tényezık hatásának csökkenése révén 

következik be. 

 

A három város esetében tapasztalható, jelentıs pozíció-változást eredményezı eltérés 

ellenére, a többi vizsgált területei egység esetében az ECM egyenkénti teljesítési százalékai 
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alapján számolt imázs-indikátor értékek nem változnak a rangsort jelentısen befolyásoló 

módon. 

Tekintettel arra, hogy az imázs-indikátorok – számszerő értékeik ellenére – a vizsgált 

nagyvárosok pozícióinak egymáshoz képesti körülhatárolását teszik lehetıvé, az ECM 

kapcsán elvégzett átlagolási számítás ellenére az eredeti, 5 sz. táblázatban foglaltakat 

veszem alapul a további elemzéseknél. A vizsgálattal ugyanis Budapest imázs-alapú 

pozíciójának, e versenyben közvetlen versenytársainak azonosítását céloztam, amely 

következetésben nem mutatkoznak eltérések a kétféle számítási mód esetén sem. Ezáltal, a 

teljesebb, lehetı legtöbb elérhetı indikátort alapul vevı elemzési módot választottam az 

imázs-alapú vizsgálat összegzéséhez. 

 

A két ismertetett elemzésben Róma és Athén az európai mintában hasonló helyezést érnek 

el, Róma ugyan a globális rangsorban a KKE fıvárosok csoportját éppen megelızı 

teljesítési százalékot ér el, de a két stratégiai csoport határán marad; Athén azonban nem is 

kerül be a globális rangsorba. A fejezet elején azt a megállapítást tettem, hogy a vizsgált 

területi egységek imázs-alapú versenyképességét nagymértékben determinálja, hogy a 

globálisan ismert nagyvárosi rangsorokban egyáltalán szerepelnek-e; vagyis minél kevesebb 

nagyvárosi rangsor adattal rendelkezik az elemzésre kiválasztott nagyváros, annál kevésbé 

látható potenciális célcsoportjai, fıként a befektetık és a turisták számára.  

Varsó, Prága és Budapest a rangsorok szinte ugyanazon helyeit foglalják el mindkét 

hatókörő vizsgálatban. 

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

utolsó negyedben foglal helyet, hanem egyes 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. Ennek alapján a H3 hipotézist 

igazoltnak tekintem. 
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4.3.  Nagyvárosok pozícióinak determináltsága az általuk közvetített 

imázs alapján és a globális stratégiai csoportok közti váltás 

lehetıségei 

 

Az ismertetett, imázs-indikátor értékek alapján kirajzolódtak egymáshoz nagyon közeli 

teljesítményértékeket mutató nagyvárosi csoportok, amelyek alapján az imázs-alapú 

városverseny stratégiai csoportjait körülhatároltam. 

Nagyvárosok stratégiai csoportjai alatt a közvetített imázs területén zajló versenyben azon 

nagyvárosok halmazát értem, amelyek az imázs-indikátor értékek alapján kialakított 

rangsorokban hasonló helyezést érnek el; amelyet feltételezhetıen a vizsgált területek 

valamelyikéhez kapcsolódó hasonló városvezetési stratégiai, gazdasági, földrajzi és/vagy 

történelmi helyzet, valamint a globális kihívásokra adott válaszok hasonlósága eredményez.  

 

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

stratégiai csoportjai a globális versenyben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

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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Az egyes stratégiai csoportok jellemzıinek meghatározására az imázs-indikátorok alapján 

elért helyezések alapján tettem kísérletet, olyan városelméletekkel, elemzésekkel való 

összevetésben, amelyek eltérı, vagy ellentétes pozíciókat definiálnak a vizsgált egységek 

esetében: 

 

1. stratégiai csoport - abszolút nyertesek, globális kihívók: erıs, globálisan kiemelkedı 

közvetített imázzsal és a nemzetközi kereskedelmet, gazdasági, pénzügyi és innovációs 

folyamatokat uraló nagyvárosok 

 

A közvetített imázs alapján a globális nyertesek stratégiai csoportjába került Tokió és 

Madrid, amely nagyvárosok már a ’80-as évek bemutatott elméletei alapján is a 

„világvárosok” kategóriában szerepeltek. Tokió globális vezetı nagyvárosok körébe való 

tartozását erısíti meg Sykora (Sykora, 2007) nagyvárosokat kategorizáló elmélete is, 

amelyben az elsıdleges, másodlagos és harmadlagos világvárosokat állapított meg; alapul 

véve a metropoliszok globális funkcióit. Ugyanezen meghatározás szerint Madrid viszont a 

„másodlagos” globális szerepköröket betöltı nagyvárosok közé „kényszerült”, versenytársai 

ezen elmélet szerint San Francisco és Zürich –akik a közvetített imázs alapján zajló 

versenyben az „abszolút nyertesek” voltak –, valamint meglepı módon Mexikóváros59, 

amely pedig a „potenciális követık” kategóriában tudott csak helyezést szerezni magának. 

Szintén Madrid globális vezetı pozícióból való visszaszorulását erısíti meg Kuc-

Czajkowska (Kuc-Czajkowska, 2007) alapvetıen KKE fıvárosok funkcióit vizsgáló 

elmélete is, amelyben Madrid Koppenhágával együtt a globális és európai jelentıségő 

metropoliszok mögött, a nemzetközi jelentıséggel bíró nagyvárosok között kapott csak 

helyet. 

 

                                                           
59

 Parnreiter Mexikó fejlıdése tárgykörében elvégzett vizsgálatai alapján azt a következtetést szőrte le, hogy 

Mexikóváros még nem az elsıdleges global city-k sorába tartozik, de már megkerülhetetlen szereplıje a 
nemzetközi városhálózatnak és egyre növekvı lakossága és gazdasági szerepkörei megítélése szerint új 
irányokat szabhatnak fejlıdésének, amely a meglévı városhierarchiákat is érintheti.(Parnreiter, 2000) 
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2. stratégiai csoport - relatív nyertesek: kontinensükön és tágabb értelemben vett régiójuk 

többi városához képest messze túlmutató, globálisan is jelentıs közvetített imázzsal 

rendelkeznek. A világgazdaság egyes területein, szektoraiban kiemelkedı teljesítményt 

nyújtanak, amely globális közvetített imázsukat is meghatározza. Pozíciójuk - akár több 

évtizedes idıtávra visszatekintve is - stabilnak tekinthetı; jelenleg nem látható olyan 

potenciális fenyegetettség a nagyvárosok versenyében, amely stabil pozícióikat 

megingathatná. Ugyanakkor az sem valószínő, hogy az "éllovas" nagyvárosok közvetített 

imázsának erısségét el tudnák érni - hacsak nem valamely résterületük globális szintre 

emelésével... 

 

A közvetített imázs alapján zajló versenyben jelentıs eltérés mutatható ki imázs-indikátor 

értékeik alapján Bécs és Berlin pozíciója között: a kiválasztott mutatók alapján elvégzett 

összehasonlítás szerint Berlin pozíciója esik közelebb a KKE nagyvárosok értékeihez, míg 

az európai nagyvárosok között Bécsé. Kuc-Czajkowska (Kuc-Czajkowska, 2007) elemzése 

szerint Bécs európai jelentıségő nagyváros, Berlin csak nemzetközi jelentıségő nagyváros. 

Sykora (Sykora, 2007) elméletében Berlin a KKE nagyvárosok csoportjába került, Bécset 

pedig relatíve jó eséllyel világvárossá váló nagyvárosként definiálja. Ugyanezen globális 

nagyvárosi funkciókra irányuló összevetés szerint Pozsony és Bukarest a „kevés eséllyel” 

világvárossá váló területi egységek között kaptak helyet. 

 

3. stratégiai csoport - potenciális követık, potenciális lemaradók: globális viszonylatban 

alacsony imázs-indikátor értékkel jellemezhetı közvetített imázzsal rendelkeznek; 

gazdasági, pénzügyi és innovációs folyamataik nem kiemelkedıek, de nem is figyelmen 

kívül hagyhatóak a globális gazdaság mőködéseszempontjából.  

 

Érdekes még a kínai, orosz és KKE nagyvárosok azonos stratégiai csoportba való kerülése a 

közvetített imázs alapján, a földrajzi és történelmi különbözıségek ellenére. A közvetített 

imázs értéke szerint körülhatárolt, hasonló pozíciónak csak Moszkva esetében mond ellent 

Sykora globális funkciók alapján kategorizáló elmélete, amelyben Shanghai, Budapest, 

Peking, Varsó és Prága azonos csoportban, a harmadlagos szereplık körében tudtak csak 
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pozíciót elfoglalni; Moszkva ugyanakkor a másodlagos globális funkciókkal rendelkezı 

nagyvárosok körébe sorolódott.  

Ettıl kicsit eltérı képet mutat a nagyvárosok vonzereje az offshore befektetık körében (Gál, 

2007a): az elemzés a befektetık szemszögébıl vizsgálta a nagyvárosok üzleti környezetét, 

versenyképesség és innovációs potenciál szempontjából. Budapest és Prága közel azonos 

besorolást kaptak, a két vizsgált tényezı legkedvezıbb metszetében, de Shanghai és 

Moszkva az ezzel ellentétes, mindkét faktor alapján legkedvezıtlenebb negyedbe szorult. 

 

 

7. ábra: A KKE térség nagyvárosainak imázs-alapú eredményeire alapozott besorolása 

Forrás: saját szerkesztés (eredeti térkép letöltési helye: www.europa.eu) 

 

Jelmagyarázat: 

 relatív nyertesek 
 potenciális követık, potenciális lemaradók 
 globális „háttérszereplık” 
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Mindezek a tényezık kétféle stratégiai fejlıdési pályát vetíthetnek elıre: vagy a bennük 

rejlı, még teljességében ki nem aknázott potenciálok révén képesek lesznek rövidtávon az 

ıket megelızı stratégiai csoportba kerülni; vagy - fıként a KKE nagyvárosok esetében - 

fennáll a veszélye a globális viszonylatban "harmadlagos jelentıségő" nagyvárosok körébe 

való beragadásnak. 

 

4. stratégiai csoport - globális "háttérszereplık"60: Imázs-indikátor értékeik alacsonyak, 

ugyanakkor elegendıek a globlis, imázs-alapú versenyben való megjelenéshez. A globális 

gazdaság szempontjából esetlegesen csak egy - egy szigetszerő tevékenységük révén 

meghatározóak; amelyet a vizsgált többi nagyvároshoz képesti kisebb méretük és/vagy 

kevésbé elınyös földrajzi elhelyezkedésük is okoz. Ugyanakkor e jellemvonásaik - egy-egy 

kedvezı befektetés odavonzása, vagy egy jó megkülönböztetı jellemvonás kiemelése révén 

- nagymértékben javíthatják is pozícióikat, de megítélésem szerint hosszútávon is csak a 3. 

csoportba tudnak átkerülni. E nagyvárosok földrajzi elhelyezkedésük, illetve méretük 

alapján az elsı három stratégiai csoportban helyet kapó versenytársaikhoz képest kevésbé 

meghatározói a globális folyamatoknak, amely hatással van közvetített imázsukra is. 

 

Az imázs-indikátorok alkalmazásával összehasonlított, közvetített imázs alapú versenyben 

elért pozíciók szerint kialakított stratégiai csoportok bizonyítják, hogy az elemzés kezdetén 

felállított, H4 számú hipotézis igazoltnak tekinthetı: Budapest közvetlen versenytársai a 

közvetített imázs területén zajló nemzetközi versenyben a KKE nagyvárosok. 

A kutatás kezdetén a H4 számú hipotézis felállítását azért tartottam fontosnak, hogy 

megvizsgáljam, hogy helyes-e az a feltételezésem, miszerint Budapestnek elıször a szőkebb 

térségen belül kell megtalálnia szerepköreit, amelyet az imázs-jellegő eredmények 

megerısíthetnek. Az imázs-indikátorok alapján elért eredmények ezen feltevést 

bizonyították. S habár a kiválasztott mutatók alapján például Peking, Shanghai is a magyar 

                                                           
60 A globális „háttérszereplık” megjelölést nem negatív értelemben alkalmazom, mindössze a közvetített imázs 
alapján ez a hatás jellemzi; vagyis a az imázs-indikátorok szerint nem kerülnek a potenciális célcsoportok általi 
választások elsıdleges körébe. Auckland nem a mérete okán került be az elemzésekbe, így természetes, hogy 
közvetített imázsa nagyságával arányos. Ugyanakkor számos elemzésben kiemelkedı helyezést ér el olyan 
rangsorokban, amelyek élhetıség szempontjából mérik össze a városokat. Hasonlóan Aucklandhoz, nagy 
valószínőséggel Pozsony esetében is az egyik legfıbb oka a gyenge közvetített imázsának a többi elemzett 
városhoz képesti kis mérete. 
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fıvárossal azonos csoportba kerültek, a kevés számú rangsorra épülı összehasonlítás okán 

nem megerısíthetı, hogy ık is Budapest közvetlen versenytársai az imázs-alapú versenyben. 

Az imázs-indikátorok alapján, definiáltam a globális, közvetített imázs terén zajló 

nagyvárosi verseny stratégiai csoportjait, amelyek alapján megállapítható, hogy Budapest 

nem jár be sajátos utat a többi kelet-közép-európai fıvároshoz képest. A „potenciális 

követık, potenciális lemaradók” stratégiai csoportokból való kikerülés és „bennragadás” 

esélyének azonosságát vetítik elıre a kapott eredmények.  

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. 

 

Bármennyire is kedvezıtlennek és „kétesélyesnek” tőnik Budapest pozíciója a közvetített 

imázs területén zajló nemzetközi versenyben, mindenképpen pozitív eredménynek 

tekinthetı, hogy ha nem is túl elıkelı helyezésekkel, de a legtöbb nemzetközi elemzésben 

szerepel a magyar fıváros, vagyis az általa közvetített imázs globális viszonylatban is 

mérhetı. 

 

Az imázs-alapú vizsgálat sem erısíti meg – sajnálatos módon – Enyedi rendszerváltások 

hatásait összegfoglaló tanulmányában (Enyedi, 1998a) megfogalmazott állítás 

igazolhatóságát, miszerint az 1990-es évek elején Budapest Prágához és Varsóhoz képest 

rendelkezett bizonyos elınyökkel. Megállapítható, hogy a KKE fıvárosok mind a közvetített 

imázs, mind pedig általános globális jellemzıik alapján azonos stratégiai csoportba 

tartoznak a városversenyben. 

 

Nem támasztják alá ezen eredmények továbbá Gorzelak (Gorzelak, 2007) megállapítását, 

miszerint a KKE nagyvárosok fejlıdési folyamataikat tekintve hasonlóak nyugati 

versenytársaikhoz, vagyis inkább a tudásalapú gazdaság és minıségi tényezık alapján 

szállnak versenybe, mintsem alacsonyabb áraikkal. Hiszen az offshore cégek megítélése, 

valamint a korábban hivatkozott European Cities monitor mutatóinak többször arra engedtek 

következtetni, hogy ezek a városok több területen versenyeznek kedvezı 
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költségviszonyaikkal, és ezt a tényt támasztja alá az is, hogy mind a befektetéssel 

kapcsolatos (Gál, 2007a) elemzés szerint, mind pedig a közvetített imázs alapján kínai 

nagyvárosokkal kerülnek azonos stratégiai csoportba. 

 

4.4. Az imázs-indikátorok alkalmazásának módszertani 
jellegzetességei 
 

A fejezet elején ismertetett felvetések okán szélesebb körő, visszatükrözött imázs 

szempontjából releváns nagyvárosi elemzés adatainak bevonására törekedtem. 

Ugyanakkor a meghatározott kritériumoknak megfelelı, imázs-alapú felmérések közül az 

egyes elemzett nagyvárosok vonatkozásában viszonylag kevés számú rangsor-béli eredmény 

áll rendelkezésre. Ennek okán a kiválasztott nagyvárosok imázs-indikátorok szerinti 

eredményei elsısorban egymáshoz képesti pozícióik meghatározására alkalmasak, s 

százalékban történı meghatározottságuk ellenére nem számszerő különbségeket állapítanak 

meg. Értékeik összevetése alapján azonban körülhatárolhatók a nemzetközi versenyben a 

nagyvárosok pozíciói, az elért imázs-indikátor értékek stratégiai csoportok határait jelölik ki. 

 

Az imázs-indikátorok elınye, hogy a különbözı földrajzi hatókörben, illetve különbözı 

célcsoportok körében készült, eltérı vizsgálati területre61 vonatkozó felmérések, elemzések 

eredményeit képes integrálni. Ezáltal egy olyan általános, imázs-alapú pozíció 

meghatározására alkalmas mutató jön létre, amely összesített eredményt határoz meg a 

visszatükrözött imázs vonatkozásában. 

A fejezet fı eredménye, hogy Budapest nemzetközi, imázs-alapú pozíciójának 

körülhatárolására tett törekvések révén az imázs- indikátor definíciója, és lehetséges 

alkalmazási területe kidolgozásra, ismertetésre került. 

A többi vizsgált nagyváros vonatkozásában is elemzési mintát ad a módszer, amelynek 

egyik legfıbb elınye, hogy bármennyi imázs-jellegő mutató bevonása esetén alkalmazható. 

A dolgozatban ismertetett módszer hátrányai között említhetı, hogy a városonként elérhetı, 
                                                           
61 Egyetlen paramétert vizsgáló, illetve komplex (pl. Anholt City Brand index, Saffron-index) elemzések is 
szerepelnek benne. 
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viszonylag kevés számú mutató okán a kialakult pozíció kapcsán az egyes összetevık nem 

vizsgálhatók külön, így az elért imázs-alapú pozíció lehetséges okairól nem tud részletesebb 

fókuszt azonosítani. A városelemzések nem jelennek meg még több évre visszanyúlóan, 

illetve a különbözı imázs-mutatók megjelenése nem rendszeres, ezért az imázs-alapú 

pozíciók idıbeli változása nem vizsgálható. 

Az összevetés további korlátai között jelölhetı meg, hogy csak a megadott definíciónak 

megfelelı nagyvárosok körében vethetık össze az eredmények, s az imázs-indikátor 

eredmények a kevés számú mutató okán nem szelektálhatók azok földrajzi hatóköre, vagy a 

vizsgálatba bevont városok mérete alapján. 

 

A fejezetben ismertetett globális összevetés - a kevés számú elérhetı mutató okán-  mintegy 

az imázs-indikátorok alkalmazásának példájaként szerepel. Megállapítható, hogy az európai 

hatókörő vizsgálatokból képzett, imázs-indikátor rangsorban hasonló eredményeket érnek az 

elemzett területi egységek, mint a globálisban, így az eredmények összehasonlítási 

támpontot képeznek.  

 

Az imázs-indikátor értékek alapján képzett rangsorok kapcsán látható, hogy a vizsgált 

nagyvárosok gazdasági ereje és imázs-alapú pozíciói között pozitív korreláció mutatható ki. 

Ezen összefüggés Róma és Athén esetében nem bizonyult csak igazolhatónak, amely 

nagyvárosok esetében a gazdasági pozícióikhoz képest jelentısen gyenge imázs-indikátor 

érték társult. A globális pozícióikhoz képesti gyenge teljesítmény oka elsısorban a 

befektetıi oldal negatív megítélésébıl fakad.  

Ellenpéldaként szolgálhat például London, ahol a magas árak ellenére a befektetıi 

hajlandóság magas; így Róma és Athén esetében is kizárható, hogy a KKE városokhoz 

képest viszonylag magas áraik okoznák kizárólag a negatívabb befektetıi megítélést. 

 

E két nagyváros esetében fordított arányosság mutatható ki. A többi város esetében azonban 

igazolható összefüggés okán kizárható, hogy az imázs-indikátor képzésbe bevont, 

nemzetközi felmérésekben a válaszadók inkompetensek lennének a probléma megítélésében, 

vagy a választott mintában nem reálisan tükrözıdnének az imázs-alapú teljesítmények. 
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A fejezet legfontosabb eredményei között szeretném kiemelni az imázs-indikátorokra 

alapozott összehasonlítást, amely a nagyvárosok relatív pozíció-körülhatárolására alkalmas. 

A különbözı területeken, céllal és körben készült felmérésekbıl képzett mutató révén az 

egyes nagyvárosok megítélésének összevetése lehetıvé tette Budapest imázs-alapú 

pozíciójának meghatározását, s egyúttal a nagyvárosok e téren meglévı, nemzetközi 

versenyképesség összemérésének egy lehetséges módszere került ismertetésre. 
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5. Budapest ön-imázsát alakító stratégiai és 
szakértıi koncepciók 

 
„ ’Magyarország, mint olyan’ egyre kevésbé létezik:  

ehelyett mindinkább ’Budapestországról’ beszélhetünk,  

minden eddiginél szélesebb agglomerációval.  

…..Tudomásul kell ugyanis vennünk, hogy a kép, amit a világban 

 az országról kialakítanak – egyértelmően budapesti kép lesz.62” 

/Lengyel, 1999/ 

 

A városmarketing és a nemzetközi térben közvetített imázs közti összefüggések 

meghatározásánál az adott nagyváros önimázsát, mint a szakértıi koncepciók és 

városfejlesztési stratégiák által formált város-képet jellemeztem. 

A következıkben a különbözı városfejlesztési koncepciókban, stratégiákban foglalt város-

meghatározásokat vetem össze a kiugrási kísérlet korábbi definíciójának megfelelı 

elképzelésekkel, valamint politikai kampányokban körülírt célrendszerekkel. 

A városfejlesztési koncepciók imázs-formálás szempontjából releváns tartalmi tényezıinek 

felvázolásával célom azok egységességének, összhangjának vizsgálata. Olyan közelmúlt-

béli, vagy közel-jövıre vonatkozó kiugrási stratégiákat választottam továbbá elemzésre, 

amelyek Budapest jelenlegi visszatükrözött imázsára hatással lehetnek, s a gazdaság 

különbözı szektorainak megerısítésén keresztül célozzák a nagyváros jobb pozícionálását. 

E két, nemzetközi nagyvárosok közötti megmérettetésben gyızelemre alapozó 

megaesemény az Olimpia és az Európa Kulturális Fıvárosa 2010 elképzelések.  

Budapest kiugrási stratégiái közül – az elıbb körülírtakon felül –a tudásgazdaság 

pozícionálása révén jelentıs versenyelıny elérését célzó koncepciót elemzem 

                                                           
62 Dusek és szerzıtársai az úthálózat fejlıdésének hatását vizsgálták az „idıtér” fogalom bevezetésével, 
amelynek lényege, hogy az összekötı utak minıségének emelkedésével bizonyos területek „közelebb kerültek” 
Budapesthez, és ezáltal az országos és nemzetközi körforgáshoz. (Dusek, 2008) 
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részletesebben. A tudásgazdaság területén sikeres nagyvárosok példáival vetem össze 

Budapest Innopolis elnevezéső programját; s annak többoldalú kutatás-fejlesztési 

együttmőködések kapcsán vázolt célrendszerét szakértıi interjúk során nyert 

megállapításokkal is kiegészítem. 

 

Véleményem szerint a nemzetközi versenyben egy adott nagyváros által közvetített imázs 

megerısítéséhez elengedhetetlen a stratégiai dokumentumokban, kiugrási kísérletekben és 

politikai kampányokban megfogalmazott „városkép” egységessége. 

 

Hipotézisem (H5), hogy Budapest stratégiai dokumentumai, fejlesztési koncepciói és 

kiugrási kísérletekre alapozott várospozícionálási programjai által körülhatárolt önimázs 

nem képes erısíteni a nemzetközi versenyben közvetített imázst. 

 

5.1.Stratégiai dokumentumok és politikai koncepciók „fıváros-
képei” 
 

Ezen alfejezetben Budapest olyan városfejlesztési koncepcióinak, stratégiáinak tartalmát 

elemzem és hasoníltom össze, amelyek a nemzetközi pozíció megerısítéséhez szükséges 

jellemzıket, versenyelınyöket hivatottak kiemelni. 

A dolgozat 3. fejezetében felvázolt elméleti modell szerint a dokumentumokban foglalt 

víziók, célkitőzések és helyzetazonosítások jelentıs mértékben alakítják a város pozícionálás 

folyamatát, hatnak márkaépítési stratégiájára. A korábbi fejezetekben ismertetettek szerint, 

nem a stratégiák, koncepciók kialakításának lépéseit vizsgálom, hanem az azok 

eredményeként létrejött dokumentumokat. 
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8. ábra: A vizsgált, Budapest ön-imázsát alakító tényezık 

Budapest 2002-ben összeállított és elfogadott Városfejlesztési Koncepciója (Városfejlesztési 

Koncepció, 2002) kapcsán megállapítható, hogy a dokumentumban jellemzı a nagy távlatú 

jövıképek használata, amelyekben visszaköszönnek a szakirodalom hazai és nemzetközi 

álláspontjai Budapest régi-új európai szerepével, potenciális pozícióival kapcsolatban. 

A dokumentum kiemelt szerepet tulajdonít Budapest központi szerepkörének, mind a KKE 

régión, mind pedig az országon belül. Olyan európai nagyvárosként határozza meg a magyar 

fıvárost, amely fontos és nélkülözhetetlen láncszeme a kontinens gazdasági 

vérkeringésének, amelynek célja, hogy magas szintő innovációra és tudásalapra épített, 

közép-európai kohéziót erısítı regionális központtá váljon. 

A koncepció kísérletet tesz olyan versenytényezık meghatározására, amelyek a magyar 

fıvárost kiemelhetik a „KKE régió egyik fıvárosa” általánosításból: célrendszere szerint 

Budapest olyan központi szerepkörhöz juthat, amelynek kihasználásával nagy esély 

mutatkozik a pénzügyi szolgáltatások, a kultúra és a tudás magas szintre fejlesztésének. 

A városfejlesztési koncepció azonban nem minden esetben jelöli ki Budapest egyértelmő 

versenypozícióját, hiszen egyrészt célja a nagyvárosi hálózatokba való intenzív 
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bekapcsolódás, másrészt az agglomerációban és a régióban együttesen meglévı lehetıségek 

kihasználásával egy olyan policentrummá válás, amely fejlesztési impulzusokat közvetít az 

általa szervezett térségbe. „Kapu” és „híd” szerepet szán egyszerre a magyar fıvárosnak, 

vagyis a nyugatról érkezı pozitív hatások befogadását, valamint ezek közvetítését vidék és 

fıváros, Kelet és Nyugat, Budapest és régiója között, amelyben nélkülözhetetlen az elsı és a 

második városgyőrővel való kapcsolat. 

A stratégiai dokumentumban egyértelmően definiálni volna szükséges  azon tényezıket, 

amelyek megkülönböztethetik a várost a versenyben régióbeli riválisaitól; miközben az 

általa betöltendı funkciókat- összhangban a vizsgált és felhasznált szakirodalom 

konklúzióival- más KKE fıvárosok célkitőzéseihez hasonlóan határozzák meg.  

A város egyértelmő azonosítása szempontjából a „kapu” vagy „híd” városként való 

pozícionálás véleményem szerint nem elegendı, hiszen ezekkel a lehetıségekkel más 

régióbeli fıvárosok- pl. Ljubjana, Bukarest- is kalkulálnak térbeli elhelyezkedésükbıl 

kifolyólag, és kommunikálják is stratégiai dokumentumaikban. 

A városkoncepcióban olyan elemek meghatározására lenne szükség, amelyek a „közvetítı 

város” elméletre alapozva egyértelmően kidomborítják a fıváros elınyeit és egyedi 

tulajdonságait, amely alkalmas arra, hogy fejlesztési és kommunikációs stratégiák épüljenek 

rá, és amely nem keverhetı össze más fıvárosok stratégiai anyagaiban rejlı célkitőzésekkel. 

 

Demszky Gábor „Fıváros Európának címő kiadványa (Demszky, 2002) kiemeli, hogy 

Budapest anno három városrész egyesítésével alakult ki, ma ismét feladat az egyesítés: az 

egyes városrészek szervezési kérdései kapcsán az indokolatlanul éles határok felszámolása. 

A biztonság, az élhetıség és a hatékonyság kérdései mellett a magyar fıváros nemzetközi 

szerepei közt kiemeli, hogy az egyesült Európában kapu szerepe van, és hogy Közép-Európa 

megkerülhetetlen, régi-új központjává kell, hogy váljon. 

 

A Budapest-szerzıdés a Kormány és Budapest Fıváros Önkormányzata (Budapest-

szerzıdés, 2006) között született megállapodás, amely a fıváros állami támogatásának 

szükségességét hangsúlyozza, és Budapestet, mint az egész ország gazdasági motorját emeli 

ki a hazai városhálózatból.  
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Budapest pozíciójának kommunikációja ebben a dokumentumban, - amellett, hogy a 

Városfejlesztési koncepcióban is jellemzı, nagyvonalakban determinált, jól mőködı, 

nemzetközi viszonylatban is versenyképes, élhetı európai nagyváros megvalósítását tőzi ki 

célul-; igyekszik hangsúlyozni az egész Magyarországra kiterjedı hatást is annak érdekében, 

hogy ez ne tőnjön igazságtalannak a többi nagyvárossal szemben.  

A Megállapodás többször nyomatékosítja más stratégiai dokumentumokkal való összhang 

fontosságát, mintha ezzel is egy új utat akarna teremteni a pozícionálási stratégiák 

történetében. 

Szükségesnek tartom megemlíteni a „Fidesz-Tarlós” megállapodást (Új Budapest szerzıdés, 

2006) is, amely a politikai kampányokban megszokott módon, igyekszik a „másik oldallal” 

ellentétes célkitőzéseket meghatározni, mely szerint Budapest jövıje szempontjából kiemelt 

fontosságú, hogy „büszke város” legyen, amelyben rend és politikamentes irányítás van. 

A két megállapodás tulajdonképpen egymásnak ellentmondó városi ideákat jelképez, 

amelyek közül egyik megvalósulása sem ártana ugyan Budapestnek, de a célok 

kommunikációs hatékonyság szempontjából oly módon vannak két csoportba szedve, 

amelyek együtt vagy párhuzamosan már nem valósíthatók meg. 

Annak ellenére, hogy mindkét dokumentum a város sikeres jövıjét tőzi zászlajára, és 

egyetlen közös vonásuk, hogy az együttmőködést elengedhetetlen feltételnek tartják ehhez, 

szinte semmilyen közös tartalmi elemük nincsen, nem határozzák meg egyértelmően 

Budapest sikeres, nemzetközi pozícionálásához elengedhetetlen tényezıket, nem hatnak a 

megkülönböztetı jellemvonások kijelölésének irányába. 

A 2006 ıszén zajló helyi önkormányzati választások kampányai közül63 csak a két 

legesélyesebbnek tőnı64 fıpolgármester-jelölt kommunikációból csak a várospozícionálásra 

vonatkozó kampányelemeket érintem. 

Demszky és Tarlós kampányának legfıbb különbségei nyilván a liberális és a konzervatív 

politikai elképzeléseikbıl fakadnak, amelyek mentén kialakították a saját „sikeres város” 

koncepciójukat.(Demszky és Tarlós honlapok, 2006) 

                                                           
63 A politikai kampányok elemzése kizárólag Budapest versenypozíciójára gyakorolt kommunikációs és imázs-
hatás szempontjából történt, az összevetésben szereplı következtetések nem tartalmaznak semmilyen vélt 
politikai elkötelezettséget. 
64 2006. augusztusi- szeptemberi közvélemény-kutatások alapján. 
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A politikai kampányokban, elképzelésekben – ahogy a városszerzıdések esetében is – 

mindkét oldalon az összefogás szükségességét emelik ki, azonban Budapestnek más-más 

jövıbeli funkciókat szánnak. Míg a baloldali kampány a folytonosságot, a lendületet, az 

eddig elért sikerre vezetı folyamatok továbbvitelét emeli ki kommunikációjában, a 

jobboldali pártok támogatásával induló jelölt esetében a jelenlegi folyamatokat megállító 

változás szükségességérıl, csendes, tiszta, nyugodt városról szól az elképzelés. Hogy 

Budapestnek melyik kell igazán, ismét nem lehet különválasztani, hiszen valószínőleg 

mindkettıre: a város nemzetközi gazdasági pozíciója szempontjából a dübörgésre és a 

haladásra, az ott élık szempontjából pedig, a gazdasági stabilitás megteremtésén túl, az 

élhetı körülményekre. Budapest önmeghatározása, egyedi és sikeres piaci pozícionálása 

szempontjából azonban egységes jövıképre, amelybıl aztán akár a különbözı politikai 

oldalak jelöltjei is hirdethetik és kiemelhetik a hozzájuk és politikájukhoz inkább illıt. 

 

A kampányok alapján szintén megállapítható, hogy legyen szó liberális vagy konzervatív 

felfogásról, Budapest igazi megkülönböztetı jellemvonásait nem jelölik ki, amelyek szerint 

a városról való gondolkodás és kommunikáció egyedi lenne, és nem összekeverhetı bármely 

más régióbeli fıvároséval. 

 A vonatkozó elméletek egyes tézisei a stratégiai dokumentumokban felhasználására 

kerülnek, de csak a nagy távlatú jövıképekben, a statisztikák közül pedig a kedvezıbbek –

vagy a rivális politikai oldal számára kedvezıtlenebbek – kiemelése jellemzı. A politikai 

kampányok és megállapodások, annak ellenére, hogy a város politikától független 

fejlesztésérıl beszélnek, teljesen eltérı célokat fogalmaznak meg, máshogy pozícionálják 

Budapestet. 

 

A legutóbbi, 2006-os választások idıszakában Vázlat a nemzet fıvárosának jövıjérıl c. 

elképzelés65 egy szakértıi csoport állásfoglalásait tartalmazza, s a „kibontható-e a csillogó 

városgyöngy a csúnyácska kagylóból?” kérdéssel indítja a város lehetséges fejlıdési útjainak 

felvázolását. A nemzeti gondolkodást hangsúlyozó kampányhoz illeszkedıen, Budapestet a 

                                                           
65 Budapest újjászületése: Vázlat a nemzet fıvárosának jövıjérıl, a Polgári Kormányzás 2006 Budapest 
programigazgatója, dr. Fürjes Balázs mellett dolgozó szakértıi csoport 
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Kárpát-medencei kapcsolati háló született gócpontjaként, Európa egyik potenciális 

alközpontjaként pozícionálja. Bécset tartja fı versenytársnak, annak utolérését, szerepének 

átvételét az egyik legfıbb célnak. 

A dokumentum a városfejlesztési célok között kiemeli a párbeszéd fontosságát a 

városlakókkal, tematikus javaslatokat fogalmaz meg a város fizikai átalakítására 

Ahogy Bojár városfejlesztési elképzeléseket tartalmazó dolgozata is (Bojár, 2005), konkrét 

projektötleteket vázol fel. Ezek azonban egyedi jellegeik, eltérı megközelítéseik okán nem, 

vagy csak kis mértékben fedik egymást. 

 

Bojár szerint Budapest esetében az egyedi, a megismételhetetlen, hozzáadott érték 

meghatározása nem került a politika figyelmének fókuszába. 

Megítélése alapján eredeti és egyedi arculat kell, hogy ágazatok központjai alakulhassanak 

ki, különben a magyar fıváros nem veheti fel a versenyt a harmadik világ feltörekvı 

országaival, de a Balkán vagy Kelet-Európa nagyvárosaival sem. Bojár olyan pozícionálást 

szorgalmaz, amellyel a globális városhierarchia másodlagos szereplıi - Athén, Prága, Bécs, 

Lyon, Madrid - közé kerülhet.  

Egy nagyvárosi mítosz kell véleménye szerint, amely politikai szándékokon átívelı, pontos, 

értelmes és megvalósítható.  

Nem alapozhat Budapest az olcsóságra, a cél a kreatív közeg, a kreatív város megalkotása: a 

Floridai (Florida, 2008) értelemben vett kreatív osztály odavonzása nélkül nem képzelhetı el 

a vonzerı alakítása. 

Bár nyugathoz pozícionálta magát a fıváros, a mai magyar társadalom keleti-nyugati 

szociokulturális és politikai kettısségének tudomásul vétele nélkül a modernizáció csak 

felemás lehet– hívja fel a figyelmet Bojár. 

 

Az elméleti és a gyakorlati célok és következtetések csak nagy vonalakban történı 

összehangolása, egymásra épülése, a tanulságok vissza nem építése az új stratégiákba, a 

kommunikációban is zavaros képhez vezethet. A nem egységes város-és jövıkép 

nagymértékben veszélyeztetheti a versenyképességet, fıleg a rivális városokkal 
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összehasonlításban, akik egy sikeres kiugrási kísérletet követıen hosszú idıre magukhoz 

vonzhatják a régiót célzó ígéretes fejlesztéseket. 

Megállapítható, hogy sem a stratégai anyagokban, sem pedig a közelmúlt-béli 

kommunikációs kampányokban nem jelent meg egy olyan „Budapest-kép”, amely alkalmas 

lenne a fıváros nemzetközi várospiacon történı, egyértelmő azonosításának 

megteremtésére. A jelen alfejezetben ismertetett dokumentumok, kampányanyagok által 

körülhatárolt ön-imázs nem egyértelmő, nem teremt elég határozott jegyeket a város 

pozícionálása számára, ezért nem képes erısíteni a Budapest által a nemzetközi versenyben 

közvetített imázst. 

 

5.2. A kiugrási stratégák hatása a Budapest által alakított imázsra   
 

Budapest vonatkozásában a közelmúltban számos olyan stratégia jelent meg, amelyek vagy 

egy nemzetközi eseményre alapozva, vagy pedig komplex gazdaságfejlesztési programot 

felvázolva célozták nemzetközi pozíciójának javítását. 

 

A megaeseményekre alapozott várospozícionálási stratégiák sikerességét a nemzetközi 

szakirodalom számos megközelítésbıl vizsgálja.  

A városok egyre gyakrabban alkalmazzák a kulturális eseményeket, egyéb mega-

rendezvényeket – világkiállítások, vásárok, sportrendezvények imázsuk alakításának egyik 

eszközeként, valamint a városfejlesztés ösztönzése, gazdaságuk élénkítése, infrastruktúra 

fejlesztése, és befektetık, turisták vonzása céljából (Richards et al. , 2004). Ez a jelenség a 

városok közötti verseny általános erısödéséhez köthetı, amelynek célja a fogyasztók, 

befektetık és politikai döntéshozók megnyerése (Quinn, 2005). A városmarketinget gyakran 

magántıke irányítja infrastrukturális fejlesztések támogatásával; ugyanakkor az 

infrastruktúra-fejlesztésre alapozott stratégiák kevésbe rugalmasak, és költségigényesek, 

amely az egyik feltételezett oka annak, hogy a városversenyben egyre nagyobb szerepet 

kaptak az eseményorientált stratégiák. 
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Gyakran egyes eseményekhez köthetı bizonyos városok egyes táji-képi jellemzıinek 

kialakítása és megformálása: például az 1992-es barcelonai olimpiai játékok hatása, vagy a 

Világkiállításé Sevillában. 

A nagyvárosok egyre inkább folyamatos rendezvények, események színpadává válnak, ami 

tulajdonképpen egy „fesztivalizációhoz” vezetett a városi terekben. E folyamat az ún. 

szimbolikus gazdaság (symbolic economy), illetve a tapasztalati gazdaság (experience 

economy) megjelenését hozta a szakirodalomban, amely fogalmak az adott események 

kapcsán a városhoz kötött, vagy abban megélt hatások következményeképpen történt 

fogyasztás, illetve vonzerı-növekedést takarják. 

E versenyben a kulturális események kiemelkedı jelentıségre tettek szert a városok 

imázsának alakításában, a városi utcák új tartalommal való megtöltésében, valamint abban, 

hogy a városi polgároknak megújított büszkeségre adjanak okot lakóhelyük megítélését, 

kapcsolódó attitődjeiket illetıen. (Rennen, 2007) 

Az egyre növekvı verseny a városok között egy imázsokkal teli térben ahhoz vezetett, hogy 

a városaik versenyelınyeiket valamely egyedi rendezvényre, és kapcsolódó vagy annak 

kapcsán kialakított kulturális jellemzıre alapozva tegyék meg. 

Miközben a nagyvárosok megkülönböztetı jellemvonásaik építését, és a rutin identitások 

leküzdését célozzák e cím elnyerésével, paradox helyzet alakul ki: a hasonló törekvések 

hasonló városi és kulturális látképek, arculatok kialakulásához vezetnek. Ez megerısíti a 

korábban definiált konvergencia jelentıségét; ugyanakkor a megkülönböztetı jellemvonások 

kutatása ezzel a folyamattal igyekszik szembe helyezkedni. 

 

Rojek (Rojek, 1995) megfogalmazása szerint egy univerzális kulturális tér jön létre, amely 

szinte azonos esztétikai és térbeli jellemzıket takar, bárhol is legyen az ember a világban. A 

meglévı egyedi sajátosságok, vagy újakkal való kísérletezési hajlandóság hiányában a már 

létezı formátumokra építenek a városok kulturális eseményeik kialakításában, amely ezen 

rendezvények potenciális hosszú távú hatását alaposan megkérdıjelezi.  

A kulturális rendezvények kidolgozásánál kiemelt szempontként kell kezelni a város 

fejlesztési stratégiáihoz és fı jellemvonásaihoz való illeszthetıségüket (Metaxas , 2005). 

Az Európa Kulturális Fıvárosa cím is egy márkanévvé vált a városok versenyében, 

amelynek kiterjesztését már egyre több kontinensen megkezdték (Quinn, 2005). 
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A cím adományozásának eredetileg csak kulturális célja volt: egy keret kialakítása, amely a 

kultúra által a különbözı tagállamokban élı embereket jobban összehozza, valamint az 

európai kultúra egyediségét és sokszínőségét hangsúlyozza. 

Az elsı kiválasztott város Athén volt, amely stratégiájában nagy nevekre, és nem az ókori 

görög kultúrához kapcsolódó elemekre alapozott. Firenze a történelmi jelentıségét emelte 

ki, míg Amszterdam európai mővészeti városként pozícionálta magát. E városok közös 

jellemzıje volt, hogy meglévı értékeket, jellemvonásokat helyeztek a középpontba.  

A fordulópont Glasgow esetében következett be, amely nagy befektetıket maga mellé állítva 

ipari városból kulturális várossá rekonstruálta magát. A mintát azóta több város követte, 

ahogy Helsinkiét, amely Európa egyik legkevésbé ismert fıvárosaként e projekttel szeretett 

volna felkerülni a térképre. 

Rotterdam, habár a város az 1980-as évektıl sikeresen építette ki szolgáltató szektorát, 

kulturális élete és eredményei mindig Amszterdam árnyékában történtek. Ezért úgy döntött a 

város turisztikai hivatala, hogy modern mővészeti városként pozícionálja magát, amelynek 

vezérfonala a futurisztikus építészet 

Célja azonban nem az elsı körös, hanem a második körös városokkal való összemérhetıség 

megteremtése volt. Bár messze nem a legmagasabb költségvetéssel, de az 1990-es évek 

legmagasabb bevételét érte el a rendezvénysorozat lebonyolítása kapcsán. 

Az Európa Kulturális Fıvárosa projekt tehát nemcsak a kulturális értékek megerısítésére 

alkalmas, hanem a város gazdaságának élénkítésére, megítélésének, imázsának 

újrapozícionálására is.   

Csekı és szerzıtársai (Csekı et al., 2004) ugyanakkor nyomatékosítják, hogy az Európa 

Kulturális Fıvárosa nem fesztivál jellegő megmutatkozás, nem szabad ezért csak egy 11-12 

hónapra kibıvített fesztiválként kezelni. Megítélésük szerint egy nagy mőalkotás, amelynek 

maga a város és a város élete a tárgya: toposz, amely európai értéktöbbletet állít elı, és 

amelynek révén a lakosság viszonya megváltozik saját életterükhöz.  

 

Rowe és szerzıtársai a sportesemények potenciális, imázsra gyakorolt hatásai közül 

kiemelendı (Rowe et al., 1999) , jelentıs gazdasági aktivitást indukál, beleértve a város 

rekonstrukcióját, valamint hozzájárulhat az ipari jellegő felıl a szolgáltatás-orientált város 

felé történı elmozduláshoz, továbbá a sportsikerek teremthetnek egy azonosságtudatot is a 

lakosságban. Klausen (Klausen, 1999) a Lillehammer-i téli játékok kapcsán teszi azt a 
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megállapítást, hogy amilyen arculatot a játékok kapcsán a város kialakít, az sikeresen 

továbbvihetı.  

 

A szakirodalomban egyre szélesebb körő vitát gerjeszt a közpénzek sportcsapatokba 

fektetésének kérdése, a sportesemények valós gazdasági hatásának eltérı megítélése miatt. 

(Gratton et al., 2005).  Még az Olimpiák, a Futball Világ és Európai Bajnokságok pozitív 

gazdasági hatásainak megítélése is kétséges, amelyek ugyan rengeteg látogatót vonzanak; de 

elsıdleges hozadékuk a szerzık megítélése szerint a városok sport-események 

megrendezéséért folytatott versenyben a kiemelkedés.  

Lenskyj az olimpiai játékok sötétebb oldalára világít rá (Lenskyj, 2000): a szlamosodó 

területek kiürítésével, zöld területek felhasználásával, városi területek beépítése által a 

hátrányosabb szociális helyzető csoportok körülményeinek nehezítését okozza a játékokra 

való felkészülés.  

 

Tanulmányában Rowe hangsúlyozza, hogy a sportesemények kapcsán kiépülı infrastruktúra 

csak akkor lehet hatékony, ha a hosszabb távú városrekonstrukciót is szolgálja, és ez 

leginkább a lakosság, és a helyi sportcsapatok integrálásával érhetı el. Ugyanakkor ezen 

megközelítés alkalmazása a potenciálisan bevonható helyi aktorok arányához méretezett 

fejlesztést is feltételez egyben.  

 

Budapest városfejlesztési terveiben is szerepet játszó (városvezetési döntések tárgyát 

képezı) „kiugrási kísérletek” 66 a „Kulturális fıváros2010” (Budapest 2010 honlap, 2006), a 

Budapesti Olimpia projekt (Budapest Olimpia honlap, 2008) és az „Innopolisz” elnevezéső 

városfejlesztési koncepció, amelyek közelmúlt, illetve közeljövı-béli hatásai – megítélésem 

szerint - alakítják Budapest önimázsát. 

 

                                                           
66

 A politikai döntéshozatalt, mint helyi szint oldaláról a kiugrási kísérlet sikerét potenciálisan befolyásoló 
tényezıt két okból nem vizsgálom: egyrészt, nehogy az egyes célok összevetése révén tett következtetések 
bármilyen vélt elkötelezettséget sugározzanak, másrészt azért sem vizsgálom a helyi döntéshozatal elemeit, 
mert ez biztosítja a külsı, objektív szempontok alapján történı elemzést és a korábbi fejezetekben alkalmazott, 
globális szintő összehasonlításhoz való illeszkedést. 
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E projektek közül az Innopolisz stratégia egy átfogó, a gazdaságfejlesztés több dimenzióját is 

érintı, komplex célkitőzésrendszert foglal magába, amelyek mindegyike nem tekinthetı a 

kitörési kísérlet részének (vagyis nem vizsgálható kizárólag imázs-javítási célzattal). 

A korábban vázolt, három kiugrási lehetıség egymástól teljesen eltérı jellegő és a 

nemzetgazdaság különbözı gazdaságfejlesztési szektorait érintı versenybéli prioritásokat 

tartalmaznak, amelyek Budapest (és sok esetben az egész ország) egyes meglévı 

jellemvonásainak erısítésével, kiemelésével - kultúra, sport, tudomány – kívánnak 

nemzetközi versenyelınyt elérni. A koncepciókban közös elem, hogy mindegyik Budapest 

számára szeretne egy olyan „gyızelmet” illetve versenyelınyt szerezni, amellyel a 

jelenleginél nagyobb hangsúly terelıdik a magyar fıvárosra és, amelynek révén megkapja az 

esélyt – legalább átmenetileg – a nemzetközi versenyben történı, más nagyvárosoktól való, 

egyértelmő megkülönböztetı jellemvonásra. 

 

A „Kulturális fıváros2010”és a „Budapesti Olimpia 2020” projektek, mint kiugrási 

elképzelések Budapest városfejlesztési stratégiai között is meghatározó szerepet játszottak, 

játszanak.  

 

A fıváros a pályázati koncepcióban legfıbb célkitőzésként azt jelölte meg, hogy „a város 

lakói szimbolikusan és valóságosan is birtokba vegyék a Dunát”, illetve a társadalom 

támogatásának megnyerését célzó információs füzetben (Pesti Est, 2005) a mővészet és a 

tudomány mellett a mindennapi élet kultúrájának felölését, Budapest az innováció, a 

kreativitás kelet-közép-európai központjává válását fogalmazta meg üzenetként. Az elképzelt 

program számos infrastruktúra-fejlesztési tervet tartalmazott, amelyek többsége a Duna 

bevonását jelölte ki célul posztmodern, mővészetközpontú infrastrukturális elemek 

kialakítása révén a társadalmi élet körforgásába67.  

A kialakított pályázati koncepcióban véleményem szerint Budapestnek presztízskérdésként 

kellett volna kezelnie azt a tényt68, hogy a 2010-es évre vonatkozó kiírásban nem vele azonos 

                                                           
67 www.budapest2010.hu 

68
 A magyar fıváros kidolgozott projektje mellett további 10 magyar város - Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, 

Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém – nyújtotta be pályázati anyagát a Kulturális 

Fıváros címre. 
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nagyságú városok szálltak harcba a cím elnyeréséért, fıként hazai vonatkozásban. Ezt a 

nyilvánvalóan nem figyelmen kívül hagyható különbséget a fent említett információs 

füzetben még ki is emelte: „A fıvárosok elfogytával kisebb városok kapták meg a 

lehetıséget”- mintha ez Budapest számára elıny lenne a versenyben. A legfıbb üzenetek arra 

épültek, hogy Budapest sikere a meglévı adottságokra - épületeire és fıként lakóira- épülhet, 

a projekt mégis olyan monumentális beruházásokat és fejlesztéseket foglalt magában, amely 

mögött nem állt komplex gazdaságfejlesztési háttér, amely az induló ráfordításokat rövid 

idın belül képes lett volna megtéríteni. Az Európai Unió támogatásán felül a fıvárosnak 

további jelentıs források bevonására lett volna szüksége a tervek teljes körő 

megvalósításához. 

A pályázati projektben megfogalmazott célok és elképzelések azonban a városvezetés 

eredményhirdetést követıen megfogalmazott állásfoglalása alapján – ha más keretek között 

is, de megvalósításra kerülnek69.  

Az érintett gazdasági és intézményi szereplık célirányos ösztönzésével az eredeti projekt 

egyes elemei megvalósíthatók, a fıváros kulturális imázsát jelképezı elemek 

megerısíthetık; de nem bizonyítható, hogy ez a stratégia egyértelmően egy megkülönböztetı 

jellemvonás kiemelését képes elısegíteni. A kultúra és az arra épülı vonzerı eddig is 

jelentıs szerepet játszott Budapest megítélésében, ugyanakkor a régióbeli versenytársak - pl. 

Bécs, Prága – is kiemelt szerepet tulajdonítanak a kulturális értékek pozícionálásának, így a 

nemzetközi versenyben az e téren való megerısödés nem teremthet egyértelmő 

azonosíthatóságot.  

A másik vizsgált, Budapest megaesemény-céljai között szereplı kiugrási kísérlet az Olimpia, 

amelynek célja az egyre nagyobb arányban csatlakozó gazdasági szervezetek rendezvény 

megvalósítása melletti elkötelezettségének növelése, valamint a nemzet összekovácsolása a 

közös ügy érdekében. 

Az elismert személyiségeket felvonultató, televízióban sugárzott kampánysorozat fı üzenete, 

hogy az ország képes erre a teljesítményre és valóban érdemes a közös ügyet támogatni, 

hiszen az egész világ ránk figyelhet az Olimpia ideje alatt. A „Felnövünk a feladathoz!” 

                                                                                                                                                                                   

A nemzetközi bírálóbizottság döntése alapján az Európa Kulturális Fıvárosa címet Pécs, Essen és Isztambul 

nyerte el. 

69 www.budapest2010.hu 
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szlogen ugyan kicsit sejtelmes, és véleményem szerint talán elbizonytalanító is, figyelembe 

véve, hogy Prága, mint régióbeli versenytársaink egyike is benyújtotta pályázatát70 a 2016-os 

játékok megrendezésére vonatkozóan. A Fıváros fıpolgármester- helyettesei által a Fıvárosi 

Közgyőlés elé terjesztett javaslat tényként kezeli, hogy Prágánál is sokkal esélyesebbek 

vagyunk a nyerésre, ugyan ennek indokaként csak nagyon kedvezı földrajzi 

elhelyezkedésünket és a Balatont, mint a vízi sportok lehetséges, nagyon egyedi helyszínét 

hozza fel… 

 

A KKE régióban a rangos sportversenyek házigazdája cím és lehetıség elnyerése területén is 

élezıdik a verseny, miközben ezek megrendezése óriási tıkebeli és infrastrukturális 

erıforrásokat igényel, de a város nevének és elhelyezkedésének megismerésén túl nem 

biztosít hosszú távú, fenntartható versenyképességet és nem erısíti meg az átmenetileg 

„kiugró pozíció” fenntartásának lehetıségét.  

A megaeseményekre alapozott kiugrási kísérleteket Budapest, mint a globális térben 

versenyzı nagyváros stratégiai versenyhelyzetére, valamint önimázs alakítására való 

lehetséges befolyásuk okán ismertettem. 

E kiugrási kísérletek csak egy meghatározott idıpont vagy idıintervallum esetében fejtik ki 

pozícióerısítı hatásukat, illetve hosszabb távú imázs-javító szerepük nem bizonyítható.  

Megállapítható, hogy a stratégiában foglalt célok csak az adott, városok számára kiírt 

pályázat révén érhetık el, egy adott idıszakra vonatkozó pályázat sikertelen kimenetelét 

követıen kétséges, hogy folytatódik-e a stratégia megvalósítása. Bár mind a sport, mind a 

kulturális elemek megerısítése révén potenciális egyedi jellemvonás kerülhetne 

megerısítésére, speciális imázs-elemek nem kerültek megjelölésre a stratégiai anyagokban. 

Az elképzelések versenyképességre gyakorolt hatásai között nem hagyható figyelmen kívül, 

hogy a megaesemények lebonyolítása alapozható-e részben vagy egészben meglévı 

infrastruktúrára, szükséges ráfordítások rendelkezésre állnak-e, illetve hosszabb távon 

megtérülnek-e. További problémaként merülhet fel a beruházások város gazdasági 

lehetıségeihez mértsége. 

 

                                                           
70 Budapesti Olimpia honlap, 2008 
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A Kulturális Fıváros projekt hátterében nem áll egy komplex gazdaságfejlesztési program, 

amelynek segítségével az aktuális pályázati kiírásoktól függetlenül is jó eséllyel 

megvalósíthatóak lennének az eredeti célok. Bár Budapest kulturális eseményekben és 

értékekben gazdag, megállapítható, hogy a pályázati projektben foglalt, e területhez 

kapcsolódó, egyedi célok és ötletek megvalósítása nem kezdıdött meg, így ezek imázs-béli 

hatása sem tekinthetı egyértelmően pozitívnak. 

 

Még gyengébbnek értékelem az Olimpia megrendezéséhez kapcsolódó fıvárosi 

pozícionálási elképzelést, amelynek fı oka, hogy a projekt sikeres megvalósításához - a 

rendezés lehetıségének elnyerésére vonatkozó esélyeket figyelembe nem véve – óriási 

pénzügyi és infrastrukturális beruházásokra van szükség; továbbá az esemény 

megrendezésének idıszakán túl nem egyértelmő, hogy Budapestre jelentıs nemzetközi 

figyelem irányulna a kitörési kísérletnek köszönhetıen. 

 

A megaesemények megrendezésére irányuló törekvések révén Budapest „láthatóságra”, a 

régióbeli nagyvárosok közül való kiemelkedés lehetıségére törekszik.  

Megállapítható, hogy a vizsgált stratégiákban közös elem71, hogy valamilyen pályázati 

forrásból szeretnék Budapest egy-egy meglévı vagy kiaknázható jellemvonását 

megerısíteni; vagyis - mindegyik kiugrási kísérletben az állami szektor és a pályázati 

támogatások által körülhatárolt piacvezérlés mőködik, ami nem feltétlenül javítja a 

versenyképességet.  

A fenti összehasonlítás egyik célja az volt, hogy a tudásgazdaság megerısítésére alapozott 

pozícionálás más fejlesztési, kiugrási lehetıségek tükrében is vizsgálható legyen. A 

tudásgazdaság megerısítésére alapozott pozícionálás részletesebb elemzését az is indokolta, 

                                                           
71

 Közös elem továbbá a stratégiákban a Duna, mint Budapestet meghatározó természeti elem bevonása a 

megvalósítási vagy elrendezési folyamatokba, fıként a lehetséges helyszínek kiválasztása tekintetében, 
amelyek közül mindhárom stratégiában akad bıven választási lehetıség. A Duna mellett az Olimpia és az EIT 
pályázatban szerepel egy azonos szimbólum a Gellért-hegy a Szabadság-szoborral, amelyet azért tartok 
fontosnak megjegyezni, mert ez már egy apró lépés lehet abba az irányba, hogy legalább egy kis „ikon” van, 
amely Budapest azonosíthatóságát elısegítheti, ugyanakkor a Szabadság-szobrot, mint a rendszerváltás 
környékén nagyon vitatott, potenciálisan elbontásra is ítélt elemet, újrapozícionálhatja. 
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hogy a legtöbb korábban ismertetett városfejlesztési koncepció a kreatív gazdaság és a K+F 

megerısítését fontosnak tartja; ugyanakkor nem képez minden stratégiában megjelenı, 

egységes kommunikációs és tartalmi elemet. 

A következı alfejezetben azt vizsgálom, hogy az innovatív eredmények megfelelı 

rendszerbe foglalt, együttes hangsúlyozása lehetıséget teremt-e egy olyan meglévı és 

fejlesztendı érték pozícionálására Budapest esetében, amellyel a városok nemzetközi 

versenyében megırizheti, vagy javíthatja pozícióját72.  

 

5.3. Nagyvárosok kutatás-fejlesztésre alapozott várospozícionálási 
stratégiáinak tényezıi 
 

A kutatás-fejlesztés megerısítésére alapozott, sikeres nagyvárosi kiugrási kísérletek 

bemutatásával célom azon tényezık azonosítása, amelyek a magyar fıváros ilyen irányú 

stratégiájának elemzésében támpontokat jelenthetnek. 

Budapest tudásgazdaság fejlesztését célzó, Innopolisz elnevezéső koncepcióját a nemzetközi 

példákból levonható következtetések, valamint a korábbi fejezetben körülírt, város-képhez 

való illeszkedés, potenciális önimázs-alakításra gyakorolt hatás szempontjából elemzem. 

Jelen alfejezetet mintegy esettanulmányként tekintem, amelyben a kiugrási kísérlet és a 

városfejlesztési stratégia metszetében elhelyezkedı, tudásgazdaság megerısítésére alapozott 

pozícionálás lehetıségeit vizsgálom részletesebben az önimázs-alakító stratégiák közül. E 

részben mind elméleti következtetések, mind szakértıi interjúkon elhangzottak 

feldolgozásával kísérlem meg az imázs-jellegő tényezık azonosítását Budapest tudásalapú 

pozícionálási stratégiája kapcsán. 

                                                           
72

 A fenntartható, versenyképes pozícionálás csak akkor lehetséges, ha a nagyvárosi régiók megfelelı 

együttmőködéseket tartanak fenn a városkörnyéki területekkel, amely a globális versenyhez a 
méretgazdaságosságot biztosítja számukra (Tosics, 2008). A kohéziós politika önkormányzatokat (városi) 
érintı célkitőzései között is kiemelt szerepet kap a tudásgazdaság helyi szinteken való erısítése, és a 
fenntartható fejlıdés új hangsúlyai, kihívásai (Hervainé Szabó, 2005a). A nagyvárosi régiók növekedésénél a 
fentiek korlátozó tényezıkként is megjelenhetnek. 
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5.3.1. A nagyvárosi régiók tudásalapú fejlesztésének elméleti alapjai 
 

A tudomány döntı fontosságú tényezıvé vált a 20. század végére az egyes országok 

elınyeinek és vállalataik világgazdasági versenyhelyzetének kialakításában. Az új technikák 

elterjedése, kiváltképpen az információ térhódítása önmagában is a nemzetközivé válás 

egyik fı forrása lett. A tudomány és a technika nagy befolyást gyakorolt a nemzetközi 

politikai rendszer mőködésére is, fıként a hidegháború ideje alatt (Gál et al., 1994). 

 

Az új gazdaság fogalmának bevezetéséhez a legszélesebb körő és a legtöbb lehetséges 

értelmezést figyelembe vevı meghatározást Szalavetztıl találtam (Szalavetz, 2004): 

Az amerikai konjunktúra idıszakára vonatkozó periódust az információtechnológiai 

forradalom vívmányaiból vezették le, és úgy feltételezték, hogy ha a gazdaságot növekedési 

pályára terelı tényezık növekedése fennmarad, akkor a gazdaság sebezhetısége csökken. 

Ennek kapcsán elemzık megállapították, hogy az új gazdaságban nem érvényesek többé a 

konvencionális gazdasági törvényszerőségek (csökkenı hozadék helyett növekvı hozadék 

jelenik meg73, hosszabb ún. Kondratyev ciklusok jelennek meg74).  

                                                           
73

 Nem érvényes a csökkenı hozadék törvénye, hiszen az információ és a tudás, mint termelési input nem 

veszít a használat során értékébıl. Másrészt a tudásinputot növelve, a régi tudásmodulokat új tudásmodulokkal 

kombinálva komoly esély nyílik arra, hogy minıségileg magasabb rendő, értékesebb output legyen az 

eredmény.  

Csökkenı hozadék helyett növekvı hozadék jelenik meg, hiszen az új gazdaság tipikus outputjainak elıállítási 

költsége jelentıs fix (fejlesztési) és csekély változó költségtényezıkbıl tevıdik össze. A növekvı hozadék 

világában ezzel szemben „hálózati hatás” érvényesül: minél nagyobb az adott rendszert/terméket felhasználók 

száma, annál értékesebb az egyes felhasználó számára. 

74 Az információtechnológiai forradalom új hosszú, ún. Kondratyev ciklust indított el a világgazdaságban, 

amely kapcsán a legfontosabb kérdés, hogy mely ország miként fog és tud ebben a versenyben részt venni, és 

vajon a fejlett országok teljesítményének további konvergenciáját erısíti-e az információtechnológiai 

forradalom, vagy éppen ellenkezıleg. 
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Az új gazdaság második értelmezése az információtechnológia75 növekvı szerepére utal, 

azonban a világgazdaságban 120-130 ország sem fejlesztıként, sem felhasználóként, 

alkalmazóként nem képes az új gazdaság termékeinek befogadására. Eközben a verseny 

leginkább az IKT szektorban és annak vívmányai, kutatási eredményei köré csoportosul. 

Castells újszerő megközelítésben összegzi a nagyvárosok fejlıdésének ellentmondásait 

(Castells, 2004): szerinte új típusú dualizmus alakult ki, amely egyfajtaképpen újratermeli a 

társadalmi szakadékokat  az új gazdaság folymataiba integrálódott és az abból kimaradt 

területek lakói között. 

Castells példaként említi az olcsó munkaerıt, amely nagyon vonzó lehet a befektetık 

számára, de nem releváns, ha nem piacorientált termelésbe vagy nem nemzetközi 

ellátórendszerekbe integrálódik. Emiatt a „szegény népesség” nem fér hozzá a szükséges 

piacokhoz, a nyersanyagoknak és a mezıgazdasági termékeknek csökken a jelentısége a 

gyártott termékek és az információs szolgáltatásokhoz képest. 

Értelmezésében ma már egy „elsı világról” (dinamikus, nemzetközi kapcsolatokra épülı) és 

egy „negyedik világról” (mellızhetı, nem releváns) beszélhetünk. Megítélése szerint a 

feszültség a két világ között – az erıforráshoz való hozzáférés hiánya és annak elosztó 

szerepkörei között húzódó óriási különbségen túl – az alapvetı értékekhez (bőnügyek 

megítélése, vallási és politikai ideológiák különbözısége, a nemzeti érdekek jelentısége) 

való viszonyulás alapvetı eltérései okán generálódik. 

A fejlett országokban elvégzett vizsgálatok rámutattak, hogy a globális verseny hatására a 

tudásintenzív tevékenységek térben koncentrálódnak. Részben ezek ellenhatásaként, a 

végrehajtó jellegő (rutinszerő) tevékenységek dekoncentrálódnak, fıleg a fejlıdı 

országokba kerülnek. (Lengyel, 2007)  

A tudásalapú gazdaságban jelenleg is formálódó új nemzetközi munkamegosztást a 

regionális specializáció, a tudásteremtés és - alkalmazás eltérı jegyei határozzák meg. 

Ezáltal a centrum-periféria viszonyok egy magasabb szinten, de lényegében újjászületnek 

(Lengyel, 2003). 

 

                                                           
75 Az új gazdaság, tudásgazdaság, valamint a kvaterner szektor szinonim fogalmakként szerepelnek a dolgozat 
további részeiben. 
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Az új gazdaság új üzleti modelleket létrejöttét indította el. A vállalatok és a kereskedelembe 

kerülı javak egyre nagyobb részét immateriális tényezık határozzák meg, új gazdasági 

erıforrás-rendszert alkotva ezzel, amelynek legfıbb erıforrása az intellektuális tıke ( a 

gazdasági szereplık nem anyagi jellegő, tıkésíthetı erıforrásai).  

 

A vagyonfelhalmozás egyre növekvı mértékben tudásalapú tevékenységbıl eredeztethetı 

(Evdokia, 1999; Somosi, 2005), így a gazdaságok egyre jobban függnek a szellemi 

képességektıl. 

 

A gazdasági együttmőködések jellegét érintı változások közül az egyik legfontosabb az 

egyetemek szerepének egy új felfogása. 

A vállalkozó egyetem kialakulásához (entrepreneurial university) az ún. második forradalom 

lejátszódására volt szükség az akadémiai szférában: (az elsı forradalom során az oktatási 

tevékenységek kiegészültek kutatással), manapság pedig a kutatás során keletkezett értékek 

„való életben való” tesztelése az igazi kihívás (Etkowitz-Leydesdorff, 1997, OECD, 1998). 

A vállalkozások és a kutatás-fejlesztési intézmények közötti együttmőködés nemcsak az 

üzleti siker, hanem a régiók versenyképességének záloga is, hiszen a kevésbé fejlettebb 

térségekben ezek a kutatási eredmények nem jutnak el a magánszektor vállalataihoz, vagy 

nem helyben hasznosulnak.  

Egy adott térségben koncentrálódó technológiai, mőszaki és gazdasági tudás pozitív 

externália az ott mőködı vállalkozások számára. Az e téren elérhetı, legnagyobb 

versenyelınyök elérését számos támogatási és ösztönzési forma révén igyekszenek a 

kormányzatok elısegíteni.  

 

A fejlett országokban napjainkban a termelékenység növekedése mintegy 80 százalékban az 

innováció, illetve a tudástranszfer valamilyen formájának köszönhetı (Cooke,  2007), a 

globális versenyben pedig nem-materiális javak (intangible assets), illetve a tudásalapú 

gazdasághoz kötıdı új fogalmak jelentek meg, mint pl.a látens tudás (tacit knowledge, 

Braczyk et al., 1998), a tudásalkalmazó és a tudástermelı régió. (OECD, 2001) 
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Az innovációs elméletek térgazdaságtani megközelítéseit alkalmazó kutatásoknak az egyik 

fı iránya, hogy rávilágítsanak a regionális és a technológiai fejlıdés között meglévı szoros 

korrelációra, illetve a regionális innovációs potenciál, a regionális tudásbázisok (egyetemek) 

és az innovációs hálózatok kapcsolatára (Gál, 2005). 

 

A kvaterner szektor sikerességében kiemelkedı szerepet játszó szereplık tudásgazdaság 

megerısítését célzó kapcsolatait legátfogóbban a triple helix modell jellemzi, amely 

(Rodrigues, 2002, Kodama et al., 1999, Senker, 2001) három szféra: az egyetemi-

tudományos, a gazdasági szféra és a kormányzati szervek hármas kapcsolatán keresztül alkot 

komplex innovációs elméletet. Fı megállapítása, hogy e három egység folyamatos 

kommunikációja, együttmőködése és egymással harmonizáló stratégia alkotása biztosítja 

mindhárom szektor fejlıdését, a tudásteremtı régiók kialakításához ezek a feltételek 

elengedhetetlenek. 

Jordan a modellre vonatkozó megállapítása szerint szükséges a három szektor egymásba 

való átmenete: tevékenységeik közötti átfedés, a szervezeti korlátok eltörlése. E szektorok 

egymásra utaltsága egyértelmően a globális verseny miatt következhet be, ez a fejlett régiók 

válasza a globális fejlıdésre.(Jordan, 2007) 

A modell cselekvési irányt mutat a tudásalapú gazdasági rendszerek kialakításához, a három 

szektor közötti folyamatos és reflexív kapcsolat ad dinamikát a fejlıdésnek. (Lengyel, 2005) 

Az egyetemnek egyszerre kell befogadónak és küldınek lennie, csak így tud kapcsolódni a 

globális gazdaságba; korlát lehet azonban, ha a tudástermékek kifejlesztéséhez szükséges 

szolgáltatások nem kellı mértékben vagy minıségben állnak rendelkezésre (pl. labor) piaci 

elégtelenség. (Bajmóczy, 2005) 

 

Az új gazdaság kapcsán bemutatott fogalomrendszer tartalmát összegezve megállapítható, 

hogy a tudásalapú gazdaság egy olyan rendszer, amelyben nemcsak a szőkebben vett 

tudásiparok, hanem valamennyi gazdasági szegmens növekedését lényegileg a 

tudástranszfer eredményessége határozza meg. 
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5.3.2. Sikeres, tudás-alapú pozícionálásra alapozott városfejlesztési modellek 

 
Az alábbiakban olyan városfejlesztési modelleket ismertetek, amelyek révén egyes 

nagyvárosok sikeres pozícionálásának alapja a tudásalapú gazdaság fejlesztése, megerısítése 

volt. 

Célom annak bemutatása, hogy a nagyvárosok fejlıdési ütemének fenntarthatóságában 

milyen szerepet tölthetnek be a különbözı városfejlesztési célkitőzések és a város 

nemzetközi megítélésének, pozíciójának javítását célzó stratégiák.  

A kutatás-fejlesztést a várospozícionálásban, mint fejlıdést elısegítı tényezıt, és potenciális 

nemzetközi versenyelınyt elemzem. 

 

Egy adott nagyváros tudásalapú versenyképessége részét képezi a nagyvárosi innovációs 

potenciálnak (Grosz - Rechnitzer, 2005, Nauwelares, 1995, European Research Advisory 

Board, 2005), amely magában foglalja azokat a tényezıket egy adott nagyváros esetében, 

amelyek az „innovációs teljesítményt fokozzák, illetve akadályozzák”. A nagyvárosi 

innovációs potenciál kiemelt szerepet játszik egy nagyváros versenyképességében és 

termelékenységében; fejlesztésében fontos szerepe van a humán-erıforrás fejlesztésének, a 

kutatás-fejlesztés, a beszállítók és a piac más szereplıi közötti hálózati 

együttmőködéseknek.  

 

A szakirodalomban a tudásalapú gazdaságra, vagy K+F-szektorra alapozott 

városfejlesztéseket leggyakrabban a technológiai parkként, vagy a technopoliszként 

definiálják. 

 

A technopolisz (Buzás, 2007) kutatási kapacitások és csúcstechnológiai 

termelıtevékenységek térbeli koncentrációját jelenti egy adott városban vagy szőkebb 

környékén. Jellemzıen a terület vagy kutatói létszám növekedésével vesz fel a technopolisz 

városi funkciókat, bár bizonyos esetekben lehetséges, hogy egy meglévı település 
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szerkezete alakul át olyan módon, hogy technopolisznak tekinthetı. A technopoliszok 

spontán módon is kialakulhatnak (hiszen az innovációs teljesítményt javítja, ha a rendszer 

szereplıi térben egymáshoz közel helyezkednek el, és ezt a szereplık spontán módon 

érzékelik), de többnyire tudatos közösségi beavatkozás eredményei. 

 

A két típus definíciójának elkülönítéséhez Buzás értelmezését vettem alapul, amelynek 

alapján a technopolisz jelentését a technológiai inkubátortól, valamint a technológiai parktól 

való különbözıség alapján határozta meg; miszerint a technopolisz (Buzás, 2007): 

• egy egész várost vagy városrészt jelent térbeli kiterjedés szempontjából,  

• az alapvetı szereplık között kutatóintézetek, oktatási intézmények, technológiaalapú 

nagyvállalatok és KKV-k vannak jelen,  

• az inkubációs funkciók alapvetıen alacsony szintőek, de jellemzıen több 

technológiai park és technológiai inkubátor is része a technopolisznak, 

• a technopolisz tehát fıként abban különbözik a technológiai parktól, hogy céljai 

elérése érdekében az egész város vagy régió releváns erıforrásait integrálja. 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Európa ipari körzeteirıl és az új 

tudásalapú hálózatokról (Európai Szociális és Gazdasági Bizottság, 2005) kiemeli, hogy új 

szemlélető „metakörzetek” kialakulása várható: A „metakörzetek” sokfélék, fı jellemzıik a 

vállalkozói hálózatok és a klaszterek mőködése.  

Kiemelik az innovációs pólusok szerepét, amelyek „a vállalkozások, képzési központok és 

köz- vagy magán-kutatóintézmények meghatározott földrajzi területen belül megvalósuló, 

szoros együttmőködési társulása, … közös projekteket hajt végre, kiváltva a helyi szereplık 

különbözı szinergiáit” - idézi Lengyel.(Lengyel, 2007) 

 

A lisszaboni stratégia révén került elıtérbe a tudásalapú gazdaság, a versenyképesség 

javítása a gazdaságpolitikába, amelynek alapvetı célrendszerét a pólusprogramok is 

integrálták. 
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A tudásalapú gazdaságban új nemzetközi és regionális versenyforma alakult ki, amelyben 

elsısorban a tudásalapú kompetenciák kritikus tömegével rendelkezı városok tudnak részt 

venni hivatkozik Barta Varga megállapításaira (Barta et al., 2007b; Varga 2004).  

 

A legtöbb nagyváros esetében a magas koncentrációjú termelékenységet és a magas 

képzettségi szintet az ipari igényeknek megfelelı egyetemi hálózatok és magas szintő 

kutatóközpontok biztosítják. (Sassen, 1994; Savitch, 1996) 

Az elmélet lényege, hogy az egyetem valóban tud hatni a technológia-transzfer révén a 

jövedelem-és foglalkoztatási szintre. Pozitív szignifikáns kapcsolat mutatható ki az 

akadémiai közegben folyó kutatások és a kvartener szektorban bekövetkezett 

gazdaságnövekedés között (Bajmóczy, 2005). 

Ehhez azonban a K+F kapacitás és ipari jelenlét kritikus lokális tömege szükséges. Az USA-

ban, nagyvárosi térségekre vonatkoztatva végzett vizsgálatok legalább 3 ezer kutató, 3 

milliós lakosságszám és 40 ezer iparági alkalmazott szükségességét állapították meg az 

innovációs diverzitás biztosításához. (OECD, 1998) 

Nyilvánvaló, hogy az USA-beli metropoliszokra megállapított arányok csak kevés esetben 

teljesülnek európai nagyvárosok esetén, azonban jól illusztrálják a hatékony tudásgazdaság 

mőködéséhez szükséges koncentrációs nagyságrendeket.  

 

A legismertebb modell a kutatás-fejlesztésre és innovációra alapozott városfejlesztésre 

kétségtelenül az amerikai Szilikon-völgy (Velibeyoglu, 2000; Castells et al., 2004). A San 

Francisco-i öböl déli részén elterülı, valójában egészen sík terület az 1970-es évektıl, az ott 

elhelyezkedı számtalan piacvezetı mikroelektronikai, integrált áramkört gyártó és 

számítástechnikai cég központja és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások székhelye alapján 

kapta a „völgy” nevet. Története az egyetemi hallgatók helyi vállalkozásoknál történı 

munkavállalásának, illetve saját cégek létrehozásának ösztönzésével kezdıdött a 20. század 

legelején76. Az 1970-es évekre számos, mára már globális megavállalattá vált cég – köztük 

az Intel, az IBM –kezdte meg itt vagy telepítette ide mőködését, kutatóbázist vagy 

kutatóközpontot is létrehozva. 

                                                           
76 Ilyen cégként indult pl. a Hewlett-Packard is, amely azóta nemzetközi óriáscégként mőködik. 
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Mára a Szilikon-völgy 330.000 high-tech iparban dolgozót foglalkoztat, mintegy 6000 

mőszaki PhD végzettségőt és a világ legsikeresebb és leglegendásabb klaszterei közé 

tartozik. 

Magas képzettségő szellemi bázisát és annak folyamatos növelését, utánpótlását olyan 

világszínvonalú egyetemek biztosítják, mint a Berkeley, a Stanford és a Santa Clara. 

Castells (Castells et al., 2004) a kiváló egyetemek, mint alapbázisok jelenlétét, az 

alkalmazható tudományos és technológiai vívmányokat, a magasan képzett, 

nagymennyiségő munkaerı, valamint technológiai laborok jelenlétét tartja a legfontosabb 

összetevıknek a Szilikon-völgy sikerében. 

 

Európában az elsı technopolisz Franciaországban jött létre, Sophia Antipolis néven  

(Innovation Champions Network, 2004, Talentis, 2004), egy régi ipari hagyományokkal 

nem, csak egy fiatal egyetemmel és nemzetközi hírő idegenforgalommal rendelkezett. A 

technopolisz mőködését megalapozó tudományos park Laffitte 1960-ban született 

tanulmányának koncepcióját alkalmazva jött létre, abban az idıszakban, amikor Párizs 

továbbterjedésének megfékezésére esett a hangsúly, továbbá szükség volt más régiók 

fejlesztésére, a regionális különbségek mérséklésére. (Egyed, 2009) 

A Cote d’Azur-i ipar fejlıdéséhez három multinacionális vállalat, az IBM, a Thompson és a 

Texas Instruments betelepülése nagymértékben hozzájárult, a tudományos park létrehozása 

után további települések is csatlakoztak a technopoliszhoz.  

Sophia Antipolis harmonikus módon egyesíti a gazdaságot, a képzést, a lakóhelyet a kultúrát 

és a pihenést, mára mintegy 1200 cég, fıként a csúcstechnológia területén, valamint 50 

kutatási és oktatási intézet mőködik a területen; leginkább az informatikai-távközlési és 

biotechnológiához kapcsolódó kutatási területek erısödtek meg. A technopolisz növekedése 

fıként a külföldi tulajdonú vállalkozások betelepülésének volt köszönhetı.  

 

 

Európában még egy „klasszikusnak” tekinthetı technopolisz jött létre (Castells, 1998, 

Castells et al., 2004; Velibeyoglu, 2000), amelyet a szakirodalom gyakran - sajátos 
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jellemvonásai miatt - Cambridge Phenomenon-ként említ. Cambridge régóta egyetemi és 

vásárváros volt, az 1960-as, ’70-es években a londoni túlzsúfoltságból az emberek egy része 

a cambridge-i régióba költözött és az olcsóbb munkaerı az új generációs ipart is 

idevonzotta. 

Számos csúcstechnológiai cég települt ide, az egyetem új karokkal bıvült, de a cégek helyi 

tulajdonban voltak és nem engedték egy bizonyos szinten túl külföldi és multinacionális 

cégek betelepülését, mivel a fı koncepció a város sajátos, harmonikus jellegének megırzése 

volt. Mindezek ellenére ma is itt a legnagyobb a GDP és a legalacsonyabb a 

munkanélküliség az Egyesült Királyságban. 

 

Japán technopolisz programjának elindításában is nagy szerepet játszott a fıvárosra 

nehezedı nyomás enyhítése, valamint a régiók közötti fejlettségbeli különbségek 

mérséklésének célja; mindamellett, hogy az egész ország versenyképességét is az új 

iparágakhoz kapcsolódó kutatásokban világszínvonalú eredmények elérése révén igyekeztek 

erısíteni. 

Tsukuba városa Tokiótól mintegy 60 km-re fekszik – gyakorlatilag az egész várost oktatási 

és kutatási intézményekbıl, valamint a köréjük épült üzleti, lakó és pihenı-negyedekbıl áll 

(Infopark Zrt, 2007, Buzás, 2007; Velibeyoglu, 2000). 1963-ban döntött a japán kormány 

Tsukuba, a „tudományos város” létrehozásáról, vagyis ez a fejlesztés még elızte a japán 

technopolisz - programot, célja kettıs volt: egyrészt a Tokióra nehezedı urbanizációs 

nyomás enyhítése, másrészt pedig egy világszínvonalú tudományos város létrehozása, amely 

a kutatóknak is élhetıbb körülményeket biztosít.  

Japán technopolisz - programja 1983-ban indult el (2007, Velibeyoglu, 2000; Cooke, 2001, 

Infopark Zrt.), amely célozta a fıvárostól távolabb esı részek és technológiai kapacitások 

megújítását, ugyanis a II. világháborút követıen Tokió, Oszaka és Nagoja metropolitánus 

térségére óriási nyomás nehezedett az egyre növekvı lakosság miatt. A regionális 

fejlesztésben az egyenlıtlenség mérséklése mellett, az alapkutatások dominanciájának 

enyhítése és az alkalmazott kutatásokban - légi közlekedés, biotechnológia, őrkutatás – 

világvezetı szerep betöltése is cél volt, vagyis a csúcstechnológiai iparra épülı 

régiófejlesztés. Ez az új típusú városfejlesztés még egy akadémiai magra, ipari parkokra és 

lakóövezetekre épült, ennek továbbfejlesztéseként 1986-ban jelent meg a „Minkatsu”- 
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törvény, amelynek célja már a kutató és üzleti inkubációs központok létesítése volt a 

csúcstechnológiai ipar elımozdítása céljából – bérelhetı laboratóriumok és más központi 

szolgáltatások elérhetıségét biztosították. 1987-ben pedig létrehoztak Tsukubával 

párhuzamosan egy újabb tudományvárost, Osaka régió számára (Kansai), amelynek legfıbb 

célja a magánszektor bevonása volt a legfıbb fejlesztésekbe.  

A legnagyobb sikereket az 1980-as évek végétıl a félvezetık és az integrált áramkörök, 

majd a hozzájuk kapcsolódó ipari és kutatási tevékenységek területén a „Szilícium-

szigetként” is emlegetett Kyushu szigeten fekvı Kumamoto és Oita érték el, amelyek 

könnyedén vonzották az olyan nagy cégek betelepülését is olcsó munkaerejükre alapozva, 

mint a Texas Instruments, valamint a Mitsubishi Electronics. 

 

Castells és Hall a 21. század elején, technopoliszokról (Castells, Hall, 2004) írt könyvükben 

a Szilikon-völgyhöz hasonló képzıdményeket, a bennük koncentrálódó csúcstechnológiai 

cégek és a létrejött klaszterek motivációit vizsgálva megállapították, hogy a 

„technopoliszok” üzletpolitikáinak induló elemei földrajzilag távol esı helyeken is 

azonosak. Seitinger szintén a technopoliszok kialakulásának körülményeit vizsgáló 

(Seitinger, 2004) tanulmányában megállapította, hogy az 1990-es években létrejött 

„technopoliszok” újraformálták a városok látképét, majd a városok belsı kapcsolatait 

azáltal, hogy olyan új interakciók keletkeztek, amelyek a vállalatok és intézmények kereszt-

termelékenységét használták ki magasabb szintő innovációs folyamatok kialakítására. Ezzel 

új globális trendek kialakulását készítették elı, amelyben a verseny a nagyvárosok között 

tehetséges és magasan képzett munkaerıért folyik. Seitinger ugyanakkor ázsiai – malajziai, 

koreai és szingapúri – technológiai fejlıdésre alapozott városfejlesztések jellemzıit 

vizsgálva arra hívja fel a figyelmet, hogy e nagyvárosok a technológiai fejlesztések területén 

sokkal gyorsabb fejlıdési utat jártak be, mint a „klasszikus” technopoliszok. Hasonló 

következtetésre jutott a technopoliszok által „lebontott és épített” határok problematikáját 

elemzı tanulmányában Jackson (Jackson, 2004), aki szintén ezen ázsiai fejlesztések 

dinamikusságát vizsgálta. Megállapította ugyanakkor, hogy – bár egyes 

információtechnológiai termékek kereskedelmében világvezetı szerepet töltenek be -, 

számos kutatási kapacitásuk is kiépült, a K+F terén meglévı eredményeik tekintetében csak 

nagyon szők területeken tudják „lehagyni” amerikai vagy japán versenytársaikat. 
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Ugyanakkor e „résterületek” – megfelelı pozícionálás mellett – jelenthetnek dinamikus 

kiugrási tartalékokat is. 

 

Major a budapesti Infopark létrehozását megelızıen készített ismertetı tanulmányt (Major, 

2003) a finn infoparkok általános jellemzıirıl. Az elkészített elemzésnek az volt a 

hipotézise, hogy a finnországi modellek megalakulása, mőködése, valamint a finn 

gazdaságban és oktatásban betöltött szerepük a Magyarországon akkor alakulóban lévı, 

hasonló intézmény számára „közeli, valós, jól modellezhetı, követhetı mintát jelenthet”. 

Véleményem szerint a két ország hasonlóságaira alapozott megközelítés erıltetett; hiszen – 

ahogy a szerzı is összefoglalta – a két ország adottságai közötti legfıbb különbségek a gyors 

felfutási technikai tradíciókat, a II. világháború utáni eltérı gazdasági-politikai fejlıdésben, 

valamint a ’70-es években a finn gazdaságban bekövetkezett információs robbanásban 

rejlenek. A gazdasági robbanás alapja az egyetemi oktatás, valamint a tudás és gyakorlat 

eredményes közelítése, és az erre alapozott vállalkozói szellem volt, amelynek révén 

Finnországban az ország egészét lefedı, hálózatszerően mőködı infoparkok vannak 

 

E parkok már nem a néhány nagyvárosban megjelent óriási urbanizációs nyomást 

ellensúlyozandó jöttek létre, de jelentıs szerepük volt az egyes régiók versenyképességének 

növelésében.  

Az ún. infoparkok az adott térség felsıoktatási intézményeire, mint tudományos központok 

hátországára támaszkodnak, céljuk a megszerzett, magas szintő tudás illetve kutatási 

eredmények üzletileg is eredményes hasznosítása. Fı feladatuk a tudásalapú vállalkozások 

elindítása, és munkahelyek teremtése az adott térségben. Infrastruktúrát, inkubációs 

szolgáltatásokat, megjelenési fórumokat, valamint hálózati és kapcsolati lehetıségeket 

biztosítanak a vállalkozások számára.  

Minden finn infopark önmagában is rendszert alkot, ugyanakkor beilleszkedik egy átfogó, 

országos, tudásközpont rendszerbe, és nemzetközi illeszkedésük révén a gazdasági hatást 

multiplikatív hatással erısítik; sikeres mőködésük tehát állami és önkormányzati érdek is. 
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A finn infoparkok megteremtésében a koncepciónak fontos része volt, hogy nem új 

pénzforrások elıteremtése a cél, hanem a meglévı erıforrások újrarendezésével, 

megfelelı új rendszerbe foglalásával, megsokszorozott gazdasági eredmény. 

 

Hasonló koncepció mentén jött létre a budapesti Infopark, illetve ezt az üzenetet közvetítette 

a Tudapest - Innopolisz stratégia is (Studio Metropolitana, 2006; Dezsı, 2006, Keresztély, 

2002); melyek szerint régóta megerısítendı jellemvonásai lehetnek Magyarországnak, 

illetve Budapestnek a tudományos eredmények77. 

A Magyarországon létrejött tudásközpontok kutatási területeiben valóban kísérteties 

hasonlóság jött létre a finn tudásközpontokéval, tehát Major hipotézise ilyen módon 

igazolást nyert.   

 

Az ismertetett példák alátámasztják, hogy a technológiai és tudásalapú fejlesztésekre 

alapozott stratégiák a városok közötti konvergencia felerısödéséhez vezetnek, vagyis: az 

azonos szektorokban, ágazatokban versenyképes, (vagy azokban versenyképesség elérését 

célzó) nagyvárosok hasonulnak egymáshoz városfejlesztési stratégiáik tekintetében. 

Ugyanakkor mindegyik nagyváros valamely egyedi jellemvonás, kiemelkedı eredmény vagy 

sajátos tényezıkombináció révén igyekszik elınyre szert tenni és pozícióját stabilizálni a 

globális városversenyben. E két megközelítés, a stratégiák hasonulása (egyetemekre, 

többségében külföldi tulajdonú cégekre épített kutatás-fejlesztés, valamint a régiók közötti 

különbségek mérséklésére alapozott beavatkozás a befektetés-ösztönzésbe), valamint az 

egyedi, megkülönböztetı jellemvonás keresése - egymásnak ellentmondó folyamatok. Csak 

akkor vezethetnek egy adott nagyváros pozíciójának megerısítéséhez, és nem követı 

másoláshoz, ha valós speciális, egyedi versenytényezıre alapozzák azt. 

Elméleti úton bizonyítható, hogy a tudásgazdaság fejlesztése számos nagyváros nemzetközi 

pozícióját alapozta meg. Megítélésem szerint csak egyedi résterület megerısítése, kiemelése 

esetén lehet önálló kiugrási lehetıség a tudásalapú pozícionálás.  

                                                           
77

 Finquelievich felveti, hogy a tudásalapú gazdaságban olyan városok is elıtörhetnek speciális területeken, 

amelyek eddig nem emelkedtek ki a globális városhierarchiákban gyengébb gazdasági teljesítményük 
okán.(Finquelievich, 2003) 
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A bemutatott példák alapján megállapítható, hogy a nemzetközi versenyben lehetséges a 

tudásalapú versenyképességre alapozott várospozícionálás révén globális sikereket elérni.  

 

Kérdés, hogy a magyar fıváros tud-e olyan résterületet találni a kutatás-fejlesztésben, 

amelynek révén nemzetközi vagy globális sikereket érhet el, legyőrve sok a sok évtizedes 

stratégiai megalapozás hiányát, hiszen a bemutatott nyugati városfejlesztési modellek 

alapjait szinte kivétel nélkül az 1960-as, 1970-es években rakták le, Budapest esetében pedig 

még csak most formálódik stratégiává a tudásalapú városfejlesztésre irányuló pozícionálás. 
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5.3.3. Budapest tudásalapú gazdaságfejlesztésre alapozott stratégiai 
koncepciója 
 

Az ismertetett nyugati modellek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a K+F-re, 

valamint a tudáslapú gazdaságban rejlı potenciálok megfelelı kihasználására alapozott 

várospozícionálás révén a nemzetközi várospiacon lehetséges a „kiugrás”, vagyis a 

kiemelkedı pozíció elérése. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a tudásalapú 

gazdaságban elért, stabil pozíciók szinte minden esetben több évtizedes folyamatok 

eredményeként alakultak ki, illetve stabilizálódtak. 

 

A támogatási rendszerekben elvárásként jelenik meg, hogy az európai nagyvárosok új 

szerepköröket alakítsanak ki, amelyben külön hangsúlyt kell, hogy kapjon a talán egyetlen 

európai dimenzióval rendelkezı nagyvárosunkkal, Budapesttel78 (Rechnitzer, 2007). 

 

Az Innopolisz stratégiai koncepcióban foglalt elképzeléseket kizárólag a város egyedi, 

megkülönböztetı jellemvonásának kialakítására, ezáltal önimázs-alakításra gyakorolt 

potenciális hatása szempontjából elemzem. 

Nem célom tehát az e térn meglévı képességek nemzetközi viszonylatban történı, egzakt 

összevetése, illetve a szektor mőködésének, problémáinak feltárása. A program korábban 

ismertetett, més városfejlesztési célkitőzésekhez való illeszkedését vizsgálom csak, a 

nemzetközi térben közvetített imázs formálására gyakorolt hatás alapján.  

                                                           

78 Az innovációk regionális terjedése és adaptációja szoros kapcsolatban van az egyes nemzetgazdaságok 
fejlettségéi szintjével, tehát a városhálózatnak, az annak felszereltségében rejlı tényezıknek meghatározó 
szerepük van. Ha feltételezzük, hogy az újdonságok a magasan fejlett országok kisszámú centrumából indulnak 
ki, akkor az innovációk nemzetközi terjedésére, így azoknak a fejlıdı, átmeneti országokban való 
megtelepedésére is az a jellemzı, hogy elsıként a fejlett centrumok veszik át a növekedést hordozó elemeket. 
(Rechnitzer, 2007)) 
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Hazai regionális és városokkal foglalkozó kutatások is bizonyították, hogy a fıváros 

megerısítése nélkül nem, vagy csak nagyon lassan történik meg a további nagyközpontok 

alakulása, illetve növelhetı az egész városhálózat aktivitása79. (Grosz et al., 2005) 

A hazai régiók és nagyvárosok innovációs potenciáljára vonatkozó felmérés (Csizmadia et 

al., 2005) egyik fı összegzése szerint a kutatás-fejlesztés regionális sajátosságai jól tükrözik 

a magyar térszerkezetbıl következı, abban tartósan meglévı különbségeket, s egyben 

hiányosságokat. A területi különbségek Magyarországon sajátosak, hiszen döntıen a 

fıváros-vidék relációban érvényesülnek. A tudás, és ezzel az innovációt serkentı 

intézmények, szereplık tehát a fıvárosban koncentrálódnak, a rendszerváltás óta sem történt 

meg az igazi áttörés, látványos területi hálózatalakítás a kutatás-fejlesztésben80.  

Lukovics a Cambridge-i Egyetem ökonometriai modelleken alapuló tipizálása szerint 

(Lukovics, 2005) a magyar fıváros a tudásközpont régiók közé tartozik, míg a többi hat 

magyar régió a termelıhely régió csoportba. 

 

Budapest esetében – a hazai városhálózatra jellemzı más tényezık eloszlásához hasonlóan – 

a tudásgazdaság feltételeinek és potenciális szereplıinek koncentrációja nagyon magas 

értéket ér el, amely determinálja a fıvárost az egész magyar gazdaság kutatás-fejlesztés és 

innováció területén meglévı és fejleszthetı értékeinek összefogására, és együttes erısítésére. 

E városjellemzıt igyekszik megragadni és kiemelni az Innopolisz koncepció, amely 

Budapest kutatás-fejlesztésre alapozott kiugrási stratégiáját képezi, valamint egy komplex 

gazdaságfejlesztési mechanizmust is megfogalmaz81. 

                                                           
79 E nyilvánvaló szándéknak ellentmond a lakosság általános véleménye Budapestre vonatkozóan. Ld. 
korábban hivatkozott felmérés (Eurobarometer, 2007). 
80 E megállapítást követıen alakultak ki a magyarországi tudásközpontok, amelyek ilyen típusú hálózat 
kialakítását is célozták. Hogy az elmúlt néhány év alatt mennyire sikerült, a késıbbiekben ismertetett szakértıi 
megkérdezés ad választ. 
81

 A tudásgazdaság „helyzetbe hozására” Magyarországon nem csak egy nagyszabású projektterv került 

kidolgozásra: 2003-ban nagy médianyilvánosságot kapott a Talentis program, amelynek ideája a Zsámbéki- 

medencében a „Magyar Szilícium-völgy”, illetve Közép-Európa elsı tudásközpontjának létrehozása 2020-ig 

(volt). A projekt azonban a 2003-as indulás óta (Oknyomozó honlap, 2008.) nem tud elırehaladást felmutatni a 

tudományos miliı kialakításának területén, kizárólag ingatlanfejlesztések indultak el. Megítélésem szerint 

bármilyen erıfeszítések történnek is a következı idıszakban, kis eséllyel győlhet össze olyan koncentrált és jól 
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A program a tudásgazdaság erısítésére koncentrál, az innovatív vállalkozások, intézmények 

és a kutatás-fejlesztési szektor alkotó összefogása révén olyan „szellemi termékek” 

létrehozását célozza, amelyek piaci hasznosulásuk révén Budapest gazdasági 

teljesítıképességét fokozzák82. A koncepció jövıképének fontos eleme, hogy e Pólus-

program erısíti Budapest nemzetközi láthatóságát és a magyar fıváros adottságai révén az 

EU tudásgazdaságának fontos nemzetközi központjává válik.  

Olyan tudásalapú fejlesztésekre épülı hálózatok alkotását vízionálja, amely folyamatos 

megújulásra képes eredményei révén; egyre több szereplıt kapcsol be és azok piaci és 

tudományos igényei szerint fejleszti tovább kapacitásait és termékeit. Az Innopolisz program 

Budapest „kapu” és „híd” szerepeit hivatott erısíteni, mind hazánkban, mind pedig a KKE 

régióban.  

A koncepció legfıbb szereplıi a városban jelenlévı kutatóintézetek, egyetemi kutatóhelyek 

és a 2000-es évek elején létrehozott, speciális szakmai területen való kiemelkedı elméleti és 

gyakorlati tudás kiépítését és koncentrálását célzó tudásközpontok. A stratégiában foglalt 

célok szerint az összefogás egyre nagyobb arányú piaci szereplı válik érdekeltté a 

fejlesztésben, bár a várakozásokhoz képest elmaradt a cégek bekapcsolódása a stratégia 

megjelenésének idıszakában83.  

 

A program „nagyívőségéhez” kevésbé illeszkedik a várospozícionálás tárgyköréhez 

kapcsolódó célrendszer, amely alapján úgy tőnhet, hogy a stratégia nem minden esetben vet 

számot a potenciális nemzetközi versenytársakkal, mintha csak a magyar fıváros országon 

belüli pozícióját lenne hivatott megerısíteni (Dezsı, 2006; Benedek, 2006): 

 

• „A fıvárosi egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia olyan szellemi 

erıforrásokkal rendelkeznek, amelyek szinergikus hatását ki kell használni, hogy 

Budapest ezáltal versenyelınyre tegyen szert a gazdasági fejlıdést elısegítı 

innováció terén, 
                                                                                                                                                                                   

szervezett tudásbázis, amely Budapest esetében szerves fejlıdés eredményképpen létrejött a tudásgazdaság 

szereplıi között.  

82 Budapest Pólus honlap, 2007 
83 Index honlap, 2007 
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• Budapest Innopoliszként – az innováció és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális 

fejlesztések segítségével – kapjon olyan karaktert, amely a közép-európai régióban 

különleges, vezetı szerephez juttatja.” 

 

Véleményem szerint, ha Budapest nemzetközi versenyben való kitörését célozza ez a 

stratégia, akkor nem elegendı csak a KKE versenytársakhoz képest különleges, vezetı 

szerep elérését célozni, hiszen az elızı fejezetekben ismertetett mutatók szerint pont e 

nagyvárosokkal vagyunk egy stratégiai csoportban a nemzetközi verseny számos területén. 

Az Innopolisz stratégia nem kellıképpen határozott ugyanis a tekintetben, hogy milyen 

konkrétabb kutatás-fejlesztési területen, vagy milyen eredmények tekintetében célozza a 

vezetı szerep elérését. E pontosítás hiányában a megjelölt célkitőzés nagyon szolgálhatja 

konkrét lépések megtételét. 

Nem határolja körül azt sem, hogy mely városokkal száll Budapest versenybe a 

tudásgazdaság területén meglévı adottságaival. 

A koncepció további kritikájaként fogalmazható meg az is, hogy az egyértelmő, 

nemzetközi várospiacon való beazonosíthatóságot nagymértékben megnehezítheti a nem 

egyetlen „hívószó” hozzárendelése a programhoz (Innopolisz és a Tudapest). Az is 

megállapítható, hogy a városfejlesztési program hivatalos, 2006. novemberi bemutatása óta 

a médiumokban és más, a célközönség által gyakran látogatott helyeken és megjelenési 

fórumokon keveset szerepelnek e megnevezések. 

Az egyértelmő megkülönböztetı jellemvonás kialakításának egyik alapfeltétele a kvázi 

márkanévként alkalmazható, egyértelmő, letisztult, és következetesen használt program-

megnevezés. Ennek hiányában a stratégiai program kommunikációs szempontú hatóereje 

mindenképpen csorbul. 

A koncepció gyengeségei között azonosítottam továbbá, hogy megítélésem szerint a 

nemzetközileg a kutatás-fejlesztés területén már sikereket elért nagyvárosok tudásalapú 

stratégiáinak mechanizmusait alkalmazza a koncepció. A fentiekben körülírt konkrétumok 

nélkül inkább csak elméleti megközelítésként fogható fel a stratégiai anyag, amely nem 

alkalmas a szereplık célirányos cselekvésre ösztönzésére. 
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Az Innopolis koncepció városkép alakítására gyakorolt potenciális hatásában további 

gyengeség az, hogy jelen kitörési stratégia a fıváros más területeken meglévı céljaihoz való 

illeszkedését nem kezeli. 

 

Mindazonáltal, amennyiben az elképzelés innovációs hálózati célkitőzései teljesülnek, és a 

piaci cégek számára is hasznosítható eredmények növekedését idézik elı, a koncepció 

gazdaságfejlesztési tartalma jelentıs mértékben hozzájárulhat Budapest gazdasági, illetve 

tudásgazdaság területén elért pozíciójának, nemzetközi besorolásának javításához. 

 

5.3.4. Budapest kutatás-fejlesztési pozíciójának szakértıi megítélése  
 

A kutatás-fejlesztési szektor megerısítésére alapozott városfejlesztési koncepció 

célrendszerét, és az egységes, könnyen azonosítható városkép kialakítására gyakorolt 

potenciális hatásait, hiányosságait az elızı alfejezetben ismertettem. 

A kutatás-fejlesztési területén célzott várospozícionálás vonatkozásában jelen dolgozat 

keretében empirikus kutatás egyetlen kiválasztott célcsoport körében készült, amely 

elsısorban a kutatási pozícióit befolyásoló tényezık, valamint az e kiugrási kísérlethez 

kapcsolódó szakértıi várakozások feltárását szolgálja.  

A 2008 nyarán, a hazai tudásközpontok vezetıinek körében készített szakértıi interjúk 

eredményeinek bemutatásával további célom olyan kutatási kérdések felvázolása, amelyek a 

gyakorlat oldaláról megfogalmazott elvárások, megítélések feltárásával segíthetik a 

tudásgazdaság fejlesztésére alapozott kiugrási stratégia továbbvitelét, az egyes célcsoportok 

jobb integrációját a mechanizmusok fejlesztésébe. 

A szakértıi interjúk egy még megerısítésre szoruló, de a városfejlesztési stratégiákban 

kulcsszerepet betöltı területhez – a tudásgazdaság pozícionálásához – kapcsolódó 

várakozások empirikus úton történı vizsgálatához módszertani következtetések és további 

vizsgálandó kérdések összegzését célozzák. 

Egy olyan jellemzıhöz kapcsolódó imázs belsı, érintett szereplık általi megítélésének 

feltérképezését szolgálják, amely Budapest pozícionálása szempontjából egy régóta 
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meglévı, megerısítésre szoruló, illetve az Innopolis koncepció alapján újrapozícionálandó84 

értéket jelenthet.  

 

 

5.3.4.1. A kiválasztott szakértıi csoport megítélésének relevanciája és a 
vizsgálható szakértıi csoportok azonosítása 

 

A következıkben ismertetem a megkérdezett szakértıi csoport kiválasztását, valamint 

Budapest kutatási pozíciójára vonatkozó megítéléseik relevanciáját igazoló elméleteket, és 

szekunder kutatási eredményeket. 

 

Az innovációs járulék alkalmazási szabályainak, hasznossága érvényesülésének 

tárgykörében készítettek a magyarországi kutatóközpontok vezetıi körében felmérést 

(Antoni et al, 2008), amelynek a kutatási imázs tárgykörében végzett vizsgálatra is 

vonatkoztatható eredményei közül kiemelendı, hogy a kutatóközpontok85 vezetıi kimerítı 

és átfogó ismeretekkel rendelkeznek K+F szektort illetıen. 

A tudásközpontok magyarországi megalakulását megelızıen, 2002 ıszén szervezett 

nemzetközi konferencia vonatkozó megállapításai az ipari-akadémiai (egyetemi) 

együttmőködések kelet-közép-európai országokban fennálló helyzetének feltérképezésére 

(Borsi et al, 2002) az alábbiak: 

 

• Bár a legtöbb egyetem nyitott az iparral közös kutatások irányába, a nyugati hasonló 

típusú kapcsolatok jellegéhez képesti különbség a konferencián nyilatkozó szakértık 

tapasztalatai alapján nagymértékő. 

                                                           
84 Hasonló megközelítést tartalmaz Garrison (Garrison, 2006) exponenciális marketing fogalma, melynek fı 
jelentése, hogy nem teljesen új vagy más dologba kell fogni, hanem inkább olyan marketingtevékenységet 
jelent, amelyeknek a lendülete és hatása exponenciálisan növekszik, nem pedig csökken a stratégia 
végrehajtása során. 

 
85 Itt nemcsak a tudásközpontok szerepeltek a megkeresett kutatóközpontok között. 
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• A konferencia résztvevı szakértık megítélése szerint Magyarországon az átmenettıl 

kezdve intenzívebben kellett volna szabályozni az innovációs folyamatokat. 

• A kétoldalú kapcsolatok szintje nemcsak ország, hanem intézményfüggı is. 

• A jelenlévı szakértık a kétoldalú kapcsolatok esetében potenciális akadályként 

emelték ki az alapkutatások magas arányát és a kutatók oktatási túlterheltségét86. 

 

Barta és szerzıtársai (Barta et al, 2007a) 2007-ben indítottak egy szakértıi lekérdezést 

(nemzetközi együttmőködés keretében) a hazánkban mőködı, kutatás-fejlesztéssel (is) 

foglalkozó cégek vezetıi körében, e cégek telephely-választási stratégiáinak, Budapest és 

többi a magyar kutatóvárossal kapcsolatos attitődjeinek feltárására. E kutatás eredményei 

vélhetıen összevethetık lesznek87 a kétoldalú kapcsolatok (ipari-egyetemi) erısítésére 

létrehozott kutatóközpontok vezetıi körében kapott megkérdezések következtetéseivel. 

 

Gál ipari – egyetemi együttmőködések legfıbb motivációit feltáró kutatásában az alábbi 

tényezıket azonosította (Gál, 2007b alapján): 

 

• Az egyetemeknek az egyre csökkenı állami támogatások mellett egyéb bevételi 

forrásokra is szükségük van, miközben az ipari versenyképesség záloga a tudás lett. 

• A K+F személyzetnek egyre növekszik a költsége, ezért az egyetemeken növekszik 

is a kényszer az ipari együttmőködésekre, miközben az iparnak a versenyképes tudás 

megszerzése érdekében szüksége van az akadémiai tapasztalatok integrálására. 

• A kutatáshoz szükséges infrastruktúra közös állami-ipari megfinanszírozása mindkét 

fél versenyképességének záloga lehet. 

 

 

A Calvert-Patel szerzıpáros úgy vélte, hogy az együttmőködések természetébıl fakadóan 

csak szakértıi megkérdezésekkel vizsgálható a triple-helix kapcsolatok jellege és hatásfoka. 

                                                           
86

 Dıry e negatív hatást erısítendı már 1996-ban tendenciaként írja le a kutató, tudós létszám csökkenését, 

akik inkább az iparban helyezkedtek el az alulfinanszírozottság okán. (Dıry, 1996) 

87 A kutatás még nem zárult le. 



  
  

130 

(Calvert-Patel, 2002). Hasonló következtetésre jutott Johnson (Johnson, 2007) kiegészítve 

azzal, hogy az együttmőködések ráfordításai és eredményei számszerősíthetık, de 

multiplikatív hatásukat leginkább a tudásgazdaság szereplıinek visszajelzései tükrözik. Ez is 

megerısített abban, hogy Budapest kutatási pozíciója kapcsán az egyetemi-ipari 

együttmőködések megítélését szakértıi interjúk segítségével vizsgáljam. 

 

Az ismertetett kutatások, elméletek eredményei alapján megállapítható, hogy a 

tudásgazdaság állapotának jellemzésében nagy szerepet játszik az ipari - akadémiai szféra 

kutatás-fejlesztési célú együttmőködésében résztvevı szakértık megítélése és várakozásai. 

 

A kutatási pozíció megítélése a fentiek alapján kizárólag interdiszciplináris 

megközelítésben, szakértıi mintán keresztül elemezhetı, hiszen nemcsak a regionális 

gazdasággal kapcsolatos, gazdaságfejlesztési és városelméleti következtetések integrálását 

igényli, hanem a kutatás-fejlesztés eredményeinek és a gazdaság e területén meglévı 

együttmőködések eredményességének, kapcsolódó tudománypolitikai kérdéseknek objektív 

értékelését is feltételezi.. 

 

Nagyon átfogó megközelítést igényel azon célcsoportok kiválasztása, akik szakértelmük, a 

területhez kapcsolódó tapasztalataik révén képesek megítélni Budapest illetve Magyarország 

kutatási pozícióját, az e szektorban rejlı lehetıségeket; ugyanakkor kellı jártassággal, 

széleskörő információkkal rendelkeznek az általános pozíció objektív megítélését illetıen is. 

 

Budapest nemzetközi térben közvetített kutatási pozíciójára vonatkozó teljes körő belsı 

(hazai) szakértıi megítélés kialakítása a kutatás-fejlesztési szektor a tudásgazdaság 

meghatározó szereplıinek lekérdezése révén valósítható meg88: 

                                                           
88

 Hasonló célcsoportokat határozott meg Calvert –Patel, aki szakértıi interjúk alapján igazolta, hogy az iparral 

való szoros együttmőködések nem érintik hátrányosan az egyetemi kutatások minıségét (Calvert-Patel,2002). 
A szerzıpáros úgy vélte, hogy az együttmőködések természetébıl fakadóan csak szakértıi megkérdezésekkel 
vizsgálható ez a fajta együttmőködés jellege és hatásfoka. 
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• Magyarországon mőködı, kutatás-fejlesztéssel (is) foglalkozó multinacionális cégek 

vezetıi vagy kutatási vezetıi, 

• magyarországi tudásközpontok89 vezetıi, 

• egyéb, a tudásközpontok elıtt létrejött kutatóközpontok vezetıi, 

• tevékenységüket alapvetıen kutatás-fejlesztésre alapozó spin-off és start-up 

vállalkozások vezetıi90, 

• egyetemek kutatási területékért (is) felelıs stratégiai vezetıi, 

• Magyarország kutatás-fejlesztési stratégiájának alakításáért felelıs 

intézményvezetık. 

 

A doktori kutatás keretében a fentiekben meghatározott célcsoportok közül egyet 

kiválasztva, a magyarországi tudásközpontok vezetıi kerültek megkérdezésre, szakértıi 

interjúk keretében, amely szakértıi csoport kiválasztásának fı indokai – a hivatkozott 

kutatásokban és elméletekben meghatározottakon túl - az alábbiak: 

A hazai tudásközpontok vezetıinek lekérdezésébıl származó adatok feldolgozásával egy 

olyan „pilot study” készíthetı, amelynek tapasztalatai és következtetései alapján a 

fentiekben körülírt, teljes szakértıi kör lekérdezése elıkészíthetıvé válik, egy esetleges 

késıbbi, disszertáción kívüli kutatást megalapozva. A tesztelési céllal készült lekérdezés 

                                                                                                                                                                                   

 
89 A magyarországi tudásközpontok életre hívásának céljai között a következı, a K+F-alapú pozícionálás 
szempontjából figyelembe vehetı szempontok szerepeltek: olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok 
létrehozása, amelyek vállalkozásokkal és más, kutatással, innovációval foglalkozó szervezetekkel 
együttmőködve, nemzetközi színvonalú, fókuszált kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket tudnak 
végezni. Ezek a központok intenzíven együttmőködnek a gazdasági szférával, ösztönzıleg hatnak a régiók 
technológiai és gazdasági fejlıdésére.  

A tudásközpontok létrehozásának (és az alapítást segítı állami támogatás elnyerésének) feltétele minden 
esetben az adott tudományterület(ek)hez kapcsolódó, ipari szférában mőködı cégekkel közösen vállalt 
feladatok meghatározása volt, amelyek megvalósítására 3-4 éves kezdeti (inkubációs) periódusokat határoztak 
meg. Az inkubációs periódusokat követıen (illetve több esetben már azon belül) e központoknak a K+F 
eredményeik üzleti hasznosítása a feladata a piaci versenyképességhez. 

 

90 Magyarországon a kis-és középvállalkozások tevékenységében a kutatások részaránya nagyon alacsoy 
mértékő (Barta et al, 2007), ezért a kutatási-fejlesztési területhez kapcsolódóan nagyon nehéz lenne a 
megítélésük vizsgálata. Senker egyetemi-vállalati együttmőködések körében végzett kutatásának 
következtetéseképpen megállapította (Senker, 2001), hogy – bár az együtt végzett kutatások mindkét fél 
számára elınyösek lennének – az egyetemek többnyire vonakodnak a kis-és középvállalkozásokkal való 
egyúttmőködésektıl. 
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révén széleskörő információ nyerhetı Budapest K+F-alapú pozícióját befolyásoló tényezık 

vonatkozásában vonatkozóan. 

A tudásközpontok vezetıinek Budapest K+F-alapú pozíciójára vonatkozó megítélése 

vélhetıen egyszerre képes integrálni a hazai egyetemi kutatóhelyek, a Magyarországon 

mőködı ipari kutatóhelyek és a velük való együttmőködés, valamint a kutatás-fejlesztés 

stratégiai irányait meghatározó és a kutatási támogatások felosztását koordináló állami 

szervekkel való együttmőködés tapasztalatait. 

A hazai, K+F-fel foglalkozó szakértık csoportjai közül ez az ún. triple-helix kapcsolatok 

eredményességét vélhetıen az egyik legátfogóbban megítélni képes célcsoport91: 

A kiválasztott célcsoport körében hazánkban még nem történt ezirányú szakértıi 

lekérdezés, pedig véleményem szerint mind a kutatás-fejlesztési szakemberek, mind pedig a 

terület döntéshozói hasznos információkat, visszajelzéseket nyerhetnek a szakértık szakmai 

célú megkérdezése által.  

 

A szakértıi csoport megkérdezése során a budapestiek körében a teljes minta elérésére 

törekedtem92; néhány vidéki városban mőködı tudásközpont vezetıjét is bevonva a 

lekérdezésbe annak biztosítása érdekében, hogy a budapesti és nem budapesti szakértık 

kutatási pozícióra vonatkozó, esetlegesen eltérı megítélése kapcsán információ legyen 

nyerhetı. 

5.3.4.2. A kiválasztott célcsoport körében elvégzett kutatás módszertani jellege, 
várospozícióra vonatkoztatható és további kutatásokban alkalmazható 
következtetései 

 

Az interjúvázlat (6. sz. melléklet) a potenciális válaszok tematikai körülhatárolása érdekében 

a legtöbb esetben elıre definiált válaszlehetıségek szerepeltek, azonban a szakértıi interjúk 

alkalmával minden esetben nyitottan fogadtam az ezekhez képest eltérı vagy kiegészítı 

                                                           
91

 Vágási és szerzıtársai szerint (Vágási et al., 2006) a mőszaki, tudományos és innovatív ötletek 

hasznosulásához szükség van a társadalom oldaláról nyitottságra a tudomány és a technológia irányába, 
valamint az ötletek továbbviteléhez szükség van tudományos és akadémiai közösségek közötti megfelelı 
kommunikációra és együttmőködésre; amely szintén alátámasztja a célcsoport kiválasztásának indoklását. 

 
92 A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapján (NKTH honlap, 2008) fellelhetı információk szerint 
jelenleg 9 tudásközpont mőködik Budapesten. E célcsoporton belül a dolgozat jelen verziójának lezárásáig 9 
szakértıi interjú lefolytatására került sor. A megkérdezett szakértık neve, munkahelye, pozíciója és az interjúk 
dátuma az 5. sz. mellékletben található. 
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válaszokat, amelyek révén hasznos észrevételeket, megjegyzéseket, javaslatokat kaptam, 

amelyek a feldolgozás, illetve a kutatás jövıbeli folytatásakor beépülhetnek a kibıvített 

lekérdezési folyamatba. 

 

A pilot lekérdezés tulajdonképpen mintegy tesztelése annak, hogy milyen módszertani, 

tartalmi változások szükségesek egy jövıbeli, teljes körő, minden fentiekben megjelölt 

célcsoport szakértıi lekérdezéséhez, milyen ajánlások, visszacsatolások fogalmazhatóak 

meg a K+F szektor döntéshozói és a városfejlesztési szakemberek számára a tudásalapú 

várospozícionálást célzó koncepció továbbfejlesztésére.  

A struktúrált kérdıívre alapozott interjúvázlat Budapest általános pozíciójának, imázsának 

megítélése felıl, fokozatosan haladnak a kutatási pozíció és a tudásközpontok – így a 

triple-helix kapcsolatok - ennek formálásában betöltött szerepe felé.  

 

A fenti témacsoportokhoz tartozó kérdésekre93 a szakértıi interjúk során kapott válaszokat 

horizontális módszerrel haladva, csoportonként összegeztem. 

Az egyes kérdések kapcsán nyert információkat elsısorban aszerint emeltem ki, hogy 

mennyire vonatkoztathatók a városfejlesztési koncepció értékelésére, vagy Budapest 

nemzetközi térben közvetített imázsa kapcsán befolyásoló tényezıkre.  

A kérdésekre kapott válaszok – tesztelési céllal készült lekérdezéshez képest – azért kerültek 

részletesen bemutatásra, hogy a kutatás megjelölt további célcsoportok körében történı 

folytatása esetén mélyebb elıkészíthetıséget szolgáljanak, körvonalazzanak lehetséges 

kutatási kérdéseket. 

A szakértıi interjúk soán kapott válaszok közül csak a város imázs-alapú, általános 

pozíciója, valamint az Innopolis koncepció vonatkozásában értékelhetı, illetve egy 

kövekezı kutatás során alapul vehetı válaszokat emeltem ki. 

A budapesti és nem budapesti szakértık megítélését csak abban az esetben választottam 

szét, ha válaszaikban releváns különbség mutatkozott. 

                                                           
93 Lásd interjúvázlat az 6.sz. mellékletben. 
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Budapest legfıbb vonzerejének a nemzetközi versenyben a megkérdezett szakértık a város 

földrajzi elhelyezkedését tartják, valamint a második és harmadik helyeken a megfelelıen 

képzett munkaerı, és a város általános imázsa szerepeltek94. A megkérdezett szakértık 

többsége fontos vonzerınek tartotta a döntési-intézményi és hatalmi rendszer jelenlétét. E 

tényezı fontosságának hangsúlyozása a késıbbi kérdések kapcsán is megemlítésre került, de 

gyakran, mint a „rövid kapcsolati utak” és a politikai befolyás alatt álló folyamatok 

szinonimája. 

Egyetlen szakértı sem jelölte meg vonzerınek az üzleti és akadémiai szféra 

együttmőködését, sıt, olyan megjegyzés is elıfordult a tényezı vonatkozásában, hogy szinte 

nem is létezik együttmőködés e két szféra között.  

Nagyon alacsony számú említést kaptak az adó-és költségelınyök, mint a nemzetközi 

városversenyben potenciális vonzerık, hasonlóan gyenge értékkel szerepelt az infrastruktúra 

fejlettsége és a tıkepotenciál is. 

A magas szintő üzleti és tudásigényes szolgáltatások, valamint a K+F-et támogató 

szolgáltatások (kutatóintézetek) jelenlétét a szakértık egy része tartotta csak kiemelten 

fontosnak a magyar fıváros nemzetközi versenyképessége szempontjából. 

Kiemelték ugyan a magas szintő koncentrációt és az agglomeráció fokát a Budapest 

pozícióját meghatározó tényezık közül; amely gyakran olyan magyarázatokkal egészült ki a 

nem budapesti szakértık körében, hogy: „a fontos vállalkozások Budapesten 

koncentrálódnak és nem hajlandóak lejönni”, vagy hasonló megjegyzés a kutatók 

koncentráltságára vonatkozóan, miszerint ”egy-egy jó kutató miatt nem jönnek vidékre”. 

 

A szakértık meghatározó hányada szerint Budapest „közepes jelentıségő nagyváros, számos 

európai” szerepkörrel. 

 

A megkérdezett szakértık ugyanakkor úgy vélik, hogy Budapest K+F-alapú pozíciója 

jelentıs mértékben meghatározza hazánk egészének e területen való megítélését.  

                                                           
94 Az „egyéb” vonzerık között néhány szakértı kiemelte Budapest építészeti adottságait.  
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Budapest és a KKE fıváros versenytársainak egymáshoz képesti, K+F-alapú pozíciójára 

vonatkozó állítások kapcsán több szakértı, szinte egybehangzó kiegészítést tett95: >>a 

potenciálok alapján nem kizárt a KKE országokon belül egy K+F győrő létrejötte, azonban 

nagyon gyenge, vagy sok területen nem létezik az együttmőködés ezen országok, városok 

között<<.  A szakértık megítélése szerint e régióban a magas tudományos teljesítménnyel 

rendelkezı városgyőrő kialakulása közepes valószínőségő. 

 

A megkérdezett szakértık megítélése szerint Budapest pozíciója a kutatás-fejlesztés 

területén azonos KKE versenytársaiéval, egy kivétellel erısen helytállónak tartották ezt az 

állítást; miközben a magyar fıvárost nem tartották kiemelkedınek e területen a 

posztszocialista fıvárosokhoz képest. 

Nem volt egybehangzó jelen szakértıi kör megítélése annak tekintetében, hogy szellemi 

potenciálja, adottságai révén Budapest az ország K+F-alapú pozíciójának javításában, 

erısítésében „motor” szerepet tölt be, vagy pedig csak gazdasági ereje révén van 

többletfunkciója, és a kutatás-fejlesztési szektor helyzetét csak a többi magyar nagyvárossal 

együtt képes javítani – e megállapításokat ugyanis egyenlı arányban választották96. 

A tudásalapú gazdaság erısítésére alapozott városfejlesztés legfıbb elınyei között a 

válaszadók legtöbbször az akadémiai szektor, fıként a régi, elismert és nagy egyetemek 

koncentrált jelenlétét említették, mint a tudásalapú gazdaság potenciális „alapköveit”. Több 

vezetı emelte ki az egyetemi és vállalati (elsısorban multinacionális cégek) kutatóhelyek 

számának megnövekedését, valamint az Infopark kialakítását, és a magas szintő szellemi (jó 

képzettségő) bázis elérhetıségét. Elınyként jelölték meg Budapest döntési, illetve gazdasági 

központ szerepét. 

A megkérdezett szakértık nagyon gyakran a kapcsolati hálózatokat, a rövid kapcsolati 

utakat is kiemelték, azonban nem minden esetben pozitívumként, hanem olyan adottságként, 

                                                           
95 Nem szó szerinti idézés, az adott megállapítás kapcsán tett kiegészítések összefoglalása. 
96 A közel azonos számban, más-más válaszlehetıségek megadásának lehet oka a viszonylag kis minta is, 
ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni, hogy Budapest pozíciójának megítélése az imázs-indikátor  mutatókra 
alapozott vizsgálat kapcsán is „köztes” kategóriába került; az elemzésbe bevont mutatók alapján a magyar 
fıváros stratégiai helyzetérıl nem volt egyértelmően megállapítható, hogy potenciális követı avagy lemaradó. 
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amely jelentıs mértékben meghatározza a kutatás-fejlesztés folyamatainak irányait, 

alakulását is. 

A célcsoport megítélése szerint túl sok és túlságosan szerteágazó célok kerültek 

megjelölésre, amelyek folyamatosan változnak, és ezek a legkevésbé járulnak hozzá a 

fıváros versenyképes jellemzıinek erısítéséhez. 

Meglepı, de a lekérdezésbe bevont szakértık szinte egyetlen olyan tulajdonságot sem 

említettek, amely magas-szintő, a tudásalapú gazdaságot támogató szolgáltatások 

jelenlétére, vagy a szereplık magas együttmőködési képességére, vagy esetleg magas 

szintő K+F projektekre, azok eredményeire utalnának. 

 

A tudásgazdaság versenyképességéhez hiányzó tényezık beazonosítását célzó kérdésre,  a 

szakértık által adott válaszokat azok jellege szerint a következı csoportokba soroltam:  

 

Közvetlenül a kutatás-fejlesztési szektorhoz kapcsolódó, javítandóknak ítélt tényezık: 

• szükség lenne a vállalati vezetıik innovatív képességének erısítésére,   

• a többségében külföldi tulajdonú, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek magyarországi 

vezetıinek szők a mozgásterük,      

• a kutatók életkörülményeinek a nyugati színvonalhoz mért különbsége nagyon nagy, 

amely a tehetséges kutatók esetében felveti a Magyarországon maradás kérdését,  

• hiányzik az integráló szerep a K+F-ben,       

• egyes kutatóhelyek izoláltak,        

• szükség lenne a gazdasági szereplıkkel való együttmőködés szélesítése és gyakorlati 

eredmények irányába való terelése, 

• sok esetben hiányzik a megfelelı kutatási infrastruktúra. 

 

A tudományos eredmények pozícionálása kapcsán javítandónak ítélt tényezık: 

• a tudományos eredmények, nemzetközi projektek kapcsán gyakran befolyásoló tényezı 

az európai döntéshozataltól mért távolság, 

• kevés a nemzetközi viszonylatban elismert tudományos-kutatási eredmény, 
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• hiányoznak a jelentıs nemzetközi potenciállal rendelkezı témák, 

• a nemzetközi „porondokon” való jobb, egyedibb fellépések hiányoznak (a másodlagos 

szerepköröket említi). 

 

A szektor szabályozórendszere, valamint a városfejlesztési stratégiák kapcsán 

javítandónak ítélt tényezık: 

• további, a K+F együttmőködéseket elısegítı adókedvezményre lenne szükség, 

• a folyamatosan megújuló célok nem járulnak hozzá a hosszú távon is sikeres stratégiák 

kialakításához; kevesebb cél kitőzésére lenne szükség és azok megvalósítására, 

• az iparilag hasznosítható eredmények létrehozását a hazai szabályrendszer nem 

támogatja kellıképpen, 

• a pályázati rendszer egyszerősítésére volna szükség az eredményesebb hazai és 

nemzetközi tendereken való induláshoz, 

• a politikai változásoktól a lehetı legnagyobb mértékben függetleníteni kellene a szektor 

fejlıdését. 

 

A szakértık által Budapest tudásalapú gazdaság területén tapasztalható elınyeiként felsorolt 

tényezık, valamint a megjelölt hiányosságok és javítandó tényezık alapján megállapítható, 

hogy leginkább a kutatás-fejlesztésben rejlı potenciálok kihasználását, a lehetıségek, 

megfelelı kitörési utak megtalálását érzik bizonytalannak a megkérdezett vezetık, amely 

tényezık hiányát számos szabályozási és stratégiai körülmény is nehezít. 

E célcsoport megítélése ellentmond annak, hogy a város jövıképét megfogalmazó 

különbözı stratégiai anyagokban (Városfejlesztési Koncepció, Innopolisz Stratégia, stb.) a 

tudásalapú gazdaság meglévı eredményeire, együttmőködési képességeire alapozott kiugrási 

lehetıség, mint a városversenyben egyedülálló potenciál került megfogalmazásra. 

 

A megkérdezett szakértık a legkevésbé azzal az állítással értettek egyet, hogy a kutatás-

fejlesztési szektor az ország gazdaságának egyik húzóágazata. Hasonlóan gyengének 

értékelték a kutatási eredmények kereslet-kínálati viszonyokhoz való illeszkedését; többen 

úgy vélték, hogy a piaci igényeknek „nincs köze a kutatási eredményekhez”, de kaptam 
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olyan kiegészítı észrevételt is, hogy természetesen a piaci szféra által irányított, illetve a 

vállalatok által megrendelt kutatások esetében a keresleti elvárásoknak megfelelıen 

alakulnak az eredmények. 

Nagyon alacsony szintőnek tartják az üzleti és a tudományos szféra együttmőködésének 

szintjét a kölcsönösen hasznosítható eredmények érdekében, amely megerısíti az elsı 

kérdés kapcsán (Budapest legfıbb vonzereje a nemzetközi versenyben) ugyanezen tartalmú 

megállapításokhoz tartozó említések alacsony számát. A szektor véleményük szerint a 

finanszírozási struktúra nehézségeit is magában hordozza. 

A szakértık gyengének tartják az összefüggést a legdinamikusabban fejlıdı 

tudományterületek és a legdinamikusabb gazdasági ágazatok között, vagyis szerintük a 

kutatási irányok nem képezik le a gazdasági szektorok igényeit, továbbá több vezetı 

megjegyezte, hogy nem tudja igazán a magyar gazdaságban értelmezni a „dinamikusan 

növekvı gazdasági ágazatok” fogalmát. (Úgy vélem, ezen megállapítás kapcsán 

szükségszerő a kutatás esetleges további szakaszaiban tartalmi pontosítás.) 

Az állami szerepvállalás súlyát és a jogi-intézményi háttér erısségét közepes erısségőnek 

tartották a megkérdezett szakértık, amely megítélés általam feltételezett fıbb okai között a 

döntéshozatal „kevéssé befolyásolható” volta, illetve a „pont elegendı ezeknek a 

szerepvállalása” attitőd visszatükrözıdése szerepel. 

A tudományos eredmények pozícióra gyakorolt hatása tekintetében sem javult a kutatás-

fejlesztési szektor megítélése: a megkérdezett szakértık közül néhányan úgy vélték, hogy 

nemzetközileg elismertek és ismertek a magyar kutatási eredmények – bár ez esetekben is 

hozzátették, hogy gyakran évtizedekkel korábbi, kiemelkedı magyar tudományos 

eredményeket ismernek csak a külföldiek -, többségük mégis inkább közepes értékőnek, 

vagy annál is rosszabbnak tartotta a magyar tudomány megítélését. 

Szinte az összes megkérdezett szakértı közepes mértékben tartja csak meghatározónak a 

magyar kutatási eredményeket az európai kutatások összességében, és még kevésbé tartja 

kiemelkedınek a magyar kutatási eredményeket a KKE régión belül, mint Budapestet a 

KKE fıvárosok között.  
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A megkérdezett szakértık – egy kivétellel – az ipari-üzleti bevezetésre is alkalmas, kutatási 

eredmények koncentrációján alapuló befektetés-növekedésben láttak olyan „kiugrási 

potenciált”, amely alkalmas lehet jelentıs javulást okozni Budapest nemzetközi 

pozíciójában. Ezen egybehangzó állásfoglalás fakadhat véleményem szerint abból is, hogy a 

megkérdezett szakértık saját területük versenyképességét pozitívabban ítélik meg, 

ugyanakkor az is megállapítható, hogy ahhoz képest, hogy a szektor egészére vonatkozó 

megállapításaik több negatív megállapítást is tartalmaztak, nem teljesen pesszimista a 

kutatás-fejlesztésben rejlı potenciálok kihasználásának jövıképe. 

Több szakértı ugyanakkor kiegészítésképpen elmondta, hogy a kulturális elemek 

megerısítését mindezekkel párhuzamosan nagyon fontosnak tartja, hiszen ezek nagyon 

fontos jellemvonásai a magyar fıvárosnak és jelentıs vonzerıt képviselnek a turizmus 

szempontjából. 

A megkérdezett vezetık nemcsak „kiugrási potenciált” látnak a kutatás-fejlesztési 

eredményekre alapozott városfejlesztésben, hanem jelentıs többségük úgy ítéli meg, hogy a 

tudományos-kutatási eredmények régóta megerısítendı jelzıi Budapest imázsának, amelyre 

irányuló stratégia nemzetközi sikert is eredményezhet a városok versenyében. 

Látható tehát, hogy interjúalanyaim szilárdan hisznek a kutatás-fejlesztési szektorra 

alapozott várospozícionálás sikerében, ugyanakkor a korábbi kérdéseikre adott válaszaikban 

kifejtették, hogy a városfejlesztési stratégia túlságosan szerteágazó és folyamatosan változó, 

amely nem kedvez a hosszú távú sikeres eredmények megalapozásának. 

A városfejlesztési stratégiákban megjelölt húzóágazatokat illetıen a megkérdezett vezetık 

nagyobb hányada úgy érzi, hogy túl sok stratégiai terület került meghatározásra, ami fókusz-

nélküliséget eredményez a város kutatás-fejlesztési pozícionálásában.  

Ugyanakkor a megkérdezettek egy kisebb hányada – osztva a fenti megállapítást – úgy véli, 

hogy a több tudományterület megjelölése egészséges versenyt teremt és hozzájárul az igazán 

versenyképes ágazatok kiválasztásához. 

Látható, hogy a megkérdezett szakértık minden egyes kérdés kapcsán megerısítették, 

hogy elképzelhetınek tartják a K+F-alapú városfejlesztést, ugyanakkor számos 

bizonytalanságot tükröznek válaszaik: 
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• Szükség lenne hosszú távú, kevés, de a szektor lehetıségeit megerısítı, biztosító 

városfejlesztési, stratégiai célkitőzésekre, 

• Ha még csak „elvi”, koncepcióbeli elképzelések szintjén létezik az e szektor sikerére 

alapozott kiugrás, és nem egyértelmő, hogy melyek a legversenyképesebb 

tudományterületek; véleményem szerint nagyon nehéz sikeres, nemzetközi stratégiát 

kialakítani, amelynek révén a magyar fıváros egyedi vonásai megerısíthetıvé 

válnának a nemzetközi versenyben. 

 

A fentiekben körülírt kiugrási lehetıség megvalósítását elképzelhetınek tartják… 

A mőszaki tudományterületeket, valamint az orvos- és élettudományokat kiemelkedı 

többségben jelölték meg a válaszadók; ezeken belül pedig úgy vélik, hogy a 

legversenyképesebbek a több terület határán lévı kutatások lehetnek (pl. orvostechnológia, 

info- kommunikációs alkalmazások az egészségügyben); valamint az orvostudományokon 

belül kiemelték a rákkutatás jelentıségét. 

 

A tudásközpontok kutatás-fejlesztésre alapozott városfejlesztési stratégiában betöltött 

szerepérıl szintén megoszlik a megkérdezettek véleménye, közel azonos arányban 

gondolják úgy, hogy e tudásközpontok – speciális kutatási területekre fókuszáló, magas 

szintő kompetenciáikkal – nélkülözhetetlen alappillérei a stratégia végrehajtásának; 

miközben a másik szakértıi csoport megítélése szerint e központok is a folyamatosan 

formálódó stratégiai részei, és szerepkörük is ennek megfelelıen fog változni.  

Vagyis a megkérdezett vezetık nem elfogultak és nem is pesszimisták a tudásközpontok 

szerepeinek megítélésénél, de a stratégiák kiforratlanságát veszélyesnek érzik a kutatás 

pozícionálásának sikerére nézve. 

 

Az egyetemek kutatási eredményeinek megerısítésében, valamint a piaci hasznosításra is 

alkalmas eredmények létrehozásának tekintetében közepes erısségőnek tartják a 

tudásközpontok szerepét; ugyanakkor fontosnak tartják e központok szerepét az egyetemek 

tevékenységében a kutatási részarány növelése, a nemzetközi együttmőködésének erısítése, 

valamint a kiemelkedı, szigetszerő tudományos eredmények inkubálása területén. 
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A tudásközpontok legfontosabb feladatának a megkérdezett szakértık a K+F-ben a 

húzóágazati mőködés megteremtésének elısegítését, a tıkevonzást, befektetés-ösztönzést, a 

létrejött eredmények ipari hasznosítását, valamint a tudományos eredmények jobb 

kommunikációját tartják („kívülrıl és belülrıl is láthatók legyenek az eredmények”). 

A megkérdezettek problémaként említették, hogy még mindig hiányzik a nemzetközi 

bemutatkozási lehetıség, szükség lenne e központok kapacitásainak felmérésére és stratégiai 

pozícionálásukra nemzetközi porondokon, és ezáltal a párhuzamos kutatási területek 

kiszőrésére, és ezáltal az interakciók lehetıségének megteremtésére. 

 

Ez utóbbi megállapítást a megkérdezett szakértık megerısítették, hiszen nemcsak 

elképzelhetınek, hanem szükségesnek is tartják együttmőködések kialakítását a különbözı 

tudásközpontok között. 

 

Az egyetemi-vállalati szféra kutatási együttmőködésének szintjét, az eredmények kölcsönös 

hasznosíthatóságát a megkérdezett vezetık közepes erısségőnek érzik, ugyanakkor úgy 

vélik, hogy ez erısebb, ha a vállalat kezdeményezi az együttmőködést. 

 

Mivel a triple-helix kapcsolatok a vizsgált nyugati, tudásalapú gazdaságfejlesztésre alapozott 

városfejlesztési modellek nélkülözhetetlen elemei, fontosnak tartottam megkérdezni, hogy a 

szakértık véleménye szerint változott-e ezeknek az erıssége a tudásközpontok létrehozása 

óta. 

A vélemények ez esetben tértek el a leginkább egymástól – nyilván a különbözı területeken, 

városokban ezen kapcsolatok más-más jelleget öltenek -, mindezek ellenére a szakértık 

véleményét összegezve az állapítható meg, hogy a triple-helix kapcsolatok erıssége nem, 

vagy csak kis mértékben erısödött; inkább a meglévı kutatás-fejlesztési együttmőködések 

nyertek új jogi formát. 
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A „pilot” lekérdezés alkalmas volt Budapest önimázsának alakítását befolyásoló, olyan 

speciális jellemzık azonosítására, amelyek nagymértékben hozzájárulhatnak a magyar 

fıváros e téren meglévı pozíciójának körülhatárolásához; továbbá számos lehetséges 

továbbfejlesztési irányra mutatnak rá. 

 

Budapest kutatási pozíciójának vonatkozásában az alábbi, nélkülözhetetlen 

következtetéseket összegeztem a szakértıi interjúk eredményeire alapozva: 

A „pilot-interjúk” során kapott válaszokban a telepítési tényezık között azonos arányban 

szerepeltek a „hard” és a „soft” tényezık, a megkérdezett szakértık kevés olyan 

versenyelınyt határoztak meg továbbá, amelyek magas-szintő, tudásigényes szolgáltatások 

meghatározó szerepérıl tanúskodnak. 

Az interjúk során a vezetık viszonylag kevés, közvetlenül a tudásgazdasághoz kapcsolódó 

elınyt határoztak meg; de jelentıs mennyiségő hátrányt soroltak fel, amelyek között 

meglehetısen sokszor szerepelt az együttmőködések, fıként a nemzetközi szintőek alacsony 

hányada. 

A tudásgazdaság legfıbb elınyei között legtöbben a régi nagy egyetemek jelenlétét és a 

kutatás-fejlesztési szektor szereplıinek magas fokú koncentrációját emelték ki. Szinte az 

összes szakértıi interjú során felmerült, hogy a tudásgazdaság további fejlıdését 

hátráltathatja a túlságosan szerteágazó, még nem teljesen letisztult célrendszer. 

A vizsgálatba bevont szakértık megítélése szerint a triple-helix kapcsolatokon belül az 

egyetemi-ipari kutatások nem kellıképpen kereslet-orientáltan mőködnek, ugyanakkor a 

szakértık reális városfejlesztési lehetıségnek tartják a tudásgazdaság megerısítésére 

alapozott várospozícionálást. 
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5.4. Budapest önimázsának hatása a nagyváros nemzetközi térben 
közvetített imázsára 
 

A jelen fejezetben vizsgált stratégiai koncepciók, városfejlesztési elképzelések számos 

lehetıséget vázolnak fel a magyar fıváros nemzetközi pozíciójának megerısítésére. A 

dokumentumok, kampányanyagok ugyanakkor eltérı megközelítésben, többször eltérı 

földrajzi hatókörben látják Budapest vonzerejének érvényesülését, de nem határoznak meg 

egységes jövıképet, vagy lehetséges fejlıdési pályát. 

A politikai kampányok – nagy valószínőséggel az eltérı választói kör megszólítását célozva 

– szinte ellentétes imázs-elemeket határoznak meg jellemzıként. A városszerzıdések és a 

városfejlesztési koncepció általánosságban határolják körül Budapest meglévı adottságait, s 

az azokra alapozható kiemelkedési lehetıségeket. 

A fıváros kiugrási kísérletei – függetlenül a megcélzott esemény-jellegtıl, illetve komplex-

gazdaságfejlesztéstıl – nem reflektálnak a más szektorokban meghatározott fejlıdési 

célokra. Nem lehet megismerni azokat a városvezetési elképzeléseket, amelyek azt 

határoznák meg, hogy ezek egymással párhuzamosan, vagy egymást kizáró módon 

valósulhatnak meg. 

A vizsgált stratégiai anyagok többsége célozza ugyan Budapest pozíciójának javítását, nagy 

vonalakban körülhatárol lehetséges kitörési területeket, vagy jellemzıket; de ezek egyike 

sem elég határozott egyedi, megkülönböztetı jellemvonások kialakításának 

megalapozásához. 

Az egyes dokumentumokban foglalt fıváros-elképzelések a kommunikációban zavaros 

képhez vezetnek, nem segítik, hanem inkább hátráltatják Budapest nemzetközi 

beazonosíthatóságának megteremtését, továbbá a különbözı városvezetésben érintett 

szektorok, illetve csoportok közötti egyeztetések hiányára utalnak.  

Az egyszerre túl sok fronton zajló verseny a nemzetközi városversenyben, a város 

elınyeinek kommunikációjában zavaros képhez vezethet.  

Habár Budapestet adottságai, képességei és lehetıségei valószínúleg nem egyetlen jellemzı 

kiemelésére determinálják csak, ugyanakkor a nem egységes, nem azonos irányba vezetı 
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elképzelések veszélyeztetik a korábbi fejezetben meghatározott „potenciális követı, 

potenciális lemaradó” helyzetbıl való kilépést.  

 Megállapítható, hogy Budapest stratégiai dokumentumai, fejlesztési koncepciói és 

kiugrási kísérletekre alapozott várospozícionálási programjai által körülhatárolt önimázs 

nem képes erısíteni a nemzetközi versenyben közvetített imázst, amely a H5 hipotézist 

igazolja. 
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6. Budapest nemzetközi térben közvetített imázs-

vizsgálata kapcsán nyert következtetések összesítése 
 

6.1. Budapest nemzetközi térben közvetített imázsának szakértıi 
megítélése 
 

A dolgozat korábbi fejezeteiben nemzetközi összehasonlításban vizsgáltam Budapest 

visszatükrözött imázsa által körülhatárolt pozícióját, valamint a stratégiai koncepciókban 

megfogalmazott fıváros-képeket elemeztem, mint Budapest önimázsát befolyásoló 

tényezıket. 

Budapest nemzetközi térben közvetített imázsát a 3. fejezetben felvázolt elméleti modell 

alapján e két imázs-összetevı határozza meg. Budapest önimázsa és visszatükrözött imázsa 

közti különbségeket, a kialakult imázs-alapú pozíciót meghatározó tényezıket, fıváros 

imázsa kapcsán megfogalmazott problémák fókuszálását, értelmezését szakértıi interjúk 

segítségével összegeztem. Megítélésem szerint ezen interjúk során kapott válaszok a 

„hiányzó láncszemet” jelenthetik a koncepciók vizsgálata és a nemzetközi rangsorokra 

alapozott elemzések révén kapott következtetések mélyebb magyarázatához97. 

A megkeresett szakértık Budapest fejlıdésének különbözı versenyterületein pozíciójavítási 

folyamatokat koordináló, elemzı, illetve azokat mőködésük egyik fókuszpontjába állító 

intézmények, szervezetek, cégek vezetıi; akik szakértelmük, gyakorlati tapasztalatuk révén 

képesek a nagyvárosi imázs versenyképességre gyakorolt potenciális hatásait megítélni.  

A szakértıi interjúkat azzal a feltételezéssel folytattam le (H6), hogy Budapest esetében a 

jobb nemzetközi imázs-alapú pozíció eléréséhez szükség van egyedi, egyértelmő 

azonosíthatóságot biztosító jellemvonás meghatározására. 

                                                           
97 A dolgozatban kétféle célcsoport körében készített interjúk összefoglalása található: a kutatóközpont-
vezetıké, valamint a városfejlesztéssel foglalkozó szakembereké. A tartalmi és módszertani indoklások e 
fejezetben kerülnek ismertetésre. 
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Budapest pozícionálásában szerepet játszó intézmények, szervezetek98– köztük a Fıvárosi 

Önkormányzat, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Önkormányzati 

Minisztérium, ITD Hungary, Budapest Business Region, Magyar Turizmus Zrt. – 

szakértıivel készítetett interjúk kérdéscsoportjai Budapest imázs-alapú pozícióját 

meghatározó elınyök, valamint javítandó és hiányzó tényezık, illetve ezek gyakorlati 

vonatkozásainak feltárását célozták, továbbá segítették a következıkben kutatandó kérdések, 

stratégiai javaslatok megfogalmazását. A megkeresett szakértık válaszait gyakorlati 

tapasztalatuk, illetve a városfejlesztési folyamatokban való, aktív részvételük okán 

referenciaértékőnek tartom. 

A városfejlesztés gyakorlati oldalával is foglalkozó szakértıi interjúk nemcsak Budapest 

önimázsa és visszatükrözött imázsa közti különbségek okainak feltárását segítették, hanem a 

magyar fıváros imázs-alapú pozícionálása kapcsán objektív kép kialakítását, valamint a 

stratégiai dokumentumokban szereplı meghatározásokon felül kialakult városfejlesztési 

elképzelések megismerését tették lehetıvé. 

Fontosnak tartom megerısíteni, hogy e fejezetben elemzett szakértıi interjúk a fentiekben 

körülírt céloknak megfelelıen, elsısorban Budapest imázs-alapú pozícionálása kapcsán 

nyerhetı következtetéseket formálták; ilyen módon kérdésköreik nem teljesen azonosak az 

5. fejezetben, Budapest egyik kitörési stratégiájának mélyebb elemzését célzó szakértıi 

megkérdezések tartalmával. Ennek okai az alábbiak: 

• Az 5. fejezetben Budapest több kitörési stratégiája közül a tudásgazdaság 

megerısítésére alapozott várospozícionálás került részletesebb elemzésre. Az 

ismertetett szakértıi pilot-lekérdezés a tudásgazdaság mőködésének egy szőkebb 

szeletét képezı, triple-helix kapcsolatok vonatkozásában tár fel a várospozícionálás 

szempontjából alkalmazható következtetéseket, valamint további kutatási kérdéseket. 

• E lekérdezés olyan kérdıíven (interjúvázlaton) alapult, amely a tudásgazdaságra 

alapozott várospozícionáláshoz kapcsolódó kérdések vizsgálhatóságára irányult. A 

túlnyomóan zárt strukturált kérdıívre alapozott kérdések ugyanakkor tapasztalataim 

szerint kevésbé generálták a megkérdezett szakértık körében a megadott 

válaszlehetıségeken felüli információk hozzáadását. 

• A 2008 nyarán lefolytatott pilot lekérdezés tapasztalataira, valamint a dolgozat azt 

követıen született fejezeteiben Budapest közvetített imázsa vonatkozásában kialakult 
                                                           
98 Interjúk megkeresési adatai és az interjúvázlat megtalálhatók a dolgozat 7. illetve 8. sz. mellékletében. 
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kérdésekre alapozva formálódott a városfejlesztési szakértık körében, 2009 nyarán 

lefolytatott interjúk vázlata; amelynek kérdései elsısorban a magyar fıváros imázs-

alapú pozícionálása kapcsán meglévı megítélések, várakozások, vélemények 

összegzését célozzák. Ezen interjúvázlat már csak nyitott kérdésekre épül, lehetıvé 

téve a városfejlesztési szakemberek minél mélyebb, részletesebb válaszainak 

megadását. 

A két eltérı körben, eltérı idıszakban és céllal lefolytatott szakértıi megkérdezés 

eredményeinek különválasztását, és az eredetileg célzott tartalomnak megfelelıen, más 

fejezetben történı ismertetését a fentiek alapján tartottam elengedhetetlenül fontosnak. 

 

A következıkben a városfejlesztési szakértık körében lefolytatott megkérdezés eredményeit 

ismertetetem, azzal az elsıdleges céllal, hogy Budapest ön-és visszatükrözött imázsa 

kapcsán a korábbi fejezetekben kialakult következtetések értelmezését, integrálását 

elısegítsék; valamint hozzájáruljanak Budapest imázs-alapú pozícionálásához elméleti-

gyakorlati javaslatok, ajánlások megfogalmazásához.  

 

Az interjúk vázlatát úgy állítottam össze, hogy Budapest vonzerejének általánosságban 

történı megítélése felıl haladtak a kérdések a konkrét, imázs-alapú problémákra és 

elınyökre, illetve az adott szervezet imázs-alakító, pozíciójavító tevékenységének, céljainak 

feltárása felé. 

 

A megkérdezett szakértık Budapest legfıbb versenyelınyének és vonzerejének a 

nemzetközi versenyben elsısorban a kedvezı földrajzi elhelyezkedését, történelmi 

szerepköreit tartották, amelyben meghatározó szerepe van a fıvárosi, s ezáltal az országban 

sajátos funkcióinak. Több szakértı kiemelte a fıváros épületállományát, valamint egyedi 

földrajzi adottságait, amelyben meghatározó szerepet játszik a Duna. Befektetési 

szempontból jelentısek az országot keresztülszelı közlekedési folyosók, turizmus 

szempontjából pedig a gazdag kulturális háttér, valamint a gyógyfürdık. Habár szinte 

minden megkérdezett hangsúlyozta a Budapesten koncentrálódó, magasan képzett 
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munkaerıt, a legtöbb esetben kiegészítették azzal, hogy ennek Európán belüli olcsósága 

további vonzerıt növelı tényezı. 

Általánosságban Budapest, mint nemzetközi térben versenyzı nagyváros imázsát 

meglehetısen szerteágazóan írták le interjúalanyaim. A pozitívumok között szerepelt, hogy 

nemzetközi nagyvárosi imázzsal rendelkezik, külföldiek számára is vonzó, színes kulturális 

háttérrel. Váczi András szerint Budapest olyan város, amelybe gyakran „beleszeretnek” 

egyes befektetık, azért helyezik ide bizonyos tevékenységeiket. A magyar fıvároshoz 

kapcsolódó, romantikus képzeteket befolyásolja „kicsit még lerobbant állapota”, amely 

hozzájárul kelet-európai jellemzıinek felerısítéséhez. A fıváros imázsát nemzetközi 

viszonylatban negatív irányba alakítják a külföldieket ért incidensek (pl. túlszámlázások), a 

politikai bizonytalanságok, illetve az együttmőködés hiánya a politikai oldalak, illetve a 

különbözı kerületek között, amelyek az egész város mőködését is meghatározó ügyekben 

„kiskirályságokként”mőködnek. Dr. Mezıs Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

elnöke szerint Budapest imázsa kapcsán az egyik legnagyobb probléma, hogy a két 

világháború közti idıszak romjain született újjá.  

A magyar fıváros imázsának nemzetközi hatókörét a szakértık többsége szerint jelentıs 

mértékben meghatározza, sıt blokkolja Bécs ereje; ugyanakkor Budapest vonzereje még 

napjainkban is hatással van a trianoni határokon túli nagyvárosokra is. Egyes szakértık 

szerint nyugatról nézve egyaránt érdekes Magyarország és Románia befektetési 

szempontból, de általános imázs, illetve turizmus szempontjából – a korábbiakban felsorolt 

földrajzi, természeti elınyök ellenére – Bécs, de Prága is jobb imázzsal rendelkeznek. 

Budapest imázsa tehát a Bécstıl keletre esı területek egy részére terjed ki. Bojár Iván 

András szerint Budapest megítélését jelentıs mértékben befolyásolja, hogy mely országgal 

van gazdasági, illetve politikai együttmőködés: példaként említette Vietnámot, ahonnan sok 

fiatal tanult itt a szocializmus idején, s ma is mőködı gazdasági kapcsolatokat alapoztak 

meg. Ennek alapján Magyarország, illetve Budapest megítélése esetükben kedvezı, pedig 

távoli országról van szó; miközben egyes nyugat-európai vagy amerikai célcsoportok 

nehezen azonosítják, vagy összekeverik Bukaresttel. A város közvetített imázsának 

érvényesülése tehát jelentıs mértékben célcsoport-függı, s nincs objektíven mérve.  
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Budapest imázs-szempontú elınyei között említették a szakértık az 1956-os forradalom 

nemzetközi ismertségét, amelyre alapozott, tematikus turisztikai elemek erısíthetnék a város 

imázsában meglévı, romantikus szálakat. A városban a táj és épített környezet sajátos 

viszonya egyedivé teszi az „eladható” látképet, az erre alapozott pozícionálás 

nélkülözhetetlen, hiszen az országnak látvány szempontjából nincsenek „legjei” (pl. magas 

hegyek). Orbán Gergely, a Budapest Business Region klasztermenedzsere szerint Budapest 

imázsában azt kellene kidomborítani, kommunikálni, hogy az építészet, a K+F és a 

mővészet városban természetes jelenlétének kombinációja milyen varázslatot ad a 

nagyvárosnak. 

Az imázs-alapú elınyök között kerültek kiemelésre a sok látogatót vonzó rendezvények, 

illetve a gyógyfürdık, amely utóbbiak a wellness irányzat erısítését vetíthetik elıre. 

Ugyanakkor a turizmus helyzete szempontjából több szakértı is kiemelte, hogy a fıváros 

innovatív-tudományos miliıjéhez jól illeszkedı, nemzetközi ismertségő konferenciákkal 

kellene idevonzani, amelyhez azonban hiányzik egy nagymérető kongresszusi központ.   

 

Negatív, hogy egyes várospozícionálási stratégiákban, kampányokban „Kelet-Párizsaként” 

kommunikálják a várost, amely nemcsak a beazonosíthatóságot nehezíti, hanem például 

Bukarest is próbálkozik ugyanilyen imázs-javítási célzattal. Több szakértı is negatív 

elemnek, illetve hátránynak tartja, hogy nincs definiálva, hogy milyen irányba megy tovább 

a nagyváros fejlesztése: szerintük most még jobb a magyar fıváros megítélése, mint 

Belgrádé, vagy Bukaresté, de ha nem mozdul el a minıségorientált tevékenységek, 

befektetık vonzásának irányába, már középtávon ez az elıny sem lesz garantálható. Ehhez a 

város nyilvánvaló érdekét képezı fejlesztések priorizálására, az együttmőködések 

kialakítására lenne szükség. 

Mind a turizmus, mind a befektetık szempontjából negatív imázs-alakító tényezıként 

jelennek meg a nemzetközi sajtóban is hírként szereplı utcai zavargások, a turisták 

megkárosításának esetei, de a nem egységes szolgáltatási színvonal, és a város közlekedési 

és köztisztasági problémái is. 
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Budapest általános vonzerejének, imázs-alapú elınyeinek és hátrányainak feltárását 

követıen a megkérdezett szakértıket egyedi, nemzetközi versenyben megkülönböztetı 

jellemvonásainak megjelölésére kértem: 

• A Budapestet egyértelmően azonosító tényezık között legtöbb esetben a dunai 

panoráma került kiemelésre, amelynek közelében síkság és hegy találkozik, s egyedi 

építészeti értékekkel rendelkezik. 

• Több szakértı a zenei és kulturális összetéveszthetetlenséget, mint megteremthetı, 

vagy megerısítendı tényezıt jelölte meg; amely a minıség irányába történı 

elmozdítással, még intenzívebb, célcsoport-specifikus kommunikációval alakítható.  

• Más szakértık az édesvíz, a fürdık egyedi jelenlétére, sajátosságaira alapozva 

formálnának megkülönböztetı jellemvonást. 

• Bár minden szakértı utalt arra, hogy lehetne az összes potenciális célcsoport számára 

vonzó, egyértelmő azonosíthatóságot megteremtı vonzóerı-elemeket kidomborítani, 

megállapítható, hogy a földrajzi-táji sajátosságokon túl nem tudtak ilyen meglévı, 

mőködı jellemvonást megjelölni. 

• Többen olyan városi „mítoszok”, tematikus utak kidolgozását sürgetik, amelyek a 

város történelmi egyediségét, romantikus hangulati elemeit kiemelve tennék 

egyértelmően megkülönböztethetıvé a nemzetközi versenyben. 

• Interjúalanyaim közül többen utaltak arra, hogy a város humán-erıforrás állománya 

alapja lehet további, átütıbb nemzetközi sikerek elérésének, de ehhez átfogóbb 

stratégiák kidolgozására és következetes végrehajtására van szükség. 

• A város mérete alapján még élhetıbb lehetne, mint egyes 5-10 milliós megapoliszok: 

e jellemvonásra alapozva szintén lehet vonzerıt erısíteni, de ehhez a város 

közlekedési, tisztasági szempontból való „helyrehozatala” nélkülözhetetlen. 

• A válaszok egy részében említésre került, hogy Budapest nemcsak az országon belül 

élı magyarság, hanem a Kárpát-medence, sıt a világban elszórtan élı, magyar 

származású emberek számára is a magyar kultúra, tudás szellemi központja; amely 

ilyen formán sajátos, befektetési szempontú vonzerıvel vértezi fel. 

Bár a szakértık elég sokszínő palettát tártak fel Budapest potenciális megkülönböztetı 

jellemvonásainak vonatkozásában, egyértelmő azonosítást lehetıvé tevı, mőködı 

tényezıket nem tudtak kiemelni. Több olyan versenyelem került említésre, amelyre alapozva 

Budapest egyedisége kommunikálható lenne, de összegezve megállapítható, hogy a fıváros 
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imázsát a szakértık körvonalazatlannak, bizonytalannak, „megcsinálatlannak” érzik. Többük 

válaszaiból kiszőrıdött, hogy bármennyire is jók az adottságok az imázs-alapú pozíció 

javításához, az együttmőködések, párhuzamos stratégiák elbizonytalanítják a szükséges 

lépések megtételét. 

 

E vélemények jelentıs mértékben meghatározták a nemzetközi térben történı beazonosítás 

sikerességére vonatkozó kérdés megválaszolását is. A szakértık szerint egyedi vonzerı-

elemek nélkül Budapest tulajdonságai elvesznek a „globális zajban”.  A magyar fıváros sok 

esetben nem egyedüliként, hanem a kelet-közép-európai régió egyik szereplıjeként van a 

befektetık térképén. A korábbi kérdés kapcsán kiemelt problémák koncepciótlanságot, a 

lendület hiányát eredményezik a szakértık többsége szerint, ami egyáltalán nem kedvez a 

jobb imázs alakításának.  

Budapest ön-és tükör-imázsa közti legfıbb különbségek okai között egyes szakértık a nem 

elég erıteljesen körvonalazott célrendszerbıl fakadó nehézségeket azonosították: habár 

lehetséges, hogy a Budapesten élı lakosság rosszabbnak értékeli a város helyzetét, 

adottságait, mint az ide érkezık, éppen emiatt lenne szükséges a helyi társadalom bevonása 

a fejlesztési elképzelésekbe. E tényezı többször abszolút hiányosságként került említésre, 

amelyen felül a visszatükrözött imázs és az önimázs közti legfıbb különbségek okait a 

koncepciótlanságban látták a szakértık. Ha „nem tudjuk, mi akarunk lenni”, nem vezethet 

egyértelmően pozitív tükör-imázshoz; így az esetleges, véletlenszerő elemek által is 

generálódik. 

 

Budapest szerepe Magyarország egészének pozíció-javításában a szakértık szinte 

egybehangzó véleménye szerint zászlóshajó feladat: Budapest jobban ismert globálisan, 

mint Magyarország, de Budapest önállóan is tudja pozícionálni magát a nemzetközi 

versenyben, míg az ország a fıváros nélkül nem „eladható”. Ezért tartják kiemelt 

fontosságúnak Budapest versenyképességének erısítését, mert az ország ezen a „szőrın” 

keresztül láttatik számos nemzetközi versenyterületen. 

Budapest versenyképességének javítását leginkább a magas hozzáadott értéket megtestesítı 

tevékenységek –oktatás, kutatás -, az egyedi kulturális tényezık, valamint a turizmus 

megerısítésén keresztül tudja elképzelni a legtöbb szakértı. Mindezek nélkülözhetetlen 
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feltétele a „niche” jellemzık kidolgozása és kidomborítása, valamint az együttmőködés, a 

közös érdek megteremtése a városfejlesztésben. 

A megkeresett szakértık a megaprogramokat maximum részsikerek elérésére tartják 

elegendınek, amelyeken keresztül átmeneti figyelmet kaphat a város. Ugyanakkor fontosnak 

tartják a programok megvalósításához szükséges infrastrukturális fejlesztések határozott 

végiggondolását: nem szabad, hogy ezek (pl. Olimpia esetében sportcsarnokok) az 

események lezárultával kihasználatlanul álljanak. Több szakértı szerint csak akkor célszerő 

ilyen megarendezvények lebonyolítása, ha ezek középpontjába maga a város és annak 

hosszú távú fejlesztési igényei állíthatók.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a korábban részletesebben is vizsgált Innopolisz program, 

mint kiugrási lehetıség nem volt a szakértık teljes körében ismert, ugyanakkor a kutatás-

fejlesztésben meglévı eredményekre alapozott pozícionálási lehetıséget a legtöbben 

kiemelték. 

 

A szakértıi interjúk egyik legérdekesebb része Budapest imázsával kapcsolatos jövıbeli 

elképzelések megfogalmazása volt. A víziók bár eltértek, számos esetben hasonló tartalmat, 

vagy problémához kötöttséget emeltek ki: 

• Budapest imázsa akkor változhat meg jelentıs mértékben, ha politikai konszenzus 

alakul ki az ország egyetlen globális mércével is beazonosítható nagyvárosának 

kezelésében: nem szabad, hogy az egyes kerületek megakadályozzák az átfogó 

stratégiák kialakulását, nem önkormányzati, hanem kormányzati szintő kezelésre van 

szükség, amely szakértıi közmegegyezést is feltételez. 

• Ha 5-10 éven belül nem változik semmi az adminisztratív struktúrában, akkor a 

fıváros lecsökkent lakosságszámmal és különféle imázs-elemekkel operál majd, 

amely jelenlegi pozícióját is veszélyezteti, hiszen feltételezhetıen Bécs vonzereje 

tovább nı, Bukarest is erısödik. 

• Az egyes egységek rész-imázsának kialakítása is nagyon fontos vonzerejük 

megtartásához99, egyedi jellemvonásaik kiemeléséhez. 

• A legfontosabbnak a szakértık markánsabb, követhetı stratégia kialakítását tartják, 

amely mentén lehet dolgozni, s javulhat a város általános, s imázs-alapú pozíciója is.  

                                                           
99 Dr. Tosics Iván szerint. 
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• Budapest kelet-közép-európai vezetı pozíciója kapcsán megoszlottak a vélemények: 

a skála pesszimista vége, hogy Budapest csak megosztva tudja e szőkebb régión 

belül is megırizni vezetı szerepét, míg az optimista vége szerint a magyar fıváros 

bizonyos funkciókat magához ragadva Kelet-Európa üzleti központja lehet. 

Budapest imázs-alapú pozíciójának alakítása kapcsán a legtöbb szakértı saját szervezetének, 

cégének olyan tevékenységét emelte ki, amelyek szakértıi együttmőködésre támaszkodva, 

több intézmény bevonásával célozzák mőködési területükön a versenyképesség javítását, 

vagy azt megalapozó stratégiák kidolgozását. 

 

Összegezve a szakértıi interjúk során kapott válaszok tartalmát, a legpozitívabbnak 

tekinthetı eredmény számomra, hogy a megkeresett szakértık ıszintén osztották meg 

véleményüket a magyar fıváros általános pozíciója, illetve nemzetközi imázsát befolyásoló 

tényezık kapcsán. Nemcsak nyitottan fogadták megkeresésemet, hanem érdeklıdésükkel, 

javaslataikkal megerısítették bennem a témaválasztás indokoltságát. 

Ugyanakkor e vélemények tartalma Budapest imázs-alapú pozíciója kapcsán számos negatív 

következtetéshez is vezetetett: habár a szakértık a fıváros fejlesztésében meghatározó 

intézmények, szervezetek, képviselıi, nem tudtak egyértelmően olyan egyedi, 

megkülönböztetı jellemvonást, vagy azok kombinációját megjelölni, amelyek Budapest 

jelenlegi versenyhelyzetét a közvetített imázs területén javíthatnák. Számos kérdés kapcsán 

utaltak ugyanakkor arra, hogy a magyar fıváros pozícionálásában számos esetlegesség 

tapasztalható, az egyes városrészek, érdekcsoportok közti együttmőködés hiánya 

megnehezíti a stratégiák következetes végrehajtását. 

 

A megkérdezett szakértık számos olyan versenyterületet említettek – turizmus és annak 

alapját szolgáló, meglévı jellemvonások, adottságok, jó humán-erıforrás állomány, 

kulturális sokszínőség –, amelyek megerısítésével megítélésük szerint Budapest imázs-

alapú pozíciója jelentısen javítható lenne, amelyek egyedi tulajdonságainak 

kidomborításával megteremthetı lehet az egyértelmő beazonosítás. 

A szakértık többsége Budapest meglévı értékeire alapozva, azok megırzését, vagy 

célirányos használatát (például a Duna bevonása a városi közlekedésbe, térhasználatba) 
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alapul véve képzeli el a város nemzetközi pozíciójának javítását, nem feltétlenül 

megaberuházásokon, vagy programokon keresztül. 

A szakértıi interjúk lebonyolításának elsıdleges célja annak feltárása volt, hogy miként 

látják a városfejlesztésben dolgozó szakértık az általam a városfejlesztési koncepciók 

kapcsán megállapított összhang hiányát, okait, illetve a nemzetközi rangsorokból képzett 

imázs-indikátorok által körülhatárolt, meglehetısen gyenge imázs-alapú pozíciót. 

Az interjúk alapján nyert információk olyan hiányosságokat fogalmaznak meg, amelyek 

megerısítik Budapest imázs-alapú pozíciója kapcsán korábban feltárt összefüggéseket. 

 

Habár a szakértık számos olyan jellemvonást, egyedi tulajdonságot kiemeltek, amely 

Budapest megkülönböztetı jellemvonása lehet, vagy lehetne a nemzetközi versenyben, mind 

a korábban ismertetett koncepciók, fejlesztési stratégiák, elképzelések összhangjának 

hiánya, mind a megkérdezett szakértık megítélése alapján megállapítható, hogy ezek 

nincsenek egységesen kezelve városfejlesztési szempontból. 

A meglévı adottságok átgondolt, szakértıi és városvezetıi támogatást feltételezı 

koncepcióba illesztése és megerısítése a nemzetközi versenyben való jobb pozíció elérése 

érdekében jelenleg is az egyik legnagyobb hiányosság Budapest pozícionálásában. 

A fejezet elején ismertetett hipotézis (H6) a szakértıi interjúk során kapott válaszok alapján 

kiegészítéssel, a következı módon igazolható: 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. 

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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6.2. 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.  
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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.  

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

városelméletek, gazdasági mérıszámok által körölhatárolt  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.  

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. 

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 
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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 európaiaikban. 

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. 

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 
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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 

megjelöltek, 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 dolgozat fıbb eredményei között szeretném kiemelni, hogy az imázs-indikátorok 

definiálásával és alkalmazásával a nagyvárosi versenyképesség vizsgálatában olyan módszer 

került kidolgozásra, amelynek révén a nagyvárosok egymáshoz képesti, nemzetközi térben 
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közvetített imázsra alapozott versenyképessége összemérhetı. A módszer a számszerően 

meghatározott teljesítési százalékok ellenére a relatív-pozíció körülhatárolásokra alkalmas. 

Az imázs-alapú vizsgálat egyediségét, eredetiségét az adja, hogy a közvetített imázs 

tekintetében nem, vagy csak kiragadott mutatók révén állnak rendelkezésre a 

szakirodalomban elemzések; továbbá a fogalom, mint versenyképességi tényezı 

meghatározása is e dolgozatban kerül elıször definiálásra. Az imázs-indikátor mutatók 

alkalmazásával a nagyvárosok versenyképességben a globális „láthatóság” vizsgálatának új 

dimenziója teremthetı meg. 

Az imázs-alapú vizsgálat olyan tükröt képes tartani a döntéshozóknak, elemzéseket készítı 

szakértıknek, amely a különbözı célcsoportok megítéléseinek hatását összegzı 

mérıszámok, és nem az aktuális politikai érdekek oldaláról világítja meg a nagyvárosok 

problémáit; ugyanakkor számos versenyképességbeli hiányosságra hívja fel a figyelmet. 

A szakirodalmi háttér közvetett kapcsolódása, a többféle globális megítélést tükrözı mutató 

számbavétele jelentıs módszertani nehézséget okozott, amelyet az vizsgált rangsorokban 

elért teljesítési értékek – az alapul vett felmérés jellegét figyelmen kívül hagyó – 

meghatározása révén oldottam fel; a különbözı versenyterületekhez rendelt imázs-mutatók 

csoportokba rendezését alkalmazva. 

 

A fentiekben ismertetett, alkalmazott módszertan esetében számos korláttal is 

szembesültem, amelyek között az alábbi tényezıket azonosítottam: 

• A közvetített imázs vizsgálatára összeállított modell kapcsán bizonyítást nyert, hogy 

segítségével a nagyvárosok egymáshoz képesti pozíciói meghatározhatók, stratégiai 

csoportok megállapíthatók. Ugyanakkor a modell leginkább az olyan városok 

esetében képes teljes körően körülhatárolni a közvetített imázs területén fennálló 

hiányosságokat, amelyeknek még „ki kell ugraniuk”, bizonyítaniuk kell a 

nemzetközi versenyben. Azon nagyvárosok esetében, amelyek az „abszolút nyertes” 

kategóriába tartoznak, további, magasabb versenyképességi szintet tükrözı 

összetevık bevonására lenne szükség a stratégiai csoporton belüli, egymáshoz 

képesti pozíciókat meghatározó eltérések azonosításához. 
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• A nagyvárosok teljesítményének globális összevetésére kevés objektív tényezı 

érhetı el minden területen, így a közvetített imázs mérésénél is viszonylag kevés volt 

a rendelkezésre álló mutató. Mindezek ellenére úgy vélem, hogy az imázs-alapú 

összemérések során ismertetett módszertan alkalmazható, többféle területi 

vizsgálatba átültethetı. 

• A nagyvárosok imázs-alapú pozícióját belülrıl meghatározó folyamatokat csak egyes 

szakértıi csoportok, városvezetık, szakmai és politikai körök elképzeléseit tükrözı – 

ezért a szubjektív elemek teljeskörő kizárását nem biztosító – koncepciók és 

stratégiák ön-imázs alakítást célzó potenciális hatásának összevetése alapján tudtam 

vizsgálni. 

 

Megítélésem alapján azonban a fenti korlátok ellenére a nagyvárosok közvetített imázs 

területén zajló versenyében fontos definíciók és pozíció-meghatározást elısegítı kérdések és 

megállapítások születtek, amelyek alapját képezhetik a területhez kapcsolódó további 

vizsgálatoknak; akár nagyobb, vagy kisebb vizsgált területi szintek (országok, 

középvárosok, települések) bevonása esetén is. 

 

A fenti következtetések járultak hozzá a kutatás lehetséges továbbfejlesztési irányainak 

megfogalmazásához. A következıkben azokat a gondolatokat, felvetéseket, a kutatás során 

felmerült kérdéseket összegzem, amelyek révén úgy vélem, hogy értékes eredmények 

nyerhetık a városi versenyképesség imázs-alapú vizsgálata tekintetében; a kutatás jelen 

dolgozatban foglaltakon felüli továbbfejlesztése révén: 

• A közvetített imázs mérésére kialakított modell kiterjesztési lehetıségének vizsgálata 

a városok különbözı csoportjaihoz igazítva, illetve más speciális vizsgálati területek 

vonatkozásában történı alkalmazása. 

• A tudásalapú pozícionálásra alapozott kitörési lehetıség vizsgálatánál megjelölt 

további célcsoportok („pilot lekérdezésen felüli”) szakértıi megkérdezése, és a 

kapott vélemények, vizsgált attitődök összevetése a kutatási imázs szempontjából, 

azt is vizsgálva, hogy az egyes szakértık intézményi háttere és gazdasági szerepkörei 

alapján milyen mértékben különböznek a megítélések. 
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• A KKE fıvárosokban párhuzamosan lebonyolított, városszakértıi lekérdezés 

mélyebb elemzést tenne lehetıvé a globális összevetésben közel azonos pozíciót 

betöltı nagyvárosok közötti, közvetített imázs területén meglévı, versenyképesség-

béli különbségek azonosítására. 

• A dolgozatban bemutatott imázs-alapú pozíció-meghatározások egy pillanatképet 

tükröznek, annak okán, hogy a teljesítési értékek meghatározásánál alapul vett 

rangsorok még nem jelentek meg több alkalommal. Folyamatos, többéves nyomon 

követés eredményeképpen azonban az elmozdulások is vizsgálhatók lennének, 

megállapíthatóvá válhat például a „potenciális követık, potenciális lemaradók” 

kategóriában szereplı nagyvárosok elıre törése vagy esetleges lecsúszása. Ennek 

feltétele azonban dolgozatban elemzett rangsorok következı idıszakokban történı, 

folyamatos megjelenése és nyomon követése. További lehetıséget teremtene az 

összvetésre, hogy a kiválasztott nagyvárosok közül azok is bekerülnének a legtöbb 

nemzetközi, imázs-alapú felmérésbe, amelyek pozíciója adatok hiányában nem volt 

pontosan körülhatárolható. 

• Megítélésem szerint nagyon érdekes lenne egy olyan széleskörő, Budapest belsı 

célcsoportjait (lakosság, hazai turisták, itt mőködı hazai és külföldi cégek, 

befektetık) célzó, imázs-jellegő tényezıket, megítéléseket, várakozásokat összegzı, 

reprezentatív felmérés. E belsı célcsoportok megítéléseit tükrözı rangsorok egy 

önimázs-indikátor kialakításának alapját képezhetnék, s ezáltal összevetési 

lehetıséget teremtenének a visszatükrözött-imázs indikátor révén nyert 

következtetésekkel, eredményekkel.
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6.3. A közvetített imázs-vizsgálat eredményeinek pozícionálási 

stratégiákra alkalmazható következtetései  

 

Budapest általános, imázs-alapú pozícióját további 49 várossal való összevetésben, igazolt 

tudományos városelméletek, globális imázs-indikátorok alapján vizsgáltam, amelynek 

eredményeképpen megállapítható, hogy a magyar fıváros a globális versenyben alacsony 

imázs-indikátor értékő közvetített imázzsal rendelkezik.  Pozitív eredménynek tekinthetı 

ugyanakkor, hogy a legstabilabb globális pozícióval rendelkezı „abszolút nyertes” 

városokkal egyazon versenytérben is kimutatható értékő a közvetített imázsa. 

Budapest eredményei az imázs-alapú versenyben jobbak, mint bizonyos régióbeli 

versenytársaié (Pozsony, Bukarest), - ezek a rájuk vonatkozó, kevés imázs-alapú adat okán 

többnyire a „nem látható kategóriában” szerepelnek -; ugyanakkor közel azonos a közvetített 

imázsának erıssége Prágáéval és Varsóéval.  

 

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. 
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• 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. 

 

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 
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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 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.  
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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 

találkozására, modern és történelmileg meglévı értékekre, sajátosságokra, az ezekbıl fakadó 

romantikus jellegre, kiváltképp a turizmusban.  
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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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1. sz. melléklet: Az OECD metropolisz régiók rangsora egy fıre jutó GDP 
alapján, vásárlóerı-paritáson mérve, USD-ben kifejezve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: OECD (2006b):OECD in Figures 2006-2007, OECD Observer 2006/1 Supplement és OECD 

(2006a): Competitive Cities in the Global Economy, OECD Territorial Reviews, 47.o. 
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2. sz. melléklet: Nagyvárosok imázs-indikátor értékei kiválasztott mutatók szerint –  városonkénti összetevık 

 

Hiv. elemzés Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

How The 
World Views 
Its Cities 
Second 
Edition, 2006

The Anholt 
City Brands 
Index- 
Anholt 
"városmárka
" index

9 60 85 NA 60 0 NA 60 0 21 60 65 51 60 15 46 60 23 34 60 43

Master Card – 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

33 50 34 7 50 86 25 50 50 26 50 48 49 50 2 40 50 20 41 50 18

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

26 71 63 16 71 77 20 71 72 15 71 79 44 71 38 52 71 27 41 50 18

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

10 150 93 9 150 94 42 150 72 40 150 73 29 150 81 36 150 76 20 150 87

69

Frankfurt

86

Barcelona Milánó

65

Budapest

37

Prága

42

München

66

Varsó

34

 

Rövidítések: 

t=((y-x)/y)*100 %, 

amelyben elért helyezés az adott rangsorban (x) és a rangsor elemszáma (y). 

Az egyes nagyvárosok vizsgált rangsorokban elért teljesítési százalékainak átlaga (A) képezi a nagyvárosi visszatükrözött imázs-indikátort 
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Hiv. elemzés Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

How The 
World Views 
Its Cities 
Second Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- Anholt 
"városmárka" 
index

NA 60 0 17 60 72 18 60 70 29 60 52 36 60 40 20 60 67 2 60 97

Master Card – 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelmi 
központ

30 50 40 24 50 52 29 50 42 31 50 38 NA 50 0 15 50 70 1 50 100

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

13 71 82 30 71 58 19 71 73 3 71 96 9 71 87 4 71 94 1 71 100

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabban 
látogatott hely

23 150 85 34 150 77 NA 150 0 11 150 93 77 150 49 54 150 64 1 150 100

Hiv. elemzés Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

How The 
World Views 
Its Cities 
Second Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- Anholt 
"városmárka" 
index

33 60 45 12 60 80 32 60 47 3 60 95 4 60 93 26 60 57 NA 60 0

Master Card – 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelmi 
központ

NA 50 0 16 50 68 NA 50 0 8 50 84 43 50 14 17 50 66 19 50 62

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

32 71 55 22 71 69 2 71 97 10 71 86 23 71 68 12 71 83 6 71 92

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabban 
látogatott hely

47 150 69 17 150 89 102 150 32 3 150 98 8 150 95 66 150 56 55 150 63

Koppenhága

74

Bécs

69

Berlin

65

Brüsszel

62

Oslo Párizs Róma Stockholm

London

99

Dublin

70

Helsinki

59

Zürich

56 76 59 91 67 65 72

Lisszabon Madrid
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Hiv. 
elemzés

Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

How The 
World Views 
Its Cities 
Second 
Edition, 2006

The Anholt 
City Brands 
Index- Anholt 
"városmárka" 
index

1 60 98 22 60 63 44 60 27 43 60 28 47 60 22 35 60 42 48 60 20

Master Card – 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelmi 
központ

14 50 72 3 50 94 9 50 82 46 50 8 32 50 36 6 50 88 50 50 0

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

17 71 76 8 71 89 31 71 56 65 71 8 67 71 6 38 71 46 37 71 48

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabban 
látogatott hely

43 150 71 51 150 66 9 150 94 22 150 85 13 150 91 4 150 97 21 150 86

Hiv. 
elemzés

Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

How The 
World Views 
Its Cities 
Second 
Edition, 2006

The Anholt 
City Brands 
Index- Anholt 
"városmárka" 
index

7 60 88 6 60 90 50 60 17 23 60 62 5 60 92 15 60 75

Master Card – 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelmi 
központ

18 50 64 23 50 54 42 50 16 13 50 74 2 50 96 10 50 80

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

NA 71 0 NA 71 0 58 71 18 NA 71 0 5 71 93 21 71 70

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabban 
látogatott hely

37 150 75 63 150 58 30 150 80 68 150 55 6 150 96 31 150 79

Shanghai

39

Szingapur

68

Sydney

79

Tokió

78

Szöul

65

Moszkva

38

San Francisco

76

Washington

67

Mexico City

33

Peking

33

Boston

63

New York

94

Los Angeles

76
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3.sz. melléklet: Az elemzésre kiválasztott európai nagyvárosok imázs-indikátor 
eredményei – városonkénti összetevık 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiv. 
elemzés

Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

European 
Cities 
Monitor 
2006

 a város 
elhelyezkedé
se

18 33 45 22 33 33 13 33 61 29 33 12 NA 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

nemzetközi 
közlekedési-
szállítási 
összekötteté
s

28 33 15 33 33 0 21 33 36 31 33 6 NA 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
belsı 
közlekedése,
agglomeráci
ó 
közlekedése

24 33 27 24 33 27 22 33 33 30 33 9 NA 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

szennyezetts
égtıl való 
mentesség

25 33 24 25 33 24 19 33 42 32 33 3 NA 33 0

How The 
World 
Views Its 
Cities 
Second 
Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- 
Anholt 
"városmárka
" index

51 60 15 46 60 23 34 60 43 NA 60 0 NA 60 0

European 
Cities 
Monitor 
2006

már van ott 
kihelyezett 
részlege  a 
cégnek

13 52 75 16 52 69 8 52 85 25 52 52 40 52 23

European 
Cities 
Monitor 
2006

üzlet/cég 
kihelyezési 
tervek 2011-
ig

7 52 87 10 52 81 8 52 85 19 52 63 42 52 19

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
hozzájárulás
a a piacok 
elérhetıségé
hez, 
ügyfelekhez, 
vásárlókhoz

17 33 48 22 33 33 20 33 39 32 33 3 NA 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

munkaerı 
költsége

2 33 94 3 33 91 4 33 88 1 33 97 NA 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

(ön)kormány
zat által 
kialakított, 
vállalkozáso
kat fogadó 
klíma

3 33 91 6 33 82 3 33 91 10 33 70 NA 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

dolgozók 
életminıség
e

31 33 6 27 33 18 29 33 12 33 33 0 NA 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

üzlet 
kihelyezésén
ek 
legkedvezıb
b

19 33 42 23 33 30 14 33 58 28 33 15 NA 33 0

Master Card 
– 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

49 50 2 40 50 20 41 50 18 NA 50 0 NA 50 0

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

44 71 38 52 71 27 50 71 30 53 71 25 54 71 24

City Mayors 
ranks 2004

a város 
websiteja 
alapján

49 130 62 64 130 51 119 130 8 129 130 1 91 130 30

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

29 150 81 36 150 76 20 150 87 NA 150 0 107 150 29

European 
Cities 
Monitor 
2007

magasan 
képzett 
munkaerı 
elérhetısége

21 33 36 29 33 12 23 33 30 28 33 15 NA 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

idegen 
nyelvet 
beszélı 
munkaerı 
elérhetısége

18 33 45 21 33 36 16 33 52 25 33 24 NA 33 0

Saffron 
Brand 
Consultants

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

15 41 63 15 41 63 3 41 93 28 41 32 28 41 32

Pozsony

NA

Prága

52

Varsó Bukarest

NA47 42

Budapest

Rövidítések: 

t=((y-x)/y)*100 %, 

amelyben elért 
helyezés az adott 
rangsorban (x) és a 
rangsor elemszáma (y). 

Az egyes nagyvárosok 
vizsgált rangsorokban 
elért teljesítési 
százalékainak átlaga 
(A) képezi a 
nagyvárosi 
visszatükrözött imázs-
indikátort 
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46 40 52 34 3

How The 
World 
Views Its 
Cities 
Second 
Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- 
Anholt 
"városmárka
" index

51 60 15 46 60 23 34 60 43 NA 60 NA 51 60 15

Master Card 
– 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

49 50 2 40 50 20 41 50 18 NA 50 NA 49 50 2

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

44 71 38 52 71 27 50 71 30 53 71 25 44 71 38

City Mayors 
ranks 2004

a város 
websiteja 
alapján

49 130 62 64 130 51 119 130 8 129 130 1 49 130 62

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

29 150 81 36 150 76 20 150 87 NA 150 NA 29 150 81

Saffron 
Brand 
Consultants

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

15 41 63 15 41 63 15 41 63 15 41 63 15 41 63

Korrigálás ECM 
mutatóval

Varsó Budapest Prága Bukarest Pozsony

NA43 NA44 43
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Hiv. 
elemzés

Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

European 
Cities 
Monitor 
2006

 a város 
elhelyezkedé
se

32 33 3 23 33 30 8 33 76 5 33 85 11 33 67 30 33 9

European 
Cities 
Monitor 
2007

nemzetközi 
közlekedési-
szállítási 
összekötteté
s

28 33 15 15 33 55 11 33 67 5 33 85 23 33 30 32 33 3

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
belsı 
közlekedése,
agglomeráci
ó 
közlekedése

33 33 0 14 33 58 3 33 91 13 33 61 19 33 42 22 33 33

European 
Cities 
Monitor 
2007

szennyezetts
égtıl való 
mentesség

30 33 9 10 33 70 19 33 42 18 33 45 8 33 76 2 33 94

How The 
World 
Views Its 
Cities 
Second 
Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- 
Anholt 
"városmárka
" index

60 100 60 100 17 60 72 18 60 70 29 60 52 36 60 40

European 
Cities 
Monitor 
2006

már van ott 
kihelyezett 
részlege  a 
cégnek

26 52 50 18 52 65 14 52 73 6 52 88 22 52 58 27 52 48

European 
Cities 
Monitor 
2006

üzlet/cég 
kihelyezési 
tervek 2011-
ig

26 52 50 18 52 65 14 52 73 9 52 83 22 52 58 28 52 46

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
hozzájárulás
a a piacok 
elérhetıségé
hez, 
ügyfelekhez, 
vásárlókhoz

27 33 18 23 33 30 10 33 70 5 33 85 20 33 39 26 33 21

European 
Cities 
Monitor 
2007

munkaerı 
költsége

6 33 82 27 33 18 14 33 58 23 33 30 9 33 73 19 33 42

European 
Cities 
Monitor 
2007

(ön)kormány
zat által 
kialakított, 
vállalkozáso
kat fogadó 
klíma

25 33 24 17 33 48 10 33 70 10 33 70 1 33 97 29 33 12

European 
Cities 
Monitor 
2007

dolgozók 
életminıség
e

26 33 21 16 33 52 14 33 58 18 33 45 13 33 61 22 33 33

European 
Cities 
Monitor 
2007

üzlet 
kihelyezésén
ek 
legkedvezıb
b

33 33 0 24 33 27 8 33 76 6 33 82 11 33 67 29 33 12

Master Card 
– 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

NA 50 0 30 50 40 24 50 52 29 50 42 31 50 38 50 100

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

39 71 45 13 71 82 30 71 58 19 71 73 3 71 96 9 71 87

City Mayors 
ranks 2004

a város 
websiteja 
alapján

118 130 9 9 130 93 2 130 98 121 130 7 86 130 34 130 100

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

NA 150 0 23 150 85 34 150 77 150 100 11 150 93 77 150 49

European 
Cities 
Monitor 
2007

magasan 
képzett 
munkaerı 
elérhetısége

32 33 3 30 33 9 5 33 85 7 33 79 11 33 67 16 33 52

European 
Cities 
Monitor 
2007

idegen 
nyelvet 
beszélı 
munkaerı 
elérhetısége

31 33 6 27 33 18 8 33 76 3 33 91 11 33 67 21 33 36

Saffron 
Brand 
Consultants

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

6 41 85 11 41 73 1 41 98 NA 41 0 7 41 83 15 41 63

Dublin

63

Helsinki

40

Berlin

72

Brüsszel

66

Athén

28

Bécs

51
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Korrigálás ECM 27 42 Berlin 69 69 60 39

How The 
World 
Views Its 
Cities 
Second 
Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- 
Anholt 
"városmárka
" index

0 60 100 0 60 100 17 60 72 18 60 70 29 60 52 36 60 40

Master Card 
– 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

NA 50 0 30 50 40 24 50 52 29 50 42 31 50 38 0 50 100

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

39 71 45 13 71 82 30 71 58 19 71 73 3 71 96 9 71 87

City Mayors 
ranks 2004

a város 
websiteja 
alapján

118 130 9 9 130 93 2 130 98 121 130 7 86 130 34 0 130 100

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

NA 150 0 23 150 85 34 150 77 0 150 100 11 150 93 77 150 49

Saffron 
Brand 
Consultants

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

6 41 85 11 41 73 1 41 98 NA 41 0 7 41 83 15 41 63

65 56

HelsinkiDublin

75 52

Brüsszel

42 69

BécsAthén
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Hiv. 
elemzés

Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

European 
Cities 
Monitor 
2006

 a város 
elhelyezkedé
se

27 33 18 1 33 100 16 33 52 7 33 79 33 33 0 2 33 94 26 33 21

European 
Cities 
Monitor 
2007

nemzetközi 
közlekedési-
szállítási 
összekötteté
s

15 33 55 1 33 100 26 33 21 7 33 79 28 33 15 2 33 94 23 33 30

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
belsı 
közlekedése,
agglomeráci
ó 
közlekedése

11 33 67 1 33 100 29 33 12 7 33 79 28 33 15 2 33 94 31 33 6

European 
Cities 
Monitor 
2007

szennyezetts
égtıl való 
mentesség

8 33 76 29 33 12 17 33 48 3 33 91 3 33 91 24 33 27 27 33 18

How The 
World 
Views Its 
Cities 
Second 
Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- 
Anholt 
"városmárka
" index

20 60 67 2 60 97 33 60 45 12 60 80 32 60 47 3 60 95 4 60 93

European 
Cities 
Monitor 
2006

már van ott 
kihelyezett 
részlege  a 
cégnek

21 52 60 2 52 96 12 52 77 4 52 92 28 52 46 1 52 98 11 52 79

European 
Cities 
Monitor 
2006

üzlet/cég 
kihelyezési 
tervek 2011-
ig

21 52 60 2 52 96 12 52 77 4 52 92 27 52 48 1 52 98 15 52 71

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
hozzájárulás
a a piacok 
elérhetıségé
hez, 
ügyfelekhez, 
vásárlókhoz

24 33 27 1 33 100 27 33 18 9 33 73 32 33 3 2 33 94 31 33 6

European 
Cities 
Monitor 
2007

munkaerı 
költsége

29 33 12 25 33 24 5 33 85 10 33 70 31 33 6 20 33 39 22 33 33

European 
Cities 
Monitor 
2007

(ön)kormány
zat által 
kialakított, 
vállalkozáso
kat fogadó 
klíma

24 33 27 2 33 94 16 33 52 8 33 76 32 33 3 15 33 55 33 33 0

European 
Cities 
Monitor 
2007

dolgozók 
életminıség
e

8 33 76 11 33 67 17 33 48 3 33 91 8 33 76 4 33 88 15 33 55

European 
Cities 
Monitor 
2007

üzlet 
kihelyezésén
ek 
legkedvezıb
b

25 33 24 1 33 100 15 33 55 7 33 79 32 33 3 2 33 94 27 33 18

Master Card 
– 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

15 50 70 1 50 100 50 100 16 50 68 50 100 8 50 84 43 50 14

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

4 71 94 1 71 100 32 71 55 22 71 69 2 71 97 10 71 86 23 71 68

City Mayors 
ranks 2004

a város 
websiteja 
alapján

1 130 99 57 130 56 50 130 62 40 130 69 81 130 38 55 130 58 104 130 20

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

54 150 64 1 150 100 47 150 69 17 150 89 102 150 32 3 150 98 8 150 95

European 
Cities 
Monitor 
2007

magasan 
képzett 
munkaerı 
elérhetısége

26 33 21 1 33 100 33 33 0 14 33 58 24 33 27 2 33 94 31 33 6

European 
Cities 
Monitor 
2007

idegen 
nyelvet 
beszélı 
munkaerı 
elérhetısége

8 33 76 1 33 100 21 33 36 15 33 55 25 33 24 5 33 85 31 33 6

Saffron 
Brand 
Consultants

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

12 41 71 6 41 85 19 41 54 8 41 80 19 41 54 5 41 88 9 41 78

Róma

38

Oslo

35

Párizs

82

Lisszabon

48

Madrid

77

Koppenhága

56

London

86
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Korrigálás ECM 48 85 49 77 33 81 26

The Anholt 
City Brands 
Index- 
Anholt 
"városmárka
" index

20 60 67 2 60 97 33 60 45 12 60 80 32 60 47 3 60 95 4 60 93

világszintő 
kereskedelm
i központ

15 50 70 1 50 98 0 50 100 16 50 68 0 50 100 8 50 84 43 50 14

legdrágább 
városok

4 71 94 1 71 99 32 71 55 22 71 69 2 71 97 10 71 86 23 71 68

a város 
websiteja 
alapján

1 130 99 57 130 56 50 130 62 40 130 69 81 130 38 55 130 58 104 130 20

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

54 150 64 1 150 99 47 150 69 17 150 89 102 150 32 3 150 98 8 150 95

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

12 41 71 6 41 85 19 41 54 8 41 80 19 41 54 5 41 88 9 41 78

OsloMadridLisszabonLondon Róma

5657 84

Párizs

62 7673 88

Koppenh.
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Hiv. elemzés Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A

European Cities 
Monitor 2006

 a város elhelyezkedése 17 33 48 10 33 70 4 33 88 9 33 73

European Cities 
Monitor 2007

nemzetközi közlekedési-
szállítási összeköttetés

21 33 36 11 33 67 8 33 76 6 33 82

European Cities 
Monitor 2007

a város belsı 
közlekedése,agglomeráci
ó közlekedése

14 33 58 8 33 76 5 33 85 5 33 85

European Cities 
Monitor 2007

szennyezettségtıl való 
mentesség

5 33 85 6 33 82 11 33 67 7 33 79

How The World 
Views Its Cities 
Second Edition, 2006

The Anholt City Brands 
Index- Anholt 
"városmárka" index

26 60 57 60 100 9 60 85 21 60 65

European Cities 
Monitor 2006

már van ott kihelyezett 
részlege  a cégnek

24 52 54 15 52 71 3 52 94 17 52 67

European Cities 
Monitor 2006

üzlet/cég kihelyezési 
tervek 2011-ig

25 52 52 17 52 67 3 52 94 16 52 69

European Cities 
Monitor 2007

a város hozzájárulása a 
piacok elérhetıségéhez, 
ügyfelekhez, vásárlókhoz

27 33 18 18 33 45 11 33 67 7 33 79

European Cities 
Monitor 2007

munkaerı költsége 25 33 24 32 33 3 8 33 76 30 33 9

European Cities 
Monitor 2007

(ön)kormányzat által 
kialakított, 
vállalkozásokat fogadó 
klíma

25 33 24 7 33 79 5 33 85 21 33 36

European Cities 
Monitor 2007

dolgozók életminısége 5 33 85 7 33 79 1 33 97 6 33 82

European Cities 
Monitor 2007

üzlet kihelyezésének 
legkedvezıbb

22 33 33 13 33 61 4 33 88 9 33 73

Master Card – 
Worldwide Centers 
of Commerce 2007

világszintő kereskedelmi 
központ

17 50 66 19 50 62 33 50 34 26 50 48

City Mayors ranks 
2007

legdrágább városok 12 71 83 6 71 92 26 71 63 15 71 79

City Mayors ranks 
2004

a város websiteja alapján 18 130 86 130 100 10 130 92 24 130 82

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabban látogatott 
hely

66 150 56 55 150 63 10 150 93 40 150 73

European Cities 
Monitor 2007

magasan képzett 
munkaerı elérhetısége

16 33 52 12 33 64 10 33 70 4 33 88

European Cities 
Monitor 2007

idegen nyelvet beszélı 
munkaerı elérhetısége

10 33 70 5 33 85 12 33 64 14 33 58

Saffron Brand 
Consultants

The SaffronEuropean 
CityBrand Barometer-
Brand Utilization

2 41 95 NA 41 0 4 41 90 10 41 76

Barcelona

79

München

68

Stockholm

57

Zürich

67
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50 65 77 66

How The World 
Views Its Cities 
Second Edition, 2006

The Anholt City Brands 
Index- Anholt 
"városmárka" index

26 60 57 0 60 100 9 60 85 21 60 65

Master Card – 
Worldwide Centers 

világszintő kereskedelmi 
központ

17 50 66 19 50 62 33 50 34 26 50 48

City Mayors ranks 
2007

legdrágább városok 12 71 83 6 71 92 26 71 63 15 71 79

City Mayors ranks 
2004

a város websiteja alapján 18 130 86 0 130 100 10 130 92 24 130 82

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabban látogatott 

66 150 56 55 150 63 10 150 93 40 150 73

Saffron Brand 
Consultants

The SaffronEuropean 
CityBrand Barometer-
Brand Utilization

2 41 95 NA 41 0 4 41 90 10 41 76

Korrigálás ECM Stockholm Zürich Barcelona München

77 7070 70
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Hiv. 
elemzés

Hiv. index x y t A x y t A x y t A

European 
Cities 
Monitor 
2006

 a város 
elhelyezkedé
se

12 33 64 16 33 52 3 33 91

European 
Cities 
Monitor 
2007

nemzetközi 
közlekedési-
szállítási 
összekötteté
s

13 33 61 18 33 45 3 33 91

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
belsı 
közlekedése,
agglomeráci
ó 
közlekedése

21 33 36 19 33 42 10 33 70

European 
Cities 
Monitor 
2007

szennyezetts
égtıl való 
mentesség

31 33 6 15 33 55 22 33 33

European 
Cities 
Monitor 
2006

már van ott 
kihelyezett 
részlege  a 
cégnek

5 52 90 19 52 63 7 52 87

European 
Cities 
Monitor 
2006

üzlet/cég 
kihelyezési 
tervek 2011-
ig

5 52 90 20 52 62 11 52 79

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
hozzájárulás
a a piacok 
elérhetıségé
hez, 
ügyfelekhez, 
vásárlókhoz

6 33 82 7 33 79 3 33 91

European 
Cities 
Monitor 
2007

munkaerı 
költsége

16 33 52 27 33 18 21 33 36

European 
Cities 
Monitor 
2007

(ön)kormány
zat által 
kialakított, 
vállalkozáso
kat fogadó 
klíma

23 33 30 29 33 12 20 33 39

European 
Cities 
Monitor 
2007

dolgozók 
életminıség
e

21 33 36 19 33 42 27 33 18

European 
Cities 
Monitor 
2007

üzlet 
kihelyezésén
ek 
legkedvezıb
b

10 33 70 20 33 39 3 33 91

Master Card 
– 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

25 50 50 50 100 7 50 86

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

20 71 72 71 100 16 71 77

City Mayors 
ranks 2004

a város 
websiteja 
alapján

27 130 79 5 130 96 26 130 80

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

42 150 72 83 150 45 9 150 94

European 
Cities 
Monitor 
2007

magasan 
képzett 
munkaerı 
elérhetısége

8 33 76 14 33 58 3 33 91

European 
Cities 
Monitor 
2007

idegen 
nyelvet 
beszélı 
munkaerı 
elérhetısége

13 33 61 21 33 36 4 33 88

Saffron 
Brand 
Consultants

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

13 41 68 14 41 66 15 41 63

Frankfurt

73

Milánó

61

Hamburg

51
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57 50 71

Master Card 
– 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

25 50 50 0 50 100 7 50 86

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

20 71 72 0 71 100 16 71 77

City Mayors 
ranks 2004

a város 
websiteja 
alapján

27 130 79 5 130 96 26 130 80

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

42 150 72 83 150 45 9 150 94

Saffron 
Brand 
Consultants

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

13 41 68 14 41 66 15 41 63

Hamburg FrankfurtECM korrigálás

7966 77

Milánó



  
  

183 

Hiv. 
elemzés

Hiv. index x y t A x y t A x y t A x y t A x y t A

European 
Cities 
Monitor 
2006

 a város 
elhelyezkedé
se

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

nemzetközi 
közlekedési-
szállítási 
összekötteté
s

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
belsı 
közlekedése,
agglomeráci
ó 
közlekedése

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

szennyezetts
égtıl való 
mentesség

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

How The 
World 
Views Its 
Cities 
Second 
Edition, 
2006

The Anholt 
City Brands 
Index- 
Anholt 
"városmárka
" index

NA 60 NA NA 60 NA NA 60 NA NA 60 NA NA 60 NA

European 
Cities 
Monitor 
2006

már van ott 
kihelyezett 
részlege  a 
cégnek

NA 52 NA NA 52 NA NA 52 NA NA 52 NA NA 52 NA

European 
Cities 
Monitor 
2006

üzlet/cég 
kihelyezési 
tervek 2011-
ig

NA 52 NA NA 52 NA NA 52 NA NA 52 NA NA 52 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

a város 
hozzájárulás
a a piacok 
elérhetıségé
hez, 
ügyfelekhez, 
vásárlókhoz

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

munkaerı 
költsége

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

(ön)kormány
zat által 
kialakított, 
vállalkozáso
kat fogadó 
klíma

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

dolgozók 
életminıség
e

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

üzlet 
kihelyezésén
ek 
legkedvezıb
b

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

Master Card 
– 
Worldwide 
Centers of 
Commerce 
2007

világszintő 
kereskedelm
i központ

NA 50 NA NA 50 NA NA 50 NA NA 50 NA NA 50 NA

City Mayors 
ranks 2007

legdrágább 
városok

NA 71 NA NA 71 NA NA 71 NA NA 71 NA NA 71 NA

City Mayors 
ranks 2004

a város 
websiteja 
alapján

NA 130 NA NA 130 NA NA 130 NA NA 130 NA NA 130 NA

Euromonitor 
International 

Top 150 - a 
leggyakrabb
an látogatott 
hely

NA 150 NA NA 150 NA NA 150 NA NA 150 NA NA 150 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

magasan 
képzett 
munkaerı 
elérhetısége

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

European 
Cities 
Monitor 
2007

idegen 
nyelvet 
beszélı 
munkaerı 
elérhetısége

NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA NA 33 NA

Saffron 
Brand 
Consultants

The 
SaffronEuro
pean 
CityBrand 
Barometer-
Brand 
Utilization

22 41 46 41 41 0 37 41 10 NA 41 NA NA 41 NA

Belgrád Szófia Zágráb Kijev Ljubjana

NA NA NA NA NA

 

NA-nincs 
adat 



  
  

184 

 

4. sz. melléklet: Az európai nagyvárosok imázs-alapú rangsoraiban elfoglalt 

pozíciók lehetséges változása az European Cities Monitor indexeibıl számolt 

teljesítési százalékainak egyetlen átlagmutatóként való bevonása esetén100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                           
100 Az egyes nagyvárosoknál csak az imázs-indikátor értékek szerepelnek, a városok egyes rangsorokban elért 
teljesítési százalékait is tartalmazó, részletes adattáblák megtekinthetık a 3.sz. mellékletben 
 

London 89

Párizs 85

Frankfurt 81

Hamburg 80 10

Barcelona 77

Madrid 77

Berlin 75

Koppenhága 75 4

München 71

Stockholm 71 3

Bécs 71 4

Zürich 70 -4

Milánó 69

Dublin 66 -4

Lisszabon 65

Oslo 60 6

Helsinki 59 3

Róma 58 3

Brüsszel 52 -10

Varsó 46

Prága 45 -4

Budapest 45 -3

Athén 43

a nagyváros 

imázs-

indikátorának 

értéke  (%)

Imázs-indikátor érték 

alapján elért helyezés 

különbsége - ECM 

átlagmutató bevonása 

után

Vizsgált egység

Megjegyzés 1. :  

ECM mutatókat egyenként alapul véve 
kerültek az imázs-indikátor értékek 
meghatározásra. 

 

Megjegyzés 2. :  

az imázs-indikátor érték kiszámításához 
nem volt elegendı rangsor-adat a 
következı városok esetében: Bukarest, 
Pozsony, Krakkó, Nápoly, Kijev, Szófia, 
Belgrád, Zágráb 
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5. sz. melléklet: A tudásközpont vezetıkkel készített szakértıi interjúk 
megkeresési adatai 
 
 
 

Szakértı neve Munkahelye Pozíciója Interjú dátuma 

Prof. Dr. Horváth 
Béla 

Erdı- és Fahasznosítási 
Regionális Egyetemi 
Tudásközpont 

igazgató 2008.06.24. 

Dr. Nádai László 

Közlekedésinformatikai 
és Telematikai 
Egyetemi 
Tudásközpont 

igazgató 2008.08.25. 

Kovács Tibor 

Környezet- és 
Nanotechnológiai 
Regionális Egyetemi 
Tudásközpont 

menedzserigazgató 2008.08.15. 

Szilasi Péter Tamás 
Jármőipari Regionális 
Egyetemi Tudás-
központ 

menedzserigazgató 2008.06.19. 

Magyar Ildikó 
Mobil Innovációs 
Központ 

ügyvezetı igazgató 2008. 12.04. 

Dr. Kiss Attila 
EGERFOOD 
Regionális 
Tudásközpont 

menedzserigazgató 2008.08.13. 

Dr. Urbányi Béla 

Természeti 
Erıforrásokra 
Alapozott 
Környezetipari 
Regionális Egyetemi 
Tudásközpont 

operatív igazgató 2008.07.17. 

Dr. Hanák Péter 
Egészségügyi Mérnöki 
Tudásközpont 

igazgató 2008.07.15. 

Dr. Borbás Lajos 
Biomechanikai 
Kooperációs 
Kutatóközpont 

igazgató 2008.08. 05. 
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6. sz. melléklet: Interjúvázlat, kutatás-fejlesztési vezetık 
 

Interjúvázlat 

 

1. Mely tényezıket tartja Ön Budapest legfıbb 
vonzerejének és versenyelınyének a nemzetközi 
versenyben? (Kérem, maximum 5 tényezıt 

válasszon ki és jelölje meg az Ön által felállított 

fontossági sorrendet!) 

 

- földrajzi elhelyezkedés 
- infrastruktúra fejlettsége 
- tıkepotenciál (rendelkezésre álló 

tıkebázisok) 
- döntési-intézményi és hatalmi rendszer 
- környezeti állapot és minıség 
- szocio - kulturális adottságok 
- nemzetközi piacok elérhetısége 
- munkaerı rendelkezésre állása, 

iskolázottsága, képzettsége 
- a város általános imázsa 
- a gazdasági szereplık együttmőködési 

képessége 
- adó – és költségelınyök 
- magas szintő üzleti és tudásigényes 

szolgáltatások nagyarányú jelenléte 
- a K+F-et támogató 

szolgáltatások/kutatóintézetek jelenléte 
- az akadémiai és az üzleti szféra 

együttmőködésének szintje 
- az innovációt ösztönzı szolgáltatások és 

szereplık jelenléte 
- egyéb: …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Milyennek tartja Ön Budapest, mint egy 
globális erıforrásokért versenyzı nagyváros 
általános versenypozícióját a nemzetközi térben? 
(Kérem, válaszon egyet az alábbi válaszlehetıségek 

közül!) 

 

- megkerülhetetlen funkciókkal és 
szerepkörökkel rendelkezı, globálisan 
kiemelkedı jelentıségő nagyváros 

- megkerülhetetlen funkciókkal és 
szerepkörökkel rendelkezı, európai 
viszonylatban kiemelkedı jelentıségő 
nagyváros 

- közepes jelentıségő nagyváros, számos 
európai jelentıségő szerepkörrel 

- csak magyarországi viszonylatban 
kiemelkedı jelentıségő, az európai 
városhálózatban pótolható, átvehetı, 
helyettesíthetı funkciókkal rendelkezik 

 

3. Ön szerint Magyarország kutató nagyvárosai 
és régiói milyen mértékben elismertek és 
eredményesek a K+F területén régióbeli 
(nyugati) versenytársaikhoz képest? (Kérem, 

válaszon egyet az alábbi válaszlehetıségek közül!) 

 

- hasonlóan eredményesek a kutatási 
szférában, mint nyugati versenytársaik 

- rövidtávon (3-5 év) elérik nyugati 
versenytársaik szintjét 

- hosszabb távon (10-15 év) sem képesek 
elérni nyugati versenytársaik szintjét, 
gazdasági pozícióikhoz hasonlóan, csak 
„másodlagos szerepköröket” tudnak 
betölteni a nemzetközi K+F versenyben is 

- rövidtávon nagymértékben növekszik 
lemaradásuk nyugati versenytársaikhoz 
képest 
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4. Mely magyarországi nagyvárosokat tartja Ön 
a legkiemelkedıbbeknek a kutatás-fejlesztés 
területén? (Kérem, maximum 5 várost soroljon 

fel!) 

 

……………………………………………………
……………………………………….. 

 

5. Kutatás-fejlesztés szempontjából milyen 
mértékben ért egyet az alábbi állításokkal? 
(Kérem, rangsorolja 1-5 skálán! 1=nem értek 

egyet, 5=maximálisan egyetértek) 

 

- a KKE régióban kialakulhat egy magas 
tudományos teljesítménnyel rendelkezı 
városgyőrő {1 – 2 – 3 – 4 – 5} 

- Budapest szerepe kutatás-fejlesztés 
szempontjából kiemelkedı a közép-kelet-
európai régióban {1 – 2 – 3 – 4 – 5} 

- Budapest pozíciója a globális K+F-alapú 
rangsorokban meghatározza ill. 
befolyásolja Magyarország egészének 
globális K+F-alapú besorolását  {1 – 2 – 3 
– 4 – 5} 

- tudásalapú versenyképesség 
szempontjából Budapest az egyetlen 
magyarországi nagyváros, amely globális 
dimenziókban is összemérhetı {1 – 2 – 3 – 
4 – 5 } 

- Budapestnek nincs összemérhetı 
jelentıségő versenytársa a magyar 
városhálózaton belül a K+F-et illetıen {1 
– 2 – 3 – 4 – 5} 

- tudásalapú versenyképesség 
szempontjából csak Budapesten és kevés 
számú magyarországi nagyvárosban van 
jelen megfelelı erıforrás koncentráció a 
nemzetközi összehasonlításhoz {1 – 2 – 3 
– 4 – 5} 

- Magyarország regionális központjai és 
alközpontjai rendelkeznek olyan kutatás-
fejlesztési potenciállal, ami nemzetközi 
viszonylatban is jelentıs {1 – 2 – 3 – 4 – 
5} 

- Budapest hasonló pozíciót tölt be a K+F 
területén a nemzetközi versenyben, mint 
KKE versenytársai {1 – 2 – 3 – 4 – 5} 

 

 

 

6. Mi lehet Ön szerint Budapest, mint nagyváros 
szerepe Magyarország nemzetközi kutatás-
fejlesztési pozíciójának javításában? (Kérem, 

válaszon egyet az alábbi válaszlehetıségek közül!) 

 

- a K+F pozíció javításának motorja, 
generálója lehet, szellemi bázisa és magas 
szintő, tudástámogató szolgáltatásai révén; 
miközben az egyes nagyvárosok további 
K+F-alapú fejlıdését is tudja ösztönözni 

- kizárólag a többi magyar nagyváros K+F-
béli kapacitásával együtt képes Budapest 
az ország egészének nemzetközi pozícióját 
javítani, többletfunkciója a többi 
nagyvároshoz képest gazdasági ereje 
révén, az eredmények nagyobb arányának 
biztosításában van 

- fıvárosként a K+F pozíció javításához 
szükséges döntéshozatal központja, de 
azonos súlyú szereplı a többi nagyvárossal 

 

7. Melyeket tartja a tudásalapú gazdaság 
erısítésére alapozott városfejlesztés legfıbb 
elınyeinek Budapest esetében, a város 
nemzetközi versenyképessége tekintetében? 

……………………………………………………
…………………………………………....... 

 

8. Melyeket tartja Budapest esetében a 
tudásalapú gazdaság versenyképességének 
javításához szükséges, hiányzó tényezıknek? 
(Kérem, maximum 5 tényezıt soroljon fel!) 

 

……………………………………………………………

………………………………………………… 

9. Milyennek tartja Ön Budapest K+F területén 
betöltött pozícióját az általános pozíciójához 
képest? (Kérem, válaszon egyet az alábbi 

válaszlehetıségek közül!) 

 

- A K+F területén sokkal jobb pozícióval 
rendelkezik, mint általánosságban a 
gazdasági versenyben 

- Azonos az általános gazdasági pozícióval 
- Rosszabb az általános gazdasági 

pozíciónál 
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10. Milyen mértékben érzi jellemzınek 
Magyarország K+F szektorára vonatkozóan az 
alábbi állításokat… (Kérem, rangsorolja 1-5 

skálán! 1=nem jellemzı, 5=maximálisan jellemzı) 

 

…. a gazdaságban betöltött szerep 
alapján? 

- az ország egyik húzóágazata {1 – 2 – 3 – 4 
– 5} 

- az üzleti és tudományos szféra 
együttmőködési szintje magas a 
kölcsönösen hasznosítható eredmények 
érdekében {1 – 2 – 3 – 4 – 5} 

- a jogi-intézményi háttér erısítésére van 
szükség a szektor nemzetközi 
versenyképességének megteremtéséhez {1 
– 2 – 3 – 4 – 5} 

- a finanszírozási struktúra nehézségeit 
magában hordozó szektor {1 – 2 – 3 – 4 – 
5} 

- a kutatási eredmények a piaci elveknek 
megfelelıen, a kereslet-kínálat 
függvényében jönnek létre {1 – 2 – 3 – 4 – 
5} 

- a legdinamikusabban fejlıdı 
tudományterületek leképezik a 
legdinamikusabban növekvı gazdasági 
ágazatokat {1 – 2 – 3 – 4 – 5} 

- az állami szerepvállalás a szektor 
stratégiájának kialakításában megfelelı 
mértékő {1 – 2 – 3 – 4 – 5} 

 

 …és a tudományos eredmények 
alapján? 

- nemzetközileg ismertek és elismertek a 
magyar tudományos és kutatási 
eredmények {1 – 2 – 3 – 4 – 5} 

- a magyar tudományos eredmények 
meghatározóak az európai kutatás-
fejlesztés szempontjából {1 – 2 – 3 – 4 – 
5} 

- a magyar kutatási eredmények 
kiemelkedık a közép-kelet-európai 
régióban {1 – 2 – 3 – 4 – 5} 

 

 

 

 

 

11. Ön szerint Budapest pozíciója a globális K+F 
teljesítmény alapján kialakított, nagyvárosokra 
vonatkozó rangsorokban miként viszonyul 
Magyarország hasonló, országonkénti 
teljesítmények alapján elfoglalt pozíciójához? 
(Kérem, válaszon egyet az alábbi válaszlehetıségek 

közül!) 

 

- mivel Budapest határozza meg 
legdominánsabban az ország K+F 
teljesítményét, pozíciója jobb a 
nemzetközi rangsorokban, mint az országé 

- Budapest és az ország pozíciója a 
nemzetközi K+F rangsorokban közel 
azonos 

- Budapest pozíciója rosszabb a nemzetközi 
K+F rangsorok szerint, hiszen az országos 
rangsorban Magyarország helyezése 
magában foglalja más városok 
teljesítményét is 

 

12. Mely szektorokban illetve versenyterületeken 
tud Ön elképzelni olyan „kiugrási potenciált”, 
amelynek révén Budapest nemzetközi 
pozíciójában jelentıs javulás következne be? 
(Kérem, válaszon egyet az alábbi válaszlehetıségek 

közül!) 

 

- kulturális elemek megerısítése révén 
turizmus és befektetés-növekedés 

- magas ismertségő nemzetközi 
sportrendezvényeken keresztül turizmus és 
befektetés-növekedés 

- regionális pénzügypiaci koordinációban 
központi szerep ellátása 

- ipari-üzleti bevezetésre is alkalmas, 
tudományos-kutatási eredmények 
koncentrációján alapuló befektetés-
növekedés 
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13. Mennyire érzi reális városfejlesztési útnak, 
nemzetközi versenyképesség javítását elısegítı 
stratégiai lehetıségnek a kutatás-fejlesztési 
eredményekre alapozott várospozícionálást? 
(Kérem, válaszon egyet az alábbi válaszlehetıségek 

közül!) 

- a tudományos-kutatási eredmények régóta 
megerısítendı jelzıi Budapest imázsának, 
amelyek kiemelésére irányuló stratégia 
nemzetközi sikert eredményezhet a 
városok közötti versenyben 

- a kutatás-fejlesztési eredményekre 
alapozott várospozícionálás, más a város 
nemzetközi pozícióját javító stratégiával 
hasonló sikert eredményezhet 

- a kutatás-fejlesztési szektor pozícionálása 
nem képes átfogó imázs-javulást 
eredményezni 

 

14. Milyennek érzi a városfejlesztési 
stratégiákban „húzóágazatként” megjelölt 
tudományágak szerepét Budapest „kutatási 
imázsának” alakításában? (Kérem, válaszon egyet 

az alábbi válaszlehetıségek közül!) 

- túl sok stratégiai terület került 
meghatározásra, ami fókusz nélküliséget 
eredményez a város kutatás-fejlesztésre 
alapozott pozícionálásában 

- a több tudományterület megjelölése 
egészséges versenyt teremt, amelynek 
eredményeképpen az igazán versenyképes 
tudományágak/szakterületek 
körvonalazódnak a város és a gazdaság 
sajátosságainak megfelelıen 

- az összes megjelölt tudományág és 
szakterület helyzetbe hozására szükség van 
ahhoz, hogy egy nemzetközileg is 
versenyképes kombináció alakuljon ki a 
város kutatás-fejlesztési potenciáljában 

 

15. Melyek azok a tudományterületek Ön 
szerint, amelyek kapcsán valós „kiugrási 
lehetıség” képzelhetı el Budapest nemzetközi 
besorolásában K+F területen? (Kérem, maximum 

2 tudományterületet válasszon!) 

- orvos-és élettudományok, ezen belül: …… 
- mőszaki tudományok, ezen belül: …… 
- természettudományok, ezen belül: …… 
- agrártudományok, ezen belül: …… 
- társadalomtudományok, ezen belül: …… 
- bölcsészettudományok, ezen belül: …… 
- egyéb: ….. 

16. Tud-e olyan tudományágat említeni, 
amelynek támogatása és fejlesztése jelenleg nem 
képez stratégiai prioritást, de Ön szerint 
„kiugrási lehetıséget” jelenthetne a magyar K+F 
szektornak és/vagy Budapestnek? 

 

……………………………………………………
…………………………………………....... 

 

17. A fıként Budapest pozíciójának javítását az 
innovációra, K+F-re alapozó (Innopolis) 
városfejlesztési stratégiában milyen 
fontosságúnak érzi a tudásközpontok szerepét? 
(Kérem, válaszon egyet az alábbi válaszlehetıségek 

közül!) 

- a speciális kutatási területekre fókuszáló, 
magas szintő kompetenciával rendelkezı 
tudásközpontok nélkülözhetetlen 
alappillérei a stratégia végrehajtásának 

- a tudásközpontok azonos szintő szereplık 
a város kutatás-fejlesztésre alapozott 
pozícionálásában a többi kutatással, 
innovációval, fejlesztéssel foglalkozó 
szervezettel, céggel, intézménnyel 

- a tudásközpontokat egy folyamatosan 
formálódó stratégia részeként hívták életre, 
a város pozíciójának javításában, 
erısítésében betöltött szerepük is e 
stratégiák súlypontjainak változása szerint 
alakul 

 

18. Az Ön véleménye szerint milyen szempontból 
lehetnek a tudásközpontok Budapest imázsának 
meghatározó szereplıi? (Kérem, rangsorolja 1-5 

skálán! 1=nem értek egyet, 5=maximálisan 

egyetértek) 

 

-  egyetemek kutatási eredményének 
megerısítése révén nemzetközi 
statisztikákban {1 – 2 – 3 – 4 – 5 } 

- a nemzetközi együttmőködések 
gyakoriságának növelése, erısítése révén 
{1 – 2 – 3 – 4 – 5 } 

- szigetszerően kiemelkedı kiválósági 
modellek révén, amelyek nemzetközileg is 
elismertek {1 – 2 – 3 – 4 – 5 } 

- piaci hasznosításra is alkalmas K+F 
eredmények révén {1 – 2 – 3 – 4 – 5 } 
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- magasszintő tudományos képzettséggel 
rendelkezı munkaerı koncentrációja révén 
{1 – 2 – 3 – 4 – 5 } 

- az egyetemek tevékenységében a kutatási 
tevékenység részarányának növelése révén 
{1 – 2 – 3 – 4 – 5 } 

- egyéb….. 
 

19. Melyeket tartja a tudásközpontok 
legfontosabb feladatának Budapest nemzetközi 
pozíciójának javítását célzó stratégiákban? 

……………………………………………………
…………………………………………....... 

 

 

 

 

 

 

20. Elképzelhetınek tartja-e az együttmőködést, 
a kutatási illetve tevékenységi területek 
valamilyen szintő felosztását saját 
tudományterületén (más városokban, 
intézményekben) mőködı más 
tudásközpontokkal? (Kérem, rangsorolja 1-5 

skálán! 1=egyáltalán tartom elképzelhetınek, 

5=maximálisan elképzelhetınek tartom) 

 

{1 – 2 – 3 – 4 – 5 } 

21. Milyennek érzi az egyetemi-vállalati szféra 
kutatási célú együttmőködésének szintjét a 
létrejött eredmények kölcsönös 
hasznosíthatósága szempontjából? (Kérem, 

rangsorolja 1-5 skálán! 1=alacsony hatékonyságú, 

5=nagyon magas hatékonyságú) 

{1 – 2 – 3 – 4 – 5 } 

22. Milyen irányba változtak Ön szerint a triple-
helix kapcsolatok az egyetemi- vállalati szféra 
kutatási együttmőködését illetıen a 
tudásközpontok létrehozása révén? (Kérem, 

válaszon egyet az alábbi válaszlehetıségek közül!) 

 

- a tudásközpontok létrehozását megelızıen 
is létezı kutatási együttmőködések kaptak 
új jogi formát {de a kapcsolatok erıssége 
nem változott} 

- speciálisan meghatározott feladatokra 
létrejött együttmőködések révén új, az 
eddigiekben nem ismert, hatékonyabb 
munkafolyamatok jöttek létre {amelyek 
révén  a kapcsolatok közepes mértékben 
erısödtek} 

- az új típusú szervezetek révén mindkét fél 
számára versenyképessége javítását is 
lehetıvé tevı, kölcsönösen elınyös, 
hasznosítás-orientált együttmőködési 
forma jött létre {így sokkal erısebbek és 
hatékonyabbak ezek a kapcsolatok} 

- egyéb:  
 

* * * 

Nagyon köszönöm válaszadását! 



  
  

191 

7.sz. melléklet: A városvezetıi, városszakértıi interjúk megkeresési adatai 

 
 

Szakértı neve Intézmény/Cég Pozíciója Interjú dátuma 

Dr. Tosics Iván 
Városkutatás Kft. 

 
ügyvezetı igazgató 2009.07.14. 

Dr. Lukovich Tamás 
Pro Regio 
Ügynökség 

ügyvezetı igazgató 2009.07.29. 

Dr. Kovács Miklós 
Önkormányzati 
Minisztérium 

turisztikai 
szakállamtitkár 

2009.07.28.  

Szőcs Balázs 
Magyar Turizmus 
Zrt. 

marketing igazgató -
 vezérigazgató 
helyettes 

2009.07.31. 

Váczi András  ITD Hungary Zrt. 
kommunikációs 
igazgató 

2009.08.04. 

Rusznák Imre 

Budapest-közép-
dunavidéki 
Regionális 
Idegenforgalmi 
Bizottság 

elnök 2009.08.12. 

Dr. Mezıs Tamás 
Kulturális 
Örökségvédelmi 
Hivatal 

elnök 2009.08.13. 

Bojár Iván András 

Fıvárosi 
Önkormányzat 
Városarculati 
Tanácsnoki Iroda 

városarculati 
tanácsnok 

2009.09.07. 

Tipold Ferenc 

Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági 
Minisztérium 
Terület- és 
Várospolitikai 
Osztály 

osztályvezetı 2009.09.08. 

Orbán Gergely 
Budapest Business 
Region 

klasztermenedzser 2009.09.10. 
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8.sz. melléklet: Interjúvázlat, városszakértık, városvezetéssel 
foglalkozó vezetık 
 

Interjúvázlat 

 

1. Mely tényezıket tartja Ön Budapest legfıbb vonzerejének és versenyelınyének a nemzetközi 

versenyben? 

2. Milyennek tartja általánosságban Budapest, mint a nemzetközi térben versenyzı nagyváros 

imázsát? 

3. Milyen erısségőnek érzi a magyar fıváros imázsát annak földrajzi hatóköre, nemzetközi 

érvényesülése szempontjából? 

/Globálisan, Európában, Kelet-közép Európában/ 

4. Melyeket tartja Budapest imázsában a legmeghatározóbb tényezıknek a város célcsoportjaira 

gyakorolt hatás szempontjából? 

4.1. Melyeket tartja a fentiek közül Budapest legfıbb imázs-szempontú elınyeinek a város 

nemzetközi versenyképessége vonatkozásában? 

4.2. Melyeket tartja a leginkább negatív elemeknek a fıváros imázsában? 

5. Melyeket tartja Ön azon egyedi jellemvonásoknak, amelyek leginkább megkülönböztetik, 

egyértelmően azonosíthatóvá teszik Budapestet? 

6. Milyen mértékben járulnak hozzá a fıváros meglévı jellemvonásai a nemzetközi térben történı 

egyértelmő beazonosításához? 

7. Melyeket tartja a legfontosabb különbségeknek Budapest ön-imázsa és tükör-imázsa között?  

8. Mi lehet Ön szerint Budapest, mint nagyváros szerepe Magyarország nemzetközi pozíciójának 

javításában? 

9.  Mely szektorokban illetve versenyterületeken tud Ön elképzelni olyan „kiugrási potenciált”, 

amelynek révén Budapest nemzetközi pozíciójában jelentıs javulás következne be? 

10. Van-e (vannak-e) véleménye szerint olyan stratégiai program(ok), amelyek megvalósulása esetén 

jelentıs javulás következhetne be Budapest nemzetközi pozíciójában? 

11.  Tud-e olyan fejlesztési területet említeni, amelynek támogatása és fejlesztése jelenleg nem képez 

stratégiai prioritást, de Ön szerint „kiugrási lehetıséget” jelenthetne Budapestnek? 

12. Ön szerint hosszú távon, milyen irányba és mely tényezık következményeképpen változhat 

jelentıs mértékben Budapest imázsa? 
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13. Vannak-e az Ön által képviselt szervezetnek/cégnek/intézménynek olyan célkitőzései, 

folyamatban lévı tevékenységei, amelyek megvalósulása hozzájárulhat Budapest nemzetközi 

megítélésének, imázs-alapú pozíciójának javításához? Ha igen, … 

13.1    … Melyek ezek és milyen beavatkozási területeken? 

13.2 … Milyen konkrét eszközökkel célozza Budapest imázsának, megítélésének javítását? 

13.3. … Milyen távon érvényesülhet ezek Budapest versenyképességére gyakorolt hatása? 

13.4  … Melyeket tartja célkitőzéseik legfıbb elınyeinek más fejlesztési programokkal, 

eszközökkel szemben? 

 

* * * 

 

Nagyon köszönöm válaszadását! 

 

Hegyi Barbara 

PhD hallgató 

Széchenyi István Egyetem 

Regionális- és Gazdaságtudományi  

Doktori Iskola 
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