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Bevezetés, az értekezés célja 

Napjaink regionális és nemzetgazdasági folyamatainak alakításában egyre 

meghatározóbb szerepet játszanak a nagyvárosi térségek, nagyvárosi régiók, különösen 

azok, melyekben jelentős gazdasági tevékenységek koncentrálódnak. A XXI. századi 

gazdasági folyamatok révén is egyre inkább előtérbe kerülnek ezen területi egységek, s 

számos országban és az Európai Unióban is a gazdasági teljesítmény növelésének fontos 

zálogaként tekintenek a nagyvárosi régiókra. 

A regionális tudomány mainstream irányzata szerint a globális folyamatokat 

irányító hatalmi központok ma már nem elsősorban országokhoz, hanem befolyásos 

transznacionális vállalatokat tömörítő nagyvárosokhoz kapcsolódnak. Mára a városok egy 

része tehát „kilépett” a nemzeti városrendszerből, s azok nemzetközi szintű 

összekapcsolódásából globális városhálózat alakul ki. (Enyedi 2012) Állandó dilemmát 

jelent ugyanakkor, hogy ezen területi egységek kormányzása és gazdasági fejlődésre 

irányuló tevékenységei milyen formában működhetnek, milyen kormányzási, irányítási 

struktúrák jellemzik az egyes várostérségeket. A városrégiók kormányzási módszereinek és 

intézményesítésének történetében folyton felbukkan az intézményesítés kérdése, illetve 

annak mikéntje. Mára ezt a kormányzási problematikát az érintett szereplők informális 

partnerségeken keresztül kívánják feloldani, s elsődleges cél a gazdaságfejlesztés 

ösztönzése és a kooperáció az egyes szférák (politikai, gazdasági, civil) között. 

(Somlyódyné 2011) 

Jelen disszertáció a nagyvárosi régiók kormányzási lehetőségei és 

gazdaságfejlesztési tevékenységei közti összefüggéseket vizsgálja európai dimenzióban. 

Fontos célkitűzés, hogy a nagyvárosi régiók, a regionális gazdaságfejlesztés 

szakirodalmának vizsgálatával, továbbá az európai uniós szabályozás feltárásával 

következtetéseket tudjunk levonni a nagyvárosi régiók aktuális gazdaságkormányzási 

modelljeivel kapcsolatban. A disszertáció fontos kérdése, hogy van-e szakirodalmi szintű 

közmegegyezés a nagyvárosi régió fogalmáról, illetve melyek a nagyvárosi régió 

fogalmának legfontosabb ismérvei. Ide kapcsolódó kérdés, hogy az Európai Unió 

területfejlesztési politikája milyen módon kezeli a nagyvárosi régiók támogatását, ad-e 

számukra speciális szubvenciókat, egyáltalán milyen fogalmi lehatárolást fedezhetünk fel a 

nagyváros és térsége tematikájában. 
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A disszertáció empirikus vizsgálatainak egyik kiemelt fókusza a délnémet 

tartományokon (Baden-Württembergen és Bajorországon) nyugszik. Az értekezésben 

igyekszem bizonyítani, hogy ezen területi egységeket erős kapcsolatok fűzik a kelet-közép-

európai térség országaihoz: máig ható évszázados történelmi, gazdasági kapcsolatok, 

számos bi-, illetve multilaterális együttműködési rendszer stb. Így válik tehát fontossá a 

délnémet tartományokban működő nagyvárosi régiókkal kapcsolatos legjobb gyakorlatok 

(best practice) feltárása. A disszertáció célja, hogy igazolja vagy elvesse azt a feltételezést, 

miszerint a délnémet nagyvárosi régiók kormányzási modelljei meghatározzák azok 

gazdaságfejlesztési aktivitását, vagyis hogy az egyes kormányzási és gazdaságfejlesztési 

modellek között összefüggés tárható fel. 

Az európai gazdasági teljesítményben a járműipar kiemelkedő szereppel bír, 

különösen igaz ez szűkebb pátriánkra, Kelet-Közép-Európára. Ehhez kapcsolódva, az 

empirikus vizsgálatok második részében számos európai járműipari központot (kiemelt 

fókusszal a délnémet járműipari központokra) vizsgálok annak érdekében, hogy láthatóvá 

váljanak az egyes központok által alkalmazott irányítási megoldások s azok 

gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatásai, típusokba sorolhassuk az egyes központokat 

különféle indikátorok szerint. Itt merül fel kérdésként, hogy kimutatható-e összefüggés az 

európai járműipari központok működési modelljei, illetve valamely konszernhez tartozásuk 

szerint 

Lévén hogy Győr a térség és Európa kiemelkedő fontossággal bíró járműipari 

központja, az értekezésben megvizsgálom, hogy megfigyelhetők-e a győri gazdasági 

térségben a nagyvárosi kormányzást és gazdaságfejlesztést támogató szervezeti struktúrák, 

s ha igen, akkor milyen jövőbeli irányokat vázolhatunk fel azokkal kapcsolatban. 

 A disszertáció fontos célja tehát, hogy hiánypótló szerepet töltsön be a nagyvárosi 

térségek, járműipari központok kormányzásával és gazdaságfejlesztésével kapcsolatos 

hazai és nemzetközi kutatásokban.  
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I. A dolgozat felépítése 

 

A disszertáció első fejezetében doktori kutatásom célját vázolom fel. Ezt követően a 

második fejezetben kerülnek kibontásra a doktori értekezés kérdései, a hipotézisek. A 

harmadik fejezetben az elméleti háttér felvázolására törekszem. Elsőként ismertetem az 

elméleti kutatás módszertanát, ezt követően a disszertáció témájához kapcsolódva 

vizsgálom az alábbi területeket: a nagyvárosi régió fogalma, a nagyvárosi kormányzás, a 

regionális gazdaságfejlesztés, nagyvárosi régiók az Európai Unióban s végül: a délnémet 

térségi fókusz indoklása.  

1. ábra: A disszertáció felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

A negyedik fejezetben az empirikus kutatás módszereit ismertetem. Az ötödik 

fejezetben kerül sor az empirikus kutatás bemutatására. Elsőként esettanulmány-szerűen 

feldolgozom a négy délnémet nagyvárosi régiót, ami révén feltárom az egyes 

hasonlóságokat, különbözőségeket, fejlődési sajátosságokat, s ezáltal összefüggéseket 

igyekszem feltárni a nagyvárosi régiók kormányzási modelljei, továbbá gazdaságfejlesztési 
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módszerei között. Ezt követően bemutatom a délnémet járműipari központokat, mint 

vonatkozó városrégiókat. A fejezet végén további kitekintést teszek az európai járműipari 

központokra, majd az azonos szempontok alapján történő vizsgálat eredményeit 

összegzem, megadva a járműipari központokban fellelt összefüggések típusait, kategóriáit. 

Szintén az ötödik fejezetben megkísérlem a győri gazdasági térségben lévő 

gazdaságfejlesztési és nagyvárosi együttműködések feltárását. Elsőként megvizsgálom a 

győri stratégiai környezetet, majd bemutatom azt az intézményrendszert, mely jelenleg a 

fenti feladatokat végzi a győri gazdasági térségben. A fejezet végén utalást teszek a 

jövőbeli potenciális szervezeti keretekre, a Győri Járműipari Életpályamodell 

Együttműködésre, a Győri Helyi Közösségre, a Győri Járási Foglalkoztatási Paktumra, 

illetve az Arrabona EGTC-re. 

A hatodik fejezetben összegzem a kutatás eredményeit, bemutatom a hipotézisek 

értékelését. A fejezet tartalmazza, hogy mely hipotézisek kerültek elfogadásra, illetve 

elvetésre. A fejezetben bemutatom az új kutatási eredményeket, a megvalósult kutatás 

korlátait és kísérletet teszek a jövőbeli kutatási irányok felvázolására is. 

II. A kutatás hipotézisei, kérdései 

Az értekezés témája a nagyvárosi térségek kormányzási és gazdaságfejlesztési 

módszerei közti összefüggések feltárása. Ezáltal a disszertáció első fontos kérdése, hogy 

van-e szakirodalmi szintű közmegegyezés a nagyvárosi régió fogalmáról. A kérdéshez 

kapcsolódva a disszertáció foglalkozik a nagyvárosi régió fogalma legfontosabb 

ismérveinek feltárásával is. Szintén ide kapcsolódó kérdés, hogy az Európai Unió 

területfejlesztési politikája milyen módon kezeli a nagyvárosi régiók támogatását, ad-e 

számukra speciális szubvenciókat, egyáltalán milyen fogalmi lehatárolást fedezhetünk fel a 

nagyváros és térsége kapcsolatrendszerére vonatkozó európai uniós dokumentumokban.  

Az empirikus vizsgálat során a disszertáció témája miatt fontosak a délnémet 

tartományokban működő nagyvárosi régiók. A disszertáció elemzi a délnémet nagyvárosi 

régiók kormányzási modelljeit, továbbá azok gazdaságfejlesztési aktivitását, kísérletet tesz 

az egyes kormányzási és gazdaságfejlesztési modellek közötti lehetséges összefüggések 

feltárására. Mindemellett az európai járműipari központok működési modelljeinek 

vizsgálata révén új összefüggések bemutatására kerül sor, melyek lehetőséget teremtenek 

azok kategorizálására, s bizonyos összehasonlítások megtételére. Végül az értekezés 
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keretei között szerepel az alábbi tudományos kérdés vizsgálata is: megfigyelhetők-e a 

győri gazdasági térségben a nagyvárosi kormányzást és gazdaságfejlesztést támogató 

szervezeti struktúrák, s ha igen, akkor az milyen jövőbeli irányokkal bír? 

Az alábbi táblázatban olvasható az a hat hipotézis, melyeket a fenti tudományos 

kérdések alapján fogalmaztam meg. 

1. táblázat: Hipotézisek rendszere 

H1. A nagyvárosi régió a regionális tudomány szakirodalmában számtalan, 

különböző tartalmú definícióval bír, melyek szintetizálásával a nagyvárosi régió 

fogalmi rendszerének elengedhetetlen elemei a következők: város és térsége 

kapcsolatrendszer, gazdasági kormányzás, térségi-agglomerációs koncentrációk. 

H2. Az Európai Unió területfejlesztési politikája az európai területi kohézió 

elérésének eszközét látja a nagyvárosi régiók kialakításában, ám nem ad egységes 

fogalmi lehatárolást a nagyvárosi régiókra nézve. 

H3. A 2014-2020-as időszakban az Európai Unió területfejlesztési politikájának új 

támogatási eszközei ösztönzik a nagyvárosirégió-szintű programok megvalósítását, 

a régiók működtetését, ami mutatja a politika súlypont-áthelyeződését a nagyvárosi 

régiók irányában. 

H4. A délnémet nagyvárosi régiók különféle kormányzási modelleket mutatnak, ám 

mindegyikben domináns szereppel bír a gazdasági kormányzás és a 

gazdaságfejlesztési aktivitás. 

H5. Az európai járműipari központok eltérő gazdaságfejlesztési modelleket 

működtetnek, melyekre hatással vannak a jelen lévő nagyvállalatok, továbbá a 

helyi sajátosságok. 

H6. A győri gazdasági térségben léteznek a nagyvárosi kormányzást és 

gazdaságfejlesztést támogató szervezeti struktúrák. 

Forrás: Saját szerkesztés 

III. Elméleti háttér 

A disszertáció elméleti megalapozásakor az ilyenkor megszokott módszerekkel 

végeztem a témakör feldolgozását. Nagy segítségemre volt az irodalomelemzés módszere, 

hiszen a témában korábban a regionális tudomány jeles szakemberei végeztek kutatásokat, 

s publikálták kutatási eredményeiket. Így a különböző folyóiratokban, monográfiákban, 
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illetve tanulmánykötetekben szereplő cikkek, írások feldolgozása hasznosnak bizonyult a 

nagyvárosi régiók fogalmával, kormányzásával, illetve gazdaságfejlesztési 

tevékenységével kapcsolatos információk feldolgozásában. Szintén fontos volt számomra a 

dokumentumelemzés módszere: mivel napjainkban is folyamatosan formálódó, 

alakuló/átalakuló együttműködés-típusról van szó, így különös hangsúlyt fektettem a 

kapcsolódó európai uniós dokumentumok feldolgozására, mely által rekonstruálhatóvá vált 

a nagyvárosi régió - mint az Európai Unió területi kohéziójának egyik eszköze - fejlődési 

pályájának megrajzolása. Mindemellett a témát kutatva több hazai és nemzetközi 

workshopon nyílt lehetőségem részt venni, ahol hasznos kutatási eredményeket, aktuális 

irányokat ismerhettem meg. 

 Az alábbi fejezetben a disszertáció bevezetésében megfogalmazott témakörökhöz, 

továbbá az ismertetett hipotézisekhez kapcsolódó elméleti szakirodalom bemutatására és 

értékelésére kerül sor. Először felvázolom a nagyvárosi régió, továbbá a hozzá kapcsolódó 

nagyvárosi kormányzás fogalmának regionális tudományban való megjelenését, illetve az 

egyes szerzők - a viszonylag újszerű témával kapcsolatos - meglátásait hazai és nemzetközi 

szinten. Másodszor sor kerül a regionális gazdaságfejlesztés fogalmának, különböző 

irányainak és nagyvárosi szinten való alkalmazhatóságának ismertetésére. Mivel mind a 

fogalom megjelenésében, mind pedig a gyakorlati működésben jelentős szerepet játszik az 

Európai Unió, ezért harmadszor megvizsgálom, hogy az európai uniós gyakorlatban és 

dokumentumokban mikor és hogyan jelent meg a nagyvárosi régió fogalma, továbbá, hogy 

az EU regionális támogatási rendszerei milyen lehetőségeket biztosítanak ezen térségek 

számára, különös tekintettel az előttünk lévő fejlesztési ciklust tekintve. Negyedszer, mivel 

a disszertáció empirikus részében olyan városrégiók kerülnek elemzésre, melyek gazdasági 

szerkezetében a járműipar kiemelkedő szerepet játszik, bemutatom a járműipari központok 

elemzésével kapcsolatos közelmúltbéli kutatások elemzési szempontjait, megadva ezáltal 

az azokból kiolvasható elemzési kereteket. Végül ötödször, ahogy az empirikus kutatási 

részekben láthatóvá válik, a gyakorlati például szolgáló nagyvárosi régiók döntő része a 

délnémet tartományokban található, ezért ennek a kiemelt délnémet fókusznak a gazdasági 

és egyéb okait is igyekszem megvilágítani. 
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3.1 A nagyvárosi régiók kormányzása és gazdaságfejlesztési eszközei 

 A nagyvárosi régió, annak kormányzása az 1990-es évektől újra a regionális 

tudomány fókuszpontjába került, több szerző szerint pedig napjainkban is tart a nagyvárosi 

kormányzás akkor kezdődött reneszánsza. (Vö. Lefèvre 1998, Pálné 2008) A városok 

folyamatos területi terjeszkedése, az infokommunikációs technológiák fejlődése, a jóléti 

állam kudarca, továbbá az európai integráció és a globalizáció fokozatos erősödése abban 

az irányban hatottak, hogy új területi szereplőkre van szükség, melyek a mérethatékonyság 

kiaknázásával képesek nagyobb területi egységeket gazdasági szempontból is sikeresen 

igazgatni, kormányozni. (Lefèvre 1998) Az elmúlt évek kutatásai számtalan nagyvárosi 

régiót vizsgáltak európai dimenzióban, így pl. több új kutatási eredmény született a francia 

(Balázs 2014), a svájci (Somlyódyné 2014), a szlovák (Székely 2014) vagy éppen a német 

(Fekete 2014a) nagyvárosi régiókkal kapcsolatban. 

3.1.1 A nagyvárosi régió fogalma 

A nagyvárosi régió mint fogalom gyakran egymástól eltérő területi lehatárolást 

jelent, az ezzel foglalkozó szakirodalmak más és más területi egységet értenek alatta, 

funkciókat csatolnak hozzá, s a nagyvárosi régiók kialakulásának okait is 

különbözőképpen nevezik meg. Az alábbiakban ismertetem a nagyvárosi régióval 

kapcsolatos főbb szakirodalmi megállapításokat. 

Enyedi városnövekedési szakaszait vizsgálva napjainkban a negyedik szakaszt, a 

globalizált világ urbanizációjának korát éljük. Nyugat-Európában a XVIII., Kelet-Közép-

Európában a XIX. században zajlott az első szakasz, a városrobbanás szakasza. Ebben az 

időszakban alakultak ki a városok modern gazdasági funkciói, mely folyamat a munkaerő 

beáramlását ösztönözte a településekre, a bevándorlást téve a városnövekedés 

legjelentősebb forrásává. Ezt követte a relatív dekoncentráció szakasza, mely a XIX. 

században jelenik meg: a városi gazdaság szerkezeti átalakulása, továbbá a 

közlekedéstechnika fejlődése révén kialakultak a városi agglomerációk, s megerősödött a 

kis- és középvárosi hálózat. A második szakaszban a városnövekedés térben 

dekoncentráltabban zajlik. A harmadik szakasz, a dezurbanizáció időszaka a XX. század 

második felét jellemzi, főként a fejlett országok városhálózatát: a városok 

népességnövekedése megállt, az a rurális/vidéki térségekbe helyeződött át. A vidéki 

életminőség ebben a szakaszban már megközelíti, sőt, bizonyos szempontok alapján 

meghaladja a városit, így például a természeti környezet, a nem materiális értékek 

közelsége miatt. Napjainkban, a globalizált világ urbanizációjának szakaszában a globális 
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folyamatokat irányító hatalmi központok nem elsősorban országokhoz, hanem befolyásos 

transznacionális vállalatokat tömörítő nagyvárosokhoz kapcsolódnak. Mára a városok egy 

része „kilépett” a nemzeti városrendszerből, s azok nemzetközi szintű 

összekapcsolódásából globális városhálózat alakul ki. (Enyedi 2012) Enyedi tehát a 

nagyvárosok és a környezetükben lévő települések közti viszonyrendszerben értelmezi a 

nagyvárosi régiót, s évszázados távlatban tesz megállapításokat ezen kapcsolatokra nézve. 

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy napjainkban a nagyvárosi régiók jelentőségét Enyedi 

a hozzájuk kapcsolódó transznacionális vállalatok befolyásához, piacirányító 

kompetenciáihoz köti, mely megállapításnak jelen disszertáció témájához kapcsolódva is 

nagy jelentősége van. Látható, hogy a város és térsége kapcsolatrendszere sok átalakuláson 

ment át az elmúlt évszázadokban, s ezek a folyamatok gyakran egymással ellentétes 

irányban hatottak: hol a város erősödött, hol az agglomeráció, bizonyos időszakokban a 

magasabb életminőség az egyik, máskor viszont a másik területi egységhez kapcsolódott. 

Más szerzők a demográfiai és a gazdasági mutatókon túl a foglalkoztatottsági 

adatokat alapul véve határolják le a nagyvárosi régiókat. Faragó szerint mára a város-falu 

viszonyrendszer több szempontból is eltérést mutat a korábban megszokottól: a 

mezőgazdasági tevékenység a falvakban elvesztette vezető pozícióit, s a falun élő 

lakosságnak csak 10-15%-a dolgozik agrárterületen, 25-30%-a a helyi feldolgozó- és 

szolgáltatóiparban, míg több mint fele a városokban. A falvak napjainkban inkább a 

városokhoz integrálódott vidéki településként jellemezhetők, melyek közvetlen módon 

hozzájárulnak az egész várostérség fejlődéséhez. Az erős városok pedig egyre inkább 

meghatározzák vidéki környezetüket. Az együttműködés számtalan területre terjedhet ki, 

így pl. a közszolgáltatások közös ellátására, az energiagazdálkodásra, a 

gazdaságfejlesztésre stb. (Faragó 2006) Eszerint tehát a város-vidék reláció meghatározó 

mozgatói a munkavégzés helyszíne és a lakhatás helye, ezek egybeesése, illetve 

különbözősége is. Faragó is a nagyváros dominanciáját emeli ki napjaink térségi 

folyamataiból, utalva arra az összetett viszonyrendszerre, mely a városi infrastruktúra 

használatából, a közszolgáltatások közös igénybevételéből is fakad. 

A nagyvárosi régiók vizsgálata természetesen ki kell, hogy terjedjen a különböző 

közigazgatás-szervezési módszerekre is. Míg a város és vonzáskörzete együttműködése a 

XIX. század végétől közigazgatási-szervezési és területi tervezési kérdésnek számított, 

addig napjainkban a várostérségi szintű együttműködés komoly hatást tud gyakorolni a 

nemzetgazdaság kibocsátására is, így szükséges a korábbi szemlélet meghaladása. 
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Mindehhez szükséges, hogy a nagyvárosi kormányzás struktúrái kiépüljenek, s erre az 

önszerveződő partnerségi hálózatok mellett az állami szerepvállalás léte, illetve mikéntje is 

jelentős hatással bír. Az európai városversenyben elérhető siker lehetséges záloga a jól 

szervezett, gazdaságilag prosperáló nagyvárosi régió(k) működése. (Somlyódyné 2011) 

Látható, hogy a nagyvárosi régió gazdasági növekedéssel, gazdaságfejlesztéssel való 

összekapcsolódása, létjogosultságának ilyen irányú meghatározása sem iktathatja ki a 

korábbi korszakok közigazgatási szempontú megközelítését. Hiszen a gazdasági 

növekedést, a térség szereplőinek együttműködését mindenképpen valamilyen előre 

tisztázott irányítási rendszerben lehetséges megvalósítani, mely alkalmazkodik az ország 

közigazgatási berendezkedéséhez, ugyanakkor kellően rugalmas keretet biztosít ahhoz, 

hogy abban közigazgatási egységek, civil és gazdasági szervezetek és vállalkozások is 

szerepet tudjanak vállalni. 

Enyedi - a már említett történeti megközelítésen túl - a nagyvárosi régiók 

kialakulását a város és vidéke átalakuló gazdasági viszonyrendszeréből eredezteti. Eszerint 

a város és agglomerációjának viszonyrendszere a globalizáció, illetve a harmadik szektor 

térnyerésének hatásai révén megváltozott, s ezáltal belső térszerkezetük, irányítási 

mechanizmusuk, működésük, szervezeteik is megváltoztak. A nagyvárosi régiók gazdasági 

erejét főként az adja, hogy itt „csomósodnak” a szolgáltató és információs hálózatok, itt áll 

rendelkezésre nagymértékű szakképzett munkaerő, s az ipari termelés helyett mára a 

csúcstechnológia, a kutatás-fejlesztés, a pénzügyi és gazdasági jogi szolgáltatások, továbbá 

a kulturális gazdaság a meghatározó, mely kiemelt oktatási-kulturális szolgáltatásokkal is 

együtt jár. Enyedi nagyvárosirégió-fogalma szerint ezen területi egység egy központú, a 

munkába járás többirányú, a területen fontos alközpontok alakulnak ki a központi város 

egyes funkcióinak kitelepülésével párhuzamosan. Ugyanakkor a nagyvárosi régió számos 

belső feszültséget rejt magában: az egyre növekvő bevándorlás, az eltérő kultúrájú/vallású 

emberek migrációja révén gyakran etnikai koncentrációk jelennek meg, melyek társadalmi 

konfliktusokhoz vezet(het)nek. Paradox módon a nagyvárosi régiókban - mint a 

világgazdaság legversenyképesebb és gazdaságilag legprosperálóbb helyszínein - a 

legveszélyeztetettebb a fenntartható városfejlődés. Ezen koncepció szerint a nagyvárosi 

régió napjaink olyan új - térségszervezés szempontjából kategorizált - településtípusa, 

mely felváltja a korábbi nagyvárosi agglomerációkat. A nagyvárosi régió mellett ezen 

tipizálás szerint további két új településtípus létezik: a 10 millió főnél is népesebb 

megavárosok, illetve a globális városok, melyek méretüktől függetlenül a világgazdaság 
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áru-, pénzügyi és gazdasági döntéshozatali folyamatában vesznek részt. (Enyedi 2012) 

Véleményem szerint ezen fogalommeghatározás tekinthető ma a nagyvárosi régióval 

kapcsolatos értelmezések, megközelítések velejének, hiszen Enyedi utal a nagyvárosi régió 

szereplőinek egymáshoz való viszonyára, munkamegosztásukra, a területen élők szerepére 

és a régió belső feszültségeire is. Nem lehet kétséges számunkra tehát, hogy a nagyvárosi 

régiók működésének mozgatórugói közül Enyedi számosat feltár, így a területen élők 

lakhatásának, illetve munkavégzésének helyei közti különbséget, a városi és vidéki 

területek munkaerőpiaci különbözőségeit, a centrumok és alcentrumok jelentőségeit, 

továbbá a nagyvárosi régiókra jellemző speciális veszélyeket, kihívásokat.  

A szakirodalomban ugyanakkor természetesen más megközelítésekkel is 

találkozunk. Erdősi (2003) arra tesz kísérletet, hogy a nemzetközi nagyvárosokat, 

világvárosokat tipizálja. Felosztása szerint a következő nagyvárostípusok léteznek: 

regionális jelentőségű nemzetközi nagyvárosok, földrész-jelentőségű nemzetközi 

nagyvárosok, több földrészre kisugárzó világvárosok, továbbá globális városok. A 

regionális jelentőségű nemzetközi nagyvárosok csoportjába tartozó települések hatása 

átlépi ugyan a nemzeti határokat, ám a környező országokon túli területeket már nem éri el, 

ilyen pl. Budapest, Prága. Ezzel szemben a földrész-jelentőségű nemzetközi nagyvárosok – 

vagy nemzetközi szervezetek székhelyeiként, vagy gazdasági erejüknél fogva - már az 

egész kontinensre hatást gyakorolnak egy-egy szegmensben, pl. Bécs, Brüsszel, 

Rotterdam. A több földrészre kisugárzó világvárosok esetében olyan pénzügyi, gazdasági 

nagyközpontokról beszélünk, mint Amszterdam, Frankfurt vagy Zürich. A globális 

városok alatt pedig alig néhány települést értünk, melyek gazdasági gigahatalmi szerepük 

révén a világgazdaság igazi irányítási központjai, nagymértékben hatnak a globális 

folyamatokra. (Erdősi 2003) 

A kelet-közép-európai térség városhálózatának leírására többen is vállalkoztak, 

ugyanakkor az elkészült elemzések azt mutatják, hogy noha feltárhatók bizonyos 

azonosságok és jellemző sajátosságok, napjaink kelet-közép-európai városrendszere 

korántsem mutat egységes képet - s igaz ez a nagyvárosi megközelítésre is. Egri az elmúlt 

időszakok városhálózat-kutatásai alapján arra tett kísérletet, hogy összegezze napjaink 

szakirodalmában a nagyvárosi régió fogalmának meghatározásait, az egyes vizsgált 

települési szinteket, s ezek alapján következtetéseket vonjon le a kelet-közép-európai 

térség városhálózatára. Több ESPON-kutatás, illetve nemzetközi intézmények által 

kidolgozott módszertan (pl. Eurostat, OECD) vizsgálata alapján ugyanakkor azt állapítja 
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meg a szerző, hogy nem alkotható egy egyértelmű területi lehatárolás a térségben, hiszen a 

város és vonzáskörzete más és más módon jelenik, illetve nem jelenik meg a vizsgált 

kutatások módszertanában. A szerző a NUTS-3 szintű városi térségvizsgálatot tartja 

követendőnek azzal a megjegyzéssel, hogy szükséges az egyes településmorfológiai 

sajátosságok figyelembevétele, kiszűrve pl. az esetleges látszólagos regionalizáció 

következményeit. Fontos megállapítás, hogy az egyes elérhető adatbázisok nagyon 

gyakran megbízhatatlanok, félrevezetők, nincs egységes vonzáskörzet-lehatárolás. 

Sokatmondó következtetés: azon túl, hogy a városkutatások mindegyike nem önmagában a 

várost, hanem a várost és csatlakozó vonzáskörzetét elemzi, más azonosság nem figyelhető 

meg a várostérség-tipizálásra nézve. (Egri 2014)  

Nagyváros és térsége komplex fejlesztése az egyes országok fejlesztéspolitikáiban 

eltérő hangsúllyal és eltérő időpontban jelent meg. A növekedési pólusok vagy növekedési 

centrumok elmélete szerint a gazdaság természetes fejlődése koncentráltan kezdődik meg a 

tér bizonyos pontjain, s amennyiben megfelelő feltételek állnak rendelkezésre, úgy 

működése a környező térségekre is hatást gyakorol. A növekedési pólus ugyanakkor 

mesterségesen, állami beavatkozással is létrehozható, vagyis az állami beavatkozás az 

infrastruktúra megteremtésével és az adott gazdasági tevékenység területi és vállalati 

koncentrációjának erősítésével ilyen centrumokat hozhat létre. A tapasztalatok szerint 

ugyanakkor érdemes a már meglévő adottságokat erősíteni, s kerülni a pólusok más 

nagyvárosokhoz való túlzott földrajzi közelségét. Szintén fontos eszközei a 

fejlesztéspolitikának az iparági körzetek, melyek attribútumai: jól körülhatárolható 

földrajzi tér, a térben koncentrálódó és beágyazódó vállalatok, kiemelt termelési 

tevékenység. Faragó és Lux tanulmányukban a fenti kategóriák mai alkalmazhatóságának 

vizsgálatakor arra a következtetésre jutnak, hogy a posztszocialista térségekben a siker a 

betelepült nagyvállalatok területi beágyazása és hálózati integrációja révén érhető el, mely 

az iparági körzetek kialakulását vagy kialakítását, egyben erős fejlesztési pólusokat 

feltételez. (Faragó-Lux 2014) 

Jelen disszertáció vizsgált területeihez ugyanakkor Somlyódyné definíciója áll a 

legközelebb, mely szerint a városrégió alatt olyan funkcionális teret értünk, melyben egy 

vagy több városmagot övező térségben agglomerálódási és szuburbanizációs folyamatok 

mennek végbe az urbanizációs folyamatok hatására. A városrégiók alapját így az 

agglomerációk adják: itt sűrűsödnek ugyanis a gazdasági-szolgáltatási-kereskedelmi 

tevékenységek, továbbá jellemzi a népesség és az infrastruktúra koncentrációja. Szintén a 
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városrégió velejárója, hogy funkcionális és közigazgatási határai nem esnek egybe. 

(Somlyódyné 2011) 

 Fentiek alapján kijelenthető, hogy a nagyvárosi régió s egyáltalán város és térsége 

fogalma a legkülönfélébb felosztásokat és definíciókat eredményezte a szakirodalomban.
1
  

3.1.2 A nagyvárosi régió és kormányzása 

 A nagyvárosi kormányzás témaköre széles körű szakirodalommal bír. Jelen 

fejezetben egy rövid történeti áttekintést és a policentrizmus gondolatának ismertetését 

követően a napjainkban kialakult fő kormányzási modellek bemutatására törekszem. 

 A városrégiók kormányzási módszereinek és intézményesítésének történetét 

Somlyódyné négy periódusra osztja. Eszerint a XIX. század végétől 1945-ig tartó 

időszakban Nyugat-Európában gyakorivá vált, hogy az egyes központi szereppel bíró 

városok bekebelezték az addig különálló külvárosaik, gyárvárosaik területét, s 

tulajdonképpen a közigazgatási határ kiterjesztésével megnyílt az út a területek közös 

tervezéséhez, összehangolt szabályozásához. A második periódus 1950-től az 1970-es évek 

végéig tartott, s az állami szint által létrehozott/ösztönzött nagyvárosi igazgatási rendszerek 

jöttek létre. Az állam vagy pénzügyi ösztönzőkkel, vagy adminisztratív előírásokkal 

„kényszerítette” a nagyvárosi igazgatási szervezetek kialakítását. Ezek általában az állam 

általános közigazgatási rendszereitől idegen, „speciális” igazgatási karakterű szervezetek 

voltak, gyakran több száz fős hivatali apparátussal. Az 1980-as éveket lefedő harmadik 

szakasz változásait az a tény indokolta, hogy a nagy technokrata szervezetek hitelüket 

vesztették: egyrészt az újraelosztó regionális politikai modellt felváltotta az endogén 

gazdaságfejlesztési koncepció, másrészt pedig folyamatos belső problémákkal és 

legitimációs problémákkal küzdöttek a szervezetek. A harmadik szakasz jelentősége - 

annak átmenetisége ellenére - abban rejlik, hogy a közigazgatás mozgásterének 

kitágulásával a nagyvárosok intenzív kapcsolatépítésbe kezdtek a gazdasági és a civil 

szféra szereplőivel, aminek fontos szerepe van napjaink nagyvárosi kormányzási 

modelljeiben is. 

 Napjainkban is a negyedik periódust éljük, melynek jellemzője a nagyvárosi 

kormányzás újabb hulláma, mely meghaladta a korábbi közigazgatási-területi tervezési 

szempontokat, s mint a gazdaságfejlesztési politika mechanizmusa lépett színre. A 

                                                           
1
 Fontos hangsúlyozni, hogy a nagyvárosi régió fogalma az európai uniós területfejlesztési- és várospolitika 

fejlődésével folyamatosan alakult és változott, amiről egy későbbi fejezetben részletesen szólok. 
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korábban konfliktusokat okozó felfogás, miszerint a városrégióknak feltétlenül egy 

közigazgatási egységgé kellene válniuk, megszűnt: a kormányzási problémákat informális 

partnerségeken keresztül kívánják feloldani, s elsődleges cél a gazdaságfejlesztés 

ösztönzése és a kooperáció az egyes szférák között az új regionalizmus és a posztfordizmus 

elméleti talaján. Napjaink kormányzási gyakorlata ugyanakkor azt is mutatja, hogy a 

különféle korszakokban alkalmazott megoldások, irányítási struktúrák gyakran egymás 

mellett léteznek ma is. Bármennyire is önkéntességen alapul a jelenlegi rendszer, az állami 

politikák egy része továbbra is alkalmaz különféle ösztönzőket a nagyvárosi térségek 

kormányzásának befolyásolására. (Somlyódyné 2011) A városrégiók kormányzásának 

fejlődését segíti napjainkban az EU regionális politikája, továbbá a közigazgatásban zajló 

regionalizálási és decentralizációs folyamat is. (Somlyódyné 2008) 

A nagyvárosi kormányzás fogalmát Enyedi leszűkíti a kormányzat és a civil szféra 

közös tevékenységére, vagyis szerinte a városfejlesztésben a központi és a helyi 

kormányzat egyre inkább beemeli partnerként a társadalom véleményét. (Enyedi 2012) 

Véleményem szerint érdemes kiegészíteni ezt az együttműködési rendszert a gazdasági 

szféra és a felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és képzési intézményrendszer egyes 

szereplőivel is, hiszen napjainkban nem lehet kérdéses, hogy egy nagyvárosi térség 

jövőképének alakításában a kormányzati szerveken és a civil szférán túl hangsúlyos és 

megkerülhetetlen tényező a vállalkozásokkal és K+F-szervezetekkel való együttműködés 

is. 

Lefèvre szerint a nagyvárosi kormányzásra azért is szükség van, mert a nagyobb 

területi egységek effektívebben tudnak reagálni a térség gazdasági, társadalmi problémáira, 

mint a helyi önkormányzatok, hiszen a mérethatékonyság alapján elméletben 

hatékonyabban képesek szervezni a közszolgáltatásokat. Ugyanakkor a nagyvárosi 

kormányzás előfeltétele, hogy kezelhető méretűek legyenek a helyi önkormányzatok, így 

azok mérete optimális legyen: meg kell szüntetni tehát a fragmentált, kisméretű 

önkormányzatok rendszerét. Mindezeken túl akkor lehet hatékony a nagyvárosi 

kormányzás, ha a kialakuló irányítási rendszer erős, autonóm és legitim. (Lefèvre 1998) 

A nagyvárosi régiók kormányzásának vizsgálatakor fontos szempont az állam 

berendezkedése, hozzáállása, továbbá a nagyvárosi régiók belső viszonyrendszere is, 

leginkább az, hogy az irányítás egy vagy több központból történik, vagyis hogy a 

nagyvárosi régió mono- vagy policentrikus-e? Herrschel és Newman aszerint tipizálják az 

európai nagyvárosi régiókat, hogy egy vagy több központúak-e, s ezeket a formációkat 
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mennyiben határozza meg az állam centralista, illetve föderális jellege. Eszerint a modell 

szerint a centrális állam monocentrikus nagyvárosi régióját egy meghatározó város 

irányítja korlátozott autonómiával és erős állami felügyelettel, míg a centrális állam 

policentrikus régiójában több, egymással versengő település végzi munkáját szintúgy szűk 

kompetenciákkal és erős állami kontrollal. Ezzel szemben a föderális berendezkedésű 

államok nagyvárosi régióiban a városok széles hatáskörökkel rendelkeznek, a 

monocentrikus városrégió esetében egy, míg a policentrikusban több egymással versengő 

városról beszélhetünk. Herrschel és Newman találóan fogalmazzák meg, hogy nem szabad 

kizárólagos szemléletet alkalmazni, nincs univerzális modell a nagyvárosi régiók 

kormányzására, hisz más-más szabályozási környezet, térstruktúra stb. jellemzi ezen 

területeket, ezért el kell vetni a „one size fits all”-típusú megközelítéseket. (Herrschel-

Newman 2002) A fenti két szerző fontos megállapítása, hogy a nagyvárosi régió 

kormányzásának kialakításakor, illetve vizsgálatakor nem nevezhetünk meg egy 

univerzálisan alkalmazható, kizárólagosan jó modellt, egy zsinórmértéket, melyhez 

viszonyítva kellene megítélnünk a vizsgálat tárgyát képező régiót. S valóban: mivel minden 

nagyvárosi térségben más és más kihívások és problémák jelentkeznek, az együttműködés 

esetenként más és más szereplők között valósul meg, a speciális helyi igényekre reflektáló 

intézményrendszer, kormányzási modell kialakítása szükséges. 

A METREX
2
 összesítése szerint háromféle nagyvárosi kormányzási modellt 

azonosíthatunk. Az „átfogó/széles körű modell” (comprehensive) lényege, hogy a 

nagyvárosi régió élén közvetlenül választott testület áll, mely széles körű kompetenciákkal 

rendelkezik a nagyvárosi régió igazgatási struktúráira nézve, pl. társadalmi, gazdasági, 

infrastrukturális, környezeti és területi tervezési területeken. Az „átfogó/széles körű 

modell” megvalósítása a legnehezebb, hiszen a helyi igazgatási struktúrák átszervezését ez 

a megoldás követeli meg leginkább. A „magmodell” (core powers) esetében a régió élén 

egy választott vagy delegáltakból álló testület felel bizonyos témakörök érvényesítéséért és 

végrehajtásáért, így pl. a stratégiai tervezésért, a kulcsterületek előmozdításáért. Ebben a 

modellben a résztvevők általában a területi tervezést, közlekedést, gazdasági és környezeti 

kérdéseket, továbbá a városi terek alakítását tartják fontosnak. Az „ügynökségi modell” 

                                                           
2
 Az európai nagyvárosi régiókat tömörítő együttműködési hálózat - METREX néven - 1996-ban, a glasgow-

i alapító konferencián jött létre. A hálózat célja, hogy fórumot biztosítson az európai nagyvárosi régiók 

számára a tapasztalat és a megszerzett tudás cseréjére. További feladata, hogy az együttműködésben részt 

vevő mintegy 50 nagyvárosi régió érdekeit az európai politikában megjelenítse és képviselje, mint ahogy a 

nagyvárosi kormányzás (metropolitan governance) módszereinek terjesztésében szerepet vállaljon. 

(METREX 2010) 
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(agency) lényege, hogy a nagyvárosi régióhoz kapcsolódó döntéshozók elfogadnak egy 

közös stratégiát, melynek végrehajtására ügynökséget hoznak létre, melynek legfontosabb 

célja a stratégiai dokumentumokban foglaltak végrehajtása. A dokumentum felhívja a 

figyelmet arra, hogy bármely modell kiválasztása esetében szem előtt kell tartani a 

következő szempontokat: 

1. Biztosítani kell a fenntartható fejlődést. 

2. Az érzékeny területeket és erőforrásokat meg kell óvni. 

3. Hosszú távú szemléletet szükséges gyakorolni a fejlesztések terén. 

4. A társadalmi viták szerepének fontossága a lehetséges jövőkép kialakításában. 

5. A kiválasztott területi tervezési és fejlesztési lehetőségek végrehajtását biztosítani 

kell. 

6. A kiválasztott területi tervezési és fejlesztési stratégia fenntarthatóságát biztosítani 

szükséges. (METREX 2010) 

A közös hálózatot létrehozó nagyvárosi régiók szervezete tehát a fenti három 

kormányzási modellt tartja tipikusnak tagjai körében, s valóban, jelen disszertáció 

empirikus részében is láthatóvá válik, hogy leggyakrabban ezen három modell valamelyike 

jelenik meg a nagyvárosok kormányzási struktúrájában. 

A nagyvárosi kormányzási modelleket vizsgálva természetesen más 

csoportosításokat is találunk. Egy másik megközelítés szerint négy típusba sorolhatók a 

nagyvárosi kormányzati modellek: az egyszintű modell esetében a döntési kompetenciák 

egy szinten összpontosulnak, míg a kétszintű modellben az önkormányzati alapszinten 

megmaradnak bizonyos kompetenciák, ám mások a nagyvárosi térségi kormányzat szintjén 

kerülnek gyakorlásra. A kooperációs modell lényege, hogy a nagyvárosi térség 

önkormányzatai egyfajta „társulási  szerződést” kötve megőrzik autonómiájukat, nem 

hoznak létre új kormányzási szintet, de rendszeresen egyeztetik területfejlesztési és egyéb 

politikáikat, közös intézményeket működtetnek stb. Végül a nagyvárosi tanács modellje 

biztosítja a részt vevő önkormányzatok rendszeres, szervezeti keretek között történő 

együttműködését, ám nem hoz létre hagyományos adminisztratív szervezetet. (Sybert 

1999) 

A METREX létrejötte sok korábbi felvetésre is megadta a választ, így pl. azon 

szcenáriókra, melyek szerint a nagyvárosok az ezredfordulót követően hálózatos formában 

együtt fognak működni. A globalizáció korában egységesülő európai városrendszer kezdett 
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kialakulni a kontinensen, melyre Enyedi fontos előnyként tekint napjaink világgazdasági 

rendszerében. Az európai városrendszer fontos jellemzője, hogy a transznacionális 

gazdasági szervezetek általában ezen településekre helyezik székhelyüket, mellyel a 

termelő és szolgáltató szektor folyamatos bővüléséhez járulnak hozzá. Európában a 

városok meglehetősen sűrűn helyezkednek el, ennek okaként említhető, hogy az európai 

városok a középkor óta mindig viseltek valamilyen térségi funkciót. Közös jellemzőjük a 

hosszú történeti múlt, a városok történelmi központjainak hasonlósága, a közel azonos 

urbanisztikai pálya, fejlődési ív bejárása. Napjainkban a városok hálózatba szerveződnek 

Európában, s ezek a hálózatok (a korábbi időszakoktól eltérően) államhatárokon is 

átnyúlnak. Jogos tehát Enyedi kérdésfelvetése, hogy a mai trendek vezethetnek-e a 

„nagyvárosok Európájához”, vagyis az egyes nagyvárosi régiók Európa-szintű 

hálózatához, mely a gazdasági integráció hálózatos voltán alapszik. (Enyedi 2012) Ezen 

felvetéssel kapcsolatban nyilván lehetséges pró és kontra érvek, tényezők felsorolása. A 

METREX létrejötte és működése bizonyítja, hogy a nagyvárosi térségek fontosnak tartják 

az egymással való kooperációt is, sőt igyekeznek működésüket közösen meghatározott 

alapvetések szerint szervezni. A nagyvárosi régiók kormányzási modelljeire, 

gazdaságfejlesztési tevékenységére, közigazgatás-szervezési módjaira vagy éppen 

marketingstratégiáira vonatkozó felmérések, kutatások is jól mutatják, hogy a nagyvárosi 

régiók igyekeznek létjogosultságuk mellé/mögé egy szakmai-tudományos érvrendszert is 

felépíteni. A nemzetközi kapcsolatok elméletében napjainkban kialakult egy olyan 

diskurzus, mely szerint az állami szuverenitást két irányból jövő folyamatok 

veszélyeztetik/építik le: az államok felett álló regionális integrációk bizonyos állami 

hatásköröket vesznek át (pl. EU, NATO stb.), s szintén ilyen folyamat zajlik az állam alatti, 

regionális szinteken (regionalizmus, regionalizáció, devolúció stb.). A nagyvárosi régiók 

fejlődése, térnyerése ez utóbbi kategóriába sorolható, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, 

hogy az állami kompetenciák bármely irányban történő átengedése rendkívül bonyolult 

folyamat, mely mögött legkevésbé sincs konszenzus - különösen az állami szint részéről.  

Crouch a nagyvárosi kormányzás és gazdaságfejlesztés összefüggésében érdekes 

trendekre hívja fel figyelmünket. A szerző szerint napjainkban a városok és a régiók egyre 

erősebb nyomás alatt vannak amiatt, hogy a globalizálódó világban növelni tudják 

vonzerejüket a külső erőforrások becsatornázása érdekében, s azok számára megfelelő 

környezetet tudjanak biztosítani. Ezen folyamatok hatást gyakorolnak a közszolgáltatások 

és a helyi demokrácia minőségére is. Crouch szerint azok a városok, melyek átmeneti 
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gazdasági helyzetben vannak, a külföldi tőke számára adókönnyítéssel próbálnak meg 

versenyképessé válni, továbbá az olcsó munkaerő hangsúlyozásával. Ennek veszélye, hogy 

a be nem szedett adó miatt a közszolgáltatások minősége alacsonyabb szintű lesz. Más 

városok, melyek a magas hozzáadott értékkel rendelkező ágazatok számára kívánnak 

versenyképesek lenni, a magasan képzett munkaerő vonzására törekszenek, melyhez 

magas színvonalú közszolgáltatásokra és társadalmi infrastruktúrára van szükség. Egy 

versenyképes város sokkal inkább képes kielégíteni polgárai igényeit, mint egy kevésbé 

versenyképes. Ugyanakkor a versenyképességi stratégiák demokráciára gyakorolt hatása 

komoly problémát jelenthet: a versenyképességi stratégiák területe nem esik egybe a 

választott politikai testületek alapjául szolgáló területtel, emiatt a stratégia végrehajtására 

létrejött különféle „kevert” kormányzási módszerek fellazítják a klasszikus kormányzási 

modelleket, továbbá a helyi hatóságok sokkal inkább függővé válnak a nagyvállalati 

érdekektől, melyek hathatósan beleszólhatnak a kormányzás mikéntjébe. A szerző szerint 

azáltal, hogy a helyi politika napirendjén megjelent a versenyképesség növelésének igénye, 

a következmények hatással vannak a helyi demokrácia minőségére is. A helyi döntéshozók 

ösztönözni szeretnék az egyes politikai szintek együttműködését a helyi, illetve regionális 

gazdaságok segítése érdekében, ugyanakkor ezek határa gyakran változik, míg a választott 

politikai testületek területisége adott. Mivel a formális demokrácia a gazdasági 

változásokat figyelmen kívül hagyja, így nem képes stratégiákat gyártani ezen a területen. 

Noha a helyi kormányzat lépéseket tett a rugalmasabb kormányzás irányában, ez oda 

vezetett, hogy a politikai vezetés szuverenitása sérült, továbbá az egyéni vállalati 

érdekeknek való kedvezés miatt az üzleti szervezetek és a szakszervezetek is veszítettek 

érdekérvényesítő képességükből. A magánvállalatok ilyen irányú megjelenése gyakran 

negatív hatással van a helyi demokráciára. (Crouch 2011)  

Ez utóbbi gondolatok már az 1980-as évektől kezdenek megjelenni az USA-ban. 

Az urban regime elmélete szerint a helyi kormányzati és nem kormányzati szektor egyre 

erősebb kölcsönös függősége révén az üzleti szféra egyre jelentősebb hatást gyakorol a 

helyi önkormányzatokra. A globalizálódó világban a fejlesztésekért versengő városok 

önkormányzatai pedig más társadalmi, városi csoportokkal szemben az üzleti szféra 

igényeinek kielégítésére összpontosítanak, demokratikus deficitet eredményezve ezen 

magatartásukkal. (Pálné 2008) Vagyis a nagyvárosi kormányzás azon törekvése, hogy 

beemelje a döntéshozatalba a helyben működő gazdasági szervezeteket a helyi gazdaság 

közös fejlesztése érdekében, egyben problémákat is rejthet magában: egyes szerzők szerint 
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ezáltal sérülhet a helyi demokrácia minősége. Más szerzők szerint a döntéshozatali kör 

kiterjesztése és ezáltal a megválasztott városi közgyűlések szerepkörének visszaszorulása 

nem szükségképpen vezet demokráciadeficithez, ám ehhez az is szükséges, hogy az 

állampolgárok támogassák az elképzeléseket. (Kletzander 1995) Ehhez persze rögtön 

kapcsolódik a kérdés, hogy vajon milyen attribútumai vannak az „állampolgári 

egyetértésnek”. 

Ahogy a fentiekben látható, a városkormányzás témaköre napjainkban erőteljesen 

összefügg a governance típusú együttműködésekkel. Eszerint az önkormányzatok a helyi 

gazdasági és civil szereplőkkel együttműködve hálózatos kormányzást alakítanak ki, 

melyek meghaladják a merev közigazgatási struktúrákat, az önkormányzatok közötti 

együttműködések pedig egyre gyakrabban hálózatos formában valósulnak meg. Az ilyen 

governance típusú városrégió-kormányzásnál a célmeghatározók továbbra is az 

önkormányzatok, ugyanakkor fontos partnerként vonják be a közös döntéshozatalba az 

említett két szféra képviselőit: a döntések meghozatala gyakran laza horizontális 

struktúrában történik, mely ritkán hoz létre önálló szervezetet, inkább a horizontális 

koordináció jellemzi. Az ilyen együttműködésekben a piactól átvett kormányzási 

módszerek dominálnak. (Somlyódyné 2008) Pálné (1999) szerint a korábbi hierarchikus 

struktúrák laza, horizontális együttműködésekkel való felváltásának fontos oka volt, hogy a 

helyi forrásokat egyre intenzívebben bevonták a településfejlesztésbe. A governance típusú 

nagyvárosi kormányzás sajátossága, hogy azt a nagyvárosi régiók zömmel kormányzati 

intézmények nélkül valósítják meg, a részt vevő szereplők közötti koordináció révén. Ezt a 

koordinációt Feiock (2004) intézményi kollektív cselekvésnek (institutional collective 

action) nevezi. Napjainkban egyre többen hangsúlyozzák, hogy a nagyvárosi régiók 

hálózatos kormányzása is sok esetben függetlenül működik a hivatalos, várost irányító 

struktúráktól, különösen az USA nagyvárosi régióinál. (Oakerson 2004) 
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2. ábra: A hálózatos nagyvárosi kormányzás szereplői 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenti ábrán megkíséreltem e „nagyvárosi governance” szereplőinek összegzését. 

A fent említett szerzők körében konszenzus van abban, hogy e hálózatos kormányzási 

modell mozgatója a nagyváros önkormányzata, s abban sincs vita, hogy abba a gazdasági 

és a civil szféra képviselői beletartoznak. Előbbihez fontos adalék, hogy az egyes vállalatok 

gazdasági teljesítőképessége napjainkban nagyban függ az adott régió gazdasági miliőjétől, 

infrastruktúrájától és a kapcsolódó közintézmények működőképességétől. (Somlyódyné 

2003) A szakirodalmi hivatkozásokhoz képest ugyanakkor két szféra véleményem szerint 

érdemes arra, hogy külön is megjelenjen a modellben: a térség K+F intézményei (egyetem, 

kutatóintézetek, innovációs központok), melyek különösen fontos szerepet játszanak a 

nagyvárosi régió fő feladatában: a gazdaságfejlesztésben. Az állami szervek fontosságát 

szintén érdemes hangsúlyozni: noha a fő irány szerint az állam „visszavonulóban van”, 

szabályzórendszerén és intézményein keresztül számtalan területen aktív részese a 

nagyvárosi régióban zajló folyamatoknak. 
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3. ábra: A nagyvárosi kormányzás néhány vetülete 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A nagyvárosi kormányzás szereplőin túl érdemes összegezni azokat a potenciális 

területeket, melyekkel kapcsolatban a nagyvárosi régió kormányzási tevékenységet fejthet 

ki. Fenti ábrában igyekeztem ezeket összegezni, s az említett tématerületek az empirikus 

kutatási eredményeket bemutató részekben rendre visszaköszönnek majd. A nagyvárosi 

kormányzás és gazdaságfejlesztés összefüggéseit a következő alfejezetben részletesen is 

bemutatom. A gazdaságfejlesztéshez/gazdasági kormányzáshoz erőteljesen kapcsolódik az 

infrastrukturális hálózatok, így különösen a közlekedési infrastruktúra kialakítása a 

nagyvárosi régióban való mobilitást támogató rendszerként. A közigazgatás fontosságát 

szintén hangsúlyozni szükséges, hiszen számtalan esetben a nagyvárosi régió központjában 

lehetséges csak bizonyos közigazgatási funkciók elérése, mely egyfelől régióképző 

hatással bír, másfelől pedig ezen szolgáltatások biztosításán keresztül a nagyvárosi régió 

szintje is erősödhet. (Parks-Oakerson 1989)(Nelson-Foster 1999) Napjainkban a kulturális 

kormányzás vetülete is egyre inkább a regionális kormányzás homlokterébe kerül. (Moon 

2001, Schmitt 2011) 

A területi tervezés fontosságára hívja fel a figyelmet többek között Adam (2001), 

aki hangsúlyozza: a várostérség - mint egybefüggő organizmus - igényli, hogy egészére 
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kiterjedő területfejlesztési dokumentumok szülessenek, melyek a területén lévő települések 

közreműködésével jönnek létre, ezáltal pedig a fejlesztések koordinációja, s végső soron 

akár egyfajta feladat- és funkciómegosztás is kialakulhat. Szintén érdemes megemlíteni a 

nagyvárosi régió szintjén szervezett közszolgáltatások rendszerét, melyek a nagyvárosi 

régió polgárait nap mint nap kiszolgálják (pl. hulladékszállítás, közműszolgáltatások, 

tömegközlekedés stb.). (Szabó 2012, Horváth 2002) 

Az ábrán középpontba helyezett gazdaságfejlesztés fontos kapcsolódási pontokkal 

rendelkezik a többi kormányzási terület irányában, melyekről később szólok. 

3.1.3 A nagyvárosi régió és a regionális gazdaságfejlesztés összefüggései 

Az előző fejezetben is láthattuk, hogy a nagyvárosi régiók fogalmának 

meghatározásakor, a kormányzási módszerek ismertetésekor az idézett szerzők szinte 

mindegyike kitért a nagyvárosi régiók gazdasági potenciáljára, hol mint a régió 

létrejöttének fontos mozgatórugójára, hol pedig mint a nagyvárosi régió folyamatait és 

jövőképét alakító szegmensre. Ebben a fejezetben megvizsgálom, hogy a regionális, illetve 

helyi gazdaságfejlesztés szempontjából milyen összefüggések tárhatók fel a nagyvárosi 

régió szintjén értelmezve. 

A regionális politika fejlődési szakaszait vizsgálva közismert, hogy a klasszikus 

(modern) megközelítést a posztmodern váltotta fel. Míg a klasszikus időszakban 

alkalmazott állami módszereket a merevség, központi szabályozás, a piac közvetett 

szabályozása jellemezte (fordista szemlélet), addig a posztmodern időszakban inkább a 

rugalmasság, a decentralizáció és a közvetlen piacszabályozás került előtérbe 

(posztfordizmus). A posztmodern időszakban az innováció és a kutatás-fejlesztés 

finanszírozásából már az állami szint is erőteljesen kiveszi a szerepét, s egyre inkább a 

hálózatosodás, a versenyképesség fogalmai kerülnek előtérbe. (Rechnitzer-Smahó 2011b) 

Brenner (2003) is azt hangsúlyozza, hogy a keynesi-fordista időszak intézményi struktúrái 

helyett napjainkban a nagyvárosi kormányzás középpontjába olyan gazdasági prioritások 

kerülnek, mint pl. a területi versenyképesség.  

Fentiek alapján érdemes említést tennünk a két időszakban a helyi gazdaság 

közszféra általi befolyásolási lehetőségeiről. A modern időszak gazdaságfejlesztése inkább 

kínálatorientált politikaként fogható fel, ahol főleg a hard infrastruktúra építése, a felülről 

jövő (top-down) megközelítés jellemző, a gazdaság szereplői a kedvezményezettek. 

Napjaink posztmodern időszakának gazdasági kormányzása ugyanakkor már inkább 
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keresletorientált, a soft befektetésekre is nagyobb figyelmet fordít, teret enged az alulról 

jövő kezdeményezéseknek, s hálózatos együttműködéseket alakít ki a gazdasági, 

felsőoktatási, kutatás-fejlesztési intézmények és szervezetek között. (Vö. Bajmócy 2011, 

Lengyel 2010, Lengyel-Rechnitzer 2004) Meglátásom szerint mindez persze nem jelenti 

azt, hogy a modern időszakban alkalmazott eszközök eltűnnének, sőt gyakran 

párhuzamosan erősítik egymást a posztmodern időszak beavatkozásaival. Hiába 

jellemzőbbek ma egyre inkább a gazdasági kormányzáson alapuló beavatkozások, a 

városok zöme továbbra is „gazdaságfejlesztési stratégiákat” alkot. 

2. táblázat: A modern gazdaságfejlesztés és a posztmodern gazdasági kormányzás 

beavatkozásai 

 Modern gazdaságfejlesztés Posztmodern gazdasági 

kormányzás 

Beavatkozás filozófiája Kínálatorientált Keresletorientált 

Beavatkozás fő eszközei Hard infrastruktúra 

fejlesztése 

Soft befektetések, 

gazdasági miliő alakítása 

Beavatkozás iránya Top-down Buttom-up 

Beavatkozás 

kedvezményezett 

csoportjai 

Gazdasági szereplők Gazdasági-, felsőoktatási-, 

kutatás-fejlesztési 

intézmények és 

szervezetek 

Forrás: saját szerkesztés 

 Lengyel, Rechnitzer és mások szerint a területi egységek közötti verseny egy olyan 

folyamat, mely területi egységek között zajlik, célja a régióban, városban élők jólétének 

növelése a regionális, helyi gazdaság fejlődésének elősegítésével, amely fejlődést bizonyos 

csoportok a helyi politikákon keresztül más térségekkel versengve, rivalizálva próbálnak 

befolyásolni explicit vagy gyakran implicit módon. (Lengyel 2010) Lengyel szerint a 

fogalom értelmezésénél hangsúlyozni kell, hogy az adott területen élők jóléte akkor 

növelhető, ha az ott megtermelt jövedelem folyamatosan nő, melyből minél szélesebb 

körben tud részesülni az érintett csoport. A verseny szereplői a régiókban és városokban 

működő intézmények és szervezetek, kiemelten a helyi önkormányzat, azok intézményei, a 

helyi gazdasági élet szereplői, a civil társadalom képviselői, melyek önkormányzati 
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koordináción keresztül regionális hálózatot alkotnak. A folyamat fontos ismérve a buttom-

up megközelítés, vagyis hogy az érintett szereplők alulról szerveződő formában végzik 

tevékenységüket, önállóan dolgozzák ki és valósítják meg versenystratégiájukat stratégiai 

szemléletű, integrált területi tervezéssel.  

A versenyben a szereplők fő eszköze olyan helyi gazdaságfejlesztési elképzelések 

kidolgozása és végrehajtása, melynek révén egy, a jövedelemtermelő képességet növelni 

tudó üzleti környezet jön létre, s a jövőkép ismeretében ebbe a folyamatba a helyi 

vállalkozások minél szélesebb köre és a lakosság is be tud kapcsolódni. Az elérendő célok 

pontosítása, újrafogalmazása lényeges momentum, hiszen a verseny nem statikus, hanem 

dinamikus szemléletet kíván. A területi egységek közötti verseny hasonló fejlettségű 

városok/régiók között zajlik, melyek egyazon hierarchiaszinten vannak (így pl. 

agrárrégiók, ipari körzetek, logisztikai-pénzügyi központok stb.). A verseny nem 

nullaösszegű játszma, az egyes versenytársak nem (csak) egymás rovására tudnak 

működni, sőt pl. infrastruktúra-fejlesztésben sok esetben gyümölcsözőbb mindegyikük 

számára az együttműködés. Nem elhanyagolható elem továbbá, hogy a háztartások és a 

helyi vállalkozások döntései, fejlesztései is alakítják a versenyt, nem egyszer a fejlesztési 

stratégiák mellett/ellenében. (Lengyel 2010)  A fenti definíciókból a disszertáció 

szempontjából számunkra különösen fontos, hogy a területi verseny szereplőit elsősorban a 

területükön élők jólétének növelése motiválja, melyhez elengedhetetlen a területen működő 

szereplők aktív együttműködése révén létrehozott üzleti környezet által gerjesztett 

gazdasági fejlődés. Reflektálva az előző fejezetben felvetett problémára, miszerint 

kialakulóban van-e egy nagyvárosi régiókból álló európai hálózat, elmondható: mivel a 

területi egységek közötti rivalizálás nem nullaösszegű játszma, így egyik sikere nem 

feltételezi a másik kudarcát, ezért önmagában a gazdasági rivalizálás nem akadályozza a 

nagyvárosi régiók hálózatos együttműködését. 

A helyi gazdaságfejlesztés fogalma a területi egységek közötti verseny elméletéből, 

továbbá abból a tényből indul ki, hogy a gazdaság valós térszerveződése nem esik egybe a 

közigazgatási határokkal. Így nehéz azonosítani a helyi gazdaságfejlesztés beavatkozási 

területét is. Bajmócy (2011) - Magyarországra vonatkoztatva - ehhez a kistérségi felosztást 

javasolja alapul venni mint a város és vonzáskörzete mai hazai „intézményesült” 

megjelenését. A helyi gazdaságfejlesztés dinamikus folyamat: egyesek szerint célja 

pusztán a piacgazdaság tökéletlenségeinek kijavítása, míg mások szerint egy újfajta 

gazdasági működés megteremtése. Közösségi folyamatról van szó, mely legalább a helyi 
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szereplők egy csoportjának érdekeit követő, tudatos stratégiához igazodik. Így tehát a 

szerző szerint a helyi gazdaságfejlesztés az a folyamat, mely a térség gazdasági 

teljesítményének oly módon történő javítására irányul, amely hozzájárul a helyi lakosok 

életminőségének javításához is. Fókuszában az üzleti környezet áll, mely erőteljes 

befolyással van a vállalatok versenyelőnyére. Bajmócy szerint napjainkban a helyi 

gazdaságfejlesztés harmadik hullámát éljük. Az 1960-as évektől az 1980-as évek elejéig 

tartó első hullám elsősorban az adott térségen kívüli erőforrásokra fókuszált: a külső 

vállalkozások bevonását a fizikai infrastruktúra kiépítésével kívánta ösztönözni, szinte 

kizárólagosan közösségi források felhasználásával. Az első hullám eszközei főként a 

nagyvállalatok érdekeit szolgálták: kedvezmények, olcsó telephely és munkaerő, továbbá 

infrastruktúra kiépítése és az ezen intézkedéseket népszerűsítő településmarketing.  

A második hullám ezzel szemben már integráltabb szemlélettel rendelkezett, a 

letelepedett nagyvállalatok beágyazására, az azokhoz kapcsolódó KKV-hálózat 

fejlesztésére törekedett. Az 1980-as évek elejétől az 1990-es évek közepéig tartó 

időszakban a kialakuló új húzóágazatok fejlesztése, a célzottabb befektetőválasztás és a 

KKV-k széles körű támogatása jellemző. A közszféra által dominált projektalapú 

finanszírozás jellemző ugyanakkor a továbbiakban is, viszont már megjelent az ún. soft 

tényezők fejlesztése (pl. munkaerő képzése). Napjaink helyi gazdaságfejlesztési 

intézkedéseit a versenyképesség-alapú stratégiai szemlélet határozza meg. Az EU 

versenyszabályainak szigorúsága miatt a harmadik hullámban az állam piaci folyamatokba 

történő közvetlen beavatkozása egyre inkább visszaszorul, s a hangsúly a vállalkozások 

helyi üzleti környezetének és innovációs potenciáljának fejlesztésén, élhető környezet 

kialakításán van. A közszféra szerepe ugyanakkor továbbra is meghatározó, ám az üzleti és 

a civil szféra erőteljes partnerségével. (Bajmócy 2011)  

A fent említett meghatározások alátámasztják, hogy mivel a gazdasági folyamatok 

térszerveződése nem esik egybe a közigazgatási határokkal, ezért azok koordinálására, 

végső soron a regionális gazdaságfejlesztés gyakorlati megvalósítására sok esetben 

speciális együttműködési keretben - esetünkben ez a nagyvárosi régió - kell lehetőséget 

teremteni. Napjaink gazdaságfejlesztésében meghatározó tehát továbbra is az 

(ön)kormányzati szféra, ugyanakkor a szigorú versenyszabályok és a K+F-tevékenységek 

egyre szélesebb körű volta indokolja a közvetlen infrastrukturális támogatásokat felváltó 

innovációs üzleti környezet megteremtését. Az előző alfejezetben leírtakat felidézve, ehhez 

szükséges a vállalkozói és az egyetemi szféra aktív részvétele is. 
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3. táblázat: A helyi gazdaságfejlesztési politika fejlődési szakaszai 

 1. szakasz (1960-

as évek -1980-as 

évek eleje) 

2. szakasz (1980-as 

évek eleje - 1990-

es évek közepe) 

3. szakasz 

(1990-es 

évek 

közepétől) 

Jellemzői - Térségen kívüli 

erőforrások bevonása 

- Cél: nagyvállalatok 

letelepítése 

- Fizikai infrastruktúra 

kiépítése 

- Szinte kizárólagosan 

közösségi források 

- Integráltabb szemlélet 

- Letelepedett 

nagyvállalatok 

beágyazása 

- KKV-hálózat 

fejlesztése 

- Közszféra-dominálta 

projektalapú 

finanszírozás 

- Versenyképesség-

alapú stratégiai 

szemlélet 

- Közszféra szerepe  

   meghatározó 

- Az üzleti és a 

civil szféra 

erőteljes 

partnersége 

Eszközök - Kedvezmények, 

olcsó telephely és 

munkaerő 

- Infrastruktúra 

kiépítése  

- Intézkedéseket 

népszerűsítő 

településmarketing 

 

- Új húzóágazatok 

fejlesztése 

- Célzottabb 

befektetőválasztás  

- KKV-k széles körű 

támogatása 

- Ún. soft tényezők 

fejlesztése 

- Vállalkozások 

helyi üzleti 

környezetének és 

innovációs 

potenciáljának 

fejlesztése 

 

Forrás: saját szerkesztés, Bajmócy (2011) alapján 

Horváth M. napjaink helyi gazdaságfejlesztési politikáját gazdaságösztönzésnek 

nevezi, mely magában foglalja a vállalkozásösztönzésre, tőkebefektetésre és 

foglalkoztatásbővítésre irányuló helyi politikákat. A gazdaságösztönzés eszközei kereslet- 

és kínálatorientált csoportra oszthatók. A kínálatvezérelt eszközök célja, hogy 

vállalkozások letelepedését segítse elő a termelési tényezők olcsóbbá tételével (pl. 

telephelyi költségek csökkentése, munkaerő-kínálat, adókedvezmények). A 

keresletorientált politika ugyanakkor inkább vállalkozásbarát környezetet teremt, pl. ipari 

parkok, inkubátorházak létrehozásával, különféle képzések biztosításával. Napjainkban 

ezen fogalmak egyre erősebben összekapcsolódnak a kormányzással: a városi kormányzás 

lehatárolhatatlan, az ehhez kapcsolódó politikaformálás és eszközrendszerek pedig tudatos 

kiépítés alatt állnak. (Horváth M. 2015) 

Rechnitzer szerint az európai városfejlődési tendenciák meghatározó eleme, hogy a 

városrendszerekben a hálózati jelleg egyre dominánsabbá válik. A nagyvárosok mint a 

metropolisz-régiók központjai hálózatos együttműködésben állnak a környező 

településekkel, a vidéki térségekkel, s ezen együttműködésekben a hierarchikus szerkezetek 

helyett előtérbe kerülnek a versenyképességet növelő adottságok. Ezek a tényezők pl. a 
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város-vidék kapcsolat új összefüggései, a humánerőforrások koncentrációja, a gazdasági 

szféra sokszínűsége, innovációs potenciálja stb. (Lengyel-Rechnitzer 2009) Filep szerint 

ugyanakkor a növekedés egyik legfőbb kulcseleme a technológiai és tudásintenzív 

tevékenységek régióbeli megtelepedése, fejlődése, melyhez elengedhetetlen a kormányzat, 

az önkormányzatok, az oktatási és gazdasági szféra szereplőinek összehangolt, hatékony 

együttműködése. (Filep 2014) Herrschel és Newman is megerősítik, hogy a nagyvárosi 

régiók kialakulását nagyban segítették az átalakuló gazdasági folyamatok, a 

versenyképességi rivalizálás az egyes települések között, ugyanakkor a város-vidék ilyen 

típusú együttműködését más tényezők is befolyásolják, így pl. a környezeti minőség 

javítása, a devolúció (hatalomlebontás), a klaszterek kialakulása stb. (Herrschel-Newman 

2002) Eszerint a nagyvárosi régiók kialakulásának, működésének fontos szegmense a 

versenyképesség fogalmának előtérbe kerülése s a területi versenyben való részvételből 

fakadó esetleges (gazdasági) előnyök kiaknázásának igénye. 

Stough, Desai és Nijkamp hangsúlyozzák, hogy a gazdaságfejlesztésben a helyi 

szint képes a legrugalmasabban reagálni a különleges helyzetekre, így pl. fizikai vagy 

társadalmi válságokra. Napjaink kihívásai, az éghajlatváltozás, a természeti katasztrófák, 

az új technológiai változások egyre növelik a helyi gazdaságfejlesztés jelentőségét. A 

szerzők szerint a technikai fejlődés, továbbá a tudás üzletiesedése, az új technológiai 

fejlesztések gazdasági haszonná való konvertálása jelenti a gazdasági előrehaladást, 

melynek jó katalizátora tud lenni a regionális gazdaságfejlesztés. Továbbá a helyi 

gazdaság szintjén működik a vállalkozói réteg, s szintén ezen a szinten, az egyetemeken, a 

vállalatok kutatás-fejlesztési részlegein képződnek a gazdaságot előrehajtó innovációk és a 

tudás. Ez utóbbi tényezők helyi szinten történő együttműködése jelenti a gazdasági 

növekedés fő motorját. (Desai et al. 2011) A városi és a regionális gazdaságok 

fejlődéséhez napjainkban nagyban hozzájárulnak a kisméretű, technológiai fejlesztéseken 

alapuló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek, s az új innovációk jelentős 

része is itt fejlődik tovább. Ezen vállalkozások egy része az egyetemeken megalkotott 

innovációkat hasznosítja üzleti környezetben (spin-off cégek). (van Geenhuizen-Soetanto 

2011) 

Szintén fontos hangsúlyozni, hogy a várost - mint gazdasági szervezetet - a 

regionális tudomány vizsgálja, a klasszikus közgazdaságtani megközelítések ugyanis 

„térérzéketlenek”. Enyedi szerint noha egyértelmű, hogy a nagyvárosok gazdasági 

kibocsátása rendkívül magas, különböző speciális okok miatt a közgazdaságtan nem 
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foglalkozik a városgazdasággal. Így például azért, mert a városi gazdaság más működési 

jellemzőkkel rendelkezik, mint a globális vagy nemzeti szintű gazdaság, továbbá nagy 

súlya van a nem termelő gazdasági szektoroknak, illetve a nem piaci jellegű 

beavatkozásoknak. Ennek ellenére a városi lokális fejlődés - mint a globális fejlődés 

ellenpólusa - szükséges, hogy megjelenjen a tudományos vizsgálatokban. (Enyedi 2012) 

Így tehát a városgazdaság vizsgálata esetünkben is indokolja a nagyvárosi régiók 

gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének vizsgálatát, s egyben erősíti a 

disszertáció multidiszciplináris módszertanának indokoltságát. 

A nagyvárosi régiók kialakulásának fontos állomása az 1999-ben elfogadott 

európai területfejlesztési perspektíva (European Spatial Development Perspective, ESDP). 

A koncepciót az Európai Unió tagállamainak területfejlesztésért felelős miniszterei 

fogadták el az akkori német soros elnökség kezdeményezésére 1999. május 11-én 

Potsdamban. A koncepció célja, hogy hozzájáruljon egy területileg egyensúlyban lévő és 

fenntartható EU létrejöttéhez. A koncepció közös területi célokat vázol fel az EU számára, 

melyek az integráció jövőbeni vágyott területi együttműködési formáit szolgálják. A 

dokumentum nem rendelkezik jogi kötelmekkel, inkább egy politikai nyilatkozat, illetve 

egy olyan keret, mely a térszerkezet fejlesztésekor figyelembe veendő célokat, javaslatokat 

tartalmazza. Az ESDP fő célkitűzései: gazdasági és szociális kohézió, az alapvető 

életfeltételek és a kulturális örökség megőrzése és fejlesztése, az európai terek 

versenyképességének egymáshoz való közelítése. A dokumentum az európai térfejlődés 

számtalan szegmensével foglalkozik, ugyanakkor a nagyvárosokra vonatkozó javaslatok 

főként a gazdaságfejlesztési megközelítéseket helyezik előtérbe. 

A koncepció abból indul ki, hogy az egyre élesedő világgazdasági versenyben az 

EU akkor tudja megállni a helyét, ha több policentrikus (vagyis több központú) nagyvárosi 

régiót sikerül kialakítani, különös tekintettel az újonnan csatlakozott tagállamokra. Ezáltal 

lehetőség nyílna, hogy a nagyvárosok és régióik erőteljesebben be tudjanak ágyazódni a 

nemzetközi gazdasági folyamatokba. Az EU területén kiegyensúlyozottan elosztva 

szükséges a nagyvárosi régiók létrehozása, melyek az új tagállamok számára dinamikus 

területek létrejöttét biztosíthatják. Az ESDP alapján a nagyvárosok és térségük szoros 

együttműködése kulcsszerepet játszhat az integráció területi kiegyensúlyozásában, továbbá 

potenciális helyszínéül szolgálhat a magas hozzáadott értékű és globális szolgáltatások 

letelepedéséhez. A nagyvárosi régiók kialakulásához szükséges a város és térsége közti 

infrastruktúra (pl. elővárosi közösségi közlekedés) fejlesztése, melyhez az EU regionális 
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politikájának támogatása is igénybe vehető. A nagyvárosi régióhoz való csatlakozás 

kizárólag az önkéntesség és az egyenlőség elvén működhet. A nagyvárosi régión belüli 

városok és térségük szoros együttműködése is kívánatos, különös tekintettel a városi 

funkciók kiterjesztésére, továbbá a komplementaritás elve alapján a gazdaság 

versenyképességének javítására. A nagyvárosi régiók, illetve a városhálózatok fejlesztése 

tehát fontos célkitűzése a koncepciónak. A fentiek értelmében látható, hogy az Európai 

Unió vonatkozó szakpolitikái is elismerik és támogatják a nagyvárosi régiók létrejöttét és 

fejlesztését, az európai uniós érvrendszerben is központi szerepet játszanak a gazdasági 

vonatkozások, s a dokumentum egyenesen a jövő gazdasági ágazatainak kijelölt 

helyszíneiként említi az európai nagyvárosi térségeket. Az Európai Unió nagyvárosi 

régiókra vonatkozó politikáiról részletesen a következő alfejezetben szólok. 

A regionális gazdaságfejlesztés értékelése, mérhetősége is gyakran tárgyalt téma a 

vonatkozó elméleti megközelítésekben. A nemzetközi szakirodalomban is széles körben 

idézett és elfogadott Lengyel-féle regionális versenyképesség piramismodellje erős 

támpontként szolgál a helyi gazdaságfejlesztés eredményességének vizsgálatakor. E 

logikai szerkezet négy egymásra épülő szintet jelenít meg egy adott régió 

versenyképességének mérésére és az azokra ható tényezőkre nézve. A modell legfelső 

szintjén célként a régióban élők jólétének növelése, életminőségének javítása áll. Ez alatt 

találhatóak az alapkategóriák, vagyis azok a mutatószámok, melyek a versenyképesség 

mérésére szolgálnak (pl. jövedelem, foglalkoztatottság). Az alapkategóriák alatt 

helyezkednek el az ún. alaptényezők, melyek olyan gazdasági tényezőket jelentenek, 

amelyek a versenyképesség alapkategóriáit közvetlenül meghatározzák. Az alaptényezőket 

viszonylag rövid idő alatt jellemzően regionális gazdaságfejlesztési programokkal 

lehetséges fejleszteni, megerősíteni (pl. kutatás-fejlesztés, kis- és középvállalkozások 

fejlesztése, kívülről jövő befektetések növelése, fizikai infrastruktúra, humán tőke 

fejlesztése, hatékony intézmények, vállalatok közti együttműködések stb.) A legalsó 

szinten találhatók azok az ún. sikerességi faktorok, melyek közvetve befolyásolják az 

alaptényezőket és az alapkategóriákat: általában hosszú távon fejleszthetők a 

területfejlesztési politika eszközeivel. A sikerességi faktorok egyik csoportját a gazdasági 

jellegű faktorok alkotják, így pl. az adott terület gazdasági szerkezete (magas hozzáadott 

értéket produkáló ágazatok jelenléte), az innovációs kultúra és kapacitás (szabadalmak, 

K+F kapacitás), a regionális elérhetőség (közlekedési kapcsolatok, földrajzi fekvés) vagy a 

munkaerő felkészültsége (kvalifikált munkaerő aránya, munkakultúra). A gazdasági 
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szférán kívüli sikerességi faktorok közé pedig olyan fogalmak tartoznak, mint a társadalmi 

szerkezet, a döntési központok (önálló döntési kompetenciák), a környezet minősége 

(települési és természeti környezet), a régió társadalmi kohéziója (identitás, 

lokálpatriotizmus). (Lengyel 2010) 

Fontos hangsúlyozni, hogy a regionális versenyképesség piramismodelljébe egy 

járműipari körzeteket vizsgáló kutatás nyomán újabb elemek kerültek be, így finomításra 

kerültek a munkatermelékenység és a foglalkoztatás alapkategóriái, továbbá a társadalmi 

tőkeelemek és az exportágazatok paraméterei is bekerültek a modellbe. (Lengyel 2011) 

A sikerességi faktorokat elemezve érdemes felidéznünk Enyedi (1997) a sikeres 

városról írt gondolatait. Enyedi 10 pontban adja meg a sikeres város kritériumait: 

1. a gazdasági szerkezet változtatására való képesség, 

2. az értékhúzó ágazatok szolgáltatószektorban betöltött magas aránya, 

3. tudásalapú termelés, 

4. erős innovációs képesség, 

5. döntéshozatal, 

6. erős és gyarapodó középosztály, 

7. nagy értékű környezet, 

8. jó konfliktuskezelésre való képesség,  

9. jelentős külső kapcsolatok, 

10. növekvő jövedelem és foglalkoztatás. 

Látható, hogy ezen felsorolás is gazdasági, továbbá gazdaságon kívüli sikerességi 

tényezőket tartalmaz, következésképp a városok sikerességének fontos eleme a gazdasági 

kormányzás sikeressége, de más szempontok is szerepet játszanak benne.  

Mivel a disszertáció empirikus részeiben foglalkozom a regionális 

gazdaságfejlesztés nagyvárosi régiókban végbemenő nemzetközi gyakorlataival, az 

alábbiakban röviden jellemzésre kerülnek a lehetséges konkrét intézkedések, ismertetve 

azok vonatkozó elméleti hátterét. A helyi gazdaságfejlesztés egyik jól bevett módját 

jelentik az ún. telephelyalapú kezdeményezések: azon gazdaságfejlesztési eszközök, 

melyek egy körülhatárolt területen biztosítanak működési teret a vállalkozások számára. A 

vállalkozások egymáshoz vagy valamilyen intézményhez (pl. felsőoktatási intézményhez) 

való közelsége mint fontos tényező a regionális gazdaságtannak a térbeli közelség 

előnyeivel kapcsolatos elméletével áll összefüggésben. A telephelyalapú kezdeményezések 
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tehát a vállalkozások és intézmények egymáshoz való térbeli közelségéből fakadó 

előnyöket igyekeznek felerősíteni annak érdekében, hogy az ott működő vállalatok 

egymástól és a beszállítóktól könnyebben tudjanak tanulni, a felhalmozódott tapasztalat 

pedig könnyebbé teszi a szakképzett munkaerő, speciális beszállítók, szolgáltatások 

megtalálását. Ilyen telephely-alapú kezdeményezés többek között az ipari park. Az ipari 

park olyan, a helyi fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó, ipari tevékenység végzésére 

kijelölt terület, amely a tevékenység végzéséhez szükséges alapvető infrastrukturális 

feltételeket előre biztosítja, különböző, ingatlanhoz kötődő szolgáltatásokat kínál, bizonyos 

esetekben magasabb szintű szolgáltatásokat is nyújt a vállalkozásoknak (pl. inkubációs, 

innovációs szolgáltatások), továbbá feladatai végrehajtását szolgáló menedzsmenttel 

rendelkezik. Az ipari park helyszínéül szolgáló területek besorolása alapján 

megkülönböztethető zöldmezős, barnamezős és vegyes ipari park. A zöldmezős ipari park 

olyan területen létesül, melyet korábban nem hasznosítottak ipari célokra, míg a 

barnamezős ipari park területén azt megelőzőleg is folyt ipari tevékenység. A vegyes ipari 

park a zöld- és a barnamezős területek tulajdonságait ötvözi, vagyis egyik része újonnan 

kijelölt, míg másik része rehabilitációs terület. Napjainkban az ipari parkok is reflektálnak 

a helyi gazdaságfejlesztés szempontjainak alakulására, így pl. egy-egy specifikus területre 

összpontosítanak, növelik szolgáltatásaik palettáját, széles körű inkubációs feladatokat 

végeznek stb. (Bajmócy 2011) 

A tudományos park az ipari park olyan speciális formája, mely a város egy jól 

körülhatárolható kisebb területén, a felsőoktatási intézményhez közel fekszik, és 

kifejezetten innovatív vállalkozásokat tömörít. Tehát a tudományos park az innovatív 

tevékenységek térbeli koncentrációját célzó, parkszerű kiterjedésű, telephelyalapú 

kezdeményezés, mely innovatív tevékenységet, kis szériás termelést végző vállalatokat 

koncentrál egyetemek, kutatóintézetek közelségében. A technopolisz ezzel szemben olyan, 

az innovatív tevékenységek térbeli koncentrációját célzó, telephelyalapú kezdeményezés, 

mely méretéből fakadóan városi funkciókkal rendelkezik, s az innovációs rendszer számos 

releváns szereplőjét (egyetem, kutatóintézet, innovatív vállalat, fejlesztőszervezet) 

koncentrálja. Vagyis a technopoliszok „városszerű képződmények”, városi funkciókkal 

rendelkeznek, s akár több tudományos parkot is magukban foglalhatnak. (Bajmócy 2011)  

Konkrét kutatás vizsgálata alapján három csoport különíthető el a hálózatos városi 

kormányzáshoz kapcsolódó szervezési típusok vizsgálatakor: a helyi gazdaságfejlesztés 

(klaszterek), az újabb térszerveződési léptékalakzatok (helyi innovációs központok, 
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intermodális központok, tudásközpontok) és az önkormányzati irányítású vállalatok 

(közvállalatok), melyek a hozzájuk rendelt szervezetek révén mérhetőséget is biztosítanak. 

(Horváth M. 2015) A klaszterek globális világgazdaságban betöltött szerepe is fontos 

tényező napjainkban. (Porter 2000) Látható, hogy napjainkban a nagyvárosi régiók 

települései számára számos gazdaságfejlesztési eszköz áll rendelkezésre, s ezek a 

telephelyalapú kezdeményezések fontos formáit jelentik a városi térségek kezében lévő 

eszköztárnak. 

3.2 A nagyvárosi régió az EU területfejlesztési politikájában 

 Napjaink területi folyamatainak vizsgálatakor nem lehet kérdéses az adott 

témakörre vonatkozó európai uniós döntések, támogatási rendszerek vizsgálata, hiszen az 

európai integráció maga is jelentős alakítója, formálója az európai térfolyamatoknak. 

Különösen fontos szerepet játszik az EU a nagyvárosok térségi szerepköreinek 

kialakításában és hangsúlyozásában, továbbá támogatási rendszerein keresztül egy európai 

szintű nagyvárosirégió-hálózat kialakításában. Az alábbiakban az EU legfontosabb 

vonatkozó dokumentumait, továbbá működő gyakorlatait mutatom be a témával 

kapcsolatban.  

 Európa történetében a városok hosszú évszázadok óta kiemelkedő szerepet 

játszanak. Közösségszervező, gazdasági, kulturális és tudományos potenciáljuk 

elvitathatatlan hatást gyakorolt a kontinensre. A városok a haladás, a fejlődés, az új 

innovációk kialakulásának helyszínei hosszú évszázadok óta. Az Európai Unió kohéziós 

politikájának éppen ezért egyik fontos eleme a városfejlesztés támogatása. A rendelkezésre 

álló közösségi források számtalan módon járulnak hozzá egy-egy metropolisz fejlődéséhez, 

legyen szó akár infrastruktúra-fejlesztésről, akár a szellemi javak gyarapításáról. A városok 

az Európai Unióban is meghatározó szereppel bírnak. Az EU népességének 68%-a él 

nagyvárosi régióban, s ezek a területek adják az EU GDP-jének 67%-át. Mindazonáltal a 

városokat sem hagyta érintetlenül a válság, sőt: bizonyos elemei koncentráltabban, 

erősebben jelentkeztek, így pl. a munkanélküliség, a szegregáció és a szegénység. További 

kihívást jelent a városok számára a gazdasági stagnálás, a demográfiai problémák 

kiéleződése, a klímaváltozás jelensége stb. (Európai Bizottság 2013c) Az EU kohéziós 

politikája támogatást jelenthet a városoknak a fenti problémák rendezéséhez. 

 A nagyvárosi régió, a funkcionális városrégió fogalma az 1990-es években került a 

területfejlesztés középpontjába, s ebben nagy szerepe volt az Európai Unió egyes 
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szerveivel kapcsolatos különféle dokumentumoknak. A város és térsége problematikájának 

előtérbe kerülésével a fogalom, s a hozzá kapcsolódó további meghatározások 

folyamatosan alakultak, elmondható, hogy az Európai Unió területfejlesztési politikája 

formálta, alakította az elmúlt években a nagyvárosi régiók kialakulását, működését, 

tevékenységét, egyáltalán fogalmi meghatározását. Az alábbiakban részletes áttekintést 

adok az egyes európai uniós dokumentumok vonatkozó megállapításairól. 

3.2.1 Az Aalbourgi Charta (1994) 

 Az Aalborgi Chartát a Fenntartható Városok Európai Konferenciájának tagjai 

fogadták el 1994-ben, s az első fontos lépésnek tekinthető az Európai Unió fenntartható 

városfejlesztést előtérbe helyező területfejlesztési politikájának kialakítása felé. A charta 

leszögezi, hogy az európai városok - mint a földrész társadalmi, gazdasági, kulturális 

életének központjai - el kell, hogy mozduljanak a fenntartható struktúrák kiépítése felé, 

vagyis tenni kell a fenntartható városi gazdasági, társadalmi, közlekedési, környezeti 

rendszerek kialakításáért. Noha a dokumentum még nem szól konkrétan a városrégiók 

jelentőségéről, számtalan ponton utal rá, illetve vetíti előre azt: kimondja, hogy az európai 

polgárok 80%-a „városi körzetekben” lakik, továbbá hogy a városoknak problémáik 

megoldása érdekében együtt kell működniük környezetükkel, a hozzájuk kapcsolódó 

régióval. (Az Európai Városok Chartája a fenntarthatóság felé) A dokumentum a 

környezeti ártalmak mérséklését kívánja a legerőteljesebben előmozdítani, vagyis 

alapvetően környezetvédelmi szempontok motiválták létrejöttét. (Fenntartható Városok 

Európai Konferenciája 1994) 

3.2.2 Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (1999) 

Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP), az európai területfejlesztéssel 

foglalkozó miniszterek 1999-es dokumentuma jelentős szerepet játszott a nagyvárosi régió 

fogalmának európai uniós keretekben történő megjelenéséhez. Az ESDP szerint a 

nagyvárosi régió létrehozása különösen fontos az ún. „Gateway-városok” körül, vagyis 

azon városok térségében, melyek az EU fontos „kapuinak” számítanak. Ilyenek pl. a 

tengeri kikötővel, a nemzetközi repülőterekkel, a kiállító- és vásárterekkel, továbbá 

jelentős kulturális funkciókkal rendelkező városok. A másik kiemelt csoportot pedig azon 

kisebb települések jelentik, melyek aktív regionális központi funkciót töltenek be, s a 

környező vidéki területek revitalizálásában elengedhetetlenül szükséges részvételük. A 

kormányzatok fontos feladata ezzel összefüggésben, hogy a városok gazdasági bázisát és 

tevékenységét diverzifikálják, hiszen nemcsak a városok, hanem a környező vidéki 
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területek prosperitása is a városok gazdasági teljesítőképességén múlik. Ezt a 

megközelítést a következőképpen értékelhetjük: a nagyvárosi régiók fő funkciójaként 

egyrészt a globális folyamatokban betöltött gazdasági/közlekedési/kulturális szerepköröket 

határozza meg a dokumentum, másrészt pedig a vidékfejlesztésben betöltött 

kulcsfontosságú szerepüket.  

 A koncepció iránymutatásokat ad továbbá a fenntartható városfejlesztésre 

vonatkozóan is. A városok növekedésének korlátozásával, az elővárosi funkciók 

bővítésével elkerülhető a városok túl nagyra növekedése, a túlépítettség - amihez a város és 

környezete aktív együttműködésére van szükség. A társadalmi csoportok szegregációtól 

való megóvása, a városi szolgáltató funkciókhoz való hozzáférés biztosítása szintén 

jelentős szereppel bír a városok fenntarthatóságára nézve. Ide sorolható a lepusztult 

városrészek rehabilitációja, a minőségi és polgárbarát áron elérhető lakhatás és a megfelelő 

egészségügyi és oktatási szolgáltatások biztosítása. Szintén a fenntartható fejlesztést 

szolgálja, amennyiben a települések a rendelkezésre álló erőforrásokat környezetbarát 

módon használják fel, s törekednek azok megőrzésére is, pl. a levegő-, talaj-, 

vízszennyezés csökkentésével, megfelelő hulladékgazdálkodással stb. A városok 

fenntarthatóságának egyik fontos szegmense elérhetőségük biztosítása, melyhez az 

úthálózat fejlesztése, továbbá a közösségi közlekedés hálózatának bővítése tartozik. 

Mindemellett a koncepció kiemeli a természeti és a kulturális örökség megőrzésének 

fontosságát is. 

 A nagyvárosi régió létrehozásához tehát a város és a vidéki területek 

együttműködése szükséges. Különösen fontos ez azért is, mert napjainkban a helyi 

problémák nagy része önállóan a város vagy a vidék tevékenységével nem oldható meg, a 

dokumentum szerint mindenképpen szükséges egy integrált, regionális szemlélet 

alkalmazása. A nagyvárosi régió szereplői közti együttműködés több alapelven kell, hogy 

alapuljon. Így fontos a résztvevők egyenrangúsága és önállósága, az együttműködéshez 

való csatlakozás önkéntes mivolta, az egyes különböző adminisztratív feltételek 

figyelembevétele és tolerálása, illetve a közös felelősségvállalás és az elért eredmények 

közös hasznosítása. A partnerségbe be kell emelni a városokat, méretüktől függetlenül, 

hiszen a kis- és közepes méretű városok is fontos impulzusokat tudnak gyakorolni a 

környező vidéki településekre, s bizonyos szolgáltatások nemegyszer csak itt érhetők el 

ezen településeken élők számára. A város-vidék szoros együttműködésének feltétele, hogy 

javítsák a szolgáltatások és a közösségi közlekedés minőségét, a területhasználat hatékony 
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és közös alapelveken nyugodjon, a városkörnyéki területeken élők életminősége javuljon, 

és a szereplők között partnerségi viszony alakuljon ki. A dokumentumban foglalt alapelvek 

meghatározó hatást gyakoroltak a későbbiekben létrehozott nagyvárosi régiókra. 

Hangsúlyozni érdemes a nagyvárosi régiók működésének konszenzuson alapuló jellegét: 

az egyenrangú és önálló, önkéntesen csatlakozott tagok proaktív szemlélettel, 

egyetértésben hajtják végre a nagyvárosi régió fejlesztésére irányuló, általuk alkotott 

stratégiákat. Az empirikus részben látható lesz, hogy a vizsgált nagyvárosi régiók 

kormányzási modelljei eltérőek, ám működésük ezen alapelveknek megfelelő. A 

koncepció érezhetően óvatosan áll a nagyváros-kisváros-kistelepülés viszonyrendszerhez, 

érződik a szövegből, hogy a kisebb települések, illetve városok beemelése, érdekeik 

fokozott védelme a nagyváros (vélt vagy valós, spontán vagy direkt) dominanciájával 

szemben erőteljesen megjelenik. 

 A dokumentumban külön részt szentelnek a vidéki területek nagyvárosi régiókban 

betöltött szerepének. A városok mellett természetesen a vidéki területek aktivitása is 

szükséges a nagyvárosi régiók kialakításához. A koncepció szerint a vidéki területek kis 

részének sikerült az egydimenziós, kizárólag a mezőgazdaságra fókuszáló gazdasági 

szerkezetét diverzifikálni, s ezáltal megmutatni, hogy a vidéki élet és az ipari termelés 

egymást ki nem záró két tevékenység. A vidéki területek nagyobb része ugyanakkor 

továbbra is tipikusan strukturális gyengeségektől szenvedő mezőgazdasági terület, mely 

infrastrukturális hiányosságokkal, megközelíthetőségi problémáival és nem megfelelő 

termelési feltételekkel kell, hogy szembenézzen. Mára a vidéki területek nem tekinthetők 

homogén egységnek, hiszen mindenütt más és más feltételek jellemzik az adott területet, 

így a koncepció szerint nem egy átfogó, univerzális vidékfejlesztési programra van 

szükség, hanem a területspecifikus fejlesztési igények kielégítésére.  Hangsúlyozni kell 

ugyanakkor, hogy a vidéki területeket számtalan kihívás éri napjainkban: a 

nagyvárosokhoz közeli területekre fokozott bevándorlási nyomás nehezedik, mely a kisebb 

települések „túlépítését” eredményezte több helyen. Emellett az intenzív gazdasági fejlődés 

miatt ezek a területek jobban ki vannak téve a környezetszennyezés veszélyének, míg a 

mezőgazdasági termelés egyes esetekben a talaj minőségét rontja. Az ESDP szerint mind 

az EU-nak, mind pedig a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vidéki 

területekre, s hozzá kell járulniuk ezen térségek munkalehetőségeinek növeléséhez és 

diverzifikálásához. A vidéki területek számára a koncepció szerint kitörési pontot jelenthet 

a megújuló energiaforrások kihasználása, a nap-, a szél- és a vízenergia hasznosítását célzó 
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telepek létesítése, továbbá a biomassza-technológia alkalmazása, s ehhez a városi hulladék 

felhasználása. Véleményem szerint a dokumentum ezen témakörben tett legfontosabb 

megállapítása, hogy nem szabad egyforma, homogén egységként kezelni a vidéki területek 

településeit, hiszen azok más és más kihívásokkal szembesülnek. A koncepció viszont azt 

is sugallja, hogy ezeket a különböző természetű problémákat csak a nagyvárosokkal közös 

gondolkodás keretében tudják megoldani. (European Spatial Development Perspective 

1999) 

 A koncepció vonatkozó részeinek ismertetése alapján kijelenthető, hogy az Európai 

Unió területi politikájának egyik fontos célkitűzése a nagyvárosi régiók kialakítása, azok 

fejlesztése a dokumentumban leírtak alapján. A gazdasági szinergiák erősítésének 

lehetősége, a városi és vidéki területek egymásrautaltsága, továbbá az infrastruktúra 

fejlesztésének igénye is a nagyváros és vonzáskörzetének szoros együttműködését kívánja 

meg, ami hozzájárulhat egy integrált regionális szemlélet kialakulásához. Látható, hogy az 

ESDP az egyik legjelentősebb és napjainkban is releváns európai uniós dokumentuma a 

városrégió problematikájának. 

3.2.3 A lille-i cselekvési program (2000) 

 A lille-i cselekvési program szerint az európai szintű területi tervezésben a városok 

központi helyet foglalnak el, ezért az Európai Unió regionális politikájának jövőbeli 

reformjai fokozott figyelmet kell, hogy fordítsanak a városok fejlesztésére. A cselekvési 

program új nemzeti és európai uniós szintű megközelítéseket javasol a városokkal 

kapcsolatban, hangsúlyozza a gazdasági és társadalmi szféra partnerségének 

szükségességét. Kimondja, hogy különféle intézkedéseket szükséges tenni a városi 

agglomerációk fejlesztéséért helyi, regionális és országos szinten egyaránt. A cselekvési 

program szerint az integrált és kiegyensúlyozott területi fejlődésnek érintenie kell a városi 

és szomszédos térségeket is, továbbá a város és agglomerációja szintjén is meg kell 

valósulnia. (Conclusions of the French Presidency… 2000) 

3.2.4 Rotterdam Urban Acquis (2004) 

 A rotterdami városfejlesztési joganyagot 2004-ben fogadták el, a joganyag fontos 

stratégiai és operatív alapelveket tartalmaz a városfejlesztési politikával kapcsolatban: 

szükségesnek tartja hosszú távú politika kidolgozását, a többszintű kormányzást, az érintett 

szereplők minél szélesebb körű bevonását. A joganyag szerint bátorítani szükséges a kis-, 

közepes és nagyvárosok kiegyensúlyozott hálózatának létrehozását, továbbá azok 



43 
 

funkcionális együttműködését. A siker kulcskérdése a dokumentum szerint a jó 

kormányzás, továbbá az integrált megközelítés. (EU informal ministerial meeting on 

territorial cohesion 2004) 

3.2.5 Bristoli megállapodás (2005) 

A 2005-ös bristoli megállapodás legfőbb célkitűzése a fenntartható közösségek 

kiépítése Európában. A megállapodás az alábbiakban fogalmazza meg a fenntartható 

közösségek kritériumait: 

Aktív, befogadó, biztonságos 

1. Jól működő 

2. Jó elérhetőségekkel rendelkező 

3. Jó szolgáltatásokat nyújtó 

4. Környezetére érzékeny 

5. Virágzó 

6. Jól tervezett és épített 

7. Mindenki számára esélyegyenlőséget biztosító 

A megállapodás rögzíti, hogy a városok kulcsfontosságú szerepet játszanak a 

fenntartható közösségek kialakulásában, hiszen az erős kulturális identitású, sikeres 

városok a határaikon átnyúló hatással rendelkeznek, regionális, nemzeti és nemzetközi 

szinten egyaránt. (Bristol Accord 2008) 

3.2.6 A Lipcsei Charta (2007) 

 Az 1999-es ESDP-t követő fontos kapcsolódó dokumentum a 2007-ben a 

városfejlesztésről és területi kohézióról szóló informális miniszteri találkozó által 

elfogadott Lipcsei Charta. A charta középpontjában az integrált városfejlesztés fogalma 

áll. A dokumentum szerint a miniszterek kötelessége a charta alapelveit és célkitűzéseit a 

nemzeti/regionális/helyi fejlesztéspolitikákba integrálni, az integrált városfejlesztést és a 

hozzá kapcsolódó kormányzást a gyakorlatban alkalmazni, továbbá egy európai 

policentrikus városhálózaton alapuló, kiegyensúlyozott területi fejlődéshez hozzájárulni. 

 Az integrált városfejlesztés alatt a dokumentum a településfejlesztés során a 

városfejlesztés szempontjából fontos problémák és érdekek egyidejű és méltányos módon 

történő figyelembevételét érti. Hozzáteszi, hogy ez egy olyan folyamatot jelent, mely során 

a várospolitika központi területeinek térbeli, ágazati és időbeli szempontjait koordinálják. 

Elmondható, hogy az integrált városfejlesztés fontos elemei a fejlesztési célok és a jövőkép 
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meghatározása, a támogatások összehangolása, továbbá az egyes beruházások 

koordinálása. Külön hangsúlyozza a dokumentum, hogy a városok feladata az érintett 

szereplők integrált városfejlesztésbe történő bevonása, így a lakosság és a gazdasági 

szervezetek elérése, továbbá a „város-régió szintű” koordináció is. A városok feladata 

ezáltal, hogy a városi és a regionális fejlődés központi szereplőivé váljanak, tevőlegesen is 

hozzájárulva a területi kohézióhoz. Látható tehát, hogy a Lipcsei Charta tovább erősítené a 

város és környezete együttes cselekvését az integrált városfejlesztési politika fogalmán 

keresztül. 

 A charta konkrét cselekvési stratégiákat is javasol a városok számára: szükséges 

kiváló minőségű közterületek kialakítása és fenntartása annak érdekében, hogy a városi 

lakosság életkörülményei javuljanak, továbbá a település vonzó legyen az egyes 

letelepedni kívánó gazdasági társaságok számára is. Ugyanilyen fontos a városi 

közszolgáltatások, infrastrukturális hálózatok energiahatékony és környezetbarát 

fejlesztése s egy kompakt településszerkezet kialakítása. Végül ismételten hangsúlyozza a 

dokumentum a városok közvetítő, hálózatépítő szerepének fontosságát: mivel a 

nagyvárosokban nagy mennyiségű tudás teremtődik, s nagy az innovációs potenciál, így 

azok fontos feladata az ipar, a vállalkozások és a tudomány közti kapcsolatok kiépítése és 

fejlesztése, az érintettek egy platformba tömörítése. (Vö. Triple Helix modell) (Lipcsei 

Charta a fenntartható európai városokról 2007) 

3.2.7 Az Európai Unió területi agendája (2007) 

 2007-ben, a Lipcsei Chartával párhuzamosan került elfogadásra Az Európai Unió 

területi agendája című dokumentum. A megállapodás szerint a városok fontos feladata a 

fenntartható gazdasági fejlődéshez, munkahelyteremtéshez, továbbá a társadalmi és 

környezeti fejlődéshez való hozzájárulás. A dokumentum számunkra legfontosabb 

megállapítása, hogy az Európai Unió célja egy kiegyensúlyozott policentrikus 

területfejlesztés megvalósítása. A nagyvárosi régiókkal kapcsolatos legfontosabb 

megállapítás, hogy az Európai Uniónak törekednie kell egy kiegyensúlyozott policentrikus 

városrendszer kialakítására, különös tekintettel egy új alapokon nyugvó városi-vidéki 

együttműködésre. Ennek oka, hogy a különböző méretű városrégiók a legalkalmasabbak 

arra, hogy összefogják a kapcsolódó gazdasági, politikai és társadalmi érintetti kört, 

kialakítva ezzel egy nagytérségi kooperációt. Vagyis azon városoknak, melyek regionális 

központként működnek, együtt kell működniük a környező rurális területekkel, továbbá 
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kisebb városokkal, illetve a dokumentum szerint a városrégiók közti európai szintű 

együttműködés is fontos. 

 A városrégiók működésének, fejlődésének fontos alapja egy közös fejlesztési 

stratégia kidolgozása, befektetésvonzó képességeik közös promotálása.  Vagyis a 

dokumentum szerint a városrégió-szintű együttműködések egyik legfőbb célja a térség 

gazdasági fejlődésének előmozdítása, új vállalkozások letelepítése, megfelelő innovatív 

környezet létrehozása.  Az agenda által megfogalmazott célkitűzések megvalósításához az 

aláírók a transzeurópai hálózatok folyamatos fejlesztését, regionális klaszterek kialakítását, 

az épített és természeti örökség erősítését is javasolják. (Territorial Agenda of the 

European Union 2007) 

3.2.8 A marseille-i nyilatkozat (2008) 

 A marseille-i nyilatkozat kimondja, hogy a városi és a vidéki térségek egymástól 

nem működhetnek függetlenül, fontos, hogy a jövőben a város-vidék kapcsolatokat új 

megközelítéssel szervezzék, alakítsák át. Az egyes területek kiegyensúlyozott fejlődésében 

a funkcionális várostérség kiemelt szerepet kell, hogy játsszon a dokumentum szerint. A 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a gazdasági szempontok mellett környezetvédelmi 

szempontok is ezen új megközelítés alkalmazását igénylik. Az integrált szemlélet fontos 

velejárója a többszintű kormányzás gyakorlati alkalmazása a városrégiókban. A 

dokumentumot elfogadó miniszterek továbbá felhívják a figyelmet az európai uniós 

források integrált városfejlesztési beavatkozásokra történő felhasználásának 

szükségességére. (Final statement by the ministers in charge of urban development 2008) 

3.2.9 A toledói nyilatkozat (2010) 

 A 2010-es toledói nyilatkozat bevezeti az integrált városi regeneráció (integrated 

urban regeneration) fogalmát, mely alatt olyan tervezett folyamatot ért, mely meghaladja a 

korábbi időszakok városfejlesztési politikáinak megközelítéseit annak érdekében, hogy a 

várost komplex egésznek, az egyes városrészeket a városi organizmus alkotóelemeinek 

tekintse, mely megközelítéssel lehetővé válik a társadalmi, gazdasági, városi struktúrák 

teljes körű fejlődése. A dokumentum szerint az integrált városi regeneráció törekszik a 

városi tőke optimális kihasználására, ösztönzi az átfogó városi megközelítéseket. Az ilyen 

szemléletű városfejlesztés alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő tervek és 

programok, továbbá hangsúlyozni kell a szakszerű városi menedzsment meglétének 

fontosságát. Az integrált városi regeneráció gyakorlati megvalósításához egy új „városi 
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szövetségre” van szükség, mely magában foglalja a pénzügyi és az ingatlanszektort, a 

közhivatalokat, a helyi polgárokat, szakembereket stb. Fontos megállapítás, hogy nem 

létezik minden területi egység számára azonosan jó megoldás, vagyis nem alkalmazható a 

„one-size-fits-all” megközelítés. Ehelyett a szereplőknek maguknak kell dönteniük az 

együttműködés formájáról, az új kormányzási módszerek alkalmazásáról, minden esetben 

konszenzussal. 

 A város és térsége problematikájával is foglalkozik a nyilatkozat. Eszerint az 

európai városok, a környezetükben lévő települések, a nagyvárosi régiók, a város-vidék 

partnerségek kulcsszerepet játszanak az Európai Unió horizontális területi célkitűzéseinek 

elérésében, a területi kohézió megvalósításában. „A város idő és tér”- mondja ki a 

dokumentum, s a térbeli skálát az alábbi példákkal illusztrálja: régió, nagyvárosi tér, kis-, 

közepes és nagyvárosok, szomszédos területek stb. Fontos megállapítás továbbá, hogy az 

integrált városfejlesztési stratégiákat adminisztratív vagy funkcionális területi szinten 

szükséges megvalósítani. A megvalósítás helyi szintjén törekedni kell a célok 

megvalósítását szolgáló beavatkozások összehangolására és a város egészének, a város 

egyes részeinek, továbbá a város határain kívül fekvő kapcsolódó területeknek a 

kiegyensúlyozott fejlesztésére. Regionális szinten az integrált városfejlesztés a nagyvárosi 

régió, a város-vidék partnerség megerősítését jelenti regionális klaszterek, 

együttműködések létrehozása révén, különös tekintettel az innovációra, a gazdasági 

növekedésre, a policentrikus rendszerek erősítésére. Országos szinten az integrált 

városfejlesztés a nemzetközi versenyképességre van pozitív hatással. (Toledo informal 

ministerial meeting on urban development 2010) 

3.2.10 Az Európai Unió területi agendája 2020 (2011) 

A 2007-ben elfogadott agenda felülvizsgálatát és új agenda elfogadását a 

tagállamok 2011-ben, a magyar európai uniós soros elnökség idején végezték el. Az 

újonnan elfogadott dokumentum így egy 2020-ig szóló területfejlesztési 

alapdokumentummá vált. A megállapodás rögzíti, hogy az Európai Unió policentrikus és 

kiegyensúlyozott területi fejlődése alapvető eszköz a közösség területi kohéziójának 

eléréséhez. 

Az agenda ismételten hangsúlyozza az integrált városfejlesztés jelentőségét, s 

kijelenti, hogy a városoknak figyelniük kell közigazgatási határaikon kívülre is, azon 

funkcionális régiójukra, mely magában foglalja a városkörnyéki területeket is. Eszerint a 
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városi és vidéki térségek együttműködése széles körű partnerségen kell, hogy alapuljon. A 

dokumentum javasolja a várostérségek integrált kormányzása és tervezése felé való 

elmozdulást. Ismételten megjelenik a város és térsége közti közlekedési és közszolgáltatási 

infrastruktúra folyamatos fejlesztése, ami a városban lévő munkahelyek 

megközelíthetőségének kulcsa. Az agenda kimondja, hogy a kontinens globális 

versenyképességének biztosításához egyaránt szükségesek a globálisan integrált gazdasági 

ágazatok, továbbá erős regionális gazdasági központok, melyek összekapcsolása fontos 

célkitűzés. 

A városrégiók fejlődése, európai szintű együttműködése nagyban hozzájárul az 

Európai Unió területi kohéziójának eléréséhez, ezért a dokumentum javaslatot tesz a 

városrégiók együttműködési hálózatának kialakítására, mely létrejöhet nemzeti szinten, 

nemzeti határon átívelő együttműködések keretében vagy az EU külső határain átnyúló 

kooperációban is. Így tehát a városi térségek egymással együttműködnek egy több 

központú rendszer részeiként, s fejlődésükkel hatást gyakorolnak tágabb régióikra is. Az 

agenda szerint a policentrikus területi fejlődésnek a Pentagon-térségen kívüli területeken is 

elő kell mozdítania a gazdasági versenyképesség növekedését. (Az Európai Unió területi 

agendája 2020. 2011) 

3.2.11 A rigai nyilatkozat (2015) 

 A témában legfrissebb európai uniós dokumentum a 2015 nyarán elfogadott rigai 

nyilatkozat, melyben a területfejlesztésért felelős miniszterek kinyilvánítják az Európai 

Unió városi agendája című dokumentum megalkotásának szükségességét. Cél, hogy a 

városok európai uniós célkitűzésekben való részvételének mérhetőségét biztosítsák, s 

ösztönözzék a legjobb gyakorlatok hatékony megosztását. A dokumentum rögzíti, hogy a 

policentrikus városrendszer létrehozása segíti az Európai Unió területfejlesztési 

célkitűzéseinek elérését, továbbá hogy a városok a szolgáltatások, a gazdasági lehetőségek 

és a kultúra központjaiként működnek, hatást gyakorolva környezetükre is. Az agenda 

kidolgozásának egyik fő oka, hogy tovább erősítsék a funkcionális várostérségeken, 

nagyvárosi régiókon belüli együttműködéseket, továbbá a policentrikus nagyvárosi 

rendszerek működését. A nyilatkozat szerint az integrált városfejlesztés keretében a 

városoknak partnerként kell bevonniuk az érdekelt szereplőket, s a hatékony intézkedések 

hatását a város adminisztratív határain túlra is el kell juttatniuk. Az integrált helyi 

stratégiák hozzájárulnak a városi területek és „hátországaik” fenntartható fejlődéséhez. 

(Declaration of Ministers towards the EU Urban Agenda 2015) 
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3.2.12 Konklúziók 

 Az elmúlt két évtized kapcsolódó európai uniós dokumentumai alapján számtalan 

következtetést leszűrhetünk. Az Európai Unió szervei a városok és térségük komplex 

fejlődésében látják az Európai Unió területi kohéziójának egyik legfontosabb 

előmozdítóját. A terület- és városfejlesztéssel foglalkozó dokumentumok mindegyike utal 

arra, hogy a városokat nem önmagukban kell fejleszteni és vizsgálni, hanem tágabb 

környezetükben, hiszen fejlődésük, működésük a városhatárokon túlnyúlóan jelentkezik. 

Nem alakít ki ugyanakkor egységes fogalmi rendszert az integráció, vegyesen használja a 

legkülönfélébb fogalmakat: városi körzet, városrégió, városi agglomeráció, nagyvárosi 

régió, funkcionális várostérség stb., ahogy az az alábbi táblázatban összegezve is látható. A 

témakör talán legfontosabb dokumentuma az ESDP, mely rögzíti a nagyvárosi régiókra 

vonatkozó legfontosabb alapelveket, működési szabályokat. 

4. táblázat: Az EU-s dokumentumok fogalomhasználatának alakulása 

EU-s dokumentum Évszám Fogalomhasználat 

Aalbourgi Charta 1994 városi körzet 

ESDP 1999 nagyvárosi régió 

Lille-i cselekvési program 2000 városi agglomeráció, városi 

és szomszédos térség 

Rotterdam Urban Acquis 2004 városhálózati funkcionális 

együttműködés 

Bristoli megállapodás 2005 városok határaikon átnyúló 

hatása 

Lipcsei Charta 2007 integrált városfejlesztés a 

„városrégió-szintű” 

koordinációval 

EU területi agendája 2007 városrégiók 

kiegyensúlyozott 

policentrikus 

városrendszere 

Marseille-i nyilatkozat 2008 funkcionális várostérség 

Toledói nyilatkozat 2010 nagyvárosi régió, város-

vidék partnerség 

EU területi agendája 2020 2011 funkcionális várostérségek 

integrált kormányzása és 

tervezése 

Rigai nyilatkozat 2015 funkcionális várostérség, 

nagyvárosi régió 
Forrás: saját szerkesztés 

 A dokumentumokon végigtekintve egyértelmű, hogy a nagyvárosi régiók fejlődése 

meghatározója egy adott ország, s végső soron Európa gazdasági növekedésének és 

prosperitásának is. Sok esetben hangsúlyozzák, hogy az európai versenyképesség globális 
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szinten történő erősítése a policentrikus városi rendszer kiépítésével valósítható meg. 

Fontos, hogy a városok határaikon túlra is „kisugározzák” azon kedvező hatásaikat, 

melyek növelik a foglalkoztatottságot és a nemzeti össztermékhez is magas szinten 

járulnak hozzá. A vizsgált dokumentumokból kiolvasható, hogy a városok a 

legalkalmasabbak az érintettek széles körű bevonására, összefogására, így pl. a gazdasági, 

tudományos, társadalmi, civil stb. szervezetek „szövetségének” megteremtésére. 

 Elmondható, hogy a városfejlesztési irányok tekintetében a policentrizmus 

gondolata erőteljesen megjelenik. Az egyes dokumentumok alapján ennek több formája is 

azonosítható. Egyrészt az Európai Unió területén jobban elosztva, több nagyvárosi 

régiónak szükséges működnie, különös tekintettel az újonnan csatlakozott államokra. 

Másrészt pedig az egyes nagyvárosi régiókon belül is a több központúság a fontos, vagyis 

a nagyváros környezetében a kis- és középvárosoknak is szükséges megtalálniuk megfelelő 

szerepüket. 

Fenti alfejezetek konklúziójaként megállapítható, hogy a nagyvárosi régió 

fogalmának egységes meghatározása nem létezik, ugyanakkor az előzmények tudatában a 

nagyvárosi régió fogalmi rendszerének elengedhetetlen elemei a következők: város és 

térsége kapcsolatrendszer, gazdaságfejlesztési tevékenység, kormányzás. 

3.3 A nagyvárosi régió az EU támogatási rendszereiben 

3.3.1 Nagyvárosi régiók a 2007-2013-as finanszírozási időszakban 

 A 2000-es évek regionális támogatási rendszereibe a nagyvárosi régiók 

kialakításának, fejlesztésének igénye folyamatosan épült be. Jelentős lobbierőt fejtett ki 

ennek érdekében az 1996-ban Glasgow-ban megalakult, nagyvárosi régiók 

kapcsolattartását és tapasztalatcseréjét európai szinten segítő METREX-hálózat, mely 

fontos projekteket hajt végre, és releváns elemzéseket készít a témakörben. 

 A városi fókusz beépítése ugyanakkor érdeksérelmekkel is járt: a kohéziós 

politikában a városok javára, s ezáltal némileg a régiók rovására bekövetkezett 

hangsúlyeltolódás az uniós apparátuson belül feszültségeket szült, s bizonytalanságot 

okozott a tagállami szereplők körében is. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a városi 

dimenzió beépítését több európai uniós dokumentum is segítette, így pl. a harmadik 

kohéziós jelentés, a bristoli kezdeményezés stb. (Pálné 2008) 



50 
 

 A 2007-2013-as fejlesztési ciklus három fő célkitűzést tartalmazott: konvergencia, 

regionális versenyképesség és foglalkoztatás, európai területi együttműködés (ETE). A 

városok, városi térségek fejlesztését mindhárom célkitűzés szolgálta, kiemelendő 

ugyanakkor az európai területi együttműködés célkitűzése. A korábbi INTERREG
3
 

közösségi kezdeményezés helyébe lépő célkitűzés kifejezetten az európai területi 

dimenziók támogatására fókuszált, fontos célja volt egy kiegyensúlyozott területi 

fejlődéssel rendelkező Európa megteremtése, a földrész területi kohéziójának, területi 

integrációjának előmozdítása. A rendelkezésre álló 8 milliárd euró három program mentén 

oszlott meg: határon átnyúló programok, transznacionális programok és interregionális 

programok között. Az ETE célkitűzés az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül 

nyújtott támogatást azon NUTS 3. régiók részére, melyek belső vagy külső szárazföldi, 

továbbá tengeri határok mentén fekszenek.  (Horváth 2011) Az európai nagyvárosi régiók 

együttműködését, stratégiaalkotását elsősorban az utóbbi program segítette. 

 Az interregionális programok négy fajtája szolgálta a régiók közti együttműködést, 

így az ESPON2013
4
, az URBACT

5
 II., az INTERREG IV.C és az INTERACT II.

6
 Az 

alábbiakban néhány konkrét megvalósult, illetve folyamatban lévő projekt rövid 

ismertetése következik, melyek finanszírozása az INTERREG IV.C forrásain keresztül 

történt. Az InterMETREX projekt 31 nagyvárosi régióbeli partner bevonásával hatékony 

területi tervezési módszerek és területfejlesztési eszközök kialakítását végezte (eurometrex 

2015a), míg a PolyMETREX projekt keretében a policentrikus várostérségekből álló 

Európa vízióját, keretrendszerét és akciótervét dolgozták ki a résztvevők. (eurometrex 

2015b) A Catch-MR projekt (melynek egyébként Budapest is részese volt) a nagyvárosi 

régiókra vonatkozó új közlekedésszervezési megoldások kidolgozását szolgálta, különös 

tekintettel az elővárosi és városi közösségi közlekedési rendszerek harmonizálására. 

(catch-mr.eu 2015) A városi és vidéki térségek komplex fejlesztésével foglalkozott az 

URMA
7
 nevű projekt, mely tapasztalatcserére épült, és a jó gyakorlatok feltárását 

irányozta elő holland, német, olasz, bolgár és lengyel nagyvárosi régiók együttműködésén 

keresztül. (urma-project.eu 2015) 

                                                           
3
 Európai területi együttműködés/European Territorial Co-operation (INTERREG) 

4
 Területi fejlődést és kohéziót vizsgáló európai hálózat/European Observation Network for Territorial 

Development and Cohesion 
5
 A fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogató európai 

együttműködési program 
6
 Az EU régiói közötti együttműködést elősegítő program 

7
 A nagyvárosi térségekben működő városi-vidéki együttműködések/Urban/rural relationships in 

metropolitan areas  
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 A transznacionális programok keretein belül az INTERREG IV.B program 

finanszírozta az MA és az MA+ nevű projekteket. Az URBACT II. program pénzügyi 

támogatásával került végrehajtásra a nagyvárosi régiók kormányzási módszereit vizsgáló 

METROGOV
8
 projekt, a nagyvárosi térségek fenntarthatóságát, versenyképességét és 

kohézióját vizsgáló és támogató JOINING FORCES
9
 projekt, továbbá a nagyvárosi 

térségek stratégiai területhasználat-menedzsmentjét segítő LUMASEC
10

 projekt. 

(METREX 2012) 

 A fenti programokon túl speciálisan a városok számára került bevezetésre egy új 

közösségi kezdeményezés is, JESSICA néven. A JESSICA
11

 keretében az Európai 

Bizottság együttműködik az Európai Beruházási Bankkal és az Európa Tanács Fejlesztési 

Bankjával. A közösségi kezdeményezés célja, hogy fenntartható beruházásokat, gazdasági 

növekedést és foglalkoztatást támogasson az EU városi területein. (eib.org 2015) 

A regionális támogatások rendszerének 2007-2013 közötti időszakát vizsgálva 

elmondható, hogy az EU-s források elsősorban a stratégiaalkotást, a közös jövőképek, 

víziók létrehozását szolgálták. 

3.3.2 Nagyvárosi régiók 2014-2020-as finanszírozási időszakban 

Az alfejezet célja, hogy sorra vegye és ismertesse a kohéziós politika 

városfejlesztést támogató új lehetőségeit a 2014-2020-as támogatási időszakra nézve. Az 

Európai Bizottság a 2014-2020-as programozási időszakban több új eszköz bevezetésére 

tett javaslatot. Ezen eszközök az integrált fenntartható városfejlesztést tűzik ki célul. Az 

alábbiakban bemutatásra kerülnek az új eszközök (integrált területi beruházások, innovatív 

városfejlesztési akciók, városfejlesztési platform, közösség által irányított helyi fejlesztés 

stb.), illetve az azokkal kapcsolatos lehetőségek. Az új eszközök bemutatása során 

vizsgálom azok 2007-2013-as finanszírozási rendszerhez való viszonyát és esetleges 

előnyeit/hátrányait is, különös tekintettel a nagyvárosi régiókra. 

Új hangsúlyok 

 A 2014-2020 közötti programozási időszak támogatási rendszerének fő célkitűzése, 

hogy Európa gazdasága újra a fenntartható növekedés útjára lépjen. Mivel az európai 

                                                           
8
 Nagyvárosi kormányzás/Metropolitan governance 

9
 Egyesült erők 

10
 Földhasználat-menedzsment a fenntartható európai városokért/Land Use Management for Sustainable 

European Cities 
11

 A fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés/Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas 
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szintű beruházások elsődleges forrásait a kohéziós politika egyes alapjai
12

 jelentik, ezért az 

Európai Bizottság azok jobb összehangolását sürgeti az eredményesebb működés 

érdekében. A 2012. március 14-én kelt bizottsági szolgálati munkadokumentum az öt 

érintett alap felhasználásával kapcsolatos ún. közös stratégiai keret (KSK) elfogadását 

javasolta. A közös stratégiai keret célja, hogy növelje az összhangot az Európa 2020 

stratégia szakpolitikai vállalásai és a kohéziós politika támogatásával megvalósult 

beruházások között. (Európai Bizottság 2012a) Az új megközelítés hangsúlyos eleme tehát 

a fejlesztési alapok erőteljesebb koordinációja. 

 A bizottsági javaslat hangsúlyozza, hogy a koordinált működés többféleképpen is 

megvalósulhat: akár az egyalapú programok szoros koordinációjával, akár többalapú 

programok végrehajtásával. Mindemellett természetesen szükséges az irányító hatóságok, 

a minisztériumok és a többi érintett szerv közötti szoros együttműködés, a pályáztatási 

folyamat egyszerűsítése (pl. egyablakos ügyintézés), továbbá esetleges támogatásfelügyelő 

bizottságok felállítása.
 
A bizottság szerint a közös stratégiai keret eredményességét az 

integrált megközelítés alkalmazása nagyban segítheti. (Európai Bizottság 2012a) 

 Mivel a kohéziós politika az Európa 2020 stratégia végrehajtásában központi 

szerepet kell, hogy játsszon, ezért a bizottság meghatározta azt a 11 tematikus célkitűzést, 

melyek köré a tagállamoknak a támogatási igényeiket csoportosítaniuk kell. Ezek egyfajta 

beruházási prioritásokként működve meghatározzák a 2014-2020-as költségvetési időszak 

támogatható projekttémáit is. (Európai Bizottság 2012b) 

  

                                                           
12

 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap (KA), 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), Európai Tengerügyi és Halászati Alap (EHA) 
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5. táblázat: Beruházási prioritások a 2014-2020-as támogatási időszakban 

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése 

 és e technológiák használatának és minőségének fokozása 
3. A kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása 
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden 

ágazatban 

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének 

és kezelésének elősegítése 
6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 

7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák 

előtti akadályok elhárítása 

8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 
10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási 

és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 

11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása az 

intézményi kapacitás és az ERFA végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 

hatékonyság és közszolgáltatások megerősítése által, valamint az ESZA által 

támogatott intézményi kapacitásra és közigazgatás hatékonyságára irányuló 

intézkedések támogatása 
Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapról (...) Brüsszel, 2011. október 6. alapján 

Látható, hogy a 2014-2020-as támogatási időszak beruházási prioritásai között 

számtalan olyan pont található, mely a városok fejlesztéséhez is szorosan kapcsolódik, s 

melyek megfelelő helyszínéül a város és térsége szolgálhat. Kiemelendő ezek közül a 

kutatás-fejlesztés, továbbá az infokommunikációs terület, melyek jól szervezett 

kutatóközpontot, egyetemet, minőségi kutatói hálózatot és széles körű regionális 

vonzáskörzet becsatornázását is feltételezik. Szintén fontos kihívást jelent a várostérségek 

számára a közlekedési rendszereik modernizálása, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és 

a környezetvédelem elveinek folyamatos alkalmazása. Mindemellett a prioritások között 

számos olyan, a humán tényezőre alapozó pont van, mint pl. a társadalmi befogadás, az 

oktatásba való befektetés és a foglalkoztatás növelése, melyek szintén alkalmazható 

megközelítéseket jelentenek a nagyvárosi régiók számára is. 

A 2014-2020-as finanszírozási időszakkal kapcsolatos újdonságok tárgyalásakor ki kell 

térni a partnerségi szerződések kérdésére is. A bizottság javaslata szerint nemzeti és 

regionális szinten a partnerek kötelezettségvállalását partnerségi szerződésekben kell 

rögzíteni, melyek szorosan kapcsolódnak a nemzeti reformprogramokhoz és az Európa 

2020 stratégiához. (Európai Bizottság 2012a) A fent említett METREX hálózat a 
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EUROCITIES kezdeményezéssel közösen számos javaslatot tett az Európai Bizottság és a 

tagállamok felé a partnerségi megállapodások megkötésével kapcsolatban. Ezen javaslatok 

szerint kívánatos a nagyvárosi régiók bevonása a partnerségi szerződésekről szóló 

tárgyalási folyamatokba, a brüsszeli források becsatornázása a nagyvárosi régiók integrált 

fejlesztésébe, az állami akadályok lebontása, integrált területi tervezés megvalósítása és a 

nagyvárosi régiókkal kapcsolatos kutatások és tapasztalatcserét szolgáló projektek további 

támogatása. (METREX 2012) 

Az integrált fenntartható városfejlesztés 

 Az integrált fenntartható városfejlesztés koncepciója szerint a városfejlesztés terén 

sikereket csak integrált megközelítéssel lehet elérni, hiszen a városi problémák egyes 

dimenziói (környezeti, gazdasági, társadalmi, oktatási) egymáshoz szorosan kapcsolódnak. 

Így a városok fizikai megújításához hozzá kell kapcsolni az oktatást, a gazdasági fejlődést, 

a társadalmi befogadást és a környezetvédelmet segítő intézkedéseket. Mindezek sikeres 

végrehajtásához természetesen szükségeltetik a helyi lakosok, a civil társadalom és a helyi 

gazdasági élet szereplőinek a bevonása. (Európai Bizottság 2013b) 

 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló tervezet felsorolja az alap által 

támogatott területeket, mely a K+F és innováció; éghajlatváltozás és környezetvédelem; 

kis- és középvállalkozásoknak nyújtott vállalattámogatás; általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások; távközlési, energetikai és közlekedési infrastruktúra; egészségügyi, oktatási 

és szociális infrastruktúra területei mellett külön nevesíti a fenntartható városfejlesztést. A 

fenntartható városfejlesztésre irányuló hangsúlyt több javaslat is alátámasztja, miszerint az 

ERFA-források legalább 5%-át fenntartható városfejlesztésre kell elkülöníteni, 

városfejlesztési platformot kell létrehozni a kapacitásnövelés és a tapasztalatcsere 

érdekében, továbbá el kell készíteni azon városok listáját, melyek integrált intézkedéseket 

hajtanak végre a fenntartható városfejlesztés érdekében.  Eszerint az alapból támogatni 

szükséges a városok urbanizált övezeteit érintő gazdasági, környezeti, éghajlati és 

társadalmi kihívásokra irányuló integrált intézkedéseket. A tagállamok feladata, hogy listát 

készítsenek azon városokról, melyek a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált 

intézkedéseket hajtanak végre, továbbá, hogy meghatározzák az ilyen jellegű fejlesztésekre 

fordított indikatív összegek mértékét. A javaslat szerint a nemzeti szintű ERFA-források 

legalább 5%-át ilyen intézkedésekre kell fordítani, melyek irányítása az ún. integrált 

területi beruházásokon keresztül valósul meg a városok közreműködésével. Építeni 
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szükséges a 2007-2013-as időszakban szerzett tapasztalatokra és erősségekre, s ezek 

felhasználására egy városfejlesztési platform keretén belül. A létrehozandó új szervezet 

célja, hogy erősítse a városok közti hálózatépítést, elősegítse az uniós szintű városok közti 

tapasztalatcserét. A platform résztvevőit az Európai Bizottság választja ki a partnerségi 

szerződésekben szereplő városok közül úgy, hogy a platform legfeljebb 300 városra 

terjedhet ki, s az egy tagállamból részt vevő városok száma nem haladhatja meg a 20-at. A 

városok kiválasztásának szempontja azok népessége (figyelemmel a nemzeti városi 

rendszerek sajátosságaira), továbbá az integrált intézkedéseket tartalmazó stratégia 

megléte.  

Szintén új elemként jelenik meg az integrált fenntartható városfejlesztés 

témakörében az ún. innovatív intézkedések lehetősége. Ezen program keretében az ERFA a 

fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó, uniós jelentőségű új megoldásokat felvázoló 

kísérleti projektek és tanulmányok létrehozását támogatja. A rendelkezésre álló 

keretösszeg a teljes ERFA-forrás 0,2%-a, a támogatandó városokra az Európai Bizottság 

tesz javaslatot. (Európai Bizottság 2011) 

 

Az integrált területi beruházás 

 Az integrált fenntartható városfejlesztés fontos új eszköze 2014-től az integrált 

területi beruházás (ITB).
13

 Az ITB célja, hogy egy térség számára olyan 

intézkedéscsomagot biztosítson, melynek finanszírozása a különböző operatív 

programokból összehangolt, előre tervezhető módon történik. Ezáltal az ITB rugalmas 

mechanizmust tud nyújtani a területi stratégiák érvényre juttatása, a tematikus célkitűzések 

és azok földrajzi vetületei érvényesítése érdekében. Az ITB lehetőséget biztosít az egy 

vagy több operatív program prioritási tengelyeiből származó támogatások 

összekapcsolására és azok többdimenziós és ágazatokat átfogó beavatkozásokra való 

felhasználására. Így az ITB alkalmazásával két fontos cél is teljesülhet: egyfelől egy adott 

területhez kapcsolódó integrált stratégia megvalósítása, másfelől pedig az operatív 

programok átfogó végrehajtása. Az ITB kulcselemei tehát egy kijelölt terület és annak 

integrált területi fejlesztési stratégiája, az ahhoz kapcsolódó intézkedéscsomag és az 

irányító hatóságok részvétele. Az ITB tárgya lehet bármilyen, adott területi jellemzőkkel 

rendelkező földrajzi övezet, így pl. városkörnyéki, városi, nagyvárosi, város-vidéki, körzeti 

                                                           
13

 Az angol kifejezés integrated territorial investment, ezért a magyar szövegezésben elfogadott az ITI 

rövidítés használata is. Fordítástól függően találkozhatunk az integrált területi befektetés,  illetve az integrált 

területi beruházás kifejezésekkel is. 



56 
 

és régióközi szintű térség vagy akár egy adott régión belüli, különálló földrajzi területek is 

(pl. kis- vagy közepes városokból álló hálózatok). Mindemellett az ITB felhasználható az 

európai területi együttműködés keretében is, pl. határokon átnyúló városok esetében. A 

megvalósítandó intézkedéscsomag finanszírozása az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap 

forrásain keresztül történhet, ugyanakkor nem kötelező mindegyik alap bevonása. A 

bizottsági ajánlás szerint azonban az ERFA és az ESZA együttes használata mindenképpen 

javasolt, hiszen ezek révén a fizikai infrastruktúra fejlesztése összekapcsolódhat a nem 

kézzelfogható beruházásokkal. Ki kell ugyanakkor emelni, hogy az ITB által lefedett 

területen további fejlesztések is végezhetők az egyes operatív programok támogatása 

révén, függetlenül a területet érintő ITB-től. (Európai Bizottság 2013a) 

4. ábra: Az integrált területi beruházás felépítése 

 

Forrás: Európai Bizottság: Az integrált területi befektetés. 4. o. 

 Az ITB-k végrehajtása során az Európai Bizottság kiemelt szerepet szán a 

városoknak. Eszerint az operatív programok irányító hatóságainak lehetőségük van arra, 

hogy a vezetési és megvalósítási feladatok egy részét vagy egészét a helyi hatóságokra 

vagy szervezetekre bízzák. Így egy város nem csak kedvezményezettként, hanem akár kvázi 
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irányító szereplőként is működhetne egy ITB végrehajtása keretében. (Európai Bizottság 

2013a) 

 Az ITB kétségtelen előnye tehát, hogy átlátható, kiszámítható és ütemezett 

forráslehívást biztosít az érintett területek számára. A települések ennek tudatában kezdték 

meg a tervezést a 2014-2020-as finanszírozási időszakra vonatkozóan, s részletes, évekre 

lebontott fejlesztési stratégiák kidolgozásához foghattak hozzá. Mindez hozzájárulhat a 

fejlesztések közötti szinergiák fokozottabb érvényesüléséhez, továbbá a városi 

költségvetési tervezés is könnyebbé válhat általa. Szintén pozitívum, hogy emellett a 

városok az operatív programokból továbbra is részesedhetnek, vagyis az ITB végrehajtása 

nem képezi további forráslehívás akadályát. Ennek gyakorlati alkalmazása ugyanakkor 

problémákat vethet fel: elképzelhető, hogy egyes nagyvárosi régiók elkészítenek egy 

gazdaságfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, kutatás-fejlesztésre vonatkozó ITB-t, melybe 

már nem fér bele pl. egy szociális városrehabilitációra irányuló rész, s attól tartanak, hogy 

az ITB több milliárd forintos támogatása mellett nem lesz esélyük további, ITB-n kívüli 

prioritásokhoz szükséges források lehívására. Szintén kérdéses, hogy a kormányzat 

mennyire enged szabad kezet a városoknak, várostérségeknek, vagyis él-e azzal a 

lehetőséggel, hogy az ITB vezetési és megvalósítási feladatainak egy részét vagy egészét 

átengedje a városok számára. A kelet-közép-európai folyamatokat vizsgálva, továbbra is az 

állami dominancia jellemző. 

A közösség által irányított helyi fejlesztés 

A közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD)
14

 alapkoncepciója nem 

ismeretlen a regionális támogatások felosztása területén. A koncepció fő elemei, így a 

területi jelleg, az alulról építkezés, az állami és magánszektor részvétele, az integráltság, az 

innovatív jelleg és a hálózatépítés mind olyan jellemzők, melyek ez EU regionális 

politikájában megtalálhatók, akár külön-külön, akár így összességében. A bizottság a 

javaslat kidolgozásakor a LEADER program szemléletmódját vette alapul. Ugyanakkor 

nem csak a vidékfejlesztéssel foglalkozó területeken találunk hasonló példákat: 1990 és 

1993 között 33 városi kísérleti projekt indult az ERFA 10. cikke alapján, melyek célja az 

érintett városok megújítása, gazdasági és társadalmi kohéziójukat segítő szélesebb 

szakpolitikai kereten keresztüli tervezése volt. Szintén ide kapcsolódnak az ERFA által 

finanszírozott URBAN közösségi kezdeményezés projektjei, továbbá az ESZA 

                                                           
14

 A kifejezés angol  megfelelője: Community-led Local Development 
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költségeiből megvalósult EQUAL kezdeményezés programjai is. Az eddigi tapasztalatok 

alapján a bizottsági tervezet szerint a városok fejlesztésében is aktívabban kell alkalmazni 

a CLLD koncepcióját. Eszerint az öt KSK-alap felhasználását is lehetővé kell tenni a 

CLLD keretében, hogy a régió alatti szintű területek helyi akciócsoportokat hozzanak létre, 

melyek bevonják a helyi köz- és magánszféra szereplőit, így pl. vállalkozókat, 

érdekképviseleti szövetségeket, társadalmi csoportokat (pl. kisebbségek, ifjúság), civil 

szervezeteket stb. Az irányításra nézve fontos kitétel, hogy a civil szervezeteket és a 

magánszektort képviselő partnereknek legalább 50%-kal kell rendelkezniük a 

döntéshozatali mechanizmusban, ugyanakkor egyik érdekcsoport sem birtokolhat a 

szavazatok 49%-ánál magasabb arányt. A javaslat fontos eleme, hogy a helyi fejlesztési 

stratégiáknak tartalmazniuk kell a területspecifikus helyi igényeket és lehetőségeket, illetve 

hangsúlyt fektetnek az innovatív ötletekre, a hálózatépítésre és az együttműködésre, ezáltal 

lehetővé válik az öt KSK-alap egymáshoz kapcsolt és integrált felhasználása. A bizottsági 

javaslat szerint a CLLD által érintett terület népességének - az adott ország adottságaitól 

függően – 10 000 és 150 000 fő között kell lennie. (Európai Bizottság 2013c) A helyi 

akciócsoport által kidolgozott helyi fejlesztési stratégiának tartalmaznia kell a terület 

pontos lehatárolását, továbbá a lakosságszámot. A stratégia kiindulópontját egy, a terület 

fejlesztési szükségletein és lehetőségein alapuló SWOT-analízis jelenti, mely alapján 

meghatározásra kerülnek a célkitűzések, illetve egy konkrét cselekvési és pénzügyi terv. 

(Európai Bizottság 2012b) 

 A CLLD tervezete számos ösztönző elemet tartalmaz annak széles körű 

alkalmazása érdekében. Így azoknál az operatív programoknál, amelyeknél egy projekt a 

CLLD alkalmazásával kerül megvalósításra, az ERFA és az ESZA keretéből nyújtott 

maximális társfinanszírozási arány 10 százalékponttal növekszik. Az EMVA esetén a 

társfinanszírozás maximális mértéke 80-90%, míg az EHA esetében 75%. Vagyis, a CLLD 

alkalmazásával csökkenthető a pályázók részéről fizetendő önrész mértéke. Szintén az 

egyszerűsítést szolgálja az a javaslat, miszerint az olyan stratégiák megvalósításakor, 

melyek több programra terjednek ki, lehetőség lesz arra, hogy kinevezzenek egy ún. fő 

alapot. Ennek jelentősége, hogy a helyi fejlesztési stratégia működtetési és szervezeti 

költségei egységesen abból az alapból kerülnek finanszírozásra, függetlenül attól, hogy a 

stratégia finanszírozását több alap együttesen látja el. A CLLD alkalmazása elősegíti a 

közösségi irányítást azáltal, hogy növeli a közösségen belüli részvétel lehetőségét, továbbá 

erősíti a többszintű kormányzást, hiszen a helyi struktúrák felhatalmazást kaphatnak a 
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programok irányítására, végrehajtására. A bizottsági javaslat szerint a CLLD különösen 

alkalmas eszköz lehet a városi és vidéki területek közötti kapcsolatok fejlesztésére. A 

tagállamok számára feladat, hogy partnerségi szerződéseikben szerepeltessék, mely 

területen, milyen programok valósulhatnak meg a CLLD keretében, továbbá azok 

előkészítésére szükséges a helyi közösségek felkészítése és kapacitásbővítése. Míg az 

EMVA esetében kötelező, az ERFA, ESZA, EHA esetében opcionális a CLLD 

alkalmazása. (Európai Bizottság 2013c) 

A partnerségi szerződés 

A már említett partnerségi szerződés fontos szerepet játszik a városok támogatási 

rendszerével kapcsolatos újdonságok gyakorlati megvalósításában. A partnerségi 

szerződésekben a tagállamok rögzítik azokat a vállalásokat, terveket, melyek szorosan 

kapcsolódnak az új eszközök alkalmazásához. Fontos hangsúlyozni, hogy az uniós 

támogatások nemzeti szintű indikatív felosztását is szerepeltetni kell a szerződésekben: így 

a tagállamok meghatározzák, hogy az adott fejlesztési ciklusban, évenként, KSK-

alaponként és tematikus célkitűzésenként mekkora összegeket szánnak az integrált 

fenntartható városfejlesztési projektekre. A partnerségi szerződések emellett tartalmazzák 

az egyenlőtlenségek és fejlesztési szükségletek elemzését, melyeknek összhangban kell 

lenniük a 11 tematikus célkitűzéssel, továbbá az országspecifikus ajánlásokkal. A 

végrehajtandó programok előzetes értékelése és a várt főbb eredmények feltüntetése 

szintén kívánatos, hiszen azokkal támasztható alá az alapok pénzügyi forrásainak indikatív 

elosztása. Magában foglalja azokat a mechanizmusokat, melyek a KSK-alapok és azokon 

belüli programok integrált felhasználását biztosítják, különös tekintettel az integrált 

megközelítésre. Szintén a szerződésekbe foglalják a tagállamok az eredményes 

végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket, így a hatóságok igazgatási kapacitásának 

esetleges megerősítését, a meglévő elektronikus adatcsererendszerek értékelését, azok 

továbbfejlesztését.
 
 (Európai Bizottság 2012b) 

Az alfejezetben megvizsgáltam az Európai Unió kohéziós politikájának azon új 

elemeit, melyek a városfejlesztést szolgálják. Látható, hogy a 2014-2020-as költségvetési 

időszak egyik fontos eleme az integrált fenntartható városfejlesztés támogatása, mely a 

városokban és térségükben jelentkező problémák összehangolt megoldását vetíti elő. A 

bizottsági kezdeményezések erőteljesen fókuszálnak a támogatási alapok integrált, 

komplex felhasználására s azok koordinációjára. A közös stratégiai keret kialakítása és a 
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hozzá kapcsolódó új megoldások a jövőben elősegíthetik az EU-források hatékonyabb és 

összehangolt lehívását. Szintén a városfejlesztés hangsúlyos megjelenését mutatja, hogy az 

ERFA források 5%-át erre a célra kell fordítani a következő támogatási időszakban. 

 Elmondható, hogy az integrált fenntartható városfejlesztést támogató új eszközök, 

így különösen az integrált területi befektetés és a közösség által irányított helyi fejlesztés 

koncepciója számottevő előnyöket rejt magában a városok és térségeik számára: mindkettő 

esetén lehetséges az adott terület számára az EU-források előre látható, ütemezett módon 

történő lehívása. Ezáltal egy hosszú távú, integrált stratégia finanszírozása egyszerűbbé és 

kiszámíthatóbbá válik a városok számára. Hangsúlyozni kell, hogy ez a megoldás abban is 

előnyös a kedvezményezett számára, hogy évekre előre fel tud készülni az egyes projektek 

önerejének biztosítására, s ezáltal a saját erőforrásai beosztására. Számtalan bizonytalanság 

jelentkezik ugyanakkor az új kezdeményezésekkel kapcsolatban, pl. a városok esetleg 

bizalmatlanok lehetnek azok irányában, attól félve, hogy nyertes ITB, illetve CLLD esetén 

egyéb fejlesztéseikre kevesebb forrás jut majd az operatív programokból. Szintén nehezen 

határozható meg jelenleg a nagyvárosi régiókra vonatkoztatott közvetlen hatás: a konkrét 

feltételek meghatározásakor, a konkrét projektötletek kidolgozásakor kerülhetnek felszínre 

újabb problémák, így pl. a döntési kompetenciák lehatárolásával, a város-vidék gyakorlati 

együttműködésével kapcsolatban. 

 A bizottsági tervezetekből kiolvasható, hogy a korábbinál nagyobb hangsúlyt 

kívánnak fektetni a különböző szereplők, érintettek aktív bevonására. Ez a tendencia 

üdvözlendő, ugyanakkor kétségtelenül bizonytalanságot is rejt magában: elképzelhető, 

hogy a kormányzat nem szívesen engedi ki a kezéből az irányító hatósági szerepkört egy 

ITB esetén az érintett város javára, mint ahogy a város is vonakodhat egy CLLD 

kialakításával kapcsolatban, annak sokszereplős irányításában betöltött kisebbségi szerepe 

miatt. Szintén új hangsúlyt kap a tervezetek révén a város és térsége együttműködése, mely 

számtalan prioritás, így a közlekedés, helyi gazdaságfejlesztés, munkaerő-mobilitás 

ösztönzése stb. mentén valósulhat meg, s a nagyvárosi/középvárosi régiók további 

erősödéséhez vezethet. Egy várostérségi ITB végrehajtása mind a város, mind pedig 

vonzáskörzete számára számottevő előnyökkel járhat. 

Összegzésként elmondható, hogy a városok és térségeik számára az Európai Unió 

kohéziós politikája számtalan új fejlesztési lehetőséget rejt magában a 2014-2020-as 

finanszírozási időszakban, melyek ismerete elengedhetetlen feltétele lesz a városfejlesztés 

gyakorlati megvalósításának.  
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3.4 A délnémet tartományok szerepe Kelet-Közép-Európában és a Duna-térségben 

3.4.1 Bevezetés 

Németország déli tartományai, Baden-Württemberg
15

 és Bajorország
16

 (Bayern) 

nem csak a német államon belül, hanem az országhatárt messze átlépve is komoly 

politikai, gazdasági és kulturális hatást fejtenek ki. Ennek a szerteágazó 

kapcsolatrendszernek egyik kiemelkedő része Kelet-Közép-Európában, különösen a Duna-

térségben zajlik. Jelen munkában indokolt vizsgálni a két tartomány térségbeli szerepét, 

hiszen a disszertáció témaválasztásához kapcsolódóan vizsgált területek esetében a 

délnémet térség széles körű gyakorlati tapasztalatok feltárását biztosítja. Az alfejezetben 

megvizsgálom a két tartományt a Duna-térséghez kötő történelmi, kulturális kapcsolatokat, 

továbbá napjaink politikai-gazdasági együttműködési törekvéseit. 

 A délnémet területek hosszú évszázadok óta aktív kapcsolatot ápolnak a Duna menti 

államokkal. A történelmi kapcsolatok terén érdemes külön figyelmet szentelni a történelmi 

Magyarországnak, mely évszázadokon keresztül gyakorlatilag a Kárpát-medence egészét 

lefedte. Noha az ország a XX. századi területváltozások nyomán több államra szakadt, az 

újonnan létrejött államok sem tagadták meg ezeket a kontaktusokat, sőt a mai napig 

léteznek az akkor kisebbségben élő népekkel kialakult történelmi kapcsolatok. Ezen 

történelmi érintkezések nagy része mai napig élő kapcsolóelemet jelent az országok 

egymáshoz való viszonyában. Míg 933-ban Merseburgnál és 955-ben Augsburgnál a 

kalandozó magyar csapatok konfliktushelyzetbe kerültek a bajorokkal, addig 1000 körül 

már - Szent István és Bajor Gizella házasságával - családi kapcsolatok fűzték szorosra a két 

térség kapcsolatát. A délnémet területek fontos szerepet játszottak a Duna menti államok 

katolicizálásában is: ebből a térségből érkeztek ugyanis azok a hittérítők, akik az akkor 

pogány népek számára lehetővé tették a keresztény hitre való áttérést. Így Passau városa 

ma nemcsak Gizella sírja miatt keresett zarándokhely a magyarok részéről, hanem fontos 

szimbóluma is a katolikus hittérítésnek, hiszen egykor a történelmi Magyarország területét 

is magában foglalta Passau püspökének egyházmegyéje, mely ezzel a Szent Német-római 

Birodalom legnagyobb területű egyházmegyéje volt. (bistum-passau.de 2013) 

                                                           
15

 Baden-Württemberg tartomány területe 35 000 km
2
, lakosságszáma 11 millió fő. A Németországban 

megtermelt GDP 15%-át adja, 2013-ban meghaladta a 407 millió eurót, ezzel Észak-Rajna-Vesztfália és 

Bajorország mögött a harmadik helyen áll. 
16

 Bajorország tartomány területe 70 500 km
2
, lakosságszáma 12,7 millió fő. A Németországban megtermelt 

GDP 18%-át adja, 2013-ban meghaladta a 488 millió eurót, ezzel Észak-Rajna-Vesztfália mögött a második 

helyen áll. 
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 Egy másik máig ható kapcsolódási pontot jelent a svábok (Donauschwaben) 

történelmi szerepe a térségben. A törökök Magyarországról történt kiűzése után a 

nagyszámú emberveszteséget pótolandó Dél-Németországból telepítettek földműves és 

kézműves tevékenységet folytató telepeseket magyar területekre. A telepesek alapjaiban új 

élet- és munkakultúrát hoztak magukkal. (Honvári 2002) A trianoni békediktátum után a 

svábok több utódállam fennhatósága alá kerültek. A II. világháborút követően ugyanakkor 

a térségből jelentős részüket a kollektív bűnösségre való hivatkozással erőszakkal 

„visszatelepítették” Németország déli területeire. Az áttelepítettek közül többen 

visszatértek, míg sokan német területen maradtak, megőrizve ugyanakkor azokat a 

kapcsolatokat, melyek a kitelepítő országokhoz fűzték őket. A délnémet tartományok 

számára a dunai svábok ma fontos összekötő kapcsot jelentenek Magyarország, Románia, 

Szerbia és Horvátország felé, számtalan egyesület, testvértelepülési kapcsolat formájában. 

E két kiragadott történelmi példa véleményem szerint jól szemlélteti a térségek közti 

kapcsolatok összetettségét, sokszínűségét.
17

 

 A történelmi kapcsolatokon túlmenően ugyanakkor más aspektusból is érdemes 

figyelmet szentelni ennek a régiónak. A Duna felső szakaszán ugyanis a folyó sokkal 

inkább integráló erővel bír, az egyes államok, területi egységek integráns részét alkotja, 

míg az alsóbb szakaszokon főként határfolyóként van számon tartva. (Hardi 2010) Vagyis 

míg a felső szakaszokon a Dunához inkább az összekötő szerep társul, addig az alsó 

szakaszon szétválasztó erőként tekintenek rá. Nem véletlen tehát, hogy a dunai 

gondolkodás kialakulása, illetve erősítése napjainkban erőteljesen kötődik a délnémet 

területekhez. 

3.4.2 Gazdasági kapcsolatok 

 A délnémet tartományok gazdasági potenciálja külön figyelmet érdemel. A kelet-

közép-európai térség NUTS-1 és NUTS-2 régiók GDP-adatait megvizsgálva arra a 

következtetésre juthatunk, hogy Baden-Württemberg és Bajorország a gazdasági 

teljesítmény tekintetében az élmezőnyben foglal helyet a térségben. (Fekete 2013) 

 

 

 

                                                           
17

 Napjaink Kelet-Közép-Európára irányuló délnémet törekvései kifejeződnek többek között az EU Duna-

stratégiájának megalkotásában és menedzselésében is.  
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6. táblázat: Baden-Württemberg és Bajorország exportja a Duna menti államokba 2011-

ben 

 Baden-Württemberg 

exportja 2011-ben (millió 

euró), zárójelben az adott 

országba érkező német 

exportból való részesedése 

(%) 

Bajorország exportja 2011-

ben (millió euró), 

zárójelben az adott 

országba érkező német 

exportból való részesedése 

(%) 

Ausztria 9685,8 (16,7) 13 786 (23,8) 

Szlovákia  1175 (11,4) 1911 (18,5) 

Magyarország 3108,3 (19,8) 2371(15,1) 

Szerbia 212,2 (14,5) 223 (15,2) 

Horvátország 312,6 (14) 304 (13,6) 

Románia 1157 (13,2) 1215 (13,9) 

Bulgária 354,3 (15) 265 (11,2) 

Moldova 39,5 (11,5) Nincs adat 

Ukrajna 606,8 (11,5) 479 (9,1) 
Forrás: saját szerkesztés az Außenhandelsdatenbank, Statistisches Ladesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 

2012 és az Industrie - und Handelskammern in Bayern: Der Außenhandel Bayerns 2011 alapján. 

 A két tartomány Németország külkereskedelmében meghatározó szerepet játszik: 

mind az export, mind pedig az import tekintetében második, illetve harmadik helyen 

állnak, kizárólag Észak-Rajna-Vesztfália (Nordrhein-Westfalen) előzi meg őket. 

Bajorország és Baden-Württemberg a teljes német export több mint 30%-át adják. Baden-

Württemberg 20 legfontosabb exportpartnere között a Duna menti államok közül Ausztria 

(5.) és Magyarország (15.) is szerepel, míg a 20 legnagyobb importpartnert tartalmazó 

listán a fenti két országon túl Románia is fel van tüntetve. (Die Industrie- und 

Handelskammern in Baden-Württemberg 2009) Baden-Württemberg Duna menti 

államokba történő exportjában, illetve az onnan származó importban kiemelkedő szerepet 

tölt be Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Románia. Bajorországot vizsgálva még 

szorosabb gazdasági kötelékeket találunk a Duna menti államokhoz kapcsolódóan. 

Bajorország 20 legnagyobb exportpartnere között ott találjuk Ausztriát (3.), 

Magyarországot (18.) és Szlovákiát (19.), míg a legfontosabb importországok listáján a 

már említett Ausztria (1.), Magyarország (9.) és Szlovákia (16.) mellett Románia (19.) is 

szerepel. (Industrie- und Handelskammern in Bayern 2011) 
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7. táblázat: Baden-Württemberg és Bajorország importja a Duna menti államokból 2011-

ben 

 Baden-Württemberg 

importja 2011-ben 

(millió euró), zárójelben 

az adott országból 

származó német 

importból való 

részesedése (%) 

Bajorország importja 

2011-ben (millió euró), 

zárójelben az adott 

országból származó 

német importból való 

részesedése (%) 

Ausztria 6818,9 (18,1) 15074 (40) 

Szlovákia  1244 (11,5) 2880 (26,6) 

Magyarország 4488,6 (24,7) 5473(30,1) 

Szerbia 97,4 (10,9) 256 (28,6) 

Horvátország 227,3 (26,6) 221 (25,9) 

Románia 1813,5 (21,6) 2117 (25,2) 

Bulgária 358,9 (17) 289 (13,7) 

Moldova 8 (7,2) Nincs adat 

Ukrajna 145 (7,6) 156 (8,2) 
Forrás: saját szerkesztés az Außenhandelsdatenbank, Statistisches Ladesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 

2012 és az Industrie - und Handelskammern in Bayern: Der Außenhandel Bayerns 2011 alapján. 

A fenti adatokból kiderül, hogy a délnémet tartományok Európával folytatott 

külkereskedelmi kapcsolatainak jelentős része a Duna-térség országaival zajlik. A jelentős 

kereskedelmi kapcsolatokkal összefüggésben említést kell tenni azokról a vállalati 

kapcsolatokról, melyek a délnémet térségek összeköttetését még inkább „élővé” teszik a 

dunai államokkal. Bajorország a kereskedelmi kapcsolatai erősítése, a külföldi cégek 

bajorországi telephelyválasztásának ösztönzése, illetve a bajor cégek külföldi 

tevékenységének támogatása érdekében bajor külföldi képviseleti hálózatot (bayerische 

Auslandsrepräsentanzen) hozott létre, melynek tevékenységét a bajor gazdasági 

minisztérium felügyeli. Az egyes képviseletek gyakran a vegyes kereskedelmi kamarák 

szervezetén belül működnek, így pl. a magyarországi képviselet a Német-Magyar Ipari és 

Kereskedelmi Kamarán belül. A vállalati kapcsolatok aktivitását mutatja, hogy a tíz 

európai képviselet közül hat Duna menti országokban található, így Ausztriában, 

Magyarországon, Horvátországban, Romániában, Bulgáriában és Ukrajnában. (invest-in-

bavaria.de 2013) Az Invest in Bavaria bajor kormányügynökség adatai alapján a sok ezer 

kis- és középvállalkozás mellett olyan komoly bajor cégek is rendelkeznek telephellyel a 

Duna menti országokban, mint pl. az Audi, az E.ON, a Siemens, a Knorr-Bremse, a 

Schaeffler Group, az Allianz AG, a MAN vagy az Osram. Ezen cégek gazdasági 

kibocsátása, munkahelyteremtő potenciálja nagyban hozzájárul az érintett országok 

gazdasági teljesítményéhez is. Szintén a kapcsolatokat erősítik azok a Duna menti 
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államokhoz kötődő cégek, melyek Bajorországban rendelkeznek leányvállalattal, így pl. a 

magyar Graphisoft is. A baden-württembergi székhellyel rendelkező cégek közül is 

számtalan rendelkezik telephellyel a Duna menti országokban. Az 50 legnagyobb vállalat 

(stuttgarter-zeitung.de 2007) közül ide tartozik többek között a műszaki cikkeket gyártó 

Robert Bosch GmbH, a járműgyártó Daimler AG és a DM drogéria-üzletlánc is. A Bosch 

Szlovéniában, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában is aktív termelőegységet tart 

fenn, míg a Daimler Magyarországon (Kecskemét). 

A széles körű vállalati kapcsolatokon túlmenően további kapcsolóelemet jelent, 

hogy a Duna menti országok állampolgárai - többségükben vendégmunkások, illetve a 

délszláv háborúk idején érkezett menekültek- jelentős számban képviseltetik magukat a 

délnémet tartományokban élő külföldiek csoportjában is. A bajor, illetve a baden-

württembergi statisztikai hivatalok adatai alapján elmondható, hogy a dunai államok 

állampolgárai Baden-Württembergben az összes külföldi állampolgárságú lakos 1/5-ét 

teszik ki, míg Bajorországban 26%-os arányt képviselnek. Ezek a személyek többségükben 

aktív kapcsolatot tartanak az állampolgárságuk szerinti államban maradt rokonaikkal, 

barátaikkal, s a hazautalások révén hatást tudnak gyakorolni ezen államok gazdasági 

viszonyaira is. (Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2012, 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2012) Mindezek alapján kijelenthető, hogy a 

két délnémet térségre érdemes mint egyfajta mintatérségre tekintenünk, hiszen ebben a 

fejlődési modellben a politikai-gazdasági-intézményi kapcsolatok meghatározóak, és erős 

kapcsolóelemet jelentenek a kelet-közép-európai térség országai felé is. 

3.4.3 Politikai aktivitás 

A német tartományok széles körű külpolitikai tevékenységet folytatnak, melyre a 

német alaptörvény nyújt számukra lehetőséget. A tartományok számára lehetőség nyílik 

önálló külpolitikai tevékenység kialakítására, természetesen nem szembemenve a 

szövetségi külpolitikával. Különösen gyakori ez az Európa-politikai kérdésekben, melynek 

részeként a tartományok a Régiók Bizottságának munkájába is aktívan be tudnak 

kapcsolódni. Mind Bajorország, mind pedig Baden-Württemberg rendelkezik az Európai 

Unióhoz rendelt önálló képviselettel Brüsszelben. Ezen képviseletek feladata, hogy a 

specifikus tartományi érdekeket minél erőteljesebben megjelenítsék EU-s szinten, továbbá 

tájékoztassák a tartományi kormányt a tervezett változásokról és segítsék a tartományi 

gazdasági szereplők eligazodását Brüsszelben. (Kiss J. 2005) 
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A délnémet tartományok több fontos nemzetközi kezdeményezésben vállaltak 

szerepet Kelet-Közép-Európa és a Duna-térség fejlődésével kapcsolatban. Az egyik 

kiemelkedő multilaterális együttműködés ezek közül az ún. Ulmi Folyamat. A más néven 

Kis-dunai Együttműködési Folyamatot 2001-ben, az ulmi csúcstalálkozón alapította 

Baden-Württemberg, Bajorország, Ausztria és Magyarország. Az együttműködés deklarált 

célja volt, hogy a német nyelvű területek kapcsolatait erősítse Magyarország irányában, 

segítse hazánk európai integrációs előrehaladását, javítsa a területek közti gazdasági 

kapcsolatokat. Az együttműködés eredményeként jöhetett létre Budapesten az Andrássy 

Gyula Német Nyelvű Egyetem is, melyet az érintett négy ország ma is közösen 

finanszíroz. (Fekete 2013) Szintén fontos együttműködési keretet jelentett az 1990 

májusában alapított ARGE Donauländer nevű szervezet, melynek jelenleg 40 Duna menti 

állam alatti területi egység (tartomány, régió, megye) tagja 8 különböző országból 

(Németország, Ausztria, Szlovákia, Horvátország, Bulgária, Románia, Ukrajna). A 

szervezet célja a dunai térség fejlesztése közös projektekre alapozva. Az együttműködés 

mintegy 650 000 km
2 

területen kb. 80 millió lakost érint. A szervezet működése során 

számtalan kulturális, turisztikai jellegű projektet bonyolított le INTERREG-projektek 

keretein belül. A szervezet emellett kiemelt figyelmet igyekszik fordítani a hajózási, 

környezetvédelmi és a fiatalokat érintő témákra is. (argedonau.at 2013) 

A multilaterális együttműködések mellett a délnémet tartományok számos dunai 

országgal létesítettek formális kétoldalú (bilaterális) politikai kapcsolatokat vegyes 

kormánybizottságok (gemischte Regierungskommission) formájában, melyek rendszeres 

időközönként üléseznek, közvetlen fórumként szolgálva a politikai döntéshozók 

kapcsolattartására. Emellett deklarált cél az érintett országok európai integrációjának 

elősegítése és támogatása. Baden-Württemberg Magyarországgal, Horvátországgal, 

Bulgáriával, Romániával és Szerbiával tart fenn vegyes bizottságokat a Duna-medence 

országai közül, az együttműködés elsősorban gazdasági, tudományos, kulturális és oktatási 

témákra fókuszál. (baden-wuerttemberg.de 2013) Bajorország európai kapcsolatai között 

kiemelt szerepet szán a Duna-térség országainak. A bajor kormány Szerbiával 1970, 

Horvátországgal 1972, Szlovéniával 1975, Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával 

1991, Bulgáriával 1995, Romániával pedig 2000 óta tart fenn vegyes bizottságot. 

(bayern.de 2013) 

A Duna menti városok együttműködésének elindításában szintén fontos szerep jutott 

a délnémet térségnek. Már 1998-ban, az első Nemzetközi Duna-fesztivál alkalmából 
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együttműködést kezdeményezett Ulm és Neu-Ulm
18

 városa: közös nyilatkozatot adtak ki 

többek között Linz, Budapest, Újvidék (Novi Sad), Ruse, Galac és Vukovar városával, 

mely szerint a jövő európai hálózatát a Dunamenti városok együttműködése fogja jelenteni. 

(codcr.com 2013c) Ulm és Budapest a fenti deklarációt többször is megerősítették, így az 

ulmi főpolgármester 2001-es (codcr.com 2013f) és 2002-es (codcr.com 2013d) budapesti 

látogatásakor is. A nyilatkozatokban konkrét kulturális, oktatási és tudományos 

projektekről állapodtak meg. Szintén Ulm/Neu-Ulm városaiból indult a Duna-irodák 

létrehozása. 2002-ben Ulmban jött létre az első Duna-iroda, melynek fő profilja a Dunához 

kapcsolódó rendezvények szervezése, projektek levezénylése és a többi partnervárossal 

való kapcsolattartás. A 2003-ban Ulmban megrendezett európai Duna menti városok 

konferenciáján a részt vevő városok vállalták, hogy a szoros együttműködés koordinálása 

érdekében maguk is Duna-irodákat hoznak létre, melyek projektügynökségként és know-

how-közvetítőként működnek majd. A deklarációt Ulm, Baja, Pozsony, Újvidék, Vidin és 

Tulcea írták alá. (codcr.com 2013a) A Duna menti városok és régiók IV. konferenciáját 

2009-ben rendezték Budapesten, ahol a résztvevők megalapították a Duna Menti Városok 

és Régiók Tanácsát. A tanács - melyet a folyó menti városok és régiók, illetve a Duna-

irodák képviselői alkotnak - célja, hogy képviselje a résztvevőket az európai 

intézményeknél, továbbá hogy kezdeményezései révén egységes és integrált Duna-térség 

jöjjön létre. (codcr.com 2013b) Jól mutatja Ulm elismertségét, hogy mind 2009-ben, mind 

pedig 2011-ben az ulmi főpolgármestert, Ivo Gönnert választották a tanács elnökévé. 

(codcr.com 2013e) Látható tehát, hogy a délnémet városok aktivitásának hatására 

kezdődött meg a Duna menti városok és régiók szorosabb együttműködése, mely mára 

intézményesült is a Duna Menti Városok és Régiók Tanácsa képében.  

A délnémet tartományok Kelet-Közép-Európára gyakorolt politikai hatásának 

vizsgálatakor meg kell jegyeznünk, hogy abban napjainkban meghatározó szerepet játszik 

a Duna-stratégia. A stratégia 2011-es elfogadását követő események alapján 

elmondhatjuk, hogy az a dunai együttműködésnek egy új lökést adott, s számtalan fórumon 

aktivizálódott a kooperáció - gyakran a délnémet tartományok vezetésével.  

Az alfejezet bevezetésében célul tűztem ki, hogy feltárjam a délnémet tartományok 

Kelet-Közép-Európára, különösen a Duna-térségre gyakorolt hatásának főbb 

                                                           
18

 Ulm és Neu-Ulm (Új-Ulm) városai közjogilag két különálló települést jelentenek, külön városvezetéssel. 

Ráadásul két különböző tartományhoz tartoznak, hiszen Ulm Baden-Württemberg, míg Neu-Ulm 

Bajorország része. Ugyanakkor a két város mára teljesen összeépült, szimbiózisban léteznek egymással, 

közös közlekedési hálózattal, közszolgáltatási rendszerekkel stb. 
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mozgatórugóit és összetevőit. A tanulmányban bizonyítást nyert, hogy mind Baden-

Württemberget, mind pedig Bajorországot erős kapcsolatok fűzik a térség országaihoz. 

Láthattuk, hogy az évszázados történelmi, gazdasági kapcsolatok a mai napig jelen vannak 

az országok közötti kapcsolatokban, s ezek némelyike mindmáig erős kapcsolóelemet 

jelent. A gazdasági kapcsolatok terén egyértelmű, hogy sem a külkereskedelmi volumen, 

sem pedig a tartománybeli cégek szempontjából nem elhanyagolható térséget jelentenek a 

Duna menti országok, s külön hangsúlyt érdemel az általuk kibocsátott vendégmunkások 

jelentősége is. A két tartomány térségbeli politikai aktivitását mutatja, hogy számos bi-, 

illetve multilaterális fórumon keresztül igyekeznek befolyást gyakorolni a térség 

folyamataira, s ebben napjainkban szerepet játszik az európai Duna-stratégia is. A 

tartományok nem csak vegyes kormánybizottságokon és állami szintű multilaterális 

szervezeteken keresztül tudják kifejteni hatásukat, hanem a városok és a régiók 

együttműködésének generálásán keresztül is ezen fáradoznak. Mindezen kapcsolatok 

bemutatása nyomán igazolható véleményem szerint a disszertáció empirikus vizsgálatai 

során vizsgált térségek délnémet-központúsága. 

IV. Az empirikus kutatás módszerei 

4.1 A nagyvárosi régiók elemzése 

A nagyvárosi régiók elemzésekor fontos célkitűzés volt számomra, hogy 

felvázoljam azok megalakulásának körülményeit, szervezetrendszerük fejlődési pályáját és 

jelenlegi állapotát, továbbá mindezekből kiindulva megállapításokat tegyek 

gazdaságfejlesztési politikáik gyakorlatára is. Ezen feladatok elvégzésekor egyrészt az 

irodalomelemzés és a dokumentumelemzés módszereire támaszkodtam, hiszen a történeti 

vetület feldolgozásához ezek elengedhetetlennek bizonyultak, másrészt pedig a szervezeti 

ábrák elemzése nagy segítséget nyújtott a szervezeti működés feltárásában. Több 

nagyvárosi régió vizsgálatakor bizonyult hasznosnak az egyes vonatkozó stratégiák, 

jövőképek áttekintése is. 

4.2 A járműipari központok elemzése 

A disszertáció vizsgált témái között kiemelt helyet foglalnak el a járműipari 

központok. Ennek oka, hogy a szerző korábban több ilyen témájú kutatásban vett részt 

fiatal kutatóként. A regionális tudomány intézményesült győri megjelenése s a város 



69 
 

kiemelkedő, jelentős részben a járműipar teljesítményén alapuló fejlődése 

„együttállásának” eredményeként az elmúlt években a győri Széchenyi István Egyetem 

bázisán több fontos, a járműiparral és a járműipari régiókkal foglalkozó tudományos 

kutatás zajlott le. Mindezen kutatások alapján érdemes összegezni az elmúlt időszak 

tudományos munkásságát, módszertani megközelítéseit. A tudományos igényességgel 

végrehajtott kutatási projektek hiánypótló megközelítésben foglalkoztak napjaink kelet-

közép-európai gazdasági húzóágazatával, a járműiparral, s annak térségi-gazdasági 

vonatkozásaival. 

A 2012-ben zárult kutatás
19

 során a járműipar telepítési tényezői kerültek 

áttekintésre Kelet-Közép-Európában, keresve a magyar és térségi pozíciókat s elemezve a 

beszállítói hálózatok sajátosságait, szervezeti és működési tényezőiket. A kutatás során 

számos fontos eredményt sikerült feltárni a kelet-közép-európai járműgyártással 

kapcsolatban. Világossá vált, hogy a térségben jelentős hagyományai vannak a 

járműgyártásnak, szinte mindegyik vizsgált ország rendelkezett korábban olyan ipari 

központtal, melyben saját vagy nyugati licenc alapján gyártottak járműveket, továbbá 

alkatrészeket, vagy folytattak összeszerelést. (Hardi 2011) A vizsgálatot még indokoltabbá 

tette a tény, hogy az autóipar a vizsgált országokban néhány év alatt nettó importálóból 

nettó exportáló ágazattá vált (Barta 2011), s ezzel párhuzamosan olyan tudástömeg 

halmozódott fel, mely indukálta a területen a K+F kapacitások megjelenését/fejlődését is. 

(Smahó 2011) A kutatás fontos eredménye volt, hogy az érintett ipari központok telephelyi 

tényezőik folyamatos fejlesztésével megfelelő környezetet teremthetnek a jelen lévő 

vállalatok fejlődéséhez, tartós megtelepedéséhez. (Rechnitzer-Smahó 2011a) 

Ezen eredmények nyomán vetődött fel a kutatócsoportban az a tudományos kérdés, 

hogy miként szerveződik egy járműiparra épülő körzet, térség, annak milyen gazdasági, 

társadalmi és intézményi, hálózatszervező sajátosságai írhatók le, s miként lehet fejlődését 

különféle eszközökkel befolyásolni, alakítani. A tudományos kérdések a „A Győri 

Járműipari Körzet mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze”
20

 című kutatási 

programban kerültek kidolgozásra, és sikeres pályázat után 2012 őszén indultak el az 

elemzések, amelyek 2014-ben fejeződtek be. (Rechnitzer 2013) Azon túl, hogy a győri 

vonzáskörzet térkapcsolatait feltárták (Szörényiné 2014) és több kutatási eredmény 

született a KKV-szektorra nézve is (Dőry-Tilinger 2014, Czakó- Hajdu-Smahó 2014), 
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 (TÁMOP-4.2.1./B-09/KONV-2010-0003 „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti 

kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban”) 
20

 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 
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fontos, a város társadalmi szerkezetével kapcsolatos következtetéseket fogalmaztak meg a 

kutatók (Bugovics 2014, Csizmadia 2014, Csizmadia-Tóth 2014). A kutatás jó példa volt 

egy városi térség szisztematikus és széles körű vizsgálatára. 

Mindezzel párhuzamosan Győrben széleskörű összefogás kezdődött a járműipari 

szereplők között
21

 (járműipari nagy-, kis- és középvállalatok, oktatási intézmények, 

pályaorientációs központok, önkormányzat, felsőoktatási intézmény, klaszter stb.) annak 

érdekében, hogy rendszeres konzultációkat folytatva minden érintett szereplő ismerje 

megpartnerei véleményét, fejlesztési irányait, s a hálózatépítésen túlmenően formálódjon 

egy erős lobbierővel bíró kooperáció. Az együttműködés gyakorlati kereteit illetően 

ugyanakkor több alternatíva is felmerült, így intézményesített és szervezeti formát nem 

igénylő megoldások is. Erre válaszul dolgoztam ki azt a tudományos kutatási tematikát
22

, 

melynek célja volt, hogy esettanulmány-szerűen feldolgozza több európai járműipari 

központ térségi együttműködési modelljét. A kutatási eredmények magyar és angol nyelvű 

tanulmánykötetben olvashatók. 

A kutatás megkezdését többek között a formálódó Győri Járműipari 

Életpályamodell intézményesülési folyamatának dilemmái indokolták, hiszen az 

együttműködő partnerek számára nem álltak rendelkezésre olyan nemzetközi példák, 

melyek hasonló tematikájú együttműködések keretében felmutatták volna a létező jó 

gyakorlatokat (best practice). A kutatás célja, hogy egységes szempontok és módszertan 

segítségével feltárja az európai járműipari központok térségi együttműködési modelljeit. 
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 Az együttműködés jelenleg a Győri Járműipari Életpályamodell nevet viseli. 
22

 A tematika megvalósult a TÁMOP-4.1.1.F-03/1-2013-0001 „Járműipari Regionális Innovációs és 

Technológiai Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi István Egyetem 

bázisán” c. projekt keretében. 
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5. ábra: A vizsgált járműipari központok 

 

Forrás: Fekete (szerk.)(2015) 1. o. 

A disszertáció empirikus részében az alábbi szempontok szerint elemzem a vizsgált 

délnémet járműipari központokat: 

- A járműipari központ településének bemutatása (elhelyezkedés, lakosságszám, 

lakosságszám alakulása a járműipar fejlődésével kapcsolatosan, rövid történet, 

gazdasági szerkezet, jelen lévő fajsúlyos iparágak, önkormányzati költségvetés és 

azon belül az iparűzéssel, gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos adók aránya, 

alakulása, város és térségének együttműködését szolgáló szervezet, regionális 

együttműködést szolgáló intézmények léte/nemléte stb.). 

- A településen működő járműipari vállalat bemutatása (konszern, illetve az abban 

elfoglalt hely leírása, az adott termelőegység legfontosabb jellemzői, mutatószámai, 

alkalmazott munkaerő létszáma, gyártott típusok ismertetése stb.). 

- Az önkormányzat és a járműipari vállalat gazdaság- és infrastruktúrafejlesztést 

szolgáló tevékenységei az elmúlt időszakban, illetve tervezett intézkedések a 

jövőben (pl. ipari park létrehozása/fejlesztése, úthálózat fejlesztése, 

gazdaságfejlesztő társaságok létrehozása, induló vállalkozások segítése stb.). 
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- Felsőoktatási intézmények jelenléte, kutatás-fejlesztési és képzési együttműködés a 

felsőoktatás-középfokú oktatás-szakképzés-járműipari vállalat-önkormányzat 

kooperációjában. 

- A járműipari központ releváns szereplői térségi együttműködési modelljének 

megalkotása, a szervezettség foka, intézményesítettség léte/nemléte, egyeztetések 

gyakorisága, tematikája, jó gyakorlatok összegzése nyomán. 

 

4.2.1 Járműipari központok kutatási szempontjai 

 Mint oly sok más kutatási területen, így jelen esetben is tanácsos a kutatás 

megkezdésekor feltárni a vonatkozó szakirodalom elméleti hátterét. A járműipari 

központok elemzésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a regionális tudomány illetve más 

tudományágak keretében korábban kidolgozott elméleteket. Ahogy látható volt a 

fentiekben, különösen fontos hangsúlyt fektetni az ipari körzetekkel, növekedési 

pólusokkal, az állami szerepek és a térszerkezet kapcsolatával, továbbá az európai 

városhálózat trendjeivel foglalkozó elméleti munkákra. Szintén erősítheti kutatásunk 

elméleti megalapozását a versenyképességgel (különösen a regionális, illetve települési 

versenyképességgel), valamint az európai és magyar térszerkezettel kapcsolatos elméleti 

munkák feldolgozása. 

 A kutatás empirikus szintjeit tekintve elmondható, hogy a vizsgált egységek három 

fő csoportba sorolhatók: a járműipari vállatok, a helyi települési szint sajátosságai és a 

felsőoktatási és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények. Az alábbi ábra, mely a 

figyelembe veendő tényezőket összegzi, hasonlóságot mutat több olyan elmélettel, mely 

együttműködési modellek hasznosságát elemzi (pl. az innováció témakörében), így 

emlékeztethet minket pl. a Triple Helix modellre is. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, 

hogy míg a Triple Helix modell lényege, hogy az innovációs fejlődés, a tudásalapú régióvá 

válás alapjaként tekint a felsőoktatás, az állami és a gazdasági szféra folyamatos 

egymással való kapcsolattartására és együttműködésére (Etzkowitz-Leydesdorff 2000), 

addig jelen esetben a két korábban vázolt kutatás elemzési szempontjait összegeztem egy 

ábrán annak érdekében, hogy a vizsgált szempontok szintézisét kapjuk az adott járműipari 

központ térségi együttműködési modelljének lényegével kapcsolatban. További különbség, 

hogy esetünkben a települési szint a meghatározó, nem pedig az állami, s az 

intézményeken túl olyan kérdéskörökre is kitérnek a kutatások, mint pl. az ipari 

hagyományok jelenléte, a térszerkezeti vizsgálatok vagy éppen az adott régió társadalmi 
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szerkezete. Ugyanakkor természetesen esetünkben is indokolt vizsgálni azokat a közös 

együttműködéseket, intézményeket, projekteket, melyek a három felvázolt egység közül 

legalább két egység kooperációjának eredményei. 

6. ábra: Járműipari központok elemzési szempontjai s azok szerepe a település-járműipar-

képzés dimenziójában 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az elméleti háttér megismerését és a feltárandó szempontok ismertetését követően 

fontos kitérni azokra a kutatási módszerekre, melyek segítségemre voltak az elemzés 

során. Az irodalom- és a dokumentumelemzés módszereit használva lehetőségem nyílt a 

meglévő forrásmunkák feltárására, elemzésére. Szintén fontos eszköznek bizonyult a jó 

gyakorlatok (best practice) összegyűjtése és rendszerezése, s az azokhoz kapcsolódó 

hálózati és kapcsolati modellek szerkesztése, megalkotása. 
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V. Nagyvárosi gazdasági kormányzás a gyakorlatban 

5.1 Nagyvárosi régiók szerepe Németországban 

 

 Németország területi tervezési rendszerében már régóta fókuszban van a 

kiegyenlített policentrikus területi fejlődés, így nem meglepő, hogy napjainkban a német 

városhálózatot egy hálózatosodott policentrikus szerkezetként jellemezhetjük, mely a 

városokból és vonzáskörzetükből áll, s amelybe a vidéki térségek is integrálódnak. 

(Somlyódyné 2006) 

Németországban a nagyvárosi régiók kialakításáról, a teljesítendő indikátorok 

kijelöléséről a területrendezésért felelős miniszteri konferencia (Ministerkonferenz für 

Raumordnung, MKRO) dönt. A konferencia által 1995-ben létrehozott definíció szerint 

európai nagyvárosi régió alatt olyan funkcionális területi egységeket kell érteni, melyek 

nagyvárosi funkcióikat nemzetközi mércével mérve államhatárokon átnyúlóan 

gyakorolják; a társadalmi, szociális, gazdasági és kulturális fejlődés motorjai, s ezáltal 

nagyban hozzájárulnak Németország és Európa teljesítményéhez és versenyképességéhez, 

amellyel segítségére vannak az európai integrációs folyamatoknak is. Az MKRO döntése 

nyomán Németországban jelenleg 11 nagyvárosi régió került nevesítésre: Berlin-

Brandenburg, Bréma-Oldenburg, Frankfurt/Rhein-Main, Hamburg, Halle/Leipzig-

Sachsendreieck, Hannover-Braunschweig-Göttingen, München, Nürnberg, Rhein-Neckar, 

Rhein-Ruhr és Stuttgart nagyvárosi régiók.  
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7. ábra: Nagyvárosi régiók Németországban 

 

Forrás: Initiativkreis Europäische Metropolregionen Deutschlands: Bericht MORO, Bonn, 2007. 2. 

o. 

Németországban a nagyvárosi régiók fontos jellemzője, hogy fejlett infrastruktúra, 

magas szintű döntéshozatali rendszer, kiemelkedő szolgáltató szektor áll rendelkezésre a 

város-vidék relációjában, továbbá a lefedett területen élők száma meghaladja az 1 millió 

főt. A nagyvárosi régiók emellett komoly hatást gyakorolnak a német összállami fejlődésre 

is: javítják az ország innovációra való képességét és versenyképességét, biztosítják az 

ország világgazdasági integrációját, a nemzetközi kulturális élet központjai, továbbá 

fontos nemzetközi és európai hatással rendelkeznek. A nagyvárosi régiók különös 

felelősséggel rendelkeznek a németországi területfejlesztési célkitűzések 

megvalósításában, a gazdasági és területi fejlődés egymással való szoros 

összekapcsolásában. A nagyvárosi régiók projektjeinek az interregionális hálózatok 

kiépülése és a környező területekre való fokozottabb hatásgyakorlás érdekében a 

közlekedési infrastruktúra megújítására és bővítésére kell fókuszálniuk. A nagyvárosi 

régiók feladata továbbá, hogy nemzetközi szinten beágyazottak legyenek a közlekedési 
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rendszerekben, fontos vasúti, közúti, légi és vízi közlekedési központok legyenek mind 

személy-, mind pedig a teherszállítás szempontjából. Emellett kiemelt cél a közös 

felelősségvállalás, a stabil szervezeti működés a „bottom-up” megközelítés 

alkalmazásával, az aktív részvétel a különböző európai szintű együttműködésekben (pl. 

METREX), továbbá a regionális innovációs törekvések, a tudásmenedzsment és a 

tudásalapú társadalom megteremtésének támogatása. 

A német nagyvárosi régiókat az Initiativkreis der europäischen Metropolregionen 

in Deutschland (IKM) nevű szervezet fogja össze. A szervezet gyökerei egy 1997-es 

pályázati együttműködésre vezethetők vissza, mely mára széles körű és szervezett 

együttműködéssé nőtte ki magát, s mind a 11 német nagyvárosi régió együttműködik a 

szervezet keretében. (Initiativkreis Europäische Metropolregionen Deutschlands 2007) 

A német városhálózatban a XXI. század első évtizedében négy releváns szervezeti 

forma különböztethető meg. Az 1990-es években több város esetében (Drezda, Lipcse) 

láthattunk példát arra, hogy a szuburbanizációs folyamatok révén meggyengült városok 

egyszerűen bekebelezték agglomerációjukat, vagyis beolvasztották a környező 

településeket. Az ún. városkörnyék-szövetségek ezzel szemben célszövetségként működnek 

bizonyos konkrét célkitűzések (közösségi közlekedés szervezése, gazdaságösztönzés) 

megvalósítása érdekében (pl. Frankfurt). Az ún. regionális járások közvetlen választással 

létrejövő kétszintű önkormányzati régiót jelentenek, ezt 2001-ben alkalmazták először 

Hamburg esetében. Gyakran alkalmazott szervezeti forma továbbá a városállamok 

együttműködése szomszédos tartományukkal. (Somlyódyné 2008) Az alábbiakban a négy 

délnémet nagyvárosi régió kormányzási és gazdaságfejlesztési modelljét vizsgálom. 

5.2 A Müncheni Nagyvárosi Régió  

A Müncheni Nagyvárosi Régió 5,6 millió lakossal rendelkezik, területe mintegy 23 

800 km
2
. A régió 31 felsőoktatási intézményét közel 150 000 hallgató látogatja. A 

München-központú nagyvárosi régió Európa és Németország egyik legfontosabb gazdasági 

bázisa, emellett kiemelkedő épített örökséggel és természeti értékekkel rendelkezik. 

Területén több nemzetközi repülőtér található, magas minőségű autópálya- és gyorsvasúti 

hálózat jellemzi a nagyvárosi régiót. (metropolregion-muenchen.eu 2014b) Az 

együttműködés tagjai a politikai, gazdasági, tudományos és civil szféra területeit fedik le, 
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jelenleg 26 járás
23

, 6 járási jogú város
24

, valamint több mint 40 önkormányzat vesz részt a 

regionális együttműködésben. A gazdasági szférát 6 területi kamara, továbbá több mint 

100 vállalkozás képviseli, s része az együttműködésnek további 24 tudományos, illetve 

civil egyesület is. (metropolregion-muenchen.eu  2014c) 

8. ábra: A Müncheni Nagyvárosi Régió területe 

 

Forrás: http://www.pt-magazin.de/de/app/media/resource/_ing12zdc.deliver 

A Müncheni Nagyvárosi Régiót a területrendezésért felelős miniszteri konferencia 

1995-ben hozta létre. Az 1995-ös döntést követően ugyanakkor hosszú évekig nem jött 

létre egységes irányító testület, szervezetrendszer, de több egymástól függetlenül működő 

szervezet, egyesület is tevékenykedett a nagyvárosi régióban. 1992-ben München, 

Augsburg és Ingolstadt főpolgármestere írt alá együttműködési megállapodást (ún. MAI-

                                                           
23

 Aichach-Friedberg, Altötting, Augsburg, Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Dillingen an der Donau, 

Dingolfing-Landau, Donau-Ries, Ebersberg, Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, 

Kelheim, Landsberg am Lech,  Landshut, Miesbach, Mühldorf am Inn, München, Neuburg-Schrobenhausen, 

Ostallgäu, Pfaffenhofen an der Ilm, Rosenheim, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau 
24

 München, Augsburg, Ingolstadt, Kaufbeuren, Landshut, Rosenheim 
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Erklärung). Az önkéntes együttműködéshez a következő években több más szereplő is 

csatlakozott, így létrehozták a már jogi személyiséggel rendelkező Délbajor Gazdasági 

Térség München, Augsburg, Ingolstadt Egyesületet (Wirtschaftsraum Südbayern. München 

Augsburg Ingolstadt e.V.). Az együttműködést 2005-ben átnevezték Délbajor Gazdasági 

Térség. greater Munich Area Egyesületté (Wirtschaftsraum Südbayern. greater Munich 

Area e.V.). 2007-ben a fenti együttműködésektől függetlenül alakult meg a Müncheni 

Nagyvárosi Régió Kezdeményezés nevű egyesület (Initiative Europäische Metropolregion 

München), melynek elsősorban gazdasági céljai voltak, pl. a térség gazdasági 

teljesítőképességének és innovációs potenciáljának erősítése, a gazdasági növekedés 

fokozása, a régió közösségi térként való fejlesztése. A kettős struktúrák és 

párhuzamosságok megszüntetése, a működés optimalizálása érdekében 2008-ban a két 

egyesületet egybeolvasztották, s azóta Müncheni Nagyvárosi Régió Egyesület 

(Europäische Metropolregion München e.V.) néven egyedüli letéteményese a nagyvárosi 

régión belüli együttműködések előmozdításának. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Müncheni Nagyvárosi Régió Egyesület a „müncheni 

nagyvárosi régió” mint területi fogalommal szemben határozza meg magát, sokkal inkább 

hálózatként tekint magára, mely a régió társadalmi, gazdasági, kulturális stb. vonzerejét 

igyekszik növelni a legtöbb érintett szereplő bevonásával, aktív közreműködésével. Az 

egyesület fő céljai: hálózatépítés, belső erősségek összekapcsolása, a régió külső láttatása, 

fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése, magas életszínvonal biztosítása, a természeti és 

környezeti értékek megőrzésén alapuló fejlődés, a tudásalapú régió további erősítése, 

közlekedési kapcsolatok fejlesztése, kulturális erősségek növelése, város-vidék hálózatok 

erősítése. Az egyesület a célkitűzéseit főként az érintett szereplők közös fellépésével 

kívánja elérni, melynek alapvető feltétele, hogy az adott témában érintett szereplők az 

egyesület keretein belül szoros kapcsolatban legyenek egymással. (metropolregion-

muenchen.eu  2014b) 

5.2.1 Kormányzási modell 

Az együttműködés minden szereplője önként vesz részt a szervezetben, minden tag 

egyenlő. A szervezetet konszenzusos döntéshozatal jellemzi. A taggyűlés 

(Mitgliedsversammlung) kétévente ülésezik, azon az egyesület minden tagja 1 szavazattal 

rendelkezik. A taggyűlés határozza meg a tagdíj mértékét, elfogadja az egyesület 

költségvetését, módosítja az alapszabályt. A taggyűlés tagjai közül megválasztja az 

irányító testület (Lenkungskreis) tagjait, mely egy maximum 60 tagból álló grémium, s 
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feladata az elnökség és a könyvvizsgáló megválasztása, a stratégiai irányok kijelölése, 

ütemtervek készítése, a munkacsoportok kialakítása, jövőbeli projektek definiálása. 

Jelenleg az irányító testület 32 tagja a területi önkormányzatok és a gazdasági szereplők 

képviselői közül kerül ki, 5 tagot a bajor kormány, Felső-Bajorország (Oberbayern) 

kormánya, valamint a tervezési szövetségek delegálnak, míg az egyesület 

munkabizottságait 12 delegált képviseli. 

9. ábra: A Müncheni Nagyvárosi Régió szervezetrendszere 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az irányító testület által megválasztott, 16 tagból álló elnökség (Vorstand) irányítja 

a nagyvárosi régió működését, éves beszámolót és zárszámadást készít, dönt új tagok 

felvételéről, javaslatot tesz a tagdíj mértékére.  Az elnökség összetétele jól reprezentálja a 

nagyvárosi régió egyesületének tagjait, hiszen 8 tag a politikai testületekből, 7 tag a 

gazdasági szférából, 1 tag pedig a társadalmi szervezetekből kerül ki.
25

 Az elnökség élén 

                                                           
25

 Jelenleg három delegáltat a járási jogú városok (Augsburg, München, Ingolstadt), hármat a járások 

(München, Donau-Ries, Traunstein), kettőt két további önkormányzat (Dachau, Oberschleißheim), kettőt az 

ipari és kereskedelmi kamarák, kettőt a kisipari kamarák, hármat a vállalatok (AUDI AG, Scheel 

Mérnökiroda, elektronikai cikkeket előállító iparosok bajorországi szövetsége), egyet a 

társadalmi/tudományos szervezetek (Ingolstadti Műszaki Főiskola) adnak. 
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az elnök és két helyettese áll, továbbá a kincstárnok és a titkár.
26

 Az elnökséghez tartozik a 

szervezet operatív ügyeivel foglalkozó titkárság (Geschäftsstelle), mely fontos szerepet 

játszik a munkacsoportok adminisztratív segítésében is. Az együttműködés jelenleg 6 

tematikus munkacsoporttal (Arbeitsgruppe) rendelkezik, ezek témái: gazdaság, tudomány, 

vidéki térségek, környezet, mobilitás, kultúra és sport. Ezen bizottságokban zajlik a 

nagyvárosi régió szakmai munkájának jelentős része, itt dolgozzák ki a megvalósítandó 

projekteket.
 
(metropolregion-muenchen.eu  2014d) A METREX meghatározásai szerint a 

fenti példa a „magmodellhez” (core power) sorolható. 

Látható, hogy a nagyvárosi kormányzás müncheni modellje a résztvevők minél 

szélesebb körű, egy szervezetben történő integrációját igyekszik megvalósítani. A területi 

egységek politikai képviselete mellett hangsúlyos szereplőként jelennek meg a vállalatok és 

gazdasági intézmények, továbbá a tudományos, társadalmi és civil szervezetek. Az 

elnökség összetétele mutatja, hogy a politikai és a gazdasági szféra gyakorlatilag egyforma 

erővel veszi ki a részét a munkából, s a felsőoktatás képviselője is helyet kap a legfőbb 

irányító szervben. Nem sérül ugyanakkor egyetlen szereplő érdeke sem, hisz az 

együttműködésben való részvétel az önkéntességen alapul, s a döntéshozatalban minden 

szereplőnek 1 szavazata van. Külön érdemes kiemelni, hogy a Müncheni Nagyvárosi 

Régió szervezetrendszerében a vállalkozások nemcsak a kamarákon keresztül tudnak 

bekapcsolódni a munkába, hanem közvetlenül is tagjai lehetnek az egyesületnek. 

5.2.2 Gazdaságfejlesztési és egyéb szakmai tevékenység 

A Müncheni Nagyvárosi Régió gyakorlati működése a bizottságok aktivitásán 

keresztül vizsgálandó. A mindennapi, operatív működést segítő titkárság és a bizottságok 

jelentik az együttműködés fő motorját. Az alábbiakban érdemes áttekinteni, hogy mely 

bizottságok milyen konkrét projektek végrehajtását végzik, melyekkel a régióban élők 

számára is láttatni tudják a nagyvárosi régió tevékenységét. 

Mint sok más nagyvárosi régióban, a müncheniben is kiemelt szerepet játszik a 

gazdaságfejlesztés. A nagyvárosi régió működése nyomán több olyan szakmai, illetve 

marketingcélokat szolgáló elemzés, jelentés, kiadvány jelent meg, mely jól összefoglalja a 

régió gazdasági szerkezetének jellemzőit, gazdasági vízióját, továbbá a befektetési 

lehetőségeket. Eszerint a Müncheni Nagyvárosi Régió összesítette azokat a legfontosabb 
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 Az elnöki tisztet Dieter Reiter müncheni főpolgármester tölti be, helyettesei Christoph Göbel, a müncheni 

járás vezetője és Gerd Finkbeiner, a schwabeni ipari és kereskedelmi kamara elnökhelyettese. A kincstárnok 

Stefan Rößle, a Donau-Ries járás vezetője, a titkár pedig Georg Schagbauer, a müncheni és felső-

bajorországi kereskedelmi és iparkamara vezetője.  
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gazdasági kompetenciákat, melyekre alapozva a terület gazdaságának további fejlődése 

biztosított lehet a jövőben is. Ezek a területek: járműipar, vegyipar, élelmiszeripar, 

pénzügyi szolgáltatások, faipar, infokommunikáció, egészségipar, légiközlekedés, 

gépgyártás, új anyagok, környezet- és energiaipar. A felsorolt gazdasági ágazatokban a 

régió területén számtalan klaszter működik, s több érintett vállalkozás közvetlenül is részt 

vesz a nagyvárosi régió működésében, működtetésében. (Europäische Metropolregion 

München 2011)  

A régió gazdasági munkacsoportjának stratégiai célja a gazdasági prosperitás 

további erősítése, a gazdasági szerkezet diverzitásának megőrzése, bővítése, a 

vállalkozások innovációs tevékenységének, valamint a fenntarthatóságnak az elősegítése. 

Az operatív célok a következők: a Müncheni Nagyvárosi Régió mint gazdasági telephely 

világszintű promotálása, marketingje, a gazdasági szempontból releváns ágazatok 

azonosítása, illetve hálózatépítés, együttműködés segítése a gazdasági szereplők között. A 

munkacsoport mindezen célok megvalósítása érdekében konkrét projekteket hajt végre, így 

igyekszik támogatni a különböző üzemek letelepedését, helyben maradását, biztosítani a 

jövőt meghatározó ágazatok (pl. egészségipar, kulturális és kreatív gazdasági ágazatok) 

marketingjét, továbbá aktívan részt vesz különböző kiállításokon és vásárokon. A 

munkacsoporton belül 2 speciális témában külön szakmai munkacsoport 

(Facharbeitsgruppe) is működik. A vonzó munkaadókkal foglalkozó szakmai 

munkacsoport feladata, hogy hangsúlyozza a családbarát munkahelyek fontosságát, s a 

témában elért eredményeket, jó gyakorlatokat évi rendszeres konzultáción bemutassa a 

tagok számára. (metropolregion-muenchen.eu  2014a) A kulturális és 

sportmunkacsoporttal közösen működtetett kulturális és kreatív gazdasági ágazatok 

szakmai munkacsoportja feladata, hogy a kulturális és kreatív gazdaság jelentőségét 

felismerve elősegítse ezen ágazatok fejlesztését. A szakmai munkacsoport által készített 

tanulmány szerint a kulturális és kreatív gazdasági ágazatok a járműipar után a legnagyobb 

részesedéssel rendelkeznek a régió GDP-jéből. Ezen gazdasági ágazatok alatt kell érteni a 

zeneipart, könyvpiacot, művészeti piacot, filmipart, rádióipart, ábrázoló művészetet, a 

dizájnnal kapcsolatos tevékenységeket, építészetet, sajtót, reklámipart és a szoftver- és 

játékipart. A Müncheni Nagyvárosi Régió kulturális és kreatív gazdasági ágazatokban 

tevékenykedő cégei adják a teljes németországi piac 14,4%-át, s a régióban 117 000 

munkavállalót foglalkoztatnak. A szakmai munkacsoport fő célja a hálózatépítés, ennek 

egyik fontos eszköze a Kreatív gazdaság - Sikerrel a Müncheni Nagyvárosi Régióban 
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(„Kreativ. Erfolgreich in der Metropolregion München”) elnevezésű roadshow szervezése. 

(Europäische Metropolregion München 2012) 

 Szoros összefüggésben áll a gazdaságfejlesztéssel a tudományos munkacsoport 

tevékenysége. A grémium stratégiai céljai közé tartozik a terület humánerőforrásának 

megtartásán, növelésén keresztül a gazdasági növekedésben vezető szerepet játszani, széles 

körű ágazati potenciállal rendelkező, tudományra és kutatásra alapuló régió létrehozása, 

világszinten kiemelkedő innovációs telephelyi minőség létesítése és az életminőség 

területén mindenki számára egyenlő esélyek megteremtése. Ezen célok eléréséhez 

szükséges a lakosság képzettségének további növelése, a fiatalok és migráns hátterű 

személyek számára a lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása, a tudományos 

szervezetek közötti kapcsolatok erősítése, a nagy hozzáadott értékű ágazati kompetenciák 

erősítése, továbbá a régió tudományos potenciáljának „láttatása” a nagyvilág számára. A 

tudományos munkacsoport az elmúlt időszakban több konkrét projektet is végrehajtott, pl. 

elemzés készült a régió képzési szerkezetéről, javaslatokat fogalmaztak meg a képzési 

rendszer átalakítására, hálózatépítést hajtottak végre az érdekelt szereplők felé stb. A 

munkacsoporton belül két szakmai munkacsoport is működik, ezek egyike a munkaerő 

fejlesztésének témakörében tevékenykedik, s elsősorban konferenciákkal, tapasztalatcserét 

segítő rendezvényekkel próbálja meg felhívni a figyelmet olyan kérdéskörökre, mint pl. az 

idősebb generáció foglalkoztatása vagy a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségei. A 

M.I.N.T.
27

 szakmai munkacsoport feladata a természettudományos oktatás erősítése, 

promotálása, a fiatalok figyelmének felhívása a hiányszakmákban rejlő lehetőségekre.  

(metropolregion-muenchen.eu  2014a) 

 A nagyvárosi régióban külön munkacsoport foglalkozik a vidékfejlesztéssel, hiszen 

a városok környezetében lévő vidéki területek megőrzése, gazdasági lehetőségeinek 

fejlesztése fontos célkitűzés. Ezt az irányt segítik az egyes szakmai munkacsoportok, 

melyek olyan fontos kérdéskörök mentén szerveződnek, mint pl. a helyben előállított 

termékek piacra jutásának támogatása. Ebben a témában jelenleg készül egy, a régió 

tipikus termékeit bemutató és térképen elhelyező elemzés, melynek feladata lesz a 

marketingben rejlő lehetőségek azonosítása, bővítése is. A „nyitott főiskola” szakmai 

munkacsoport által meghirdetett program lényege, hogy a fiatalok gyakorlati jellegű 

képzésüket követően helyben maradjanak, s a megszerzett kompetenciákat vidéki 
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 Mozaikszó, mely azokra a tantárgyakra (matematika, informatika, természettudományok, technika) utal, 

melyek megszerettetése a fiatalokkal csökkentené az egyes szakmákban tapasztalható munkaerőhiányt. 
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élőhelyükön hasznosítsák. Külön szakmai munkacsoport foglalkozik a vidéki területek 

széles sávú adatkapcsolatainak bővítésével is. A környezeti munkacsoporttal közösen 

működtetett környezetvédelmi szakmai munkacsoport feladata, hogy rendszeres 

találkozókat szervezzen a nagyvárosi régióban a témában érintett szakemberek számára 

annak érdekében, hogy a vidéki területek környezeti minőségének megóvását elősegítsék. 

A környezeti munkacsoport fő feladata a régió környezeti minőségének minél 

nagyobb mértékű megőrzése a következő generációk számára. Stratégiai céljai közé 

tartozik a régió és annak fontos szereplői környezeti kompetenciáinak kiépítése, erősítése, 

a különböző iparágakon belül a környezettudatosság, környezetvédelmi technológiák 

fokozott alkalmazása, a régió környezetvédelmi tevékenységének elismertetése jó 

példaként Európa többi részével és a környezet védelmével kapcsolatos regionális 

hozzáadott értékek támogatása. Az ezekhez kapcsolódó operatív célok között megtaláljuk a 

tájkompatibilis környezetvédelemmel és energiagazdálkodással kapcsolatos lépéseket, az 

élethez szükséges alapvető elemek megőrzését, a fenntartható városfejlesztést, a város-

vidék partnerség erősítését, az energiaforrásokhoz való felelős hozzáférést, a 

természetvédelmi területek megőrzését. Mindezen célokhoz számtalan konkrét projekt 

kapcsolódik, így pl. a régióban végzett példaértékű környezetvédelmi intézkedések 

összegyűjtése, hálózatépítés és szinergiák teremtése, tanácsadás a gazdasági szervezetek 

részére stb. A környezeti munkacsoport már említett környezetvédelmi szakmai 

munkacsoportja mellett fontos szerepet játszik a táji értékekkel foglalkozó szakmai 

munkacsoport. A grémium tevékenységének keretében került kidolgozásra a régió 

természeti területeit, értékeit, kultúrtájait bemutató honlap
28

, mely egy helyen összegzi a 

terület természeti adottságait, értékeit. 

A kulturális és sportmunkacsoport egyik szakmai munkacsoportja a korábban már 

említett kulturális és kreatív gazdasági ágazatok szakmai munkacsoportja, egy további 

munkacsoportja pedig az interkulturális kapcsolatok erősítésével foglalkozik. Ez utóbbi 

feladata, hogy tapasztalatcserével, hálózatépítéssel segítse a régió művészeti, kulturális 

intézményeit, hogy nyitottabbá váljanak a kultúrák különbözőségeinek bemutatására. 

A Müncheni Nagyvárosi Régió lakossága talán a mobilitással foglalkozó 

munkacsoport tevékenységén keresztül kerül kapcsolatba nap mint nap a régió 

szervezetrendszerével, hiszen az a minőségi közlekedés biztosítására mint a gazdaság és a 
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lakosság egyik legfontosabb elvárására tekint. A tömegközlekedési tarifával és 

utastájékoztatással foglalkozó szakmai munkacsoportja két fontos cél mentén végzi 

munkáját: ezek a nagyvárosi régióban lévő tömegközlekedési viteldíjak egységesítése, 

továbbá az egész régióra érvényes tömegközlekedési konstrukciók kialakítása. Ez ügyben 

már történt előrelépés, hiszen a nagyvárosi régióban bevezetésre került egy olyan új 

bérlettípus, mely esetében a régión belül kombinálhatók az egyes közlekedési szolgáltatók 

járatai. A taggyűlés egyhangúlag felhatalmazta a szakmai munkacsoportot egy olyan 

szakmai anyag elkészítésével, mely megvizsgálja a régióban működő közlekedési 

társaságok járatainak, tarifáinak összehangolását, s foglalkozik egy egységes 

tömegközlekedési szolgáltató kialakításának lehetőségével is. A munkacsoport másik 

szakmai munkacsoportja a gazdasági közlekedéssel és az ingázókkal foglalkozik. A 

grémium konkrét projekteket indított útjára, melyek többek között arra bátorítják a 

lakosságot, hogy osszák meg az autójukat egymással munkába járáskor, s ennek segítésére 

a régióban közel 50 helyszínen jelöltek ki ehhez szükséges parkoló- és átszállóhelyeket. 

(metropolregion-muenchen.eu  2014a) 

A Müncheni Nagyvárosi Régióban zajló szakmai tevékenységek áttekintése után 

elmondható, hogy azok nagy része gazdaságfejlesztésre, a gazdasági vonzerő növelésére 

fókuszál. Fontos hangsúlyozni, hogy a meglévő erősségek kiemelése mellett a régió 

azonosítja azokat a területeket, melyek a jövőt meghatározó gazdasági ágazatként 

hozzájárulhatnak a térség fejlődéséhez, továbbá támogatják a hiányszakmák 

megszerettetését a fiatal generációval. Az egyesületen keresztül megvalósuló 

tevékenységek a nagyvárosi régióban élők életminőségét is megcélozzák, hiszen a 

természeti környezet megóvása, családbarát munkahelyek támogatása és a vidékfejlesztés 

is ezt szolgálja. A Müncheni Nagyvárosi Régió Egyesület az egész régióra vonatkozóan 

járul hozzá a fejlődéshez szakmai anyagok kidolgozásával, hálózatépítéssel, s az érintett 

szereplők összefogásával, mellyel új szinergiákat tud teremteni a politikai, gazdasági, 

tudományos és társadalmi szféra szereplőinek tevékenységei között. 

 

 Az alfejezetben a Müncheni Nagyvárosi Régió létrejöttének körülményeit, 

szervezeti jellemzőit, szakmai tevékenységét vizsgáltam. A bajor főváros és környéke –

noha első körben, 1995-ben megkapta a nagyvárosi régió státuszt - csak az elmúlt években 

kezdte meg aktív tevékenységét a nagyvárosi régió szintjén. A mindennapi működés 

letéteményese a Müncheni Nagyvárosi Régió Egyesület, mely a korábban létrejött 
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részleges, gyakran eseti szervezeti megoldások helyett, azokat magába olvasztva tud 

rendszeres, operatív működést biztosítani a nagyvárosi régió szintjén. Az egyesület tagsága 

a régió szinte minden érintett szereplőjére kiterjed, így a különböző szférák képviselői az 

egyesület működésén keresztül szoros kapcsolatba tudnak kerülni egymással. Fontos 

gyakorlat az önkéntesség és az egyenlőség elvének érvényesülése a szervezet működésében. 

 A nagyvárosi régió kormányzási modelljét vizsgálva lényeges eredmény, hogy a 

területi egységek politikai képviselői és a gazdasági szféra képviselői kvázi azonos súllyal 

rendelkeznek az egyesület vezetésében, vagyis a régió működési modellje megfelel annak a 

törekvésnek, miszerint a nagyvárosi régiók szerveződésének fontos célja a 

gazdaságfejlesztés. A munkacsoportok tevékenységi köre is ezt erősíti meg, hiszen nagy 

részük gazdasági fókusszal működik. A politikai, gazdasági, tudományos és társadalmi 

szféra ilyen jellegű együttműködése ösztönzőleg hathat a gazdaság teljesítményére. A 

munkacsoportok egyben fontos szakmai műhelyek is, hisz az ott készülő anyagok fontos 

döntés-előkészítő funkcióval is bírnak, így volt ez pl. a kreatív gazdasággal kapcsolatos 

stratégia kidolgozása esetén. A szakmai megalapozáson túl a hálózatépítés is fontos 

eszköze az együttműködésnek, hiszen az egyesület által szervezett rendszeres találkozók, 

workshopok, a közösen útjukra indított projektek egy újszerű regionális gazdaságfejlesztési 

hálózat előképét mutatják, mely egy nagyobb területi egységben (a nagyvárosi régióban) 

fejti ki hatását. Fontos hangsúlyozni, hogy a müncheni központú nagyvárosi 

együttműködés számtalan konkrét projektet indított útjára, melyek az ott élők alapvető 

igényeire próbálnak meg reflektálni, ide sorolhatók pl. a tömegközlekedéssel kapcsolatos 

intézkedések. Látható, hogy akár a közszolgáltatások egységesítése, összehangolása is 

fontos szegmense lehet a nagyvárosi régió jövőbeli tevékenységének, s ezáltal oldhatók 

lennének olyan feszültségek, melyek gyökerei a járások közti tervezési, működtetési 

határok meglétére vezethetők vissza. 

5.3 A Stuttgarti Nagyvárosi Régió 

A Stuttgarti Régió Szövetség honlapján szereplő adatok szerint a Stuttgarti 

Nagyvárosi Régió területe mintegy 15 400 km
2
, lakossága 5,3 millió fő. A baden-

württembergi főváros körül szerveződő nagytérség öt régiót foglal magában, ezek: 

Stuttgart, Heilbronn-Franken, Neckar-Alb, Nordschwarzwald és Ostwürttemberg régiók. A 

terület Németország és egyben Európa gazdaságilag egyik legjobban teljesítő térsége, 

2011-ben közel 200 milliárd eurónyi GDP realizálódott a nagyvárosi régió területén. A 

Stuttgarti Nagyvárosi Régió hivatalos létrehozásáról a területrendezésért felelős miniszteri 
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konferencia (Ministerkonferenz für Raumordnung) 1995-ben döntött. (region-stuttgart.org 

2014) Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy az 1995-ös döntés nem határozta meg 

konkrétan a nagyvárosi régió területét, utalások szintjén pedig leginkább csak a Stuttgarti 

Régió területét értette alatta a konferencia. Konkrét területi lehatárolás napjainkban sem 

létezik, ugyanakkor leggyakrabban a fent felsorolt 5 területi egység egészét értik alatta. 

(ARGE der Regionalverbände der Europäischen Metropolregion Stuttgart 2011) 

10. ábra: A Stuttgarti Nagyvárosi Régió területe 

 

 Forrás: https://www.region-stuttgart.org/metropolregion/ 
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 Az 1995-ös döntést követően a 2002-es baden-württembergi tartományi fejlesztési 

terv (Landesentwicklungsplan) 6. fejezete konkretizálta a nagyvárosi együttműködés 

céljait. Eszerint a Stuttgart környéki nagytérség fontos célja, hogy a területén működő 

regionális intézmények szövetségeként részt vállaljon a nagyvárosi régió szintjén 

megvalósítandó, tehát a régiók határain átívelő projektek megvalósításában. A 

dokumentum szerint az együttműködés fontos célja a többi németországi és európai 

nagyvárosi régióval való összeköttetés javítása, így a kapcsolódó közlekedési 

infrastruktúra (autópályák, gyorsforgalmi utak, gyorsvasút) kiépítése és fejlesztése, a 

nemzeti és nemzetközi jelentőségű intézmények és infrastruktúra megtartása, fejlesztése és 

letelepítése a régióban. A célok között külön nevesítésre került a stuttgarti repülőtér 

további fejlesztése, illetve a nemzetközi kiállító- és vásárterek jobb megközelíthetőségének 

biztosítása is. Fontos generális célkitűzés továbbá a nagyvárosi régió kiváló élhetőségének 

és gazdasági telephelyi minőségének megőrzése és fejlesztése is. (Landesregierung Baden-

Württemberg 2002) 

A nagyvárosi régió kormányzásában az egyes régiós szintű irányító testületek 

jelentős befolyással bírnak, a nagyvárosi régiónak nincs külön jogi személyiséggel bíró 

szervezetrendszere, mindössze egy, a részt vevő régiók delegáltjaiból álló bizottság, 

hivatalos nevén a Stuttgarti Nagyvárosi Régió Koordinációs Bizottsága 

(Koordinierungsausschuss Europäische Metropolregion Stuttgart). A bizottság tagjainak 

harmadát a Stuttgarti Régió (Region Stuttgart) irányításáért felelős Stuttgarti Régió 

Szövetség (Verband Region Stuttgart), harmadát a Stuttgarti Régió önkormányzatai s 

további harmadát a többi részt vevő régió önkormányzatai delegálják. A koordinációs 

bizottság feladata, hogy projekteket határozzon meg a nagyvárosi régió egészére nézve, s 

azokat a részt vevő partnerekkel együttműködve meg is tudja valósítani. A bizottságon 

belül külön munkacsoportokat (Arbeitsgruppe) hoztak létre az alábbi témákban: gazdaság 

és innováció, képzés és tudomány, turizmus, közlekedés, Neckar folyó. A munkacsoportok 

az együttműködés számára viszonylagos rendszerességet biztosítanak, ugyanakkor látható, 

hogy az együttműködésben tagként kizárólag a közigazgatási-önkormányzati szféra 

képviselői vesznek részt. A munkacsoportokból indult el például az, a mára már 

megvalósult projekt, mely lehetővé tette, hogy az egész nagyvárosi régióban érvényes 

legyen minden közlekedési viszonylatra az aznapra váltott nagyvárosi napijegy 

(Metropoltagesticket), s közlekedési társaságoktól függetlenül egy jeggyel lehessen utazni 

a régióban. (Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland 2013) 
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A Stuttgarti Nagyvárosi Régió kormányzásának jövőjével kapcsolatban számos 

bizonytalanságot ismerünk. Egyrészt vannak olyan kezdeményezések, melyek a nagyvárosi 

régió szintjén szeretnék erősíteni az együttműködést (általában projektalapon), másrészt 

viszont az egyes régiók erősen ragaszkodnak függetlenségükhöz, kompetenciáikhoz. 

Előbbire példa az a projekt, mely az illetékes minisztérium támogatásával közös munkára 

késztette a Stuttgarti Nagyvárosi Régiót alkotó régiókat, s melynek célja a 

területrendezéssel kapcsolatos modelljavaslatok átadása, illetve kialakítása volt 

(Modellvorhaben der Raumordnung, MORO). A projekt keretében az érintettek főként az 

infrastruktúra-fejlesztés, a be nem épített területekkel, illetve a településfejlesztéssel 

kapcsolatos témakörökben működtek együtt, továbbá ezzel párhuzamosan fogták össze a 

regionális gazdaságfejlesztés szereplőit a műszaki, dizájn- és vállalatfinanszírozási 

területekről. A projekt célja volt az egyes szereplők régiókon átívelő 

kapcsolatrendszerének erősítése, bővítése, illetve új projektötletek kidolgozása. Az 

együttműködés során a partnerek a koncepcionális alapokat határozták meg, erősítették a 

nagyvárosi régiót alkotó egyes területek specifikus igényeit, és elemezték az 

együttműködés gyengeségeit is. A projekt eredményeit soroló kiadvány szerint a 

nagyvárosi régiót alkotó szereplők a jövőben erősebbre fűzik kapcsolataikat konkrét 

projekteken keresztül, s a jövőben is a projektalapú együttműködés fog dominálni, 

szemben egy közös nagyvárosi szintű szervezettel. A projekt koordinátora a Stuttgarti 

Régió Szövetség volt. (ARGE der Regionalverbände der Europäischen Metropolregion 

Stuttgart 2011) 
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11. ábra: A Stuttgarti Nagyvárosi Régió szervezetrendszere 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A METREX által felvázolt három nagyvárosi kormányzási modell egyikébe sem 

sorolható a stuttgarti rendszer, azok közül leginkább az „ügynökségi modellhez” (agency) 

áll közel, amennyiben a koordinációs bizottságra mint a projektek végrehajtó szervére 

tekintünk. A nagyvárosi régiót alkotó régiók az együttműködést kizárólag projektalapon 

tudják elképzelni, s nem nyitottak egy, a nagyvárosi régió szintjén létrehozandó új szerv 

megalakítására. Jó példa erre többek között a Neckar-Alb régió regionális fejlesztési 

stratégiája, mely kimondja, hogy a Stuttgarti Nagyvárosi Régió egy önkéntes alapon 

működő együttműködés, melyben a résztvevők egyenlők, s melynek szintjén nem jöhet 

létre irányító, illetve végrehajtó jellegű szervezet. A stratégia hangsúlyozza, hogy az 

együttműködés kizárólag projektalapon működhet.  (rvna.de 2014) 

A MORO-projekt nyomán a Stuttgarti Nagyvárosi Régió szereplői hét területen 

tűzték ki maguk elé az erősebb együttműködés célját. Fontos célkitűzés, hogy a régió 

egyes területeit erőteljesebben bekapcsolják a központokhoz vezető közlekedési 

rendszerekbe, továbbá új, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki a logisztika területén, 

hiszen a régió erős gyártókapacitása igényli a szállítmányozási rendszerek modernizálását 
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is. A periférikus térségek fejlesztését az együttműködés a regionális értékláncokba való 

jobb bekapcsolódás lehetőségében látja. Megfogalmazásra került, hogy a vidéki területek 

fejlesztése érdekében a modern infokommunikációs rendszereket ezekre a részekre is ki 

kell terjeszteni, hiszen csak így lehetséges a periférikus térségekben vállalati telephelyek 

megnyitását ösztönözni. Központi terv a CO2-kibocsátás csökkentése, továbbá a 

klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodás is. A szereplők erősíteni kívánják a 

helyi szintű együttműködéseket annak érdekében, hogy a demográfiai trendek 

következtében elnéptelenedő területeken is biztosított legyen a különböző 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Végezetül, a Stuttgarti Nagyvárosi Régiót alkotó 

szereplők egyetértenek abban, hogy az együttműködést a projekt lezárulta után a 

gyakorlatban is folytatni szükséges. (ARGE der Regionalverbände der Europäischen 

Metropolregion Stuttgart 2011) 

A fentiek alapján elmondható, hogy a Stuttgarti Nagyvárosi Régióban nincs olyan 

egységes szervezet (szövetség, egyesület) mely koordinálná az együttműködéseket a 

nagyvárosi régió szintjén. Ennek oka véleményem szerint, hogy a nagyvárosi régiót alkotó 

egyes szereplők, regionális szövetségek nem kívánnak kompetenciákat telepíteni a 

nagyvárosi régió szintjére. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy akár e nélkül is 

létrehozhatnának egy olyan szervezetet, mely segítené a nagyvárosi kooperáció 

előmozdítását (ld. pl. Müncheni Nagyvárosi Régió Egyesület), stratégiákat alkotna, s 

nagyban hozzájárulna a nagyvárosi régió láttatásához, marketingtevékenységéhez, 

gazdaságfejlesztési tevékenységéhez is. Mindezek hiányában ugyanakkor a koordinációs 

bizottság, illetve a lezárult, együttműködést segítő projektek is tudtak megfogalmazni 

releváns célokat a nagyvárosi régió szintjén. 

5.4 A Nürnbergi Nagyvárosi Régió  

 

 A Nürnbergi Nagyvárosi Régió (Metropolregion Nürnberg) 2005-ben történt 

hivatalos megalapítását számtalan kezdeményezés előzte meg. A régió nagyvárosainak 

főpolgármesterei már 1970-ben megalakították az ún. szomszédsági konferenciát 

(Nachbarschaftskonferenz). Ezen fórum keretében Nürnberg, Fürth, Erlangen és 

Schwabach politikai vezetői és szakmai referensei tartották a kapcsolatot, és szoros 

együttműködést alakítottak ki a gazdaság, kultúra, környezetvédelem, közlekedés és 

tervezés témaköreiben. A konferencia ma is gyakran ülésezik és hajt végre közös 

projekteket. Az együttműködés révén, új szereplők bevonásával jöttek létre az ún. „4+4 
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konferenciák”, melyeken a négy főpolgármester mellett részt vettek a területileg 

kapcsolódó járások
29

 (Landkreis) vezetői (Landrat) is. Mindemellett informális hálózatok 

is létrejöttek a regionális akaratképzés támogatására, így pl. a frankföldi járási vezetők 

fóruma vagy a frankföldi főpolgármestereket tömörítő munkaközösség. Mindezen 

együttműködések a Nürnbergi Nagyvárosi Régió kialakításának kezdeti időszakaként, 

egyfajta korai előfutáraként értelmezhetők. 

 Az 1990-es évek elején az együttműködések intenzívebb szakaszba léptek. Ennek 

oka, hogy az évtized komoly gazdasági visszaesést eredményezett Nürnberg környékén: 

számtalan cég ment tönkre, több emblematikus vállalkozás jutott csődbe, így pl. a Grudvig 

és az AEG. Ebben az időszakban a Nürnberg környéki területek válságos régiónak 

számítottak. A problémák enyhítése érdekében a régió erősségeinek a közvélemény, 

továbbá a német gazdasági és tudományos élet szereplői előtti hangsúlyozását látták 

kézenfekvőnek a terület vezetői. Így többek között Edmund Stoiber, akkori bajor 

kormányfő közbenjárására jött létre 1996-ban a Nürnbergi Régió Egyesület (Die Regio 

Nürnberg e.V.). Az egyesület az első években erőteljesen hozzájárult a régióban élők 

öntudatának erősítéséhez, mely egyfajta belső stabilizációt jelentett. A 2000-es évektől erre 

alapozva aktív médiatevékenységbe kezdtek, mely elsősorban a régió belső és külső 

láttatását szolgálta. (Balleis 2012) 

 A Nürnbergi Nagyvárosi Régió létrehozása ugyanakkor nem haladt 

zökkenőmentesen. A Müncheni Nagyvárosi Régió mellett egy második bajor nagyvárosi 

régió kialakítását a bajor parlament nem támogatta, s elutasította az erre irányuló kérvényt. 

A döntéshozók álláspontja a 2003. júliusi Ansbachban tartott bajor kormányülésen 

változott meg, ahol már támogatták a nagyvárosi régió kialakítását. A területrendezésért 

felelős miniszteri konferencia (Ministerkonferenz für Raumordnung) hivatalosan 2005. 

április 28-án ismerte el a Nürnbergi Nagyvárosi Régiót. A régiót megalapító chartát kilenc 

járás és 12 város írta alá 2005. május 12-én Erlangenben, s ezzel hivatalosan is létrejött a 

Nürnbergi Nagyvárosi Régió. (Balleis 2012) 

  

                                                           
29

 Fürth, Nürnberger Land, Erlangen-Höchstadt, Roth. 
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12. ábra: A Nürnbergi Nagyvárosi Régió területe 

 

Forrás: Europäische Metropolregion Nürnberg (2010) 

A Nürnbergi Nagyvárosi Régió jelenleg 22 járást
30

 (Landkreis) és 11 járási jogú 

várost
31

 (kreisfreie Stadt) foglal magában. A nagyvárosi régió területe 21 300 km
2
, 

lakossága mintegy 3,5 millió fő. A népsűrűség 161 fő/km
2
, 2000 és 2010 között a lakosság 

lélekszáma 1%-kal csökkent. A régió gazdaságilag erős teljesítőképességgel rendelkezik: a 

GDP 2009-ben 106 Mrd eurót tett ki, 2004 és 2009 között a gazdaság 7,2%-kal növekedett. 

2009-ben mintegy 162 000 vállalkozás működött a területen. A 2010-2011-es tanévben 72 

000 hallgató látogatta a régió 3 egyeteme, illetve 12 főiskolája, továbbá 3 művészeti/zenei 

főiskolája valamelyikét. A turizmushoz jó adottságokkal rendelkező területen (történelmi 

városok, gazdag épített örökség, természetvédelmi övezetek stb.) eltöltött vendégéjszakák 

                                                           
30

 Járások: Amberg-Sulzbach, Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen-Höchstadt, Forchheim, Fürth, 

Haßberge, Hof, Kitzingen, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Neumarkt i.d. OPf., Neustadt a.d. Aisch-Bad 

Windsheim, Neustadt a.d. Waldnaab, Nürnberger Land, Roth, Tirschenreuth, Weißenburg-Gunzenhausen, 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
31

 Járási jogú városok: Ansbach, Amberg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Fürth, Hof, Nürnberg, 

Schwabach, Weiden. 
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száma 2010-ben 13,2 millió volt, a vendégéjszakák száma 2005 és 2010 között 13,6%-kal 

növekedett.  (metropolregionnuernberg.de 2013a) 

5.4.1 Kormányzási modell 

 

 A Nürnbergi Nagyvárosi Régió kiterjedt szervezetrendszere a régió sokrétű 

tevékenységével áll összhangban. A 22 járást és 11 járási jogú várost magában foglaló 

együttműködésben fontos alapelv, hogy minden résztvevő önkéntesen csatlakozik a 

kooperációhoz, továbbá minden résztvevő egyenlő a döntési folyamatban. Az 

együttműködés legfőbb döntéshozó szerve a tanács (Rat), melynek fő feladata a stratégiai 

irányok meghatározása. A régió szakmai ügyeiért a hét szakfórum (Fachforum) felel, 

melyek munkáját a kormányzótanács (Steuerungskreis) fogja össze. Ez utóbbit egy 

háromtagú elnökség irányítja. 2012 óta a kormányzási modellt alapvetően megváltoztatta, 

hogy a gazdasági élet szereplőit aktívabban kívánták bevonni az együttműködésbe, s 

ezáltal az újonnan létrehozott Gazdaság a Nürnbergi Európai Nagyvárosi Régióért 

Egyesület (Wirtschaft für die Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.) annak lényeges 

szervezeti eleme lett. Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk a nagyvárosi régió 

szervezetrendszerét annak érdekében, hogy feltárjuk az abban rejlő jó gyakorlatokat, 

különös tekintettel a gazdaságfejlesztést szolgáló elemekre. 

 A régió tanácsa az együttműködés legfőbb döntéshozó szerve, mely demokratikus 

legitimitást jelent mind belső, mind pedig külső irányban. A tanács 55 tagból áll: az 

együttműködés 33 területi egységének választott tisztségviselőiből, továbbá a kapcsolódó 

egyéb közigazgatási egységek és kormányzati szervek által delegált tagokból. A tanács élén 

egy háromtagú elnökség áll, melynek mindig egy járási jogú város főpolgármestere, egy 

járás vezetője és egy kisebb város (fő)polgármestere a tagja. A tanács elnöksége képviseli a 

Nürnbergi Nagyvárosi Régiót a külső relációkban. 

 Az együttműködés szakmai hátterét 7 tematikus fórum adja. A szakmai fórumok a 

nagyvárosi régió fő együttműködési területeire fókuszálnak, az alábbi témakörökben: 

gazdaság és infrastruktúra, tudomány, közlekedés és tervezés, kultúra, sport, turizmus, 

marketing. A szakmai fórumok mindegyike egy háromtagú elnökség irányítása alatt áll, 

melyek egy ügyvivőből, egy politikai, illetve egy szakmai vezetőből állnak. A fórumok 

munkáját a kormányzótanács koordinálja, melynek tagjai a 7 fórum 3-3 tagú elnökségei. A 

fórumok aktív résztvevői a közszféra és a gazdasági élet szereplői. A fórumok ügyvivőit 
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Nürnberg, Bamberg, Erlangen és Fürth városai, továbbá a nagyvárosi régió 

marketingegyesülete adja. 

 A nagyvárosi régió legfőbb projektjeit, témáit a kormányzótanácsban vitatják meg, 

majd támogatás esetén azokat a tanács elé terjesztik. 2005 óta kb. 60 projekt elindítása 

fűződik a szerv tevékenységéhez. A kormányzótanács a tanács üléseit általában 6 héttel 

megelőzve ül össze, s az üléseken több szakmai téma is megvitatásra kerül az illetékes 

szakemberek bevonásával. A nagyvárosi régiót jelenleg is meghatározó stratégiai irányok 

is a kormányzótanács ülései keretében kerültek kidolgozásra, így pl. a „kreatív emberek 

hazája” (Heimat für Kreative) szlogen és stratégia is itt született. A kormányzótanács 

tagjai: a tanács háromtagú elnöksége, a Gazdaság a Nürnbergi Európai Nagyvárosi 

Régióért Egyesület három delegáltja, továbbá a szakmai fórumok háromtagú elnökségei. A 

kormányzótanács hattagú elnökségét a tanács háromtagú elnöksége és a gazdasági 

egyesület három tagja adja, közülük társelnökként tevékenykedik egy politikai és egy 

gazdasági delegált. 

 A tanács és a kormányzótanács adminisztratív ügyeiért a titkárság (Geschäftsstelle) 

felel. Mivel a két szerv évente kétszer ülésezik, így a titkárságra hárul az egyes döntések 

előkészítése, illetve a végrehajtás nyomonkövetése is. Továbbá ez a szerv felel a stratégiai 

témakörök feldolgozásáért és azok politikai döntéshozatalba (governance) való 

integrálásáért. A titkárság foglalkozik az egyes rendezvények szervezésével, a régió 

sajtómegjelenéseivel, a nyilvánosság biztosításával és a régió szervezeteinek 

koordinálásával. Emellett képviseli a régiót a német nagyvárosi régiókat tömörítő, új 

kezdeményezésekkel foglalkozó szervezetben (Initiativkreis der europäischen 

Metropolregionen in Deutschland). A titkárság keretén belül működik a vidéki területek 

partnerségével foglalkozó iroda, melyet a bajor gazdasági, infrastrukturális, 

közlekedésügyi és technológiai minisztérium is támogat. 

 Ahogy említettük, 2012 óta a gazdasági élet szereplői is hangsúlyosan megjelennek 

a Nürnbergi Nagyvárosi Régió életében és döntéshozatali rendszerében. Míg addig a 

politikai szereplők hozták a stratégiai döntéseket, alakították ki a végrehajtandó 

projekteket, most már a gazdasági élet szereplői is jelentős befolyást gyakorolhatnak ezen 

ügyekre. A Gazdaság a Nürnbergi Európai Nagyvárosi Régióért Egyesületet a területen 

működő gazdasági kamarák hozták létre. Fontos megjegyezni, hogy a régió gazdasági 

kamarái 2006 óta működnek együtt különböző projektek keretében (közlekedés, képzés, 

technológia, nemzetközi ügyek, vállalatalapítás, szociális felelősségvállalás). A kamarák 
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mint önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek képviselik a régió gazdasági 

szereplőinek érdekeit.   

13. ábra: A Nürnbergi Nagyvárosi Régió szervezetrendszere 

 

Forrás: Saját fordítás  az Europäische Metropolregion Nürnberg (2012) alapján 

A szervezeti fejlődés az elmúlt időszakban az optimalizáció irányában indult el. Az 

1996-ban létrehozott Nürnbergi Régió Egyesület később átalakult a Nürnbergi Nagyvárosi 

Régió marketingegyesületévé (Marketingverein der Europäischen Metropolregion 

Nürnberg e.V.), mintegy ezzel is hangsúlyozva feladatát: a régió arculatának belső és külső 

kialakítását. A 2012-es szervezeti átalakításkor a marketingegyesület adminisztratív 

szervét összevonták a Nürnbergi Nagyvárosi Régió titkárságával. A marketingegyesület 17 

éves működése során elérte célját, így 2013. március 31-ével megszűnt, átadva feladatait a 

nagyvárosi régió szervezetének. (metropolregionnuernberg.de 2013b) A METREX három 

kormányzási modellje közül a nürnbergi példa egyértelműen a „magmodell” (core powers) 

kategóriájába sorolható. 

 A régió szervezeti működésének áttekintése alapján kijelenthető, hogy a szervezeti 

struktúrába igyekeztek a lehető legtöbb érintettet (stakeholder) bevonni. Az együttműködés 

tagjai, tehát a városok és a járások önkéntes részvétele, azonos mértékű képviselete a 
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szimbolikus egyenlőségen túlmenően gyakorlati vonatkozással is bír: a régió jövőjére 

vonatkozó döntések meghozatalához egyhangú elhatározás szükséges. Gesztusértékű 

gyakorlat például, hogy a régió tanácsában a háromtagú elnökség tagjai arányosan 

oszlanak meg a nagyvárosok, a kisvárosok és a járások vezetői között. Látható, hogy az 

elmúlt években számtalan egyesület olvadt be formálisan vagy informálisan a nagyvárosi 

régió szervezetrendszerébe, melyből arra következtethetünk, hogy a regionális 

együttműködés előfutárainak számító szervezetek, látva a nagyvárosi régió 

szervezetrendszerének potenciálját és erősségét, feladták önálló tevékenységüket, hogy a 

munkát a régió szervezetrendszerén belül hatékonyabban, a szinergiákat erősítve láthassák 

el. Külön hangsúlyozni kell, hogy az együttműködés egyre hangsúlyosabb szereplőivé 

váltak a gazdasági szférát képviselő szervezetek, s a politikai döntéshozó szervezetekkel 

kvázi azonos képviseleti és döntési jogköröket kaptak. Mivel a régió egyik legfőbb 

célkitűzése a gazdasági teljesítmény erősítése, érthető a gazdasági szféra ilyen mértékű 

bevonása.  

5.4.2 Gazdaságfejlesztési stratégia 

 A Nürnbergi Nagyvárosi Régió gazdaságfejlesztést szolgáló stratégiája, 

jövőképe (Leitbild WaBe für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg) 2010-ben került kidolgozásra. Ennek előzménye, hogy 2006-

ban a terület 5 ipari kamarája (Bayreuth, Coburg, Nürnberg, Regensburg, Würzburg) 

összefogott és aláírt egy együttműködési megállapodást. A megerősített együttműködés 

egyik első lépése volt, hogy kidolgozták a nagyvárosi régió fejlesztési stratégiáját. 

(metropolregionnuernberg.de 2013b) 

Eszerint a régió stratégiai céljai a következők: a „Nürnbergi Nagyvárosi Régió” 

mint márkanév felépítése, a nagyvárosi funkciók kiépítése, az európai folyamatokban való 

aktív részvétel és a belső regionális kapcsolatok optimalizálása. Mindezen stratégiai célok 

hozzájárulnak a nagyvárosi régió jövőképének alakításához. A régió jövőképe három 

elemre épül: egyrészt az élet- és munkakörülmények fenntartható javítására, másrészt az 

erőforrásoknak a következő generációk számára való megőrzése mellett egy fenntartható, 

környezetbarát és regionális különbségektől mentes gazdaság kialakítására, harmadrészt 

pedig a regionális gazdasági struktúrák versenyképességének és sokszínűségének 

megtartására, különös tekintettel a szakmákra, szektorokra és az üzemnagyságra. 

(Europäische Metropolregion Nürnberg 2010b) 
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A stratégia szerint jelenleg a világban megatrendek zajlanak, melyek hatással 

vannak a kitűzött célok elérésére. Ezek a trendek a globalizáció, a harmadik szektor 

fokozatos térnyerése, a természeti erőforrások szűkössége, a demográfiai változások, a 

szakmaiság és az innováció fokozatos előtérbe kerülése. Mindezen folyamatok 

figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a nagyvárosi régió jövőképe a létrehozott 

stratégia mentén alakuljon ki. A stratégia hangsúlyozottan gazdasági-technológiai-

tudományos irányultságú, vagyis ezen három terület fejlesztésére, igényeinek 

kiszolgálására törekszik. A stratégia azonosítja azokat az ún. kompetenciaterületeket, 

melyeken a Nürnbergi Nagyvárosi Régió kiemelt erősségekkel bír, és a következő években 

az adott területek átlagon felüli fejlődési potenciállal rendelkeznek. Fontos hangsúlyozni, 

hogy ezen területek nem elszigetelten egy-egy iparágra vagy szolgáltatásra vonatkoznak, 

hanem azokon átnyúló, klaszterszemlélettel kialakított értékláncok keretében hozhatók 

működésbe. A kompepetenciaterületek mindegyike technológiai irányultságú, melyek: (1) 

közlekedés és logisztika, (2) járműipar, (3) információ és kommunikáció, (4) gyógyszer- és 

egészségipar, (5) energia és környezet, (6) új anyagok, (7) automatizáció és 

gyártástechnológia. A területek kijelölését a régió vezetői konszenzussal végezték el, s 

kötelezettséget vállaltak a kompetenciaterületek közös kidolgozására, fejlesztésére. 

A régió irányítói úgy vélik, hogy a Nürnbergi Nagyvárosi Régió létrejötte miatt a 

terület nagyobb figyelmet kap a hazai és a nemzetközi befektetők részéről. A befektetők a 

Nürnberg környéki területeken komoly gazdasági és innovációs potenciállal rendelkező 

területek közül választhatják ki a profiljukhoz leginkább kapcsolódót. A stratégia 

megalkotásának deklarált célja a régió nemzetközi pozicionálása, továbbá a telephelyek 

minőségének folyamatos javítása. Mindezek érdekében kijelölésre kerültek az első 

cselekvési területek. Elsőként sor kerül egy tudományos kutatásra, mely a Nürnbergi 

Nagyvárosi Régió kompetenciáit vizsgálja aszerint, hogy azokban milyen nemzetközi 

befektetési lehetőségek rejlenek. Megvizsgálják továbbá, hogy az egyes kompetenciák 

mely országok felé való gazdasági nyitást tesznek lehetővé. Szintén a nemzetközi 

pozicionálást segíti a digitális kompetenciatérképek terve. Az egyes kompetenciák 

térképen való megjelenítése, továbbá azok interneten különböző vállalati adatbázisokkal 

való összekötése segítséget nyújthat a potenciális külföldi partnerek felkeresésében. Az 

eredmények mérése és számszerűsítése érdekében a nagyvárosi régió kompetenciáihoz 

tartozó egyes mérőszámokat folyamatosan nyomon követik, amivel lehetővé teszik a 

nagyvárosi régió helyzetének Németországéval, illetve más régiókéval való 
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összehasonlítását. Mindez lehetőséget teremt az eredmények mérésére, s ezen adatok 

erősíthetik a régió érvrendszerét a közösségi források elosztásakor illetve az infrastruktúra-

fejlesztésekről való döntések meghozatalakor. Az eredmények számontartása egyben jó 

érvek rendelkezésre állását is jelenti a régió nemzetközi marketingtevékenysége 

szempontjából. A stratégia megalkotói a gazdasági-technológiai orientáció lehetőségei 

mellett felhívják a figyelmet azok veszélyeire is. Hangsúlyozzák, hogy egy túlzottan erős 

telephelyek közötti versengés veszélyeztetheti a vállalatokat és a munkahelyeket, szűkítheti 

a helyi kereskedelmi lehetőségeket, és árthat a környezet- és életminőségnek. Mindezen 

rizikók kiküszöbölhetők olyan államközi szabályokkal, melyek fair versenyzést 

biztosítanak. Szintén jelentőséggel bír, ha az élesedő versenyre a telephelyek valamennyi 

tényezőjének együttes minőségi javításával reagálnak. (Europäische Metropolregion 

Nürnberg 2010b) 

5.4.3 Az „Original Regional” kezdeményezés 

Az „Original Regional” kezdeményezés a régióban működő helyi termelők 

tevékenységére fókuszál. Mivel a Nürnbergi Nagyvárosi Régió deklarált célja a helyiek 

életminőségének javítása, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a helyi termékek és 

szolgáltatások támogatására. A kezdeményezés szinergiákat teremt a helyi gazdaság 

szereplői között, és felhívja a fogyasztók figyelmét a helyben létrehozott termékek és 

szolgáltatások sokszínűségére. (original-regional.metropolregionnuernberg.de 2013a) 

Mindez hozzájárul a térség gazdasági vérkeringésének élénkítéséhez, s ezáltal a régió 

fenntartható növekedéséhez is. Az egymáshoz közeli termelési helyek közti kapcsolatok 

kialakítása révén csökkenek a szállítási költségek, s ezzel párhuzamosan a károsanyag-

kibocsátás is, mely a környezetvédelem célkitűzéseit is szolgálja. A helyi termelők 

támogatása segít a munkahelyek megtartásában és így a térség vásárlóerejének 

biztosításában, továbbá a mezőgazdasági tevékenységek hangsúlyozása segíti az 

élelmiszer-ellátás helyi forrásokból történő biztosítását. A mozgalom működésével 

nagyban hozzájárul a helyi/regionális identitás kialakításához, illetve erősítéséhez. 

(original-regional.metropolregionnuernberg.de 2013d) A mozgalomhoz csatlakozni 

kívánók több kritériumnak is eleget kell, hogy tegyenek: pl. nem alkalmazhatnak 

dömpingárképzést, nem forgalmazhatnak genetikailag módosított termékeket, a termékeket 

túlnyomórészt a nagyvárosi régió területén kell előállítani, illetve a felhasznált 

nyersanyagok legalább 80%-ának a régió területéről kell származnia. (original-

regional.metropolregionnuernberg.de 2013b) 
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A mozgalom résztvevői ugyanakkor számtalan előny birtokába is kerülnek: a 

hálózat segítséget nyújt számukra a különböző kiállításokon és vásárokon való részvételre, 

kedvezményes költséggel lehetnek jelen a nürnbergi karácsonyi vásáron, ingyen 

használhatják a nürnbergi főtéren működő piac egyes helyszíneit. Emellett folyamatos 

marketingmegjelenést biztosítanak a tagok számára, ellátják őket reklámanyagokkal és a 

résztvevők használhatják az együttműködés logóját is. (original-

regional.metropolregionnuernberg.de 2013e) 

Az „Original Regional” mozgalom 1997-ben indult, irányítása 2008-tól a 

Nürnbergi Nagyvárosi Régió titkársága alá tartozik, s ezzel formálisan is a nagyvárosi 

régió szervezetrendszeréhez kötődik a kezdeményezés. A titkárság feladata, hogy a 

résztvevők hálózatát fenntartsa és folyamatosan bővítse, továbbá stratégiai és szakmai 

iránymutatásokkal szolgáljon a mozgalom tagjai számára. A hálózat bővítéséről, új tagok 

felvételéről egy, a helyi politikai szintek képviselőiből álló irányító szerv dönt. (original-

regional.metropolregionnuernberg.de 2013c) 

 Összegezve, a Nürnbergi Nagyvárosi Régió vizsgálata során igyekeztem feltárni a 

regionális együttműködés szervezeti és gazdaságfejlesztési tevékenységének elemeit, s az 

abból tanulságként levonható jó gyakorlatokat. A vizsgálat alapján látható, hogy a régió az 

összes érintett szereplő erőteljes bevonására törekszik, ahogy azt a szervezeti struktúra is 

mutatja. A régió működése alapján két meghatározó szféra, a politika és a gazdaság szoros 

együttműködése érhető tetten, mely jól szolgálja a régió gazdaságfejlesztési célkitűzéseit. A 

gazdasági élet szereplőinek erőteljes bevonása a döntéshozatalba, s annak szervezeti 

megjelenése biztosítja a gazdasági érdekek fokozott érvényesítését a döntéshozatalban. 

Azáltal, hogy a régió gazdaságfejlesztési stratégiája megfelelő helyzetfeltárás mellett 

azonosítja a kiemelt területeket, azon ágazatokat, melyek a jövőben különösen nagy 

fejlődési ívet írhatnak le, lehetőséget teremt a koncepció gyakorlati végrehajtására és a 

régió gazdasági prosperitásának erősítésére. A szolgáltató és az ipari tevékenység túlsúlya 

mellett ugyanakkor lehetőséget teremt az együttműködés a vidéken élő, elsősorban 

mezőgazdasággal foglalkozó termelők előnyösebb helyzetbe hozására is az „Original 

Regional” kezdeményezésen keresztül.  
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5.5 A Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió  

 

 A Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió létrejöttét a területrendezésért felelős miniszteri 

konferencia (Ministerkonferenz für Raumordnung) hivatalosan 2005. április 28-án ismerte 

el. Az elismerést ugyanakkor közel fél évszázados aktív szervezőmunka előzte meg. Noha 

már az első világháború után felmerült a Rajna és Neckar folyók által bezárt háromszög 

szoros területi együttműködése, az első hivatalos szervezet megalapítására 1951-ig kellett 

várni. Ekkor hozta létre Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg és Viernheim városa, 

továbbá Ludwigshafen és Heidelberg járás a Rhein-Neckar Helyi Munkaközösséget 

(Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar). Mivel az akkori német jogi szabályozás 

nem tette lehetővé a tartományi határokon átnyúló intézmények létrejöttét, a 

munkaközösség egy kft. formájában jött létre. A munkaközösség célja volt a területen 

folyó közlekedési, közműépítési, területi tervezési, ipari, kulturális és egyéb projektek 

összehangolása és előremozdítása. A munkaközösség szorgalmazta a három érintett 

tartomány közötti szerződés megkötését, melyre 1969-ben került sor. A Baden-

Württemberg, Rheinland-Pfalz és Hessen között létrejött államszerződés lehetőséget 

teremtett a területi tervezés témájában való együttműködésre, s létrehozta a területi 

tervezésért felelős miniszterekből álló területi tervezési bizottságot 

(Raumordnungskommission), illetve egy, a területrendezésért felelős egyesületet is 

(Raumordnungsverband, ROV), mely révén létrejöhetett egy határokon átnyúló, 

összehangolt területfejlesztést lehetővé tévő szervezet. A szervezet az 1970-es évektől 

kezdve aktív szerepet játszott a területen végbemenő, a regionális együttműködést szolgáló 

projektek véghezvitelében, így pl. a régió elővárosi közösségi közlekedési rendszerének 

kidolgozásában, az S-Bahn-hálózat
32

 fejlesztésében stb.  (Schmitz 2005) 

 Az 1980-as években világossá vált, hogy a területi tervezésen túlmenően további 

együttműködési területeken is lehetőség nyílik a kooperációra, melyhez a régió közös 

arculatának, illetve az ott élők regionális identitásának erősítésére van szükség. Ebből a 

megfontolásból hozta létre 1989-ben a Rhein-Neckar-háromszög Egyesületet (Rhein-

Neckar-Dreieck e.V.) Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim, a pfalzi, rhein-neckari 

kereskedelmi és iparkamarák, továbbá a fent említett területrendezésért felelős egyesület.  

(m-r-n.com 2013k) A területrendezésért felelős miniszteri konferencia 1995-ben 6 

regionális együttműködést fogadott el nagyvárosi régióként, ám a több évtizedre 

                                                           
32

 Schnell-Bahn, gyorsvasút. 
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visszanyúló tevékenység dacára a Rhein-Neckar régió nem volt a támogatottak között. (m-

r-n.com 2013c) A régió németországi és nemzetközi pozicionálása érdekében 

párhuzamosan több kezdeményezés is elindult. Egyfelől az érintett kereskedelmi és 

iparkamarák, illetve a területrendezésért felelős egyesület kezdeményezésére regionális 

párbeszédsorozatot („Regionalgespräch Rhein-Neckar-Dreieck”) indítottak, melyen a 

régió politikai, gazdasági, tudományos életének vezetői vettek részt rendszeresen. A 

párbeszédsorozat keretében került kidolgozásra a régió jövőképe „Vision 2015” címmel. 

Ezzel párhuzamosan a vezető német vegyipari vállalat, a BASF egyik vezetőjének 

szorgalmazására útjára indult a Rhein-Neckar-háromszög jövőjére irányuló 

kezdeményezés (Initiative „Zukunft Rhein-Neckar-Dreieck”), melynek deklarált célja volt, 

hogy a régiót 2015-re az ország gazdasági szempontból vezető régiói közé emelje. A 

kezdeményezés keretében a közszféra és a magánszféra aktív partnerségi 

együttműködésére került sor (Public-Private-Partnership), mely napjainkban is jellemzi a 

régió működését. A kezdeményezést egy projektiroda támogatta, s a politikai, gazdasági és 

tudományos szféra képviselői a „Vision 2015” koncepció mentén kezdték meg 

munkájukat. A nyilvánosság tájékoztatására elsőként 2004-ben került sor, amikor is egy 

rendezvény keretében a három tartományi miniszterelnök kijelentette, hogy az 1969-es 

államközi szerződést az időközben kidolgozott jövőképben, továbbá szakértői 

véleményekben leírt célkitűzésekkel bővítik. Mindezzel párhuzamosan a régió 

területrendezésért felelős egyesülete 2004 novemberében hivatalosan is kérvényezte a 

regionális együttműködés nagyvárosi régióként való elismerését. (Gottfried 2005) A 

kérvény pozitív elbírálása 2005 áprilisában megtörtént. A tartományok 2005 júliusában 

aláírták az új államszerződést, megalapítva és új kompetenciákkal felruházva a Rhein-

Neckar Régió Szövetséget (Verband Region Rhein-Neckar). (m-r-n.com 2013c) 

 A Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió három német tartomány területének egy részére 

terjed ki, összesen 7 járást és 8 járási jogú várost foglal magában. Rheinland-Pfalz 

tartományból 4 járás
33

 és 6 járási jogú város
34

, Hessen tartományból egy járás
35

, míg 

Baden-Württemberg tartományból 2 járás
36

 és 2 járási jogú város
37

 vesz részt az 

együttműködésben. (7. ábra) 

                                                           
33

 Bad Dürkheim, Germersheim, Südliche Weinstraße, Rhein-Pfalz-Kreis 
34

 Frankenthal, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt an der Weinstraße, Speyer, Worms 
35

 Kreis Bergstraße 
36

 Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis 
37

 Heidelberg, Mannheim 
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14. ábra: A Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió területe 

 

Forrás: Karte MRN, http://www.m-r-n.com/start/regionalplanung-

entwicklung/institutionen/verband-region-rhein-neckar.html 

 A nagyvárosi régió területe 5637 km
2
, összlakossága 2,4 millió fő, melyből a 

külföldi állampolgárok száma 285 000 fő. A terület által megtermelt GDP 2009-ben 72,2 

milliárd eurót tett ki, mely alapján az egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék mértéke 30 

609 euró volt. A régió gazdaságának jelentős részét, 66,5%-át a szolgáltató szektor teszi ki, 

ugyanakkor jelentős az ipari termelés is a maga 32,6%-ával. Noha a régió területének 

mintegy 79%-át mező- és erdőgazdasági tevékenységre használják, ez az ágazat a GDP-

hez mindössze 0,9%-kal járul hozzá. A régió jelentős innovációs potenciállal bír: 22 

felsőoktatási intézményében összesen közel 90 000 hallgatót képeznek, s komoly kutatói 

potenciállal rendelkeznek, különösen az energiahatékonyság, a nanotechnológia, a 

biotechnológia és az orvostudomány területén. A kiterjedt kutatói hálózatot jól szemlélteti, 

hogy a régióban a kutatók aránya a németországi átlag kétszerese. Mindemellett a régió 

jelentős kulturális vonzerővel bír: 3 világörökségi helyszíne, 3 természetvédelmi területe, 

fesztiváljai, színházi és sportélete a régió sokszínűségét bizonyítja. (m-r-n.com 2013d) 
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5.5.1 Kormányzási modell 

 

 A Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió működtetését több szervezet összehangolt 

tevékenysége biztosítja. Az egyes szervezetek a nagyvárosi régió együttműködési 

területeinek egyes részeit fedik le, s önállóan, ugyanakkor egymással stratégiai 

párbeszédben működnek. A területfejlesztésért a 2005-ös államszerződés nyomán 2006. 

január 1-jén létrejött Rhein-Neckar Régió Szövetség (VRRN) felel. A szövetség három 

korábbi szervezet összevonásával, egyben azok jogutódjaként jött létre: a Rhein-Neckar 

területrendezésért felelős szervezet (ROV), a Rhein-Neckar-Odenwald Régió Szövetség 

(Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald) és a Rheinpfalzi Tervezési Közösség 

(Planungsgemeinschaft Rheinpfalz) feladatait átvéve, továbbá újabb hatásköröket is 

ellátva. A szövetség székhelye Mannheimben található. A régiószövetség a klasszikus 

közigazgatási hierarchián kívül álló szervezet. (m-r-n.com 2013f) A VRRN legfőbb 

döntéshozó szerve a szövetségi gyűlés (Verbandsversammlung), mely 95 tagból áll. A 

tagok közül 23 főt meghatározott pozíció illet meg (így pl. a járások vezetőit, illetve a 

nagyobb városok főpolgármestereit), 75 főt pedig a nagyvárosi régióban részt vevő 

területek választott testületei választanak. A gyűlés választja meg a VRRN igazgatóját 

(Verbandsdirektor) és ügyvezető igazgatóját (Leitender Direktor), döntéseket hoz az 

egységes regionális tervezés területén, továbbá a különböző együttműködésekben való 

részvételről, illetve a tagok befizetési kötelezettségének mértékéről és a költségvetésről.  

A gyűlés két szakbizottsággal rendelkezik: a regionális fejlesztésért és 

menedzsmentért felelős bizottság (Ausschuss für Regionalentwicklung- und management), 

továbbá a tervezési bizottság (Planungsausschuss) segíti munkáját. A szövetségi gyűlés 

évente kétszer ülésezik. A gyűlés üléseinek előkészítéséért, az igazgatás ellenőrzéséért és 

felügyeletéért az igazgatótanács (Verwaltungsrat) felel, melynek vezetője a gyűlés elnöke, 

továbbá a gyűlés tagjai közül választott további 27 fő. A szervezet mindennapi munkáját a 

titkárság (Geschäftsstelle) végzi a VRRN igazgatójának vezetésével. A titkárság 30 fővel 

látja el tevékenységét. A szervezet a nagyvárosi régió egységes területi tervezéséért felel, s 

tevékenységet folytat a telephelymarketing, a területmenedzsment, a turizmusfejlesztés és 

a demográfiai változásokra való felkészüléssel kapcsolatban is. A szövetség feladatai közé 

tartozik továbbá a gazdaságfejlesztés, a különféle kongresszusok és vásárok támogatása is. 

(m-r-n.com 2013h) 
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 A nagyvárosi régió másik fontos szervezete a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió 

Jövőjéért Egyesület (Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V., ZMRN). A szervezet 

2006-ban jött létre a korábbi Rhein-Neckar-háromszög Egyesület (Rhein-Neckar-Dreieck 

e.V.) és a Rhein-Neckar-háromszög jövőjére irányuló kezdeményezés (Initiative „Zukunft 

Rhein-Neckar-Dreieck”) jogutódjaként, folytatva azok elsődleges tevékenységét: a régió 

identitásának erősítésére irányuló kezdeményezések végrehajtását. (m-r-n.com 2013k) A 

ZMRN székhelye Mannheim. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés 

(Mitgliedsversammlung). A taggyűlésen, melyet évente legalább egyszer meg kell tartani, 

valamennyi tag szavazati joggal vesz részt. A taggyűlés választja meg az elnökség 

(Vorstand)
38

 és a kuratórium (Kuratorium)
39

 tagjait. (ZMRN e.V. 2010) Az egyesület a 

nagyvárosi régió területén a tudományos, kutatás-fejlesztési, képzési, egészségügyi, 

kulturális, művészeti és sporttevékenységgel kapcsolatos projektek végrehajtásáért felel. 

Emellett hatáskörébe tartozik a regionális identitás erősítése és a régió értékeinek őrzése is. 

(m-r-n.com 2013k) Az egyesület munkáját a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Alapítvány 

(Stiftung Metropolregion Rhein-Neckar) segíti. Az 1999-ben alapított mannheimi 

székhelyű alapítvány anyagilag támogatja az egyesület feladatkörébe tartozó területek 

projektjeit. (m-r-n.com 2013g) 

 A regionális szereplők közti kapcsolatok erősítését, a regionális hálózatok és 

kezdeményezések támogatását a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Kft. (Metropolregion 

Rhein-Neckar GmbH) végzi. A kft. részt vesz a stratégiák kidolgozásában, emellett 

szerepet vállal a régió népszerűsítésében is. A kft. jelenleg hét kiemelt területen végzi 

tevékenységét: a munkaerő megnyerésére és megtartására, a vállalkozások és a régió 

gazdasági versenyképességének erősítésére, a közigazgatás hatékonyságának növelésére és 

a bürokrácia csökkentésére, az energiahatékonyság növelésére és a környezetbarát 

energiarendszerek támogatására, a régió kulturális vonzerejének növelésére, a 

telephelymarketing folytatására és a nyilvánosság biztosítására fókuszál. (m-r-n.com 

2013e) 

                                                           
38

 Az elnökség 16 főből áll. 
39

 Az egyesület kuratóriuma 43 főből áll, akik a részt vevő politikai, gazdasági, tudományos és kulturális 

szervezetek képviselői. 
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15. ábra: A Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió szervezetrendszere 

 

Forrás: saját fordítás az Europäische Metropolregion Rhein-Neckar: Organigramm der 

Gemeinschaftlichen Regionalentwicklung. http://www.m-r-n.com/start/regionalplanung-

entwicklung/institutionen/metropolregion-rhein-neckar-gmbh/organigramm.html alapján 

 A nagyvárosi régió kialakulásában és működésében a gazdasági szféra aktív 

szerepet vállalt, így érthető, hogy a szervezeti működésben napjainkban is fontos szerepet 

játszik a rhein-neckari, pfalzi, darmstadti kereskedelmi és iparkamara, továbbá a rhein-

neckar-odenwaldi és a rhein-maini kisipari kamara is. A fentiek alapján régió működését 

tehát több szervezet együttes cselekvése jellemzi. A jövőbeni irányokat stratégiai 

párbeszédben közösen jelölik ki a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Szövetség, a Rhein-

Neckar Nagyvárosi Régió Jövőjéért Egyesület és az együttműködésben részt vevő 

kereskedelmi és iparkamarák. A döntések végrehajtását mint operatív munkát a Rhein-

Neckar Nagyvárosi Régió Szövetség titkársága, a kereskedelmi- és iparkamarák 

titkárságai, továbbá a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Kft. végzi. (5. ábra) A Rhein-

Neckar Nagyvárosi Régió kormányzási modellje a METREX nagyvárosi kormányzási 

definíciói alapján a három modell (átfogó, mag, ügynökségi) közül egyikbe sem sorolható, 

egyedülálló koordinációs mechanizmussal rendelkező nagyvárosi régió. 

http://www.m-r-n.com/start/regionalplanung-entwicklung/institutionen/metropolregion-rhein-neckar-gmbh/organigramm.html
http://www.m-r-n.com/start/regionalplanung-entwicklung/institutionen/metropolregion-rhein-neckar-gmbh/organigramm.html
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 A nagyvárosi régió szervezetrendszerének elemzése után kijelenthető, hogy a régió 

nem rendelkezik egységes, minden feladatra kiterjedő szervezettel, a régió együttműködési 

területei alapján külön-külön szervezetek végzik a régió fejlesztésével kapcsolatos 

tevékenységeket. A régió különösen erős kompetenciákkal rendelkezik a területrendezés 

vonatkozásában, ami véleményünk szerint hozzájárul ahhoz, hogy a témáért felelős Rhein-

Neckar Nagyvárosi Régió Szövetség meglehetősen kiforrott és letisztult szervezeti 

struktúrával rendelkezik. Nehéz ugyanakkor megítélni a többi területen folyó munka 

szervezeti hatékonyságát, hiszen bizonyos területeken átfedések vannak a többi szervezet 

működése között. Látható, hogy a hosszú évtizedekre visszamenő együttműködések az 

optimalizáció irányába mutattak, különösen a 2005-ös államszerződés megkötése illetve a 

régió nagyvárosi régióvá való nyilvánítása után: több szervezet is összevonásra került a 

hatékonyabb működés érdekében. A feladat- és hatáskörök áttekintése után  kijelenthető, 

hogy a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Szövetség politikai döntéshozókból áll, a 

gazdasági szféra képviselői a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Jövőjéért Egyesületben és a 

Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Kft.-ben tudnak hatást gyakorolni a régió folyamataira. 

Fontos hangsúlyozni tehát, hogy a gazdaságfejlesztésért elsődlegesen felelős szervezetben 

(Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Szövetség) a gazdasági szféra képviselői nem vesznek 

részt döntéshozói jogkörrel. 

5.5.2 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

 

 A Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió kiemelt célkitűzése a régió gazdaságának 

támogatása, a befektetői jelenlét erősítése. A régió magát 10 tényező alapján tartja 

alkalmasnak a befektetők vonzására. Először is, erős gazdasági helyzete, a jelenlévő nagy 

ipari és szolgáltató konszernek jelenléte bizonyítékot jelent a befektetői bizalom 

szempontjából. Másodszor, a régió kiemelkedően jó infrastruktúrával és 

megközelíthetőséggel rendelkezik: megfelelően ágyazódik be az európai autópálya- és 

gyorsvasúti hálózatba, s noha területén nem találunk nemzetközi repülőteret, a Frankfurti 

Nemzetközi Repülőtér fél óra alatt elérhető. Harmadszor, a régió GDP-hez való 

hozzájárulása átlagon felüli, s igaz ez az egy főre jutó GDP-re is. Negyedszer, a nagyvárosi 

régió erőteljes nemzetközi potenciállal bír: területén mintegy 170 nemzetiség képviselői 

élnek, a külföldiek a lakosság 12%-át teszik ki. A nyitottságot jól mutatja, hogy a régió 

területén megtermelt javak 57%-át export útján értékesítik. Ötödször, a régió kiemelkedő 

kutatói hálózattal és kutatóközpontokkal rendelkezik, az akadémiai szféra nemzetközi 
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összehasonlításban is jelentős. Hatodszor, a régió rugalmas és ügyfélbarát, kiemelten igaz 

ez a közigazgatásra. Hetedszer, a régió magas életszínvonalat nyújt lakói számára: 

kiemelkedőek a kulturális és sportlehetőségek, a közbiztonság minősége, a lakhatás 

színvonala. Nyolcadszor, a nagyvárosi régió hosszú évtizedekre visszanyúló regionális 

kapcsolatokkal rendelkezik, melynek keretében a régió vérkeringésébe a legkisebb 

települések is bekapcsolódnak. Kilencedszer, a telephelyválasztást elősegítendő regionális 

tanácsadó központok működnek, melyek segítséget nyújtanak az esetleges konferencia-, 

továbbá kiállítás- és vásárhelyszínek kiválasztásában is. És végül tizedszer, a jól képzett 

munkaerő garanciát jelent a vállalkozói és innovációs tevékenység megfelelő szintű 

folytatására. (m-r-n.com 2013a) 

 A régióban a gazdasági versenyképesség növelése érdekében meghatározták a 

kiemelt ágazatokat, melyeken a tartományi kormányok, a szövetségi kormány illetve az 

Európai Unió támogatásával különböző együttműködési formákat (klaszter, egyesület, 

hálózatok stb.) dolgoztak ki. A nagyvárosi régió gazdaságának fontos része a járműipar, 

területén két járműipari klaszter is működik.
40

 A Rhein-Main-Neckar Járműipari Klasztert 

(Der Automotive Cluster Rhein-Main-Neckar) 2003-ban alapították, célja az autóipari 

beszállítók kapcsolatteremtése és egyfajta közvetítőszerep a járműipari szereplők között, 

tagjainak száma mára elérte az 550-et. A területen több nagy járműgyártó vállalat is jelen 

van, pl. Opel, MAN, Pirelli. A klasztert az EU transznacionális járműipari klasztereket 

támogató projektje (Transnational Clustering in the Automotive Sector) is segíti. A terület 

másik járműipari klasztere a haszongépjármű-klaszter (Commercial Vehicle Cluster), mely 

főként kommunikációs platformként funkcionál a részt vevő cégek számára (Daimler AG, 

Euro Engineering AG, Grammer AG stb.), legyenek akár gyártó, akár beszállító, akár 

szolgáltató vállalatok. A klaszter célja, hogy a kiváló minőségű haszongépjárműveket 

(tehergépkocsik, mezőgazdasági haszongépjárművek, buszok stb.) előállító terület számára 

egy erős profilt, arculatot építsen fel. 

 A terület másik, jelentős tradíciókkal rendelkező ágazata a vegyipar, mely közel 40 

000 munkavállalót foglalkoztat. A világ vezető vegyipari vállalata, a BASF AG székhelye 

Ludwigshafenben található, emellett több vegyipari nagyvállalat is működik a régió 

területén (pl. BK Giulini GmbH, Rhein Chemie Rheinau GmbH stb.), melyek 

tevékenységét számtalan kis- és középvállalkozás segíti beszállítóként. A vegyipari 

                                                           
40

 Fontos hangsúlyozni, hogy ezek területi kiterjedése nem egyezik meg a nagyvárosi régió tevékenységével, 

ugyanakkor szoros kapcsolat áll fenn a nagyvárosi régió és a klaszterek szervezetei között. 
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tevékenységhez szorosan kapcsolódik a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Sejtalapú és 

Molekuláris Orvostudományi Klaszter (Spitzencluster Zellbasierte & Molekulare Medizin 

in der Metropolregion Rhein-Neckar), melynek létrehozását és működését a Szövetségi 

Képzési és Kutatási Minisztérium (Bundeministerium für Bildung und Forschung) mintegy 

40 millió euróval támogatta. A klaszter feladata, hogy a rákkutatásban, illetve különböző 

orvostudományi kutatásokban gyógyszert, diagnosztikai, illetve szolgáltatási innovációt 

fejlesszen ki a részt vevő gyógyszeripari vállalatok együttműködése keretében. A régió 

távlati célja ezzel, hogy egyfelől Németország és Európa egyik vezető biotechnológiai 

telephelye legyen, másfelől pedig az új innovációk révén 4000 új munkahelyet teremtsen 

2020-ig. A klaszterben kb. 100 gazdasági, tudományos és politikai szereplő működik 

együtt, köztük a nagy kutatóegyetemek (Heidelberg), kutatóközpontok (Német Rákkutatási 

Központ [Deutsche Krebsforschungszentrum]), nagyvállalatok és mintegy 60 kis- és 

középvállalkozás. 

 A vegyiparihoz hasonlóan külső támogatással jött létre 2008-ban az energiaügyi és 

környezeti klaszter is: Baden-Württemberg tartomány anyagi segítségével valósul meg, kb. 

250 partner együttműködésével. A klaszter célja, hogy javítsa a régió 

energiahatékonyságát, segítse az energiahatékonyságot célzó innovatív szolgáltatások 

megismertetését, s hozzájáruljon a kis- és közepes vállalkozások és a nagyvállalatok 

közötti technológia- és tudástranszferhez. Mindezek mellett széles körű együttműködés 

valósul meg az alábbi területeken: geodéziai és térinformatikai adatbázisok létesítése, 

információs és technológiai szektor versenyképességének növelése, illetve a logisztikai 

klaszteren keresztül a szállítmányozási és logisztikai innovációk létrehozása. Különösen 

újszerű kezdeményezés az ún. „mannheimi modell”, mely a kultúra és az egyes kreatív 

iparágak támogatási rendszereként működik. Itt került megalapításra Németország első 

olyan felsőoktatási intézménye, mely alap- és mesterképzésben képez hallgatókat popzenei 

területen. Szintén hangsúlyt fektetnek a filmipar működésére is: külön egyesület 

foglalkozik a régió filmes szempontból való megjelenítése mellett, továbbá közvetít a 

produkciós cégek és a különböző hivatalok között pl. a forgatási engedélyek megszerzését 

illetően. (m-r-n.com 2013b) 

 A nagyvárosi régió szervezetei (különösen a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió Kft. 

és a régióban működő kereskedelmi és iparkamarák) aktívan részt vesznek a régió 

gazdaságfejlesztési tevékenységében: információt nyújtanak a letelepedni kívánó 

vállalatoknak, közvetítenek a lehetséges partnerek között, továbbá igyekeznek fenntartani 
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és dinamikusan működtetni a meglévő klasztereket. Emellett a régió közbeszerzéseinek 

egy helyen történő nyilvános elérhetősége, a kisiparosok számára a régió egész területére 

érvényes parkolási bérlet kiadása vagy a munka és a család összehangolását segítő 

intézkedések mind-mind olyan újszerű kezdeményezésnek minősülnek, melyek segítik a 

régió gazdasági teljesítményének növekedését. (m-r-n.com 2013j) A régió 

pozicionálásának, illetve eredményei megjelenítésének szempontjából kiemelt szerepet 

játszanak a már létező vagy kidolgozás alatt lévő adatbázisok. Ide sorolható pl. az ún. 

WIAS-rendszer (Wirtschaft-, Artbeitsmarkt- und Sozialmonitoring System), mely egy 

gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi adatokat tartalmazó, mindenki által az interneten 

keresztül elérhető rendszer. A WIAS 2007 óta minden fontos adatot rögzít, amely révén egy 

fontos statisztikai bázist jelenthet a letelepedni kívánó cégeknek, hiszen itt lehetőségük 

nyílik a népesség, a gazdasági teljesítőképesség illetve más témakörökben való 

tájékozódásra. (m-r-n.com 2013i) 

Összegzésként elmondható, hogy a Rhein-Neckar Nagyvárosi Régió a regionális 

együttműködésben érintettek széles körű bevonására törekszik. Ez a szervezeti 

struktúrában a fent ismertetett módon képeződik le: az egyes területekért külön szervezetek 

felelnek, akik egymással stratégiai párbeszédben vannak, s a végrehajtást a közös elvek 

mentén teszik meg. Nehézséget jelenthet ugyanakkor az egységes vezetés hiánya: noha a 

stratégiai párbeszéd alkalmas a közös elvek meghatározására, véleményem szerint a 

végrehajtás egységességét jobban szolgálhatná egy közös irányítási rendszer. Különös 

jelentőséggel bír ugyanakkor a három tartomány területét érintő regionális 

együttműködésben a területi tervezés egységességére vonatkozó törekvés és az, hogy erre 

vonatkozóan a tartományok kompetenciákkal ruházták fel a Rhein-Neckar Régió 

Szövetséget. 

A nagyvárosi régió több kiemelt területen is a gazdaság fejlesztésére fókuszál. A 

régióban különösen erős a klaszterszemlélet, s ahogy a fenti példák mutatják, az egyes 

iparágakban a gazdasági, tudományos és közéleti szereplők együttműködése új innovációk 

előállítására képes. A régiót több tradicionális iparág jelenléte jellemzi, ugyanakkor bőven 

találunk példát a legújszerűbb kezdeményezésekre is. Látható, hogy az európai uniós, a 

németországi és a tartományi kormányzati szervek támogatása elengedhetetlen a fent 

részletezett előremutató projektek megvalósításához. Az információ hozzáférhetősége - 

különös tekintettel az új adatbázisokra - lehetőséget teremt a kívülállók számára, hogy 
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különösebb erőfeszítés nélkül megismerhessék a régióban zajló gazdasági, társadalmi és 

szociális folyamatokat, mely információk birtokában dönthetnek a letelepedés mellett. 

5.6 A délnémet nagyvárosi régiókkal kapcsolatos tapasztalatok 

Az alfejezetben a délnémet tartományokban működő négy nagyvárosi régiót 

elemeztem annak érdekében, hogy feltárjam a szervezetrendszerükben illetve 

gazdaságfejlesztési tevékenységükben rejlő jó gyakorlatokat, s ezáltal következtetéseket 

vonhassak le a nagyváros és térsége közti kapcsolatrendszereket illetően. Köztudott, hogy 

az Európai Unió területi politikájában jelentős szerepet játszanak a nagyvárosi régiók mint 

a város-vidék együttműködés, a gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztés, a területi tervezés 

fontos színterei.  

8. táblázat: A vizsgált nagyvárosi régiók néhány szempont szerinti elemzése 

 Müncheni 

Nagyvárosi Régió 

Stuttgarti 

Nagyvárosi Régió 

Nürnbergi 

Nagyvárosi Régió 

Rhein-Neckar 

Nagyvárosi Régió 

Irányítás: Irányító 

testület döntéshozói 

Politika-gazdaság-

civil szféra 

Politika Politika-gazdaság- 

civil szféra 

Politika-

gazdaság-civil 

szféra 

Bizottságok aktorai Széles körű Széles körű Széles körű Széles körű 

Kormányzási 

modell 

Centralizált Fragmentált, 

szervezetek közti 

koordináció 

Centralizált Fragmentált, 

szervezetek közti 

koordináció 

Alapítás időpontja 1995 1995 2005 2005 

Hosszas 

lobbifolyamat 

előzte meg az 

alapítást? 

Nem Nem Igen Igen 

Tartományi 

székhely 

Igen Igen Nem Nem 

Aktivitás (inaktív- 

kevésbé aktív- 

inkább aktív- 

nagyon aktív) 

Inkább aktív Kevésbé aktív Nagyon aktív Inkább aktív 

 Forrás: saját szerkesztés 
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Az alfejezetben vizsgált régiók kormányzási modelljei egymástól különböző 

eltéréseket mutatnak. Míg a Müncheni és a Nürnbergi Nagyvárosi Régió egy közös 

szervezeten keresztül végzi széles körű tevékenységét, s igyekszik az összes érintett 

szereplőt valamilyen módon becsatornázni a szervezetbe, addig a Stuttgarti és a Rhein-

Neckar Nagyvárosi Régió szervezetrendszere az egyes területekért felelős önálló 

szervezetek stratégiai párbeszédén, koordinációján alapul. Különös jelentőségű, hogy a 

politikai, a gazdasági  és a társadalmi szféra képviselői valamilyen módon képviselettel 

rendelkeznek az együttműködésekben, ennek mikéntje azonban eltérő. A centralizáltan 

működő nagyvárosi régiók mindegyikében a politikai és a gazdasági vezetők is jelen 

vannak a legfőbb döntéshozó testületben, a müncheni régió esetében ez a testület a helyi 

felsőoktatási intézmény képviselőjét is magában foglalja. Valamennyi vizsgált nagyvárosi 

régió a szakmai bizottságok szintjén a lehető legszélesebb partnerségre törekszik a régió 

területén működő különböző szereplőkkel. A kormányzási módszereket tekintve tehát 

megkülönböztethetjük az egy centralizált szervezeten keresztül széles körű aktivitást 

kifejtő kormányzási modellt (jelen esetben nevezzük ezt „bajor modellnek”, hiszen a bajor 

nagyvárosi régiókra jellemző), továbbá a több egymástól függetlenül működő szervezet 

együttműködésével, stratégiai párbeszédén keresztül történő kormányzást, az előző 

analógiájára a „baden-württembergi modellt”. 
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16. ábra: A délnémet nagyvárosi régiók kormányzási modelljei 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Mindegyik vizsgált régió esetében kiemelt terület a gazdaságfejlesztés támogatása. 

Mindegyik régió feltárta azokat a kiemelt területeket, iparágakat, melyekben átlagon felüli 

adottságokkal rendelkezik, s igyekezett lehetőséget teremteni az érintettek közötti 

kooperációra, továbbá a tevékenységük koordinációját is kezdeményezte. A régiók nagy 

hangsúlyt fektetnek eredményeik, gazdasági, társadalmi adataik nyilvánosságának 

biztosítására, sokszor új adatbázisok kidolgozását is vállalva. Számtalan egyéni és 

innovatív kezdeményezést ismerhettünk meg a régiók példáján, ide sorolható pl. a helyi 

termelők segítését szolgáló „Original Regional” mozgalom, a különböző gazdasági 

ágazatok klaszteresítési folyamata, a kreatív iparágak és a kultúra támogatására irányuló 

„mannheimi modell” stb. 

A fentiek alapján érdemes visszautalni az elméleti részben felvázoltakra, s a 

délnémet nagyvárosi régiók elemzését követően hangsúlyozni: a posztfordista, 

posztmodern megközelítések igazolást nyertek, a délnémet térségben is központi helyet 

foglal el a gazdasági kormányzás, a gazdaságfejlesztés. A délnémet nagyvárosi régiók 
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felvázolt modelljei illeszkednek a Somlyódyné (2011) által felvázolt negyedik periódusba, 

mely szerint napjainkban a nagyvárosirégió-szintű együttműködések meghaladták a 

korábbi közigazgatási szemléletet, s a kormányzási problémákat feloldandó bizonyos 

témák köré szervezett informális partnerségek alakultak ki. 

A régiók elemzése nyomán látható, hogy azokat gazdaságuk versenyképessége, a 

területi tervezés egységesítése és a regionális együttműködés fenntartása, továbbfejlesztése 

foglalkoztatja elsősorban. A nagyvárosi régiókban példaértékűen valósul meg a város és 

vidék együttműködése, továbbá a politikai, gazdasági, tudományos és kulturális szféra 

kooperációja. A nagyvárosi régió a lakosság és a befektetni kívánók számára igyekszik 

olyan szolgáltatásokat biztosítani, melyek hosszú távon hozzájárulnak a régió fenntartható 

fejlődéséhez. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy az együttműködések sikerességéhez az 

európai uniós, a németországi és a tartományi kormányok hathatós anyagi támogatására is 

szükség van. 

Érdekes összefüggéseket vázolhatunk fel, amennyiben az egyes nagyvárosi régiók 

aktivitását vetjük össze különböző tényezőkkel kapcsolatban. Elmondható, hogy a nem 

tartományi székhelyű, továbbá nem felülről létrehozott régiók aktívabbak, míg a müncheni 

és stuttgarti létrehozásukat követően hosszú évekig nem mutattak aktivitást, s a stuttgarti
41

 

ma sem igazán működik aktívan a nagyvárosi régió szintjén. Azokban az időkben, amikor 

a két tartományi székhely körüli együttműködés vegetált, a nürnbergi és a rhein-neckari 

régiós egyesületek küzdöttek azért, hogy nagyvárosi régió státuszt kapjanak. 

5.7 Európai járműipari központok 

Az alábbi fejezetben néhány kiválasztott európai járműipari központ elemzésének 

eredményeit mutatom be. A fejezet első részében három délnémet központ részletes 

elemzése valósul meg (Ingolstadt, Sindelfingen, Neckarsulm), melyek területileg 

kapcsolódnak az előző fejezetben bemutatott nagyvárosi régiók valamelyikéhez. A fejezet 

második felében pedig áttekintem az európai járműipari központokkal kapcsolatos kutatási 

eredményeket, melyeket egy közelmúltbeli, általam vezetett kutatási program keretében 

sikerült feltárni. A fejezet célja, hogy nemzetközi kitekintésben vizsgálja az európai 

járműipari központokat, különös tekintettel azok gazdaságfejlesztési folyamataira, 

szereplői együttműködéseire annak érdekében, hogy a disszertáció záró részében releváns 

                                                           
41

 Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a Stuttgarti Nagyvárosi Régiót alkotó régiók a maguk szintjén 

aktívan, gyakran közvetlenül választott testületeken keresztül széles kompetenciával végzik feladatukat. A 

stuttgarti szerveződés jó példája annak, hogy egy nagyvárosi régió is többszintű, egyre táguló terekkel bír. 
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megállapításokat tehessünk a győri járműipari térség együttműködési rendszereivel 

kapcsolatban. 

5.7.1 Ingolstadt 

Ingolstadt város Németországban, Bajorországban fekszik. A város területe 134 

km
2
, lakossága mintegy 127 000 fő. A város lakossága a XX. században jelentős 

növekedésen ment keresztül: míg az 1910-es években 25 000 lakossal rendelkezett, 1945-

ben pedig 34 000 fővel, addig a népesség létszáma 1960-ban elérte az 55 000 főt, 1975-re 

pedig 89 000 főre növekedett. Ingolstadt történetét áttekintve elmondható, hogy a város 

több időszakban is jelentős funkciókat látott el, azonban egy-egy fegyveres összeütközés 

után kénytelen volt újra és újra meglehetősen nehéz szituációból felemelkedni. Ingolstadt 

már 1472-ben egyetemi város volt, s évszázadokon keresztül kiemelkedő védelmi 

funkcióval rendelkezett jól felszerelt erődítménye révén. A napóleoni háborúk során 

ugyanakkor védelmi funkciója meggyengült, az ingolstadti vár szinte teljes egészében 

megsemmisült. Emellett további nehézséget jelentett, hogy 1800-ban az egyetemet 

Landshut városába költöztették (ahonnan aztán 1826-ban Münchenbe került). A XIX-XX. 

században a város megközelíthetősége jelentősen javult: 1869-ben megépítették az 

Ingolstadtot Nürnberggel összekötő vasútvonalat, 1938-ra pedig már autópálya kötötte 

össze a várost a tartományi fővárossal, Münchennel. A II. világháborúban a város komoly 

károkat szenvedett. A háború utáni évtizedekben ugyanakkor Ingolstadt is fontos 

kedvezményezettje és résztvevője volt az ún. „német gazdasági csodának”: a járműgyártás 

révén a város gazdasági teljesítőképessége jelentősen növekedett, s ezzel párhuzamosan a 

város lakosságszáma is intenzíven megnőtt: Ingolstadt 1989-ben hivatalosan is a 

nagyvárosi kategóriába lépett akkor 100 000 fős lakosságszámával. Mindamellett, hogy a 

városban újra megindult a felsőoktatási képzés, Ingolstadtot folyamatos városfejlesztés 

jellemezte: bővült a közlekedési infrastruktúra, városrehabilitációs programok zajlottak, s 

sikerült korszerűsíteni a sportinfrastruktúrát is. A XX. század második felének gazdasági 

felemelkedése magával hozta a külföldi munkavállalók letelepedését is. Míg a II. 

világháború végén mindössze 600 külföldi személy élt a városban, ez a szám 1973-ban már 

meghaladta a 10 000-et, napjainkban pedig közel 19 000 külföldi állampolgárságú személy 

él a városban. (Stadt Ingolstadt 2013b) A városfejlődés és a gazdaság fejlődése 

természetesen kéz a kézben járt az elmúlt évtizedekben, s nincs ez máshogy napjainkban 

sem: a városi költségvetés bevételei között továbbra is meghatározó az iparűzési adóból 

származó bevétel. Ingolstadt 2013-as költségvetése bevételi oldalának közel 50%-át, 
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mintegy 232 millió eurót jelentett ez az adónem. Az elmúlt évekre visszatekintve 

elmondható, hogy a város iparűzésiadó-bevétele folyamatosan növekedett, s azt nem 

érintette negatívan a 2008-as gazdasági válság sem. Az iparűzési adóból származó bevétel 

2006-ban még csak a költségvetés 30%-át tette ki, az elmúlt évek folyamatos növekedése 

által ma pedig már az említett közel 50%-ot jelenti. (Stadt Ingolstadt 2013a) 

5.7.1.1 Az AUDI AG és Ingolstadt 

 Az AUDI járműgyártó vállalat gyökerei az 1800-as évek utolsó évtizedére nyúlnak 

vissza. A vállalatot szimbolizáló négy karika ugyanis az 1932-es fúzió négy részt vevő 

vállalatát szimbolizálja: az 1899-ben Kölnben alapított Horch vállalatot, az 1909-ben 

Zwickauban létrehozott Audi Automobilwerke GmbH-t, az 1885-ben Chemnitzben 

alapított Wanderer AG-t és a szintén Chemnitzben 1902-ben létrehozott DKW céget. A 

négy vállalat összefogása révén 1932-ben jött létre az Auto Union AG. A konszern a II. 

világháború előtti évtizedben komoly piaci szereplővé vált, s egyszerre tudta kiszolgálni a 

motorkerékpárok, továbbá az alsó, közép- és luxuskategóriájú személygépjárművek 

gyártását. (audi.de 2013d) A II. világháborút követően az Auto Union AG a szovjet 

megszállási övezetbe került, s államosították. A gyár vezető dolgozói Ingolstadtba 

vándoroltak, ahol már 1945-ben megnyitottak egy pótalkatrészek forgalmazásával 

foglalkozó telepet. Az Auto Union GmbH 1949-ben jött létre a városban, s a háború utáni 

igényeket kielégítve elsősorban tehergépjárművek előállításával foglalkozott. 1959-re az 

ingolstadti cég a Daimler-Benz AG 100%-os tulajdonú leányvállalata lett. (audi.de 2013e) 

A vállalat 1969-ben fúzióra lépett a neckarsulmi székhelyű NSU Motorenwerke AG-vel, s 

létrejött az Audi NSU Auto Union AG Neckarsulm székhellyel. 1985-ben a cég életében 

Ingolstadt számára kedvező változások zajlottak le: a vállalatot AUDI AG-re nevezték át, 

székhelye pedig Ingolstadtba került. (audi.de 2013c) Ez a változás eredményezte, hogy 

mára Ingolstadt az AUDI AG legnagyobb gyártókapacitással és foglalkoztatott 

munkaerővel rendelkező telephelye s egyben központja. 

 Az AUDI ingolstadti üzeme 2,7 millió m
2
-en helyezkedik el, s 2012. év végén a 

foglalkoztatottak száma meghaladta a 35 ezer főt. Az AUDI ingolstadti üzemében állítják 

elő többek között az AUDI A3, A4, Q5 és TT modelleket. Az üzemben 2012-ben több 

mint 550 000 személygépkocsit gyártottak. (audi.de 2013b) Az AUDI AG ma 

világviszonylatban több termelési központtal is rendelkezik, melyek: Neckarsulm 

(Németország), Győr (Magyarország), Csangcsun (Kína), Brüsszel (Belgium), Aurangabad 

(India), Pozsony (Szlovákia), Martorell (Spanyolország) és Jakarta (Indonézia). Az AUDI 
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világszintű termelési adatait tekintve (2012-ben összesen 67 000 munkavállaló, 1,5 millió 

legyártott személygépkocsi, 1,9 millió legyártott motor) kijelenthető, hogy az ingolstadti 

üzem továbbra is fontos központi szereppel bír: a vállalatnál foglalkoztatott munkatársak 

52%-a, míg a legyártott járművek 37%-a a bajor városhoz köthető. (audi.de 2013a) 

5.7.1.2 Gazdasági környezet 

 Ingolstadt városa mára fontos járműipari központtá vált, s számtalan tényező 

bizonyítja, hogy rendkívül jó gazdasági környezetet tud biztosítani a területén működő 

vállalkozások számára. Az alábbiakban feltárjuk Ingolstadt gazdasági erejének fő forrásait, 

s ezek részeként bemutatjuk azt a komplex intézményrendszert, mely biztosítja a gazdaság 

fejlesztésének szervezeti hátterét. 

 Ingolstadt elérhetősége rendkívül kedvező: a Müncheni Nagyvárosi Régió részeként 

a város betagozódik a kiemelkedő bajorországi közlekedési hálózatba, így autópályán, 

valamint gyorsvasúton is elérhető. Fontos lehetőséget jelent továbbá az ingolstadt-

manchingi repülőtér, mely képes kiszolgálni a városban működő vállalatok és azok 

vezetőinek igényeit a légiközlekedéssel kapcsolatban. A város gazdasági növekedése 

töretlen: a főszereplőként jelen lévő járműipar, annak zászlóshajója, az AUDI AG és 

beszállítói köre fontos szerepet játszanak a gazdasági prosperitás megőrzésében. A 

járműipar mellett ugyanakkor kiemelendő a kisipar is, továbbá az egyre inkább feltörekvő 

szolgáltató szektor. További fontos erőssége a városnak, hogy a gazdaság számtalan 

területén központi szerepet tud betölteni, így pl. a kereskedelem és a logisztika területén is. 

A humán területek is hangsúlyosak a település életében: Ingolstadt a régió legjobban 

felszerelt központi kórházával rendelkezik, mely az orvostudományban ismert 

legmodernebb módszereket alkalmazza. Ingolstadt a szabadidő tartalmas eltöltésének is 

fontos helyszíne, különösen az óváros nyújtotta tevékenységek, a kultúra, a sport és a divat 

területén. 

Az ingolstadti járműipari központ a gazdaság valamennyi szereplője számára 

igyekszik megfelelő gazdasági környezetet kialakítani. A város önkormányzata a 

gazdasági vonzerő növelésére külön gazdaságfejlesztési társaságot hozott létre IFG 

Ingolstadt néven. A társaság feladata, hogy Ingolstadt mint gazdasági telephely vonzerejét 

folyamatosan szinten tartsa, növelje, s aktív szerepet vállaljon a vállalkozóbarát környezet 

kialakításában. Az önkormányzati társaság ingyenes szolgáltatásai között szerepel az 

információnyújtás, a letelepedni kívánó vállalatok számára történő tanácsadás, a gazdasági 

tevékenységek folytatására alkalmas területek értékesítésében való közreműködés, továbbá 
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az egyes jelen lévő vállalatok közötti kapcsolatok előmozdítása. Az IFG Ingolstadt emellett 

szoros kapcsolatban áll az ingolstadti járműipari beszállítói parkkal, továbbá az ingolstadti 

logisztikai központtal. (IFG Ingolstadt AöR 2012) 

Az ingolstadti logisztikai központ (Güterverkehrszentrum Ingolstadt [GVZ]) 

szintén fontos szereplője a város gazdasági életének. A központ 1995-ben került 

kialakításra mintegy 83 hektáron, az AUDI közvetlen szomszédságában. A logisztikai 

központ előnyei közé tartozik az AUDI-gyár közelsége, továbbá a közúti és a vasúti 

összeköttetések magas színvonala (a logisztikai központ vasúti csomópontja 

kamionterminállal is rendelkezik). A központ területén 12 csarnokban főként 

összeszereléssel, logisztikával és szolgáltatásokkal foglalkozó kis- és középvállalkozások 

működnek, de megtalálható egy négycsillagos szálloda is a központ területén. A logisztikai 

központban jelenleg mintegy 4200 munkavállalót foglalkoztatnak, s a város kedvező 

foglalkoztatási adataiban, a meglévő vállalatok helyben maradásában és újak 

megtelepedésében kiemelt szerepet játszik az intézmény. (IFG Ingolstadt AöR 2013) A 

logisztikai központ filozófiája, hogy a termelési folyamatokban egyre inkább a „Just-in-

Sequence”
42

 elve a meghatározó, s ennek fontos helyszíne az ingolstadti logisztikai 

központ. A beszállítók és az AUDI AG közti rövid szállítási távolságok, a beszállítók 

közvetlen közelsége, a központban szolgáltatást nyújtó szállítmányozó vállalatok 

tevékenysége nagyban hozzájárul a gazdasági teljesítmény növekedéséhez, a gazdasági 

kibocsátás erősítéséhez. Mindemellett a GVZ területén hangsúlyosak az ökológiai 

szempontok, így pl. a napenergia használata, a legmodernebb építési technológiák 

alkalmazása. 

Az IFG Ingolstadt az elmúlt években számtalan projektet indított útjára annak 

érdekében, hogy a várost még vonzóbb gazdasági telephellyé tegye. Ezek közül az egyik 

legnagyobb volumenű munka az ingolstadti logisztikai központ bővítése, a tulajdonképpeni 

GVZ II. kialakítása. A központ a folyamatban lévő fejlesztés révén három új csarnokkal 

bővül, melyek beruházója az LGI GmbH (az IFG Ingolstadt és az AUDI AG közös cége). 

2010-2011-ben két csarnok került kivitelezésre, 2014-ben pedig a harmadik. A beruházás 

teljes költsége 180 millió euró volt, melyet a bajor állam, Ingolstadt városa és az AUDI 

                                                           
42

 A Just-in-Sequence modell lényege, hogy a járműipari vállalat beszállítói a gyár közvetlen közelségében 

találhatók, s az egyes alkatrészek leszállítása a szerelési sorrendnek megfelelően történik, azoknak a beépítés 

időpontjában kell rendelkezésre állniuk, tovább csökkentve ezáltal a logisztikai és szállítási költségeket. 

Ennek a folyamatnak szerves része a vállalatközi teamek működése is. Ld. bővebben: dr. Garai Tamás: „Just-

in-Time” helyett „Just-in-Sequence”, 

http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/logisztika/2002/03/0310.pdf. Letöltés: 2013. augusztus 

27. 

http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/logisztika/2002/03/0310.pdf
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közösen állt. A 35 hektárnyi területen, 132 ezer m
2
-nyi épületben kb. 2200 új munkahely 

jött létre, s emellett a projekt keretében 3 km új út és 2,2 km új vasútvonal került 

kialakításra. (IFG Ingolstadt AöR 2013) Szintén a bővítés része volt az AUDI AG új 

médiaközpontjának megépítése, mely a vállalat nyomdájának, postai részlegének és a 

központi archívuma egy részének ad otthont mintegy 100 új munkahelyet teremtve. A 

GVZ másik fejlesztési irányát egy új kongresszusi központ kialakítása jelenti, s 1000 m
2
-

nyi multifunkcionális konferenciaközpont létrehozását foglalja magában. Ehhez 

csatlakozva kerül kialakításra egy 800 személygépkocsi befogadására alkalmas 

mélygarázs, valamint az AUDI Akadémia új többszintes, oktatási célokat szolgáló épülete. 

A szervezet távlati céljai között szerepel a vasútnál található parkolóház bővítése, egy 

mélygarázs felújítása, valamint a vasúti gyalogos aluljáró meghosszabbítása. A logisztikai 

park gazdasági fejlesztésein túl kulturális projekteket is menedzsel az IFG, így pl. az 

egykori öntödeépület modern művészeti múzeummá való átalakítása, valamint a vasúti 

pályaudvaron található használaton kívüli csarnokok kulturális központtá alakítása, 

kiállítóterek és koncerttermek létrehozásával. (ingolstadt.de 2013b) 

 

17. ábra: Gazdasági övezetek Ingolstadtban 

 

Forrás: IFG Ingolstadt AöR: Ingolstadt an der Donau. Wirtschaftsstandort.  Ingolstadt, 2012. 10. o. 

Szintén az IFG által jött létre az SE-Park Ingolstadt nevet viselő kompetencia-

központ, mely azt a célt szolgálja, hogy egy területen koncentrálja a járműipari cégek 
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kutatás-fejlesztési tevékenységét. A központ jelenleg 17 járműipari beszállító számára 

biztosít helyszínt és együttműködési lehetőséget a kutatás-fejlesztés területén, melyet a 

résztvevők hálózatos együttműködése tovább erősít. (ingolstadt.de 2013a) 

További innovatív kezdeményezést jelent az Existenzgründerzentrum (EGZ), mely 

vállalkozásfejlesztési központként funkcionál. Az EGZ lényege, hogy szakmai tanácsokat 

nyújtson a vállalkozást beindítani tervezők számára, legyen szó a vállalat megalapításáról, 

a megfelelő telephely megtalálásáról, a pénzügyi finanszírozási lehetőségekről stb. A 

központ segítséget nyújt a leendő vállalkozó számára a megfogant ötlet gyakorlati 

alkalmazásában: az ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatában, a vállalati koncepció és a 

pénzügyi terv kidolgozásában. Ezt követően az üzleti terv kidolgozása, a lehetséges 

pénzügyi támogatások felkutatása jelent feladatot az EGZ számára. A szervezet emellett 

hozzájárul a technológiatranszferhez is: igyekszik közvetíteni a frissen alakult 

vállalkozások és a már meglévő kutatóközpontok, felsőoktatási intézmények között, 

továbbá támogatást nyújt az induló vállalkozás kontrollingrendszerének felépítésében is. 

(egz.de 2013) Mindemellett az EGZ kedvezményes bérleti lehetőséget is biztosít az 

újonnan alakult vállalkozások számára a központ jól felszerelt épületeiben mintegy 4000 

m
2
-es területen (irodákban, műhelyekben, raktárakban stb.). Mára a központ több mint 150 

sikeres vállalatalapításon van túl, s jelenleg 70 vállalkozás számára biztosít telephelyet 

mintegy 300 munkavállaló foglalkoztatását segítve ezzel. (IFG Ingolstadt AöR 2012) A 

központban meglehetősen magas a fluktuáció, hiszen a felívelő vállalatok rövid idő után új 

helyszínt keresnek vállalkozásuknak a fejlődés nyomán jelentkező megnövekedett 

helyigény miatt. A jelen lévő vállalatok jelentős része a járműipar területén tevékenykedik, 

de megtalálhatók a műszaki, építészeti, tanácsadó, IT, valamint jogi és marketingterületek 

képviselői is. A központ fontos partnerei a kereskedelmi és iparkamarák, a kisipari 

kamarák, valamint azon már működő vállalkozások, melyek fantáziát látnak egy induló 

vállalkozásban, s hajlandóak abban anyagilag is részt vállalni. Az induló vállalkozások 

másik fontos finanszírozási lehetőségét a régióban működő pénzintézetek jelentik. A 

központ számtalan ingyenes szolgáltatást nyújt partnerei részére: üzletember-találkozókat, 

továbbképzéseket szerveznek, biztosítják a tárgyaló- és konferencia-helyiségeket, továbbá 

a kommunikációs költségek (telefon, posta, szervezés) egy részét is átvállalják. (Stelzer 

2007) 

Ingolstadt városa a telekommunikáció területén is rendelkezik önkormányzati 

társasággal: a COM-IN nevű vállalat 1998-ban alakult, s mára a térség egyik legfontosabb 
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telekommunikációs szolgáltatójává vált. A vállalat alapításkori fő célja az AUDI AG és 

partnercégei közötti adatátvitel magas szintű biztosítása volt. Mindehhez kialakításra került 

a városban egy modern, üvegszálas technológiával működő adatátviteli hálózat, mely 

napjainkban is folyamatos bővítés alatt áll. Időközben a világ vezető telekommunikációs 

vállalataival alakított ki partneri viszonyt a COM-IN, csatlakoztatva ezzel hálózatát a 

világot átszövő telekommunikációs kapcsolatrendszerhez. 2012 óta a vállalat már nemcsak 

cégek, hanem magánszemélyek számára is nyújt szolgáltatást a telefon, kábeltelevízió és 

internet területén. (comingolstadt.de 2013) 

Az ábrán látható, hogy a város gazdasági övezetei a belvárost övező gyűrűben 

helyezkednek el: míg az évtizedekkel ezelőtt kijelölt területek a város északi részén, az 

AUDI AG üzemének közvetlen környezetében kerültek kialakításra, addig mára már ez a 

gyűrű csaknem „bezárul”, hiszen a város keleti határán az „Äußere Manchinger Straße” 

gazdasági övezet, délen pedig a „Zuchering-Weicherfeld” gazdasági övezet várja a 

vállalkozásokat. (9. ábra) 

A fentiek alapján elmondható, hogy Ingolstadt városa aktívan részt vesz a város 

vállalkozások számára való minél vonzóbbá tételében, s számtalan olyan megoldást 

alkalmaz, mely a térség versenyképességének erősítését szolgálja. A város új innovatív 

kezdeményezések alkalmazásával jól kamatoztatja a terület adottságait 

(megközelíthetőség, ipari hagyományok). Az önkormányzat számára nem kérdéses a helyi 

gazdaságban való aktív ösztönző szerep betöltése. Ingolstadt a logisztikai park 

kialakításával és fejlesztésével elősegíti a gazdaság fejlődésének fenntarthatóságát. Saját 

gazdaságfejlesztő vállalatán keresztül segíti a letelepedni kívánó cégeket, s beruházóként is 

részt vállal a gazdasági infrastruktúra fejlesztésében. A kutatás-fejlesztés ösztönzése 

többek között az SE-Park létrehozásában öltött testet. Az önkormányzat ugyanakkor 

hangsúlyt fektet az induló gazdasági szervezetek támogatására is: a vállalkozásfejlesztési 

központ nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mind a járműgyártás, mind pedig más ágazatok 

terén új gazdasági szereplők jelenjenek meg a városban, ezzel is elősegítve a 

munkahelyteremtést és a gazdasági kibocsátás növekedését. Érdemes kiemelni a város 

tulajdonában lévő telekommunikációs vállalatot, mely jól mutatja, hogy a hagyományos 

közszolgáltatásokban (pl.: víz, távhő, lakhatás stb.) való részvétel mellett az 

önkormányzatoknak lehetőségük van a modern világ kihívásait szem előtt tartó 

szolgáltatások biztosítására is. Látható, hogy a gazdasági élet motorjával, az AUDI AG-vel 

szoros együttműködésben történnek a fejlesztések, a közös beruházások pedig mind a 
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város, mind pedig a járműgyártó vállalat gazdasági lehetőségeit növelik. Elmondható, hogy 

a város komoly erőfeszítéseket tesz a gazdasági szereplők igényeinek kielégítése 

érdekében, s az infrastrukturális fejlesztésekkel, az innovatív kezdeményezések 

támogatásával Ingolstadt gazdasági életében jelentős katalizátorszereppel bír. 

5.7.1.3 Felsőoktatási kínálat 

 Napjainkban egy város dinamikus fejlődéséhez a kiváló gazdasági adottságok 

mellett nagyban hozzá tud járulni egy, főként a gazdasági szereplők igényeit kielégíteni 

hivatott, jól szervezett felsőoktatási struktúra. Az alábbiakban megvizsgáljuk Ingolstadt 

legjelentősebb felsőoktatási intézményeit, külön is kitérve az állami és egyházi fenntartású 

intézményekre, továbbá azokra az együttműködésekre, melyek az AUDI AG és a régió 

felsőoktatási intézményei között működnek. 

 Ahogy már említettük, Ingolstadt városa már a XV. században egyetemi város volt, 

így a felsőoktatás és a tudományos képzés a város történetétől nem idegen. Napjainkban a 

város legmeghatározóbb felsőoktatási intézménye az ingolstadti műszaki főiskola 

(Technische Hochschule Ingolstadt).  A főiskolát 1994-ben hozták létre, melynek célja a 

gazdaság- és a műszaki tudományok gyakorlati képzés keretében történő oktatása, vagyis 

az alkalmazott tudományok megjelenítése. A főiskola profiljában fontos szerepet játszik a 

duális képzés, azaz a hallgatók az elméleti oktatással párhuzamosan szakmai gyakorlatot is 

végeznek, elősegítve ezzel a megtanultak gyakorlati alkalmazását. Az intézmény keretében 

működő alkalmazott tudományok intézete (Institut für Angewandte Forschung) fontos 

szerepet játszik a főiskola tudományos kutatásaiban: kutatóközpontként több területen is új 

innovációk kialakítására törekszik. A továbbképzés területén fontos szerepet játszik a 

főiskola tudományos továbbképzéssel (felnőttképzéssel) foglalkozó intézete (Institut für 

Akademische Weiterbildung). A mintegy 4500 hallgatóval rendelkező intézmény campusa 

folyamatosan fejlődik. (thi.de 2012) 

 A város felsőoktatási palettájának további fontos része az eichstätt-ingolstadti 

katolikus egyetem (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), mely a városban 

elsősorban a gazdaságtudomány művelésével foglalkozik. Az egyetem eichstätti központja 

1980-ban jött létre, hivatalossá téve a város 450 esztendőre visszanyúló felsőoktatási 

hagyományait. Az intézmény 2001 óta viseli mindkét város nevét, az Ingolstadtban 

működő kar ugyanis addigra folyamatosan megerősödött, s mára az egyetem hallgatóinak 

több mint negyedét adja. (ku.de 2012b) A gazdaságtudományi kart 1989-ben hozták létre 

Ingolstadtban, s a gazdaságtudományi oktatás és képzés mellett nagy hangsúlyt fektettek a 
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gazdaság- és vállalkozói etika oktatására is, mely a fenntartó katolikus egyház részéről a 

legmesszebbmenőkig elvárható és érthető. A kar több újításban is élen járt 

Németországban, így pl. elsőként hozott létre külön tanszéket a 

szolgáltatásmenedzsmentre, s az elsők között akkreditált MBA-képzést is. (ku.de 2012a) 

Az egyházi intézmény a városban meghatározó szerepet játszik a nem műszaki 

tudományok területén. 

 Szintén Ingolstadt felsőoktatási kínálatát szélesítik azok az együttműködések, 

melyeket az AUDI AG alakított ki a környező felsőoktatási intézményekkel
43

 annak 

érdekében, hogy a vállalat számára fontos területeken kooperáció alakuljon ki a 

cégcsoport és a tudományos élet szereplői között. Noha ezen együttműködések nem 

kizárólagosan Ingolstadtban működnek, a kutatási eredmények nagy részét itt mutatják be 

és hasznosítják, különböző szemináriumok keretében. Az együttműködés révén létrejöttek 

a részt vevő egyetemek ingolstadti intézetei, melyek a már említett SE-Parkban kaptak 

helyet, fontos szerepet játszva az ingolstadti tudományos potenciál erősítésében. A 

műszaki tudományok terén az AUDI egyik legfontosabb partnere a müncheni műszaki 

egyetem (Technische Universität München). A közösen működtetett ingolstadti intézet 

(INI.TUM) fontos regionális tudásközpontot jelent mindkét szereplő számára, ahol a 

tudomány és a gyakorlat egymást formálják, és ahol a járműgyártás legmodernebb kutatási 

projektjei zajlanak. A fiatal mérnökök által végzett kutatások főként a mechatronika, a 

szimuláció és a gyártástechnológia területét fedik le. A 2003-ban létrehozott intézet jól 

mutatja a város, a felsőoktatás és a gazdaság szoros együttműködését: a müncheni műszaki 

egyetem számára fontos volt az ingolstadti regionális tudásközpont létrehozása, ennek 

fenntartható működtetését kutatási megbízásokkal az AUDI AG biztosítja, míg a város a 

működéshez szükséges helyszínt és tárgyi eszközöket bocsátotta az INI.TUM 

rendelkezésére.
 

(ini.tum.de 2012) Szintén a műszaki tudományok terén fontos 

együttműködő partner az erlangen-nürnbergi Friedrich-Alexandre egyetem (Friedrich-

Alexandre Universität Erlangen-Nürnberg), illetve a vele közös intézet (INI.FAU). Az 

együttműködés hangsúlyos területei a műszaki informatika, az adatelemzés és a jármű-

elektronika. Kutatásokat folytatnak továbbá a biztonságtechnika és a hibrid hajtás területén 

is. (ini.fau.de 2012)  

                                                           
43

 Fontos megjegyezni, hogy az AUDI egyes járműipari központjaihoz kapcsolódva Európa-szerte folytat 

együttműködéseket a helyi tudományos élet szereplőivel, így pl. a győri Széchenyi István Egyetemmel 

létrehozott AUDI-tanszékcsoporton keresztül, illetve Neckarsulmban a stuttgarti egyetemmel. 
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Az elektromos hajtás, a járműelektronika, továbbá a vezetést segítő elektronikai 

rendszerek területén az AUDI AG kiemelkedő partnere a Bundeswehr müncheni egyeteme 

(Universität der Bundeswehr München). 2011 óta zajlik közös munka az intézetben 

(INI.Uni.Bw), ahol az említett témákban főként doktoranduszokból álló kutatócsoportok 

segítik az új innovációk létrehozását. (unibw.de 2012) Ugyanakkor nemcsak a műszaki 

tudományok szerepelnek az ingolstadti intézetek kínálatában, hanem a 

társadalomtudományok is hangsúlyosan képviseltetik magukat. A müncheni Ludwig-

Maximilian egyetemmel (Ludwig-Maximilians-Universität) közösen létrehozott INI.LMU 

fontos célkitűzése, hogy a gyártástechnológia egyes humán területein járuljon hozzá új 

tudományos eredmények létrehozásához. A gyakorlatban doktoranduszok kutatásait 

támogatja anyagilag az AUDI AG, akik kutatásukat egy müncheni professzor felügyelete 

alatt végzik, s számukra a vállalat középvezetői is segítséget nyújtanak a gyakorlati 

kérdéskörök megismerésében. A kutatott témák középpontjában a munkafolyamatokban 

részt vállaló ember és teljesítőképességének biztosítása áll, a folyamatban lévő kutatások 

az egészségmenedzsment, a marketing, a vállalati kultúrák különbözőségei, az egyéni 

felelősségvállalás és a különböző életkorú személyekből álló csoportok teljesítménye 

területén zajlanak. (ini.uni-muenchen.de) A már említett eichstätt-ingolstadti katolikus 

egyetem is része az AUDI AG partneri körének. Az INI.KU főként gyakorlatorientált 

témákkal, így a vezetés és szervezés, továbbá a személyzeti ügyek és marketing területén 

végez kutatásokat a járműipari vállalat támogatásával. (ini-ku.de 2012) 

 Látható, hogy az ingolstadti felsőoktatási kínálatot három fontos szereplő határozza 

meg: a műszaki tudományok terén az állam által fenntartott főiskola, míg a humán 

területen az egyházi fenntartású egyetem, a gyakorlatorientált kutatási programokat pedig 

az AUDI AG felsőoktatási intézményekkel kialakított széles körű partnersége biztosítja. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a város és a gazdasági élet főszereplőinek együttműködése 

révén ez a kínálat folyamatosan bővül és fejlődik. Aláhúzni érdemes azt is, hogy noha a 

kutatások nagy része a járműiparhoz köthető, koránt sincs arról szó, hogy a műszaki 

tudományok valamiféle kizárólagosságot élveznének. Mint láthattuk, meghatározóak a 

járműgyártáshoz kapcsolódó természettudományos kutatások, ugyanakkor jelentős 

szerepet játszik a társadalomtudomány is, ezáltal biztosítva az egyes aktuális folyamatok 

komplex megközelítését. Vagyis az ingolstadti járműipari modell fontos eleme a 

diverzifikált felsőoktatási kínálat. A városban jelen lévő tudományos potenciál a fent 
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részletezett együttműködések révén folyamatosan növekszik, s ezáltal nő Ingolstadt 

tudományos életben betöltött szerepe és hallgatókat, doktoranduszokat vonzó képessége is. 

 

5.7.1.4 Regionális kapcsolatok 

Az ingolstadti régió, mely a Müncheni Nagyvárosi Régió (Europäische 

Metropolregion München) része, Bajorország középső részén fekszik, s a 18 bajor 

tervezési régió egyike. Mintegy 2900 km
2
-en több mint 460 000 ember él a régió területén, 

melynek központja Ingolstadt. A régió három járásból (Eichstätt, Neuburg-

Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d. Ilm) és Ingolstadt járási jogú városból áll. A regionális 

szintű együttműködést, tervezést több szervezet hivatott segíteni, így az ingolstadti régió 

tervezési szövetsége (Planungsverband Region Ingolstadt, [PRI]) és az ingolstadti régió 

regionális irányítására létrejött kezdeményezés egyesülete (Initiative Regionalmanagement 

Region Ingolstadt e.V., [IRMA]).  (region-ingolstadt.bayern.de 2012a) 

18. ábra: Az ingolstadti régió elhelyezkedése a bajor tervezési régiók között és a régiót 

alkotó közigazgatási egységek 

 

 

Forrás: region-ingolstadt.bayern.de: Kurzbeschreibung der Region.  

http://www.region-ingolstadt.bayern.de/region/reg10.htm.  

A PRI feladata, hogy az ingolstadti régió területfejlesztésében részt vevő szereplők 

tevékenységét koordinálja, s biztosítsa a területi tervezés és a területfejlesztés összhangját. 

Az 1973-ban felállított, ingolstadti székhelyű szervezet tömöríti az ingolstadti régió 

közigazgatási szereplőit, s kiemelt feladata a területi tervezés. A szervezet legfőbb 

http://www.region-ingolstadt.bayern.de/region/reg10.htm
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döntéshozó szerve a közgyűlés (Verbandsversammlung), melynek tagjai a járások, a járási 

jogú városok és a községek képviselői. A szervezetet az elnökség irányítja. A szövetségen 

belül fontos szakmai feladatot lát el a tervezési bizottság (Planungsausschuss), mely 

felelős az elkészítendő regionális tervek tartalmi kialakításáért. A regionális megbízott 

(Regionsbeauftragter) feladata, hogy a szövetség által meghozott döntéseket megjelenítse a 

felsőbb szintű államigazgatási egységek felé annak érdekében, hogy a területfejlesztési 

elképzelések megfelelően illeszkedjenek a tartományi és országos tervekbe. A szervezet 

adminisztratív munkáját a titkárság segíti. (region-ingolstadt.bayern.de 2012b) 

Az IRMA 2008-ban alakult meg, s a régió legfontosabb politikai és gazdasági 

szervezeteit tömöríti. Az alapítók a régió járásai és Ingolstadt városa, továbbá a régió 

legfontosabb gazdasági szereplői, így pl. az AUDI AG, az EDEKA Südbayern, a Media-

Saturn stb. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők közösen tegyenek az ingolstadti 

régió még innovatívabbá, fenntarthatóbbá és emberibbé tételéért. A jelenleg 24 tagú, 

immáron az építőipar, a sport és más területek képviselőivel kibővült együttműködés a 

régió sikeressége érdekében végzi munkáját, s példát mutat az egyes szférák képviselői 

közötti együttműködésre is. Az IRMA három fő célkitűzés mentén tevékenykedik: 

egyrészt szeretné elérni, hogy az élethosszig tartó tanulás minél nagyobb mértékben 

érvényesüljön a régióban, s ehhez közös cselekvésre hívja a terület valamennyi oktatási 

intézményét. Másrészt, a gazdaság még versenyképesebbé tétele érdekében olyan fórumot 

teremt, melynek keretében a politikai döntéshozók és a gazdasági szakemberek közösen 

tudnak fellépni a gazdaságfejlesztés érdekeit szem előtt tartva. Harmadrészt, további fontos 

célkitűzés a régió egyedülállóan jó helyzetének bemutatása, megismertetése 

Németországgal és a világgal. Ennek érdekében a kezdeményezés rendszeresen saját 

magazint jelentet meg. Az egyesület vezetőségében a gazdaság és a politika képviselői 

fele-fele arányban képviseltetik magukat. (ingolstadtlandplus.de 2013) 

Látható, hogy Ingolstadt több területen is a regionális együttműködés központjának 

számít, s ezek az együttműködések az ingolstadti gazdasági központ folyamatos 

fejlesztésére irányulnak. Pozitívan értékelendő, hogy nemcsak a területi tervezés szintjén 

történik együttműködés a város és környezete között, hanem a gazdasági élet szereplőit is 

bevonva igyekeznek a térség számára olyan perspektívát felvázolni, mely a jövőben is 

biztosíthatja a terület prosperitását. A két bemutatott együttműködés közti gyakorlati 

együttműködést az is mutatja, hogy mindkettő élén ugyanaz a személy áll. 
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 Elmondható, hogy Ingolstadt város történetében, fejlődésében kiemelt szerepet 

játszik a világ egyik legnagyobb járműgyártó vállalata, az AUDI AG. A második 

világháború, az azt követő hidegháborús viszonyok révén Ingolstadtba települt vállalat 

1945 után meghatározó szereplője lett a várostérség gazdasági életének, s mint ilyen, 

fontos katalizátorszerepet töltött be a beszállítók letelepedésében és a gazdasági növekedés 

beindításában. A városfejlesztésre fordítható összegek ma is nagy részben a beszedett 

iparűzési adón keresztül realizálódnak. Hangsúlyozni érdemes, hogy mára Ingolstadtban a 

gazdasági tevékenység folytatásához szükséges kritériumok magas minőségben állnak 

rendelkezésre, legyen szó megközelíthetőségről, gazdaságfejlesztésről, felsőoktatási 

kapcsolatokról stb. 

 Ingolstadt mint telephely kétségtelen előnye, hogy rendkívül fejlett közlekedési 

infrastruktúrával rendelkezik a folyamatosan fejlesztett autópálya, vasútvonal és légikikötő 

vonatkozásában. A közlekedési infrastruktúra optimalizálásával és gazdasági 

tevékenységekhez köthető szisztematikus fejlesztésével Ingolstadt mára fontos logisztikai 

csomópontként aposztrofálható. 

 A városi szerepvállalás a gazdaságfejlesztés területén példaértékű: a város 

gazdaságfejlesztési társaságán keresztül számtalan komoly beruházást hajtott végre az 

elmúlt időszakban, melyek döntő többsége a gazdasági telephelyek fejlesztését szolgálta, 

de mint látható volt, kulturális és egyéb projektek megvalósítására is sor került. Az IFG 

Ingolstadt hol önállóan, hol pedig az érdekelt gazdasági társaságokkal (elsősorban az 

AUDI AG-vel) közösen folyamatosan fejlesztette a gazdasági területeket, így a logisztikai 

központot és a K+F fontos helyszínéül szolgáló SE-Parkot is. Az új logisztikai központ 

megépítése, a csatlakozó közúti és vasúti infrastruktúra bővítésében való szerepvállalás a 

város folyamatos gazdasági növekedés szolgálatába állított tevékenységét bizonyítja. A 

meglévő kapacitások fejlesztése mellett ugyanakkor Ingolstadt az új vállalkozások 

létrehozását is támogatja vállalkozásfejlesztési központján keresztül, elősegítve ezzel a 

fiatal generáció helyben maradását nemcsak a járműipar, hanem más (elsősorban 

szolgáltatási) területek esetében is. Szintén hangsúlyozandó, hogy a hagyományos 

közszolgáltatások mellett a város saját telekommunikációs társasággal rendelkezik, mely 

jól mutatja a település helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepfelfogását. 

 A városban jelen lévő felsőoktatási kapacitás meglehetősen összetett képet mutat. 

Láthattuk, hogy műszaki területen az állam által fenntartott műszaki főiskola, míg humán 

területen az egyházi fenntartású katolikus egyetem játszik meghatározó szerepet. A 



127 
 

felsőoktatás és a K+F merőben új dimenzióját jelenti a településen az ingolstadti intézetek 

jelenléte, vagyis az AUDI AG és a régió kiemelkedő felsőoktatási intézményei 

részvételével létrejött közös kutatóközpontok. Ahogy látható volt, az önkormányzat ezen a 

területen is fontosnak érezte a közreműködést, különös tekintettel a kutatási infrastruktúra 

kialakításában való részvételre. Napjaink trendjeinek megfelelően nem bizonyult 

elegendőnek ugyanakkor a város vizsgálata, fontos azt együtt kezelni annak funkcionális 

térségével. A meglévő regionális együttműködések vizsgálata nyomán arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a területi tervezés mellett a régió vízióját megvalósítandó 

olyan komplex együttműködés jött létre, mely intézményesített formában tömöríti a 

politikai és a gazdasági szféra képviselőit, lehetőséget biztosítva a városrégió összetett 

elvek mentén történő fejlesztésére. A szereplők hangsúlyosan kezelik a régió 

élhetőségének biztosítását is, így pl. a sport, a kultúra támogatását. 

 Összefoglalva elmondható, hogy az ingolstadti járműipari központot a város aktív 

gazdaságfejlesztő tevékenysége, a helyi gazdasági életben betöltött proaktív 

szerepvállalása jellemzi, s a gazdasági élet szereplőivel, továbbá a jelen lévő felsőoktatási 

intézményekkel létrejött együttműködés révén az elmúlt évtizedekben sikerült a világ 

egyik legfontosabb gazdasági termelő központját kialakítania Bajorország szívében. 

  

5.7.2 Sindelfingen 

 

 Sindelfingen város Németország Baden-Württemberg tartományában található. A 

város területe 51 km
2
, népessége 60 500 fő. A város területén feltárt régészeti leletek 

alapján tudható, hogy a település már Kr. e. 3500-ban lakott volt, majd kelta és római 

telepesek éltek a területen. A város hivatalos megalapítására a középkorban, 1263-ban 

került sor az akkor már működő sindelfingeni apátság egyre növekvő befolyása nyomán: 

az első házakat a városban korábban létrehozott templom (Martinskirche) köré építették 

fel. Az apátságot 1477-ben ugyanakkor Tübingenbe költöztették (az ott megalapított 

egyetem jobb kiszolgálása végett), így a város fejlődése a következő századokban 

rendkívül lassan haladt. A város népessége a XVI-XVII. században mintegy 1500 fő volt, a 

népességnövekedés elmaradása miatt főleg a területet is érintő parasztfelkelések és a 30 

éves háború okolható. Az újabb fejlődési hullám a XIX. században indult, ekkor a város 

kiterjedése már meghaladta a középkori városmagot, s a szövőipar elterjedése is jelentős 

szereppel bírt a modernizációban. Megépült az új városháza és a piactér. Negatív hatással 
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volt ugyanakkor a fejlődésre, hogy a vasútépítés korszakában a vágányok elkerülték a 

várost, s helyette a szomszédos Böblingen városát csatornázták be a vasúthálózatba. A 

város szempontjából máig meghatározó járműipar megjelenése és térnyerése a 

világháborúkhoz köthető: 1915-ben hozták létre a sindelfingeni katonai repülőteret, 

melynek nyomán a Daimler-vállalat a városba telepített egy repülőgépmotor-gyártó 

üzemet. Az I. világháború végén a vállalat által foglalkoztatottak létszáma meghaladta az 

akkori sindelfingeni lakosságszámot (5600 főt). Az ezt követő időszak lakásépítési 

politikája, a második világháború okozta gazdasági konjunktúra s az abban szerepet vállaló 

Daimler-vállalat állította mai fejlődési pályájára Sindelfingent. Noha a világháborúban 

mind a város, mind pedig az üzem komoly károkat szenvedett, a második világháborút 

követően a termelés gyorsan újraindult, s a német gazdasági csodában jelentős szereppel 

bíró járműipari fejlődés egyik fontos központja lett Sindelfingen. 1945-ben a város 

lakossága még csak 8500 fő volt, ez a szám 1962-re 20 000-re, 1971-re pedig 54 000-re 

emelkedett. Mindez együtt járt külföldi vendégmunkások érkezésével, aminek 

következtében ma a sindelfingeniek 20%-a bír külföldi gyökerekkel. (Zecha 2013) 

 A város és a járműipar fejlődése szorosan összefonódott az elmúlt évtizedekben, 

hiszen a város költségvetésében jelentős tétel az iparűzési adó. Az elmúlt három évtized 

adatait áttekintve elmondható, hogy a város finanszírozása szempontjából nagyon jelentős, 

ugyanakkor - a költségvetési tervezést megnehezítő - kiszámíthatatlan az iparűzési adó 

alakulása. Az elmúlt harminc esztendő rekordéve 1986 volt, amikor 136,5 millió euró folyt 

be ebből az adónemből. 1989-ben ugyanakkor ennek már csak a fele, míg az 1990-es 

években átlagosan évi 25 millió euró. A 2000-es évek fejlődő tendenciát mutattak, az 

iparűzési adóból származó bevétel átlagosan 40 millió eurót tett ki, ám a 2008-as 

világgazdasági válság mélyen éreztette hatását: 2009-ben a város iparűzésiadó-bevétele 

negatívba (!) fordult át (-7,5 millió euró).
44

 Ebben az esztendőben a város mintegy 25 

millió eurónyi hitelt vett fel a helyzet kezelésére, melyet 2010-ben vissza is fizetett. Jól 

mutatja az egyenetlenséget, hogy 2011-ben már újra meghaladta a 100 millió eurót az ilyen 

jellegű bevétel. (Stadt Sindelfingen 2013)  

5.7.2.1 A Daimler AG és Sindelfingen 

 A Daimler AG és az autógyártás a XIX. század második fele óta két egymástól 

elválaszthatatlan fogalom. Gottlieb Daimler és Carl Benz, a személygépjármű feltalálói 

már az 1880-as évek óta rendelkeztek járműgyártó vállalatokkal, illetve voltak érdekelve 

                                                           
44

 A kieső iparűzési adóbevétel mellett az előző évi túlfizetéseket is kompenzálni kellett. 
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ilyen cégekben, melyek az 1926-ban alapított Daimler-Benz AG előfutárainak számítottak. 

A vállalat a világháborús évek konjunktúrája közepette fejlődött, s a gyártás folyamatos 

korszerűsítése révén a fogyasztók minden igényét kielégítő, felső kategóriás 

személygépjárművek gyártásában ért el komoly eredményeket. Ahogy említettük, a 

sindelfingeni gyár alapítása 1915-ben történt, míg az első gépjárművet 1919-ben 

gyártották. Noha a második világháború folyamán a németországi telephelyek mindegyike 

jelentős károkat szenvedett, az újjáépítés időszakának egyik fontos nyertese éppen 

Sindelfingen volt: 1945-ben úgy döntött a vállalat vezetése, hogy ebbe a városba telepíti a 

személygépjárművek végső összeszerelését. A cégcsoport az évtizedek folyamán fontos 

szerepet játszott a német gazdasági csodában, s a járműgyártás egyik legmeghatározóbb 

szereplőjévé nőtte ki magát világszinten. Több átalakulást és fúziót (pl. a Chrysler-

vállalattal) követően a Daimler AG napjainkban mind a személy-, mind pedig a 

tehergépjárművek gyártásában élen jár, s a világ 5 kontinensén rendelkezik 

termelőegységgel. A gépjárműgyártás mellett ma már pénzügyi, befektetési tanácsadással 

és különböző szolgáltatásokkal is foglalkozik a vállalat. (daimler.com 2014a) 

 A sindelfingeni telephely fejlődésében az 1945-öt követő fontos állomást az 

ügyfélközpont megépítése jelentette. A központ révén lehetőség nyílik a gyár 

meglátogatására, a vállalat történetét bemutató kiállítás megtekintésére, ajándéktárgyak 

vásárlására, továbbá a megvásárolt gépjármű személyes átvételére is. Szintén jelentős 

mérföldkövet jelentett a város életében, amikor 1995-ben átadták a Mercedes-Benz 

Technológiai Központot. A napjainkban is folyamatosan fejlesztett egység a vállalat 

világviszonylatban legjelentősebb kutatás-fejlesztési központja, s itt zajlik a legújabb 

modellek tervezése is. Az elmúlt évtizedek során Sindelfingenben gyártották a márka 

prémium kategóriájú járműveit, így a Mercedes C, E és S típusainak egyes szériáit. 

Napjainkban a hibrid és elektromos hajtású járművek gyártásának nagy része is itt zajlik. A 

sindelfingeni gyár világviszonylatban a Daimler AG legnagyobb termelőegysége. A 

világviszonylatban foglalkoztatott 275 000 munkavállaló több mint egytizede, mintegy 28 

000 fő dolgozik a sindelfingeni üzemben, s a világszinten gyártott 2,2 millió gépjármű 

közel 20%-a (430 000 darab) készül itt. 

 A vállalat társadalmi felelősségvállalás terén aktívan együttműködik 

Sindelfingennel. A két szereplő létrehozta az ún. „WerkStadt”-projektet, melynek lényege, 

hogy a gyár (Werk) és a város (Stadt) együttműködik különféle kulturális és 

sporttevékenységekben. A Daimler AG minden évben támogatja egy, a modern 
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művészetekhez kapcsolódó kiállítás megrendezését a sindelfingeni galériában. Az évente 

megrendezett tömegfutás (WerkStadt-Lauf) pedig útvonalán keresztül szimbolikusan is 

összeköti az üzemet és a várost, hiszen a résztvevők a gyár bejáratától indulva mintegy 11 

km-t futnak, keresztül a városon. (daimler.com 2014b) 

 

5.7.2.2 Gazdasági környezet Sindelfingenben 

 Sindelfingen Európa gazdaságilag egyik legjobban fejlődő nagyvárosi régiójában, a 

Stuttgarti Nagyvárosi Régióban (Metropolregion Stuttgart) fekszik. A város közvetlenül 

szomszédos Stuttgart városával, továbbá a vele nagyjából azonos méretű Böblingennel. A 

gazdasági környezet alakításában így jellemzően nem egyedüli szereplőként, hanem a 

környező településekkel - és természetesen a jelenlévő vállalkozásokkal - közösen vesz 

részt. A földrajzi elhelyezkedés mellett a város megközelíthetősége is optimális: 

autópályán közvetlenül is elérhető, gyorsvasúti vonalával közvetlenül kapcsolódik a 

stuttgarti pályaudvarhoz, továbbá a stuttgarti nemzetközi repülőtér közelsége szintén 

előnyöket jelent Sindelfingen számára. 

 A város gazdasági szerkezetében a járműipar játszik meghatározó szerepet. A 

Sindelfingenben foglalkoztatott mintegy 57 000 munkavállaló közül 39 000 dolgozik a 

járműgyártásban. A Daimler AG meghatározó szerepén túl fontos megemlíteni, hogy 

számtalan kis- és közepes vállalkozás működik Sindelfingenben ezen gazdasági 

szektorban. A járműipar mellett a gépgyártás határozza meg tradicionálisan a város 

gazdaságát: ez és az ide sorolt fémfeldolgozó ipar mindmáig jelentős részben családi 

vállalkozások keretében működik. A mintegy 1000 munkavállalót foglalkoztató iparág 

legjelentősebb termékei a szerszámgépek, továbbá a háztartási és mezőgazdasági gépek. A 

fémmegmunkálással foglalkozó cégek pedig főként a járműipar fontos beszállítói a 

precíziós termékek területén. További tradicionális gazdasági terület Sindelfingenben a 

textil- és divatipar, melynek foglalkoztatási képessége ma is meghaladja az 1000 főt, 

továbbá a kiskereskedelem a maga 2500 főt meghaladó alkalmazottjával. 

(Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 2013) 

 Sindelfingen város vezetése a 2000-es évek elején a város gazdasági jövőképében a 

hangsúlyt a termelési rendszerek diverzifikálására, a járműipar kvázi kizárólagos 

pozícióinak gyengítésére és új tématerületek létrehozására helyezte. Kitörési pontként a 

repülés- és űrhajózás-technika, az információs technológiai rendszerek és a divat-dizájn 

témakörök kerültek kijelölésre. Az egyoldalú függőség oldására nyilvánvalóan ösztönzőleg 
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hatott a Daimler AG iparűzésiadó-befizetésének kiszámíthatatlansága is. A 2007-ben 

létrehozott Sindelfingeni Gazdaságfejlesztési Kft. (Sindelfingen Wirtschaftsförderung 

GmbH) legfontosabb feladata a város gazdasági potenciáljának erősítése mint a helyi 

gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb szereplője. A kft. főként tanácsadást nyújt a 

letelepedni kívánó, illetve a már jelen lévő vállalkozások számára, s fontos szerepet játszik 

a vállalati hálózatok kialakításában. A szervezet három fő profillal rendelkezik: a 

gazdaságfejlesztés mellett a turizmusfejlesztés és a városmarketing is hatáskörébe tartozik. 

Ez a gazdaságfejlesztési szervezet hivatott összefogni a városban működő, illetve 

letelepedni szándékozó vállalkozásokat, bevonni őket a közös városépítő munkába, 

ugyanakkor gyakorlatában nem lelhetők fel olyan elemek, melyek egy kifejezett járműipari 

fókuszú együttműködésre utalnának. 

 A városi önkormányzat több más szervezeten keresztül is proaktív szereplője a 

helyi gazdaságfejlesztésnek. A sindelfingeni közműszolgáltató vállalat (Stadtwerke 

Sindelfingen GmbH) a hagyományos közüzemi szolgáltatások mellett (távhő-, 

energiaellátás) olyan újszerű szolgáltatásokkal is ellátja a lakosságot és a gazdasági 

szereplőket, mint pl. a modern üvegszálas rendszeren keresztül történő adatforgalom 

rendszerének biztosítása. A város több gazdasági tevékenység számára kijelölt területén 

építették ki a hálózatot, mely a legmodernebb technikát biztosítja a vállalatok számára, de 

egyre több magánszemély is igénybe veszi. Ily módon a városi szolgáltatás a 

telekommunikáció területére is kiterjed.  Szintén fontos önkormányzati szereplő a 

bérlakások építésével és bérbeadásával foglalkozó sindelfingeni vállalat (Wohnstätten 

Sindelfingen GmbH). A vállalat az elmúlt évtizedekben szoros kapcsolatot épített ki az ipar 

meghatározó szereplőivel annak érdekében, hogy a bérlakások építése és az ipari 

munkaerő létszámigénye összhangban legyenek. Sindelfingenben és környékén közel 4000 

lakás megépítése fűződik a vállalat nevéhez, különösen fontosnak tartják a meglévő 

lakásállomány modernizálását, ugyanakkor a rossz állapotú épületeket inkább lebontják, s 

helyükre újat építenek. (Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 2009) 

 A város gazdasági fejlődésének jövőbeli zálogaként tekinthetünk az ún. „Flugfeld-

projektre”. A Sindelfingen és Böblingen határán fekvő, mintegy 80 hektáros terület 

gazdasági célú hasznosítására a két város egy közös szövetséget hozott létre. A terület 

korábban repülőtérként funkcionált, már 1915-ben létesült rajta egy katonai célokat 

szolgáló reptér. Az első világháborút követően a reptér belső járatok fontos célállomásává 

vált, s nem mellesleg egy új és komoly vállalkozás beindításához is hozzájárult: Hans 
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Klemm a légikikötő közelsége miatt itt alapította meg repülőgépgyárát, mely a 30-as 

végére közel 1000 embernek adott munkát. A második világháborúban a területet katonai 

célokra használták, a világégést követően pedig egészen 1992-ig az amerikai hadsereg 

fennhatósága alá került a terület, ahol főként az amerikai légierő repülőgépeit szervizelték. 

2001-ben Sindelfingen és Böblingen városa a terület gazdasági és várospolitikai célú 

hasznosítása mellett döntött. A régebben működő tervezési szövetséget (Planungsverband) 

átalakították egy új szervezetté (Zweckverband „Ehemaliges Flughafengelände Böblingen/ 

Sindelfingen"), melynek kizárólagos feladata lett az érintett területek rehabilitációjának és 

gazdasági hasznosíthatóságának előkészítése. A terület szanálását 2005-ben végezték el: 

eltüntették az ott maradt hadászati eszközöket, 11 000 tonna szemetet és mintegy 800 000 

m
3
 földet mozgattak meg. A következő évben meghatározták a megvásárolható területek 

nagyságát, s felosztották a területet aszerint, hogy mely részeken lehetséges kereskedelmi 

és ipari tevékenység, s mely része lakóövezet. 2007-ben értékesítették az első telkeket, s 

beindult a lakóépületek és az üzemek, irodaházak építése. Ettől kezdve minden évben 

folyamatosan nőtt az új beépítések aránya, s a két önkormányzat hangsúlyt fektetett arra is, 

hogy az új városrész a szükséges infrastruktúrán (úthálózat, közművek stb.) túl közösségi 

funkciókkal is gyarapodjon, így került sor pl. óvoda és egészségügyi központ építésére is. 

(flugfeld.info 2014b) Az új városrész tehát több fontos funkcióval is rendelkezik: ipari 

termelés, szolgáltatások, kutatás-fejlesztés, lakhatás és zöldfelületek biztosítása. A tervek 

szerint a Flugfelden 2025-re 7000 új munkahely jön létre, s a terület kapacitása 4000 új 

lakosra elegendő. (flugfeld.info 2014a) Látható, hogy a két szomszédos város proaktív 

tevékenységére volt szükség a kihasználatlan, kvázi barnamezős terület rehabilitációjához. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Flugfeld funkcióinak meghatározásakor tudatosan törekedtek 

a gazdasági funkciók telepítésére is, így nem pusztán egy „lakópark” van kialakulóban a 

területen, hanem egy komplex szolgáltatásokat biztosítani képes modern városrész jön 

létre. 

 

 A fentiek alapján elmondható, hogy Sindelfingen városában és a környező régióban 

is meghatározó szerepet játszik a Daimler AG, mely az ipari hagyományok továbbélésére 

is alapoz. A település számtalan módon profitál a vállalat jelenlétéből, ugyanakkor 

felismerte a járműipar fenntartható növekedésével kapcsolatos potenciális nehézségeket, 

így nyitott más iparágak felé is. A városi cégek komoly szerepet játszanak a városi 

infrastruktúra fejlesztésében, s a különböző fejlesztések direkt és indirekt módon szolgálják 
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a jelen lévő járműipari vállalatokat. A település és a járműipari vállalat több téren is 

együttműködik, ezek azonban főként olyan „soft” területeken érhetők tetten, mint pl. a 

sport. A település méretéből fakadóan nincs jelen felsőoktatási intézmény, így a kutatás-

fejlesztési tevékenység főként a járműipari vállalaton belül, illetve a közeli 

nagyvárosokban (pl. Stuttgart) található felsőoktatási intézményekkel közösen zajlik, nem 

érintve közvetlenül a települést. Az elemzés során nem találtam olyan együttműködést, 

formális vagy informális intézményt, mely kifejezetten a járműipari szereplők 

összefogására irányulna, így tehát a sindelfingeni járműipari központ együttműködési 

modellje inkább kétoldalú, hálózatos együttműködéseken keresztül valósul meg. 

5.7.3 Neckarsulm 

Neckarsulm város Németország Baden-Württemberg tartományában található, 

területe mintegy 2500 hektár. A város lakossága napjainkban 26 000 fő, a munkahelyek 

száma pedig 31 500. A település a Neckar és a Sulm vízfolyások találkozásánál fekszik, jó 

közlekedési infrastruktúrával bír: közvetlen autópálya-kapcsolattal rendelkezik Stuttgart és 

Mannheim irányában, továbbá vasúti összeköttetéssel Stuttgart, Heilbronn, Heidelberg, 

Mannheim irányában. (neckarsulm.de 2014b) 

Neckarsulm városát a frankok alapították, az első utalás a városra 711-ből a lorschi 

kolostor egy okleveléből származik. A települést már a középkorban, 1300 körül városi 

jogok illették meg, a városfal is ebből az időből származik. Ezt követően a terület - a 

sajátos német államfejlődést tekintve - többször gazdát cserélt az egyes nemesi családok, 

illetve kisállamok között (pl. 1335-ben a város a mainzi érsekség uralma alá került, míg 

1484-ben egy egyházi lovagrend vette birtokba). 1525-ben parasztfelkelés tört ki a 

városban, mely nagy pusztítással járt. A XVI. században Sulm helyett Neckarsulm lett a 

város neve. A XVII. században a 30 éves háború idején a lakosságot több támadás is érte, 

valamint pestisjárvány is tizedelte a lakosságot. 

1805-ben a város württembergi uralom alá került, s hamarosan megkezdődött a 

várost körbevevő erődítmény lebontása, melynek célja a város területi bővítésének 

megteremtése volt. 1855-ben itt alapították Németország legrégibb borászszövetkezetét. 

Jelentős mérföldkövet jelentett a város életében 1866, amikor is megnyitották a 

vasútvonalat és megépítették a vasútállomást. Neckarsulm korábban agrárvárosnak 

számított, azonban többek között ennek a lépésnek köszönhetően is, a közlekedési 

hálózatok modernizációja révén a következő évtizedekben ipari várossá fejlődött. Ezen 

iparosodás fontos állomása volt a Schmidt & Stoll kötőgépgyár megalakítása, mely később 
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a világhírű Neckarsulmi Kerékpárművekké (NSU) alakult át (kerékpárok, motorok, 

személygépjárművek gyártása). Szintén az iparosodás zászlóshajói voltak pl. a Spohn 

Textilgyár, a hajógyár, a Baldauf Szerszámgyár, a Knapp Fakereskedés, illetve a Német 

Olajtüzelési Művek (Karl Schmidt Kft., később Kolbenschmidt). 

1880 és 1907 között jelentősen bővült a lakosság létszáma (2845-ről 4729-re nőtt), 

ami többek között a gazdasági struktúra átalakulásának volt köszönhető. A gazdasági 

átalakulásokkal párhuzamosan a települési szolgáltatások minősége is jelentősen javult a 

XX. század elején, hiszen bevezették a városban a telefon- és gázhálózatot, kiépítették a 

vízelvezetést, s 1913-ra a város egész területét ellátták villanyárammal. 1925-ben a vízi 

szállítást megkönnyítendő megépítették a Neckar-csatornát. A második világháború idején 

jelentős mértékű német haderő állomásozott a városban, s a Neckarsulmi Kerékpárművek 

(NSU) és a Kolbenschmidt cég is a hadiipar beszállítóivá váltak.  Az 1945. márciusi 

amerikai bombatámadás következtében a belváros nagy része elpusztult, az óvárost csak az 

1960-as években tudták újjáépíteni. 

A második világháborút követő újjáépítés, az új városrészek létrehozása révén 

jelentősen nőtt lakosság létszáma, 1950-ben 11 650, 1960-ban 18 000, míg 1970-ben már 

22 000 állandó lakossal rendelkezett a város. Az 1950-es években alakul ki Amorbach 

városrész, melynek területén 3000 lakos telepedett le, míg 1971-ben Dahenfeld, majd 

1972-ben Obereisesheim község is a város részévé válik. Az 1990-es években 

folyamatosan jelöl ki a város újabb és újabb ipari területeket, melyekre folyamatosan 

települnek be vállalkozások. A járműipar meghatározó szerepet játszik a város gazdasági 

szerkezetében, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben többször szembesült az iparág 

nehézségekkel (pl. 1973-1976, 1992-1996), melyek Neckarsulmban időszakos leépítésekhez 

vezettek. (neckarsulm.de 2014a) A város költségvetésében az iparűzési adóból származó 

bevétel jelentős tételként jelenik meg: 2013-ban a költségvetési bevételek közel felét tette 

ki az ezen adónemből jelentkező összeg (a teljes 195 millió eurós bevételi oldalon 95 

millió eurónyi iparűzési adóbevétel szerepel). (Stadt Neckarsulm 2013) 

5.7.3.1 Az AUDI és Neckarsulm 

A járműgyártás gyökerei már az 1800-as évek végén megjelentek Neckarsulmban. 

1880-ban költözött a városba a Christian Schmidt által 1873-ban Riedlingenben alapított 

kötőgépgyár, mely 1886-ban kerékpárok gyártásába kezdett. 1900-ban Németországon 

belül Neckarsulmban kezdődött meg elsőként motorkerékpárok gyártása, 1906-ban pedig 

megindult a személygépkocsik előállítása is. Az 1929-es gazdasági válság miatt 
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ugyanakkor abbamaradt a gépjárművek gyártása, s az újjáéledő üzem fontos feladata a 

második világháború hadiipari kiszolgálása lett. 1945-ben a gyár teljesen megsemmisült, 

az újjáépítést követően ugyanakkor megindult a termelés, az NSU Werke AG 1955-re a 

világ legnagyobb kerékpárgyárává nőtte ki magát.  Három évvel később újraindult a 

személygépjármű-gyártás, s a ’60-as években több híres modell is készült a gyárban. Az 

1969-es Auto Union GmbH-val történt fúziót követően a kezdeti sikereket beárnyékolták 

az 1973-as olajválság negatív gazdasági következményei, s a neckarsulmi gyárat a bezárás 

veszélye fenyegette, azonban a határozott munkavállalói megmozdulások 

megakadályozták azt. A ’70-es évektől Porsche modellek is készülnek Neckarsulmban. A 

vállalatot 1985-ben AUDI AG-ra nevezték át, s székhelye a bajorországi Ingolstadtba 

került. (audi-mediaservices.com 2014a) 

Az AUDI AG a térség legnagyobb munkáltatója, 2013-ban (a fejlesztésekkel 

foglalkozó Quattro Kft. munkatársaival együtt) mintegy 16 000 munkavállalónak biztosít 

munkahelyet. Neckarsulmban gyártják az AUDI számtalan modelljét, így többek között az 

A4, A5, A6, A7, A8, RS5, RS6, RS7, R8 modellek különféle változatait. 2013-ban 

rekordszámú, több mint 275 000 gépjárművet állítottak elő az AUDI neckarsulmi 

telephelyén. (audi-mediaservices.com 2014d) 

Ingolstadthoz hasonlóan Neckarsulmban is megépítésre került egy olyan komplex 

épületegyüttes, mely egyszerre szolgálja az érdeklődőket, a kikapcsolódásra vágyókat, a 

tudományos munkában résztvevőket és az AUDI neckarsulmi múltjával megismerkedni 

vágyókat. Az AUDI Forum Neckarsulm 2005-ben nyitotta meg kapuit, s a történeti 

kiállítás, az elmúlt évtizedek és a jelenlegi modellek bemutatása mellett fontos funkciója, 

hogy az új AUDI-tulajdonosok kérésükre itt vehetik át megrendelt gépjárművüket. Az 

épületben gyakran rendeznek tudományos konferenciákat s több kulturális eseményt is. 

(audi-mediaservices.com 2014b) 

Neckarsulmban - a konszern más központjaihoz hasonlóan - nagy szerepet szán az 

AUDI a kutatás-fejlesztésnek, mely terület egyik fontos részét a telephelyen belül működő 

kutatóközpontok képezik. Több, a vállalat sikere szempontjából fontos fejlesztés 

Neckarsulmban jött létre, így pl. 1975-ben itt indult a TDI-motorok fejlesztése. A technikai 

fejlesztési központban jelenleg mintegy 1300 fő dolgozik Neckarsulmban, főként 

motorfejlesztés, illetve a minél kisebb tömegű gépjárművek tervezése-előállítása 

témakörökben. Szintén fontos szerepet játszik a K+F terén az AUDI leányvállalata, a 
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Quattro Kft., mely elsősorban a sportmodellek fejlesztésével és előállításával foglalkozik. 

(audi-mediaservices.com 2014c) 

A térségi felsőoktatás-ipar együttműködésének fókuszában - az AUDI más 

telephelyeihez hasonlóan - Neckarsulmban is a járműgyártás áll. Az AUDI több közös 

kutatási projektet is működtet a környező felsőoktatási intézményekkel, ezek 

koordinálására külön intézetet is létrehozott az ingolstadti intézetek
45

 mintájára, 

Neckarsulmi Főiskolai Intézetek (Hochschulinstitute Neckarsulm) néven. Az intézet 

feladata, hogy kapcsolatot tartson az együttműködésben részt vevő felsőoktatási 

intézményekkel és kutatóközpontokkal, menedzselje a közös kutatási projekteket, továbbá 

szervezze a központ munkáját. Az AUDI az intézet keretében a Stuttgarti Egyetemmel 

(Universität Stuttgart), a Karlsruhei Technológiai Intézettel (Karlsruher Institut für 

Technologie) és a Heilbronni Főiskolával (Hochschule Heilbronn) működik együtt. A 

tudományos együttműködések a műszaki tudományok területén túl személyzeti, logisztikai 

témákkal is foglalkoznak, s az intézet keretében együttműködő hallgatók és oktatók a 

gyakorlatban is együttműködnek a neckarsulmi gyár technológiai fejlesztési központjával. 

Az intézet keretében rendezett tanácskozások színhelye az AUDI Forum Neckarsulm. 

(hin.nsu.de 2014) 

5.7.3.2 Gazdaságfejlesztés Neckarsulmban 

 Neckarsulm az elmúlt évtizedekben jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül, 

napjainkban több munkahely van a városban, mint ahány lakos a településen él, s ez 

elsősorban a járműipari vállalatoknak köszönhető. A várost proaktív hozzáállás jellemzi a 

gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban. Ennek egyik fontos pillére, hogy az elmúlt időszakban 

a városban jelentős méretű, gazdasági tevékenységet szolgáló területeket jelölt ki az 

önkormányzat. Az ipari területek kijelölésére az 1990-es években került sor, főként az A8-

as autópálya melletti területeket érintette a program. Napjainkban 6 ipari terület 

(Gewerbegebiet Rötel, Klauenfuß, Stiftsberg, Straßenäcker, Trendpark és Süd) szolgálja a 

már működő és a letelepedni kívánó vállalkozások igényeit. Többnyire mezőgazdasági 

területek alakultak át, ám jó példa a város innovatív hozzáállására a Gewerbegebiet 

Stiftsberg esete, mely terület korábban az itt állomásozó amerikai katonák támaszpontja 

volt, ám azok kivonulását követően kihasználatlan maradt. A területen lévő 

laktanyaépületek lebontásával az önkormányzat tovább tudta növelni az ipari 

tevékenységre alkalmas, rendelkezésre álló területek nagyságát. A járműgyártó szektor 

                                                           
45

 Ld. bővebben Fekete (2014) 
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mellett hangsúlyos még a területen az információs technológiai szektor jelenléte is. 

(neckarsulm.de 2014c) A kutatás során bizonyítást nyert, hogy a város nem tart fenn külön 

gazdaságfejlesztési céget, szervezetet, a gazdaságfejlesztési, befektetésösztönzési feladatok 

az önkormányzaton belül összpontosulnak.  

 Noha Neckarsulm városa önálló gazdaságfejlesztési társasággal nem rendelkezik, 

résztulajdonosa a Heilbronn Térség Gazdaságfejlesztési Kft.-nek (Wirtschaftsraum 

Heilbronn GmbH). A gazdaságfejlesztési kft. tulajdonosi köre jelentős mértékben a 

környékbeli önkormányzatokból áll (Heilbronn járás települései 37%, Heilbronn város 

32%, Heilbronn járási önkormányzat 20%, Neckarsulm városa 8%), 3%-os tulajdonrésszel 

rendelkezik az IG Metall német szakszervezet.  Noha a tulajdonosi kör elsősorban az 

önkormányzatokból áll, igyekeznek bevonni a vállalkozásokat is a gazdaságfejlesztő 

társaság működésébe. A felügyelőbizottságban az önkormányzat delegáltjain túl több helyi 

bank vezetője is képviselteti magát. A szervezet működésében fontos szerepet játszik a 

környékbeli vállalatok képviselőiből álló vállalkozói tanácsadó testület 

(Unternehmerbeirat), melynek tagjai többek között a nagyvállalatok közül az AUDI és a 

Bosch képviselői, továbbá több helyi kis- és középvállalkozás. (wfgheilbronn.de 2014b) A 

társaság a Heilbronn környéki települések befektetésösztönző tevékenységét végzi, 

támogatja a letelepedni kívánó vállalkozásokat, közvetítő szerepet játszik az ipari területek 

értékesítésében, s kapcsolatot tart a térség önkormányzataival, vállalkozásaival, gazdasági 

kamaráival és különböző intézményeivel. A gazdasági térség fókuszában három fő iparág 

áll, ezek: járműgyártás, fémipar, műanyagipar, s célul tűzték ki további iparágak segítését 

is (űrhajózás-technika, gépgyártás, egészségipar, gyógyszeripar). (wfgheilbronn.de 2014a) 

A társaság egyik legfontosabb feladata, hogy az egyes, általa képviselt és promotált 

iparágakon belül ösztönözze a hálózatépítést, az adott területen működő szereplők 

egymással való megismertetését, közös gondolkodás elindítását. A fémipari, műanyagipari, 

egészségipari területek mellett a járműiparban érintett szereplők rendszeres konzultációja 

is biztosított a társaság működésének keretében, ezen folyamat neve Automotive-Dialog. A 

gazdaságfejlesztési társaság minden évben megrendezi a heilbronni járműipari napokat, 

melynek keretében az iparág érintett szereplői közös tanácskozásokon vesznek részt, így a 

kormányzati, önkormányzati, vállalati, felsőoktatási és egyéb szereplők eszmecseréjét 

szolgálja a rendezvény. Az együttműködés emellett a Baden-Württembergi Járműipari 

Klaszternek (Automobilcluster Baden-Württemberg) is tagja. (wfgheilbronn.de 2014c) 
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 Mindezeken túlmenően a gazdaságfejlesztési kft. számtalan más módon is segíti a 

környék gazdaságának fejlesztését, szakmai fórumokat szervez, anyagokat készít, segíti a 

szereplők közötti hálózatépítést, ingyenes tanácsadást nyújt a vállalkozásoknak stb. 

Innovatív megoldás például a térségben rendelkezésre álló szabad ipari területek 

összegyűjtése, s egy közös digitális térképen való megjelenítése. A pályaorientáció terén 

pedig hasznos kezdeményezés egy olyan kiadvány megszerkesztése, mely a pályaválasztás 

előtt álló fiatalok figyelmét felhívja a hiányszakmákban rejlő lehetőségekre. 

(wfgheilbronn.de 2014d) 

 

Neckarsulm városa sok évszázados agrárvárosi szerep után, elsősorban a vasúti 

infrastruktúra fejlesztésének köszönhetően, a XIX. században fontos ipari potenciállal 

rendelkező településsé vált. A XX. század elejétől kezdve a járműgyártás meghatározó 

szerepet játszik a város fejlődésében, s folyamatos járműipari innovációs fejlődésnek 

lehetünk szemtanúi. Ezzel szemben az AUDI gyárának 1970-es működési nehézségei 

felhívták az önkormányzat figyelmét a járműipari vállalat jövőbeli esetleges problémáira 

is, ám az azóta eltelt időszak folyamatos fejlesztései miatt a járműgyár stabil szereplőjévé 

vált a város gazdasági rendszerének. Neckarsulm méretéből fakadóan nincs jelen 

felsőoktatási intézmény, a kutatás-fejlesztés az AUDI-n belüli fejlesztési központokban 

valósul meg, s a gyár széleskörű együttműködést folytat a környező egyetemekkel a 

Neckarsulmi Főiskolai Intézetek keretében. A város gazdaságfejlesztési tevékenysége az 

önkormányzati szervezetrendszeren belül valósul meg, ugyanakkor jó gyakorlatként 

azonosítható a Heilbronn Térség Gazdaságfejlesztési Kft. működtetése regionális 

gazdaságfejlesztési szervezetként, mely évi rendszerességgel szervez kerekasztal-

beszélgetést és kiállítást a járműiparban érintett szereplők számára.  

 

5.7.3.5 A délnémet  járműipari központok elemzésének eredményei 

 Fenti alfejezetekben a délnémet térség három jelentős járműipari központját 

jellemeztem azonos szempontok szerint, a legfontosabb megállapításokat az alábbi 

táblázatban összegzem. 
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9. táblázat: Délnémet járműipari központok adatai 

 Ingolstadt Neckarsulm Sindelfingen 

Nagyvárosi régió Müncheni 

Nagyvárosi Régió 

Stuttgarti 

Nagyvárosi Régió 

Stuttgarti 

Nagyvárosi Régió 

Lakosság létszáma 

(fő) 

1945 körül 

1970 körül 

Napjainkban 

   

34 000 11 600 8500 

89 000 22 000 54 000 

127 000 26 000 60 500 

Ipari hagyomány Igen Igen Igen 

Domináns 

nagyvállalat 

VW (AUDI) VW (AUDI) Daimler AG 

(Mercedes) 

Nagyvállalat városi 

megjelenése 

1945-1949 1900 1915 

Gazdaságfejlesztési 

szervezetek 

IFG Ingolstadt, 

EGZ, 

GVZ, SE-Park 

WH GmbH SWF GmbH 

Önkormányzati 

gazdasági övezetek  

Igen Igen Igen 

Felsőoktatási 

hagyomány 

Igen (1472-1800) Nem Nem 

Felsőoktatási 

intézmények 

THI 1994- 

KU 1980- 

AUDI-intézetek 

AUDI-intézetek Nincs 

Szervezeti szintű 

vagy projektalapú 

regionális 

kapcsolatok 

IRMA 

PRI 

WH GmbH Közös 

gazdaságfejlesztési 

tevékenység a 

szomszédos 

Böblingennel 

Multilaterális 

együttműködési 

rendszerek 

IRMA Automotive-Dialog 

a WH GmbH 

keretében 

Nincs 

Forrás: saját szerkesztés 

 Fentiek alapján elmondható, hogy valamennyi délnémet járműipari központ jelentős 

ipari hagyományokkal rendelkezik, s a XX. század második felében mindegyik jelentős 

népességszám-gyarapodáson ment keresztül. Mindhárom járműipari központban fontos 

szerep jut a gazdaságfejlesztésnek, mind saját gazdaságfejlesztő céget tartanak fenn, 

továbbá üzleti és gazdasági célú területeket alakítanak ki a városokban. Mindezeken túl a 

Volkswagen-konszernhez tartozó két település különös figyelmet fordít a regionális 
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kitekintéssel is rendelkező, a gazdasági és a civil szféra képviselőit is magában foglaló 

gazdaság- és regionális fejlesztési szervezetek működtetésére is. 

5.7.4 Európai járműipari központok 

Az európai járműipari központok elemzése
46

 a helyi szintek elemzésére fókuszál. 

Minden helyi kormányzás hatással van a helyi életkörülményekre és a helyi gazdaságra. A 

helyi önkormányzatok mozgásterét nagyban meghatározzák az általuk birtokolt 

kompetenciák, költségvetési helyzetük és szervezeti kapacitásaik. A helyi kormányzás 

összetett folyamat, s érdemes nemcsak a megszokott intézmények és szektorok vizsgálatát 

elvégezni, hanem a komplex, gyakran rejtett helyi tudást, diskurzusokat, működési 

gyakorlatokat is feltárni. (Pálné 2015) 

Jelen alfejezetben európai kitekintésben
47

 vizsgálom a járműipari központokat, s a 

délnémet járműipari központokkal kapcsolatos, előzőekben ismertetett kutatási 

eredményeket is beépítve kategorizálom az együttműködési területeket az egyes szereplők 

részvétele alapján. Az érintett településeken a járműiparban érdekelt szereplők között 

különböző szintű és szervezettségű együttműködések kerültek feltárásra. Ezen 

együttműködések az alábbi kategóriákba sorolhatók: (1) (ön)kormányzati és vállalati 

szereplők együttműködése a gazdaságfejlesztés területén, (2) vállalati és felsőoktatási 

szereplők együttműködése a kutatás-fejlesztés területén, (3) együttműködések a 

szakképzés területén, (4) multilaterális, nagyszámú érintettet tömörítő együttműködési 

rendszerek. 

 

 

 

 

  

                                                           
46

 Jelen témakörben a TÁMOP-4.1.1.F-03/1-2013-0001 „Járműipari Regionális Innovációs és Technológiai 

Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi István Egyetem bázisán” című 

projekt keretében végzett, általam vezetett, európai járműipari központokat vizsgáló kutatási program 

eredményeire támaszkodom. Kutató- és szerzőtársaim tudományos eredményeit a vonatkozó hivatkozási 

rendszerekkel építem be, összekapcsolva saját kutatási eredményeimmel. Utóbbiak közé tartozik az 

együttműködések rendszerezése, kategorizálása is.  
47

 Noha a kutatásban magyar járműipari központokat is vizsgáltunk, azok nem képezik részét az alfejezetben 

vizsgált járműipari központoknak. 
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10. táblázat: Az alfejezetben vizsgált európai járműipari központok legfontosabb 

paraméterei 

Ország Település Település 

lakosságszáma 

(fő) 

Járműipari 

vállalat 

Járműipari 

vállalatnál 

foglalkoztatotta

k létszáma (fő) 

Franciaország Rennes 200 000  PSA 5000 

Poissy 36 000 PSA 6500 

Douai 43 000 Renault 4500 

Németország Ingolstadt 128 000 AUDI 35 000 

Sindelfingen 60 000 Mercedes 28 000 

Neckarsulm 25 000 AUDI 15 000 

Olaszország Torino 900 000 Fiat 5400 

Grugliasco 40 000 Fiat 1000 

Maranello 17 000 Fiat 3000 

Nagy-

Britannia 

Bridgend 15 000 Ford 2000 

Dagenham 185 000 Ford 4000 

Spanyolország Almussafes 

(Valencia) 

800 000 Ford 3500 

Vigo 300 000 PSA 6500 

Lengyelország Poznan 570 000 VW 6900 

Csehország Mladá Boleslav 45 000 Skoda 20 000 

Szlovákia Pozsony 416 000 VW 9400 

Románia Pitesti (Mioveni) 155 000 Renault 11500 

 Forrás: saját szerkesztés 

 

5.7.4.1 (Ön)kormányzati és vállalati együttműködés a gazdaságfejlesztés területén 

Az önkormányzatok, melyek befogadói a letelepedni kívánó vagy már letelepedett 

járműipari vállalatoknak, gyakran működnek együtt ezen cégekkel az infrastruktúra 
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fejlesztése tárgyában, továbbá a vállalatok igényeinek kielégítésében. A feltárt 

együttműködések több típusú ilyen kooperációt rajzoltak ki: egyes esetekben a vállalat 

letelepedésének feltétele, de legalábbis katalizátora volt az önkormányzati beruházás, ipari 

park kialakítása stb., míg más esetekben a már működő járműgyár generált további 

városfejlesztési igényeket. Az előbbire jó példa a Vigóban 1947-ben létrehozott 

szabadkereskedelmi zóna: a zóna által nyújtott kedvező adózási és egyéb feltételek járultak 

hozzá a PSA 1956-os döntéséhez, mely egy új járműgyár építésére irányult a városban. Az 

utóbbi típusra is találunk működő gyakorlatot Vigóban: a járműgyártás kutatás-fejlesztési 

tevékenységét segíti a regionális kormányzat által létrehozott és finanszírozott Galíciai 

Gazdaságfejlesztési Intézet, mely a járműipar által generált fejlesztési igényeknek 

igyekszik eleget tenni. (Páthy 2015) Szintén jó példa a Juan Carlos Ipari Park, melyet 

Almussafes városa és a Ford Spanyolország közösen hozott létre 1996-ban, melynek célja 

az volt, hogy a járműiparhoz és közvetlenül a Fordhoz tartozó beszállítók fontos 

együttműködési kerete legyen, s mára ez az iparterület a világ egyik vezető globális 

logisztikai központjává nőtte ki magát. (Berkes 2015) Szintén közös projekt keretében 

került kialakításra Ingolstadtban, az AUDI-gyár közvetlen szomszédságában a logisztikai 

központ (Güterverkehrszentrum, GVZ), továbbá annak bővítése (GVZ II) is, melynek 

finanszírozásában a bajor állam, Ingolstadt városa és az AUDI AG közösen vettek részt. 

(Fekete 2014b) A kutatás során Mladá Boleslavban is feltárásra került közös 

infrastruktúra-fejlesztési projekt: a város északkeleti elkerülő útjának több milliárd 

forintnyi építési költségeit az állami, megyei, városi költségvetés, továbbá a Škoda közösen 

finanszírozzák. (Babos 2015b) 

Az önkormányzatok és a járműipari szereplők összetett viszonyrendszerét jól 

jellemzi, hogy bizonyos közszolgáltatások esetében a vállalatok komoly elvárásokat 

támasztanak a helyi hatóságok felé, sőt, néhány esetben saját maguk veszik át bizonyos 

közszolgáltatások ellátását (óvodai ellátás, tömegközlekedés stb.). 

5.7.4.2 Vállalati és felsőoktatási együttműködés 

A járműipari vállalatok kutatás-fejlesztési igényeiket két jellemző módon tudják 

kielégíteni: a konszernen belüli saját K+F-kapacitások kiépítésével, továbbá az adott 

területen működő egyetemekkel, főiskolákkal közösen végrehajtott kutatási projektek 

beindításával. Mindkét verzióra számtalan jó példát tárt fel a kutatás. Számunkra azonban 

az utóbbi gyakorlat fontos, hiszen itt számolhatunk be együttműködésről, épp ezért az 
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egyes gyáregységeken belül működő K+F-központokról (pl. Sindelfingen, Neckarsulm, 

Mladá Boleslav, Poissy stb.) nem szólok részletesen. 

Bridgendben a helyi Bridgend College sokszínű képzési palettával rendelkezik, 

felsőoktatási képzéseket is kínálnak szoros együttműködésben a Cardiffi Egyetemmel. A 

Cardiffi Egyetemmel a Ford-motorgyár hosszú ideje együttműködik. A hagyományosan 

tudományegyetemként működő intézmény ún. tudásátadási partnerségi programokat hajt 

végre vállalatok közreműködésével. A Ford gyárral sok közös projekten vannak túl, így pl. 

döntés-előkészítést támogató, munkaerő-nyilvántartó és költségfigyelő rendszert 

fejlesztettek ki, továbbá a gyártási folyamatokban alkalmazott szimulációs, intelligens 

folyamat-optimalizációs módszer került kidolgozásra. A közös projektek mindeddig 

félmillió angol fontot tettek ki. A járműgyár a Cardiffi Egyetem hallgatóit ösztöndíjakkal is 

támogatja, évente kb. 1 millió fontnyi összeggel, melyekre a mérnöki tudományok, 

természettudományok, gyártás- és technológiai tudományágak köréből kikerülő hallgatók 

pályázhatnak (Poreisz 2015). A Valenciai Műszaki Egyetemet 1971-ben alapították, a 

mintegy 40 000 hallgatóval rendelkező intézmény szoros kapcsolatban áll az almussafesi 

Ford-gyárral. A Ford előbb külön képzési központot hozott létre 1990-ben, majd az 1995-

ben a műszaki egyetem részévé vált, s fontos szereplője lett a közös mérnökképzésnek, 

továbbá széles körű képzési kínálatot biztosít a cég alkalmazottai számára. Az 

együttműködés másik formája a Ford Egyetem Spanyolország, mely magánintézményt a 

Ford működteti a Valenciai Műszaki Egyetemmel együttműködésben. 1995 szeptembere 

óta történik itt mérnökképzés, a hallgatóknak lehetőségük van a képzés nagy részében 

kifejezetten a Ford-gyárban zajló folyamatokra specializált kurzusokon is részt venni.  

(Berkes 2015) 

Az AUDI AG esetében is létező gyakorlat a felsőoktatási intézményekkel való 

együttműködés, melynek kiváló keretet adnak az ún. AUDI-intézetek. Ezen intézmények 

lényege, hogy az adott településen kihelyezett intézetet működtet az AUDI AG és egy 

felsőoktatási intézmény, melynek keretében kutatási projekteket hajtanak végre a 

járműipari vállalat igényeinek megfelelően. Az intézetek fenntartásán túl a vállalat 

különféle kutatási ösztöndíjakat is biztosít a részt vevő oktatóknak és 

doktoranduszhallgatóknak, akik egyszerre végeznek tudományos munkát, és kapcsolódnak 

be az AUDI AG üzemen belüli feladataiba. Ingolstadtban a műszaki tudományok terén az 

AUDI egyik legfontosabb partnere a müncheni műszaki egyetem (Technische Universität 

München). A közösen működtetett ingolstadti intézetben (INI.TUM) a járműgyártás 
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legmodernebb kutatási projektjei zajlanak, ahol a fiatal mérnökök főként a mechatronika, a 

szimuláció és a gyártástechnológia területét fedik le. Szintén a műszaki tudományok terén 

fontos együttműködő partner az erlangen-nürnbergi Friedrich-Alexandre egyetem 

(Friedrich-Alexandre Universität Erlangen-Nürnberg), illetve a vele közös intézet 

(INI.FAU). Az együttműködés hangsúlyos területei a műszaki informatika, az adatelemzés 

és a jármű-elektronika. Kutatásokat folytatnak továbbá a biztonságtechnika és a hibrid 

hajtás területén is.  Az elektromos hajtás, a jármű-elektronika, továbbá a vezetést segítő 

elektronikai rendszerek területén az AUDI AG kiemelkedő partnere a Bundeswehr 

müncheni egyeteme (Universität der Bundeswehr München). Ugyanakkor meg kell 

jegyezni, hogy nemcsak a műszaki tudományok szerepelnek az ingolstadti intézetek 

kínálatában, hanem a társadalomtudományok is hangsúlyosan képviseltetik magukat. A 

müncheni Ludwig-Maximilian egyetemmel (Ludwig-Maximilians-Universität) közösen 

létrehozott INI.LMU fontos célkitűzése, hogy a gyártástechnológia egyes humán területein 

járuljon hozzá új tudományos eredmények létrehozásához. A gyakorlatban doktoranduszok 

kutatásait támogatja anyagilag az AUDI AG, akik kutatásukat egy müncheni professzor 

felügyelete alatt végzik, s számukra a vállalat középvezetői is segítséget nyújtanak a 

gyakorlati kérdéskörök megismerésében. A kutatott témák középpontjában a 

munkafolyamatokban részt vállaló ember, továbbá teljesítőképességének biztosítása áll, a 

folyamatban lévő kutatások az egészségmenedzsment, a marketing, a vállalati kultúrák 

különbözőségei, az egyéni felelősségvállalás és a különböző életkorú személyekből álló 

csoportok teljesítménye területén zajlanak.  Az eichstätt-ingolstadti katolikus egyetem 

(Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) is része az AUDI AG partneri körének. Az 

INI.KU főként a vezetés és szervezés, továbbá a személyzeti ügyek és marketing területén 

végez kutatásokat a járműipari vállalat támogatásával.  (Fekete 2014c) Az AUDI AG 

Neckarsulmban is több közös kutatási projektet is működtet a környező felsőoktatási 

intézményekkel, ezek koordinálására külön intézetet is létrehozott az ingolstadti intézetek 

mintájára Neckarsulmi Főiskolai Intézetek (Hochschulinstitute Neckarsulm) néven. Az 

intézet feladata, hogy kapcsolatot tartson az együttműködésben résztvevő felsőoktatási 

intézményekkel és kutatóközpontokkal, menedzselje a közös kutatási projekteket, továbbá 

szervezze a központ munkáját. Az AUDI az intézet keretében a Stuttgarti Egyetemmel 

(Universität Stuttgart), a Karlsruhei Technológiai Intézettel (Karlsruher Institut für 

Technologie) és a Heilbronni Főiskolával (Hochschule Heilbronn) működik együtt. A 

tudományos együttműködések a műszaki tudományok területén túl személyzeti, logisztikai 

témákkal is foglalkoznak, s az intézet keretében együttműködő hallgatók és oktatók a 
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gyakorlatban is együttműködnek a neckarsulmi gyár technológiai fejlesztési központjával. 

Az intézet keretében rendezett tanácskozások színhelye az AUDI Forum Neckarsulm. 

(Fekete 2015) 

A poznani Volkswagen-gyár legfontosabb tudományos partnere a Poznani Műszaki 

Egyetem, az együttműködés keretében a szakember-utánpótlás biztosítása, továbbá a közös 

kutatási és fejlesztési projektek, a gyakorlatorientált előadások, gyakornoki, trainee- és 

doktoranduszprogramok, ösztöndíjak, továbbá a Volkswagen-konszern kutatóival és 

vezetőivel való közös munka a hangsúlyos. (Polgári 2015a) A Volkswagen pozsonyi 

autógyára 2008-ban alakított ki szoros együttműködést a négy legnagyobb szlovákiai 

műszaki egyetemmel. Az együttműködésben a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem 

(Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave), a Kassai Műszaki Egyetem (Technicka 

Univerzita v Kosiciach), a Zsolnai Egyetem (Zilinska Univerzita), illetve a trencséni 

Alexander Dubček Egyetem (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) vesz 

részt. Az együttműködés lényege, hogy a kiválasztott hallgatók kezdetben a 

Volkswagennel kapcsolatos szakmai előadásokon vesznek részt, majd pedig a 

kiválasztottak a pozsonyi gyárban gyakornokként dolgozhatnak, s az évente öt legjobb 

hallgató ösztöndíjat is kap. Mindemellett a pozsonyi és a kassai intézményben is 

létrehoztak egy technológiai transzferközpontot, melynek feladata, hogy speciális 

járműipari laborok keretében legyen lehetőség a hallgatók oktatására. (Polgári 2015b) 

Vigóban nem csupán a járműipari nagyvállalat és a helyi felsőoktatási intézmény 

együttműködése keretében zajlik kutatás-fejlesztési tevékenység, hanem harmadik 

szereplőként a járműipari beszállítókat tömörítő klaszter (Galíciai Járműipari Klaszter 

CEAGA) is jelentős részt vállal az együttműködésben. 2000-ben köttetett az első 

megállapodás a klaszter, a PSA és a vigói egyetem között, amelynek eredményeképpen 

közös járműmérnöki mesterképzést indítottak. A 2000-es évek első felében egyre erősebbé 

vált a klaszter és a PSA együttműködése, s ennek köszönhetően a Galíciai Járműipari 

Technológiai Központ (CTAG) is létrehozásra került 2006-ban. A legfontosabb célkitűzés 

azvolt, hogy a központ technológiai és humánerőforrás-hátteret biztosítson a szektorban 

tevékenykedő vállalkozások számára, továbbá keretet adjon a kutatás-fejlesztési 

együttműködésekhez. Napjainkban a kutatóközpontban közel 300 alkalmazott dolgozik, 

modern technológiák alkalmazásával, laboratóriumi körülmények között. (Páthy 2015) 

 Akadnak ugyanakkor nem szokványos jelenségek is. A 40 ezres lélekszámú 

Grugliasco, ahol a Fiat-konszern keretében a Maserati luxusjárművek készülnek, a Torinói 
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Egyetem két kihelyezett karának ad otthont: az agrártudományi és az állatorvos-tudományi 

karnak, melyek közül egyik sem illeszkedik a település gazdasági szerkezetének járműipari 

dominanciájához. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Torinói Egyetem és Grugliasco 

városa a jövőben egy Tudományos Egyetemi Pólust szeretne létrehozni, melynek keretében 

Torinóból ide települnének az egyetem matematikai, fizikai, természettudományos és 

gyógyszerészeti tudományokkal foglalkozó egységei, amihez kapcsolódóan egy 

tudományos technológiai park is kialakításra kerülne. (Takács 2015) Ez utóbbiak már 

inkább szolgálnák a térség járműiparral kapcsolatos fejlődését. Szintén érdekes konstrukció 

a Mladá Boleslav-i Škoda AUTO Egyetem (Škoda AUTO University), melyet 2000-ben 

alapította a Škoda. Különlegessége, hogy noha a Škoda-vállalat magánegyeteméről van szó 

a vállalat központjaként szolgáló településen, mégsem folytat műszaki képzést az 

intézmény. A Škoda AUTO Egyetem ugyanis gazdálkodástudományi és közgazdaság-

tudományi képzéseket nyújt. (Babos 2015b) 

5.7.4.3 Szakképzés, pályaorientáció 

A felsőoktatási együttműködéseken és a kutatás-fejlesztési projekteken túl a 

járműgyártó vállalatok esetében legalább ilyen fontos, hogy megfelelő minőségben és 

mennyiségben álljon rendelkezésre szakképzett munkaerő. A járműiparhoz kapcsolódó 

szakmák ugyanakkor napjainkban gyakran nem eléggé vonzóak a fiatalok számára: egy, a 

munkaerőpiacon gyakorlatilag használhatatlan egyetemi/főiskolai diploma sok esetben 

még mindig nagyobb presztízst jelent, mint egy biztos elhelyezkedést garantáló szakmai 

képzettség. Ezen problémák megoldására számtalan kezdeményezés irányul, különösen 

fontos kiemelni a pályaorientációs tevékenységek erősödését. Emellett a járműgyártó 

vállalatok és a kormányzati szervek között több együttműködési gyakorlatot is találtunk, 

melyek a szakképzés tartalmi elemeinek összeállítására, a szakképző intézmény 

fenntartására és működtetésére, továbbá a gyakorlatorientált szakképzés biztosítására 

irányulnak. 

A francia esettanulmányok három járműipari központjában - noha két különböző 

konszern érintett - szinte azonos együttműködési modellt sikerült feltárni. Poissyban a 

PSA-gyár a Versailles-i Akadémiával, Douai-ben a Renault-gyár a Lille-i Akadémiával, 

míg Rennes-ben a PSA-gyár a Rennes-i Akadémiával kötött a szakképzésre, 

pályaorientációra vonatkozó, közel azonos tartalmú megállapodásokat. A megállapodások 

célja, hogy a régióban működő általános iskolákban a diákokat a természettudományos 

pályák felé igyekeznek orientálni, s a fiatalok már ebben a korban kapcsolatba tudnak 
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kerülni a járműiparral. A megállapodások értelmében a szakmunkás-, illetve technikusi 

végzettséget szerző tanulóknak a járműgyárak szakemberei is tartanak szakmai 

előadásokat, megismertetve a fiatalokkal a legújabb trendeket a járműiparban. A gyárak az 

oktatási intézmények számára elérhetővé teszik a munkavállalással, szakmai 

gyakorlatokkal kapcsolatos információkat, továbbá gyakornoki programokat is útjukra 

indítottak, melyek összhangban vannak az akadémia által jóváhagyott tanulmányi 

programmal. Az együttműködő felek közösen mérik fel a vállalkozások valós 

munkaerőpiaci igényeit, továbbá kiemelten kezelik a lány tanulók szerepét a járműiparban. 

A pályaorientáció területén fontos eredmény, hogy az iskolák a Pályaválasztási 

Információs Akadémiai Szolgálattal (SAIO) együttműködve tematikus látogatásokat 

szerveznek a járműipari gyárakba és beszállítói üzemekbe annak érdekében, hogy a 

fiatalok mielőbb megtapasztalhassák ezt a közeget is. A szakmunkások, szakközépiskolába 

járók záróvizsga bizottságában a járműipari ágazatban dolgozó szakértők is helyet kapnak. 

Külön érdemes kiemelni, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartható fejlődésre is, 

továbbá elősegítik a fogyatékkal élők járműiparban történő elhelyezkedését. (Horváth 

2015) 

Maranellóban a Ferrarit gyártó Fiat-konszernhez tartozó üzem szoros kapcsolatban 

van egy, korábban általa működtetett, mára azonban már állami fenntartású 

középiskolával, az „Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato” 

intézménnyel. Az iskola elődjét Enzo Ferrari alapította, és a szakosított gépészek területén 

meglévő űrt kívánta betölteni a képzéssel. Az iskolát a gyár tartotta fenn, az oktatók pedig 

a cég szakemberei, technikusai voltak. A sikeres vizsga után a diákokat a Ferrari 

alkalmazta. Később az iskola diákjait kifejezetten a motor-összeszerelési területre 

specializálta, majd az intézmény fokozatosan az állami oktatási rendszer részévé vált. 

Napjainkban is erős a kapcsolat a gyár és az iskola között, így pl. nemrég alakítottak ki a 

Ferrari segítségével egy mechatronikai labort, s a gyár részéről folyamatos az anyagi és 

szakmai támogatás, a gyakornoki programok folytatása stb. (Takács 2015) Almussafesben 

a Ford-gyár keretein belül működik a Szakképzés-fejlesztési Központ Ford Spanyolország 

(Centro de Formación Ford Espana) nevű intézmény, melyet egy, a Ford-gyár által 

létrehozott alapítvány által működtet. A magániskola finanszírozását a kormányzat is 

támogatja. A szakmai tevékenység közvetlenül a gyár irányítása alatt áll, az intézmény 

célja, hogy az üzem számára leginkább szükséges szakemberek képzését biztosítsa. Az 

iskolában 1979 óta folyik szakképzés közép-, illetve felsőfokú szinten. (Berkes 2015) 
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A romániai Mioveniben, a Dacia központjában is találkozhatunk a szakképzés 

fejlesztésére irányuló törekvésekkel. Tavaly a Dacia partnerségi megállapodást kötött az 

Argeş Megyei Iskolák Felügyelőségével (Inspectoratul şcolar al Judeţului Argeş) és 

Mioveni Város Önkormányzatával a gépipar pályaorientáción keresztüli népszerűsítése 

érdekében. A megállapodás szerint a Mioveni Járműgyártási Szakközépiskolában (Liceul 

Tehnologic Construcţii de Maşini) speciális osztályokat indítanak (pl. szerszámkészítő), és 

két osztály esetében a tanulók a gyárban elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, 

gyakornokként havi ösztöndíjat is kapnak. A képzést elvégzettek pedig nagyobb eséllyel 

indulnak a Dacia-gyár állásinterjúin. A járműgyár az iskolát különféle eszközökkel és 

berendezésekkel is támogatja, valamint továbbképzéseket is szervez a pedagógusok részére 

annak érdekében, hogy a legújabb járműipari szaktudást is el tudják sajátítani. (Babos 

2015a) 

Almussafeshez hasonlóan Mladá Boleslavban is saját intézményt tart fenn a jelen 

lévő járműipari vállalat. A Škoda AUTO Szakiskola (ŠKODA AUTO Vysoká škola) kétféle 

oktatási programot nyújt: négyéves képzése érettségi vizsgával zárul, míg a hároméves 

képzésre járók szakmunkás-bizonyítványt szerezhetnek.  Az 1927 óta működő 

szakiskolában a végzett diákok fele-kétharmada a Škodánál helyezkedett el. Az iskolát a 

cég magas színvonalú, modern műszaki berendezésekkel látja el. A diákok kreativitásának 

erősítését szolgálja pl. a Škoda CitiJet Gyakornoki Program (Škoda CitiJet program pro 

studenty) is, melynek keretein belül a diákok felépíthetik saját tervezésű járműveiket. A 

Škoda és a Mladá Boleslav-i önkormányzat az általános iskolások természettudományos 

világ iránti érdeklődését közösen támogatja egy ún. Merkur-készlet adományozásával. A 

Merkur cseh játékgyártó cég által kifejlesztett általános iskolai oktatócsomag célja, hogy 

pl. a fizika, a mechatronika területén nyújtson lehetőséget ezen tudományok könnyebb 

megértésére a felső tagozatos diákok számára. A jövőben tervezik, hogy fiatalabb diákok, 

óvodások részére is oktatócsomagok kerüljenek kifejlesztésre annak érdekében, hogy a 

műszaki és természettudományos szemléletformálás már korai életszakaszban 

megtörténjen. (Babos 2015b) 

5.7.4.4 Multilaterális együttműködési rendszerek 

A különböző kétoldalú együttműködéseken túl több településen is találtunk 

sokszereplős együttműködési rendszereket. Ezek egy része a járműipar speciális 

problémáira fókuszál a jellemzően nagyobb lakosságszámú területeken, míg más részük 

általános gazdaság- és városfejlesztési célkitűzésekkel rendelkezik, jellemzően a kisebb 
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lakosságszámú területeken. A feltárásra került formális együttműködések különböző 

területeken fejtik ki tevékenységüket: városi szinten, a városrégió szintjén, regionális 

szinten illetve országos szinten. Az alábbiakban igyekszem mindegyikre példát is hozni. 

Vigóban 1997-ben 38 vállalat alakította meg a Galíciai Járműipari Klasztert, mely 

mára a PSA beszállítói közötti kooperáció elsődleges színterévé vált. A szervezet 

alapítványi formában működik, jelenleg 105 vállalkozás, illetve az általuk létrehozott 

képzési intézmények alkotják a klasztert, kormányzati szervezetek ugyanakkor nem 

részesek az együttműködésben. A szervezet fontos szerepet játszik a régió járműipari 

vállalkozásainak aktív kommunikációjában és közös projektjeinek kidolgozásában, 

végrehajtásában, továbbá jelentős energiákat mozgósít az oktatás és képzés területén is, 

amit jól bizonyít a fentebb már részletezett Galíciai Járműipari Technológiai Központ 

létrehozása is, továbbá a 2007 óta működtetett saját képzési központ is. Az utóbbi években 

nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is, különös tekintettel az 

észak-portugáliai régióra, továbbá több európai járműipari klaszterre. A klaszter jelentős 

szerepet játszik az iparági stratégiák, fejlesztési tervek kidolgozásában is. (Páthy 2015) 

Lengyelországban is található klasztertípusú együttműködési modell: Poznan környékén a 

Wielkopolska Autóipari Klasztert (Klastra Motoryzacyjnego w Wielkopolsce) a poznani 

Nickel Technológia Park, a Wielkopolska Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Poznani 

Műszaki Egyetem, a Közgazdasági Egyetem és 12 járműipari vállalat alkotja. A klaszter 

kapcsolatban áll a régió járműiparhoz kapcsolódó fejlesztőintézeteivel, egyetemeivel, a 

kis- és középvállalkozásokkal és természetesen a multinacionális vállalatokkal is, továbbá 

a környező országok járműipari klasztereivel. Az együttműködés fontos célja, hogy 

elősegítse a magán- és a közszféra regionális fejlesztési projektek keretében történő 

együttműködéseit, javítsa a járműipari vállalatok versenyképességét, továbbá kiterjedt 

lobbitevékenységet folytasson az ágazat fejlesztése érdekében. (Polgári 2015a) 

Pozsonyban ugyanakkor szélesebb résztvevői körből merít a Nyugat-szlovákiai Autóipari 

Klaszter (Automotive Cluster Západné Slovensko), mely 2007-ben jött létre annak 

érdekében, hogy megkönnyítse a regionális járműipari beszállítók kapcsolódását a nagy 

multinacionális vállalatokhoz, elősegítve azok nemzetközi versenyképességét. A klaszter 

tagjai a bevett gyakorlat szerint a térség járműipari beszállítói, a kutatóintézetek és 

felsőoktatási intézmények, ugyanakkor fontos pozitívum, és a fenti példáktól eltér, hogy 

bizonyos államigazgatási intézmények is bekapcsolódnak a munkába. A klaszter fontos 

célkitűzése egy regionális innovációs központ kialakítása. (Polgári 2015b) 
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Országos szintű összefogásra is találtunk példát: a Città dei Motori együttműködés 

2008-ban jött létre, napjainkban 25 olaszországi település a tagja, köztük Maranello és 

Torino is. A szervezet célja, hogy előmozdítsa a járműipari térségek fejlesztését, a kutatás-

fejlesztést, ösztönözze a lokális és állami hatóságokat, intézményeket az olaszországi 

járműipari vállalatokkal közös fejlesztések megvalósítására. Szoros együttműködéseket 

alakítottak ki a helyi intézményekkel, vállalatokkal, a járműiparral kapcsolatban álló 

szervezetekkel, egyetemekkel és kutatóközpontokkal. A vizsgált járműipari központok 

közül Maranello meghatározó szerepet játszik az együttműködés alakításában, hiszen az 

elnökhelyettesi pozíciót a város polgármestere tölti be. (Takács 2015) 

Neckarsulm környékén regionális szintű eseti párbeszéd jellemző a járműipar 

meghatározó szereplői között. A város önálló gazdaságfejlesztési társasággal ugyan nem 

rendelkezik, ám résztulajdonosa a Heilbronn Gazdasági Térség Kft.-nek (Wirtschaftsraum 

Heilbronn GmbH). A kft. tulajdonosi köre elsősorban önkormányzatokból áll, de 

igyekeznek bevonni a vállalkozásokat is a gazdaságfejlesztő társaság működésébe. A 

szervezet működésében fontos szerepet játszik a környékbeli vállalatok képviselőiből álló 

vállalkozói tanácsadó testület (Unternehmerbeirat), melynek tagjai többek között a 

nagyvállalatok közül az AUDI és a Bosch képviselői, továbbá több helyi kis- és 

középvállalkozás. A társaság a Heilbronn környéki települések befektetésösztönző 

tevékenységét végzi, támogatja a letelepedni kívánó vállalkozásokat, közvetítő szerepet 

játszik az ipari területek értékesítésében, s kapcsolatot tart a térség önkormányzataival, 

vállalkozásaival, gazdasági kamaráival és különböző intézményeivel. A fémipari, 

műanyagipari, egészségipari területek mellett a járműiparban érintett szereplők rendszeres 

konzultációja is biztosított a társaság működésének keretében, ezen folyamat neve 

Automotive-Dialog. A gazdaságfejlesztési társaság minden évben megrendezi a heilbronni 

járműipari napokat, melynek keretében az iparág érintett szereplői közös tanácskozásokon 

vesznek részt, így a kormányzati, önkormányzati, vállalati, felsőoktatási és egyéb 

szereplők eszmecseréjét szolgálja a rendezvény. Az együttműködés emellett a Baden-

Württembergi Járműipari Klaszternek (Automobilcluster Baden-Württemberg) is tagja. 

(Fekete 2015) 

Ingolstadt térségében olyan együttműködési rendszer került feltárásra, mely ugyan 

nem kifejezetten csak a járműiparra fókuszál, ám az együttműködés jelentős szegmense ez 

az ágazat. Az ingolstadti régió, mely a Müncheni Nagyvárosi Régió (Europäische 

Metropolregion München) része, három járásból (Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, 



151 
 

Pfaffenhofen a.d. Ilm) és Ingolstadt járási jogú városból áll. A regionális szintű 

együttműködést, tervezést több szervezet hivatott segíteni, számukra –a korábbiakban 

részletesen tárgyalt- ingolstadti régió regionális irányítására létrejött kezdeményezés 

egyesülete (Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e.V., [IRMA]) különösen 

fontos. (Fekete 2014a) 

Poznanban szintén nem kifejezetten a járműiparra irányuló együttműködés a 2011-

ben létrehozott Poznan Brand Konzorcium, amely az önkormányzat kezdeményezésére a 

várost, mint márkát kívánja a középpontba állítani. 21 alapító taggal kezdte meg 

működését, közöttük olyan szereplőkkel, mint a Volkswagen. A konzorcium célja, hogy 

elősegítse az együttműködést a marketing és reklám területén a város és a legnagyobb, 

legfontosabb helyi gazdasági szereplők között, ezáltal is javítva a város „láttatását” hazai 

és nemzetközi szinten. A város és a gazdasági szereplők között intézményesített formában 

alakult ki gazdasági, társadalmi, kulturális és tudományos együttműködés ezáltal, mely 

növeli a résztvevők közti szinergiákat, s egyben a stratégia és a jövőkép tekintetében közös 

szempontok kialakítására is lehetőség nyílik. A konzorcium évente legalább kétszer 

ülésezik, mely találkozókon rendszerint a következő féléves időszak cselekvési ütemtervét 

vitatják meg. Az együttműködés keretében a részt vevő vállalkozások társadalmi 

felelősségvállalás keretében támogatják a város kulturális és sportéletét, továbbá közös 

módszereket dolgoznak ki annak érdekében, hogy az egyes Poznanhoz köthető márkák 

egyértelműen azonosíthatóak legyenek a várossal. (Polgári 2015a)  

5.7.5 Európai járműipari központok elemzésének tanulságai 

Az alfejezet kezdetén célul tűztem ki, hogy összegezzem több nyugat- és kelet-

közép-európai járműipari központ térségi együttműködési modelljét, s azonosítsam azokat 

a legjobb gyakorlatokat (best practice) melyek a közös elemzési szempontok alapján 

feltárásra kerültek a kutatásban. Elmondható, hogy a vizsgált járműipari központokban 

aktív együttműködések jellemzők a járműipari térség releváns szereplői között, melyek 

számtalan formát ölthetnek. 

A járműipari központok belső működési modelljében négy fő irányt tártam fel: 

 (1) (ön)kormányzati és vállalati szereplők együttműködése a gazdaságfejlesztés 

területén,  

(2) vállalati és felsőoktatási szereplők együttműködése a kutatás-fejlesztés 

területén,  
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(3) együttműködések a szakképzés területén,  

(4) multilaterális, nagyszámú érintettet tömörítő együttműködési rendszerek.  

Mindezen együttműködés-típusok léte illetve nemléte fontos szerepet játszik a 

járműipari vállalat adott településekbe történő beágyazódásában, abban a folyamatban, 

melynek keretében a gyár „belesimul” a városi szövetbe, integráns részévé válik a 

település szereplői körének. 

Az egyes járműipari központok összehasonlítása nyomán kísérletet tettem bizonyos 

összefüggések feltárására, modellek alkotására. Egy járműipari központok működésével 

kapcsolatos modell megalkotásakor számtalan tényező alapján végezhetünk csoportosítást, 

így pl.: a központ földrajzi elhelyezkedése szerint, a jelen lévő járműipari vállalat szerint 

stb. Tudvalevő, hogy egy járműipari vállalat együttműködési rendszereit nagyban 

befolyásolhatják az anyavállalattal kapcsolatos tényezők, továbbá a földrajzi hely szerinti 

tényezők és a településméret is. Az összegző táblázat, valamint a fenti négy 

együttműködés-típus összevetéséből kiderül, hogy bizonyos tendenciák ugyan 

megfigyelhetők, ám a modellalkotáshoz nem bírunk elegendő hasznosítható információval, 

illetve összefüggéssel. Nem látunk olyan karakteres összefüggéseket, melyek modellek 

alkotását tennék lehetővé. Ami biztosan leszűrhető a felmérésekből: a vizsgált 

Volkswagen-konszernhez tartozó járműipari központok mindegyikében erős felsőoktatási-

nagyvállalati együttműködések voltak kimutathatók, továbbá - egy kivételével - mindegyik 

Volkswagen-központban fellelhetőek voltak multilaterális, nagyszámú, gyakran regionális 

szerepet is ellátó együttműködési rendszerek. Az elemzett 17 központ közül 5 tartozik a 

fenti konszernhez. Szintén következtetéseket vonhatunk le a szakképzési és 

pályaorientációval kapcsolatos tevékenységeket vizsgálva: a kutatás eredményei szerint –

Vigot leszámítva- valamennyi francia konszernhez tartozó járműipari központban (PSA, 

Renault) erőteljesen megjelennek ezek a tevékenységek, sőt, csak ezek az együttműködés-

típusok azonosíthatóak. Ez alapján kijelenthető, hogy a francia hátterű járműgyárak fontos 

beágyazódási attribútuma a szakképzés területén történő együttműködés. A disszertáció 

szempontjából kiemelt figyelmet ugyanakkor előbbi következtetésre kell, hogy fordítsunk, 

azon belül is a multilaterális együttműködéseket tartalmazó kérdésekre. 

Az európai járműipari térségekben élénk, rendszeres szereplői kommunikációk 

kerültek feltárásra, melyek mindenképp erősítik, hogy napjainkban a városok, azok 

szereplői aktívan tesznek a területi versenyképesség növeléséért, s a posztmodern időszak 

gazdasági kormányzására jellemző széles körű együttműködési rendszerek is gyakoriak. 
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Az összegző táblázat alapján kijelenthető, hogy nincs olyan vizsgált járműipari 

központ, mely esetében mind a négy típusú együttműködésre található példa. A három, 

kettő, egy illetve nulla együttműködéssel rendelkező városok attribútumait összegezve 

megállapíthatók ugyanakkor bizonyos tipikus vonások, melyek dominánsak az egyes 

csoportokban. Az együttműködések darabszáma szerint csoportba rendezett központok 

esetében egy attribútumot (településméret, konszern „nemzetisége”, a járműgyártás 

megkezdésének időpontja) akkor tekintek dominánsnak, ha az a csoportban lévő 

központok esetében legalább 57%-os többséget mutat. Három együttműködési mód három 

központban figyelhető meg: Ingolstadtban, Vigoban és Mladá Boleslavban. Ezek 

többségében a VW-konszernhez tartozó (66%), 1950 előtt már járműgyártó kapacitással 

rendelkező (66%), 100 000 fő feletti (66%) városokról van szó. Öt esetben látható 

egyszerre kétféle együttműködés típus, települések domináns attribútumai: német (60%), 

100 000 fő feletti városok (60%), 1950 után létrehozott (60%) járműgyártó 

kompetenciákkal. Az egyetlen együttműködési formát felmutató települések zömmel 

francia központok (57%), 1950 után (71%), kisvárosi környezetben (57%) működnek. A 

két olyan település, melyen nem került feltárásra tipizálható együttműködés mindegyike 

100 000 fő alatti (100%), 1950 előtt már működő (100%) központ. 

A településméret és az együttműködések száma között is fontos összefüggést 

figyelhetünk meg: a legfeljebb egy együttműködésben résztvevő központok domináns 

attribútuma a 100 000 lakos alatti lélekszám, míg a kettő vagy három együttműködést 

felmutatni képes központok között jelentős többségben vannak a 100 000 fő feletti 

városok. Vagyis a nagyvárosok inkább feltételezik a többszintű, többdimenziós 

együttműködési rendszereket a gazdasági-kormányzati-tudományos szereplők 

relációjában. 

Szintén érdekes összefüggésre juthatunk, ha a nyugat-európai központokat vetjük 

össze a kelet-közép-európai járműipari centrumokkal: míg a nyugat-európai települések 

esetében városonként átlagosan 1,4 együttműködést azonosíthatunk, addig ez a szám a 

kelet-közép-európai régióban eléri a kettőt. Ez alapján elmondható, hogy az egyes 

járműipari vállalatok beágyazódásában Kelet-Közép-Európában nagyobb mértékben 

nyújthatnak segítséget a vizsgált együttműködés-rendszerek. 
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11. táblázat: Az európai járműipari térségek szereplőinek együttműködési formái 

Település (Ön)kormányzati 

és vállalati 

együttműködés a 

gazdaságfejlesztés 

területén 

Vállalati és 

felsőoktatási 

szereplők 

együttműködése  

Együttműködések 

a szakképzés 

területén 

Multilaterális, 

együttműködési 

rendszerek 

Rennes   X  

Poissy   X  

Douai   X  

Ingolstadt X X  X 

Sindelfingen     

Neckarsulm  X  X 

Torino    X 

Grugliasco  X   

Maranello   X X 

Bridgend  X   

Dagenham     

Almussafes 

(Valencia) 

 X X  

Vigo X X  X 

Poznan  X  X 

Mladá 

Boleslav 

X X X  

Pozsony   X X 

Pitesti 

(Mioveni) 

  X  

Forrás: saját szerkesztés 

Az összegzést követően megállapítható, hogy a vizsgált európai járműipari 

térségekben fontos szerepet játszik a gazdaságfejlesztés és a gazdasági kormányzás. 

Végigtekintve az együttműködési rendszereken, látható, hogy egymás mellett léteznek a 

modern időszak gazdaságfejlesztési eszközei (ipari parkok, nagy infrastrukturális 

beruházások), ugyanakkor a tendencia egyre inkább a gazdasági kormányzás felé mozdul 
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el. Az együttműködések zömében ez utóbbi eszköztárából válogatnak, gyakran jellemzőek 

az alulról jövő kezdeményezések, a sokszereplős együttműködési modellek. A kutatás-

fejlesztési együttműködések megszaporodtak az elmúlt időszakban, a városi politikák 

pedig kezdenek elmozdulni a gazdasági kormányzás felé, egyre gyakrabban merítenek 

annak eszköztárából. Jó példa erre, hogy a nagy létszámú együttműködések gyakori 

eredménye a megfelelő szereplők véleményei és igényei nyomán kialakuló 

keresletorientált gazdasági miliő. 

Az európai járműipari központok is erősítik azt az elméleti megállapítást, miszerint 

napjainkban a városok és térségeik együttműködéseiben a gazdasági megfontolások 

kerülnek inkább előtérbe, meghaladják a közigazgatási-tervezési szempontokat, s gyakran 

kevésbé formális partnerségeket alakítanak ki a gazdaság további fejlesztése érdekében. 

(Vö. Somlyódyné 2011) Szintén megerősíti az elvégzett vizsgálat azt az elméleti felvetést, 

miszerint a területi egységek közötti versenyben napjainkban az érintett szereplők 

koordinált formában regionális hálózatokat hoznak létre, s alulról szerveződő formában 

alkotják meg és valósítják meg versenystratégiájukat. (Vö. Lengyel 2010) 

A fenti kategóriákba sorolt tevékenységek mindegyike a települések fejlődésére, a 

lakosság életminőségének fenntartására és javítására, a települések hazai és nemzetközi 

versenyképességének növelésére irányul. Összegzésként elmondható, hogy Európában 

számtalan jó példát sikerült feltárni a járműipari központok működtetésével és 

fejlesztésével kapcsolatban. 

5.8 Gazdaságfejlesztés és térségi kapcsolatok Győrben 

5.8.1 Győr stratégiai jövőképe 

 Napjainkban a városok tervezése, jövőjének alakítása tudatos folyamat, melyben 

számtalan szereplő (önkormányzat, helyi tudományos bázis, civil szervezetek, egyházak 

stb.) aktív részvétele jellemző. A jövőbeli koncepciók kialakítását, víziók megfogalmazását 

a fenntartható fejlődés koncepciójának megjelenésén túl adminisztratív kötelezettségek is 

segítik: a településeknek rendre eleget kell tenniük a tervezéssel kapcsolatban jogszabályok 

vagy európai uniós joganyagok által rájuk rótt feladatoknak. 

 Az alfejezetben arra keresem a választ, hogy Győr város stratégiai dokumentumai 

alapján milyen elemek, gondolatok, célkitűzések alakítják, határozzák meg a város 

jövőképét, továbbá hogy azokhoz milyen konkrét projektjavaslatok társulnak. Az elemzés 

során a város 2008-as Integrált Városfejlesztési Stratégiájára, a 2010-ben készült Győr 
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Fenntarthatósági Programja c. dokumentumra hagyatkozom, az aktuális irányok 

feltérképezéséhez pedig az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, továbbá a 

Településfejlesztési Koncepciót hívom segítségül. Itt is érdemes hangsúlyozni, hogy Győr 

gazdasági versenyképessége és ipari potenciálja alapján Magyarország - a fővárost követő 

- második nagyvárosa (Horváthné Barsi-Lados 2011), ha úgy tetszik, a vidéki 

Magyarország legerősebb gazdasági térsége, mely erőteljes munkahelyi vonzáskörzettel bír 

(Hardi 2014) és sajátos fejlődési pályát járt be a rendszerváltást követő időszakban. 

(Rechnitzer 2014, 2016)  

5.8.1.1 A város jövőképének alakulása- az IVS 

Győr stratégiai tervezésének egyik fontos dokumentuma a város 2008-ban 

elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS). A városvezetés az IVS-ben 

akcióterületeket jelölt ki a város egészére nézve, s felvázolta az egyes akcióterületeken 

végrehajtandó intézkedéseket. Az IVS kiemelt kérdésként kezeli többek között a 

városrehabilitációt, a város közlekedési viszonyainak javítását és a folyópartok rendezését. 

Az IVS stratégiai fejezete foglalkozik a város hosszú távú jövőképével. A 

dokumentum összegzi a korábbi stratégiákban megfogalmazott jövőképeket, és a 

következő főbb elemeket azonosítja:  

„Győr 15 év múlva: 

- az észak-dunántúli hármashatártérség kiemelkedő gazdasági és szolgáltató 

központja, 

- a város és vonzáskörzetének lakossága számára biztosítja a magas szintű 

életkörülményeket, 

- a sokoldalú, magas hozzáadott értéket képviselő, tudásalapú gazdaságával 

hozzájárul a térség folyamatos megújulásához, hosszú távon fenntartható 

versenyképességének megőrzéséhez, 

- a természeti és épített környezet adottságait kihasználva jelentős kulturális 

és közösségi értékeket közvetít a helyi lakosság és a városba látogatók 

számára.” (GYMJVÖ 2008. 145. o.) 

A jövőkép eléréséhez rendelt stratégiai célkitűzések szerint szükséges, hogy Győr 

növelje a térségben betöltött szerepét, növelje versenyképességét a gazdaság megújítása 
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mentén, biztosítson a városban élők számára kimagasló életkörülményeket. A jövőkép 

megvalósítását az IVS értelmében négy általános fejlesztési irány segíti. A humánerőforrás 

fejlesztése irány értelmében a városnak törekednie kell a minőségi felsőoktatási, a szak- és 

a felnőttképzés biztosítására, támogatására, a kutatás-fejlesztés infrastrukturális 

szükségleteinek kialakítására, a város kulturális központtá fejlesztésére és a turizmus 

erősítésére. A Működő és fejlődő gazdaság mint fejlesztési irány a városi technológiai 

bázis létrehozására, a tudásigényes iparágak letelepedésének ösztönzésére, az 

önkormányzat és a vállalkozások közti kapcsolatok kialakítására irányul. A Városi 

szolgáltatások fejlesztése a városmarketing, a parkolási helyzet, a közlekedési 

infrastruktúra, a tömegközlekedés és a város élhetőségének javítását, fejlesztését ösztönzi. 

A környezet védelme prioritás a környezettudatosság, a szelektív hulladékgyűjtés, a 

megújuló energiaforrások használatának szükségességét emeli ki. 

Az IVS sajátossága, hogy az előző dokumentumokban megfogalmazottak alapján 

összegzett jövőképen túl új irányként egy további jövőképet is megfogalmaz, melynek 

lényege: „Legyen jobb Győrben élni, letelepedni, dolgozni, szabad időt eltölteni, tanulni 

mint a többi magyarországi régióközpontban!” Ez a „kiegészítő” jövőkép új rendszerben 

ismerteti az elérését szolgáló stratégiai célokat, s látványosan az ún. soft irányokat helyezi 

előtérbe. A stratégiai célok között fontos helyet szántak a város lakosságszámának 

növelésének, mert Győr kisebb, mint az 5 másik régióközpont (Budapest, Pécs, Szeged, 

Debrecen, Miskolc), továbbá a stratégiaalkotók véleménye szerint a nagyobb lakosságszám 

nagyobb vásárlóerőt, forgalmat és vonzerőt jelent. A lakosságszám növelésének fő alapját 

a munkahelyek számának növelésével kívánták megteremteni. A stratégiai célok között 

szerepel a sűrűn lakott, minél kisebb helyet foglaló város kialakítása, továbbá az 

idegenforgalom növelése. Ez utóbbi előirányozza a város légi közlekedéssel való 

elérhetőségének javítását, a kiterjesztett belváros további fejlesztését és rehabilitációját, 

továbbá a szálláshelyek bővítését. A kulturális élet bővítése, színesítése terén a már létező 

erősségek (Győri Balett, Mediawave, XX. századi képzőművészeti gyűjtemények) további 

fejlesztésére fókuszál az anyag, s megjegyzi, hogy magas kulturális színvonal eléréséhez 

alapvetően szükséges lenne a bölcsészeti irányú felsőoktatás megjelenésére. A Sport-, 

szabadidő-kínálat bővítése stratégiai célként nagy vonzerejű nemzetközi 

sportrendezvények megtartását, az azokhoz szükséges sport-infrastrukturális beruházásokat 

szorgalmazza, továbbá az egészséges életmódot segítő létesítmények kialakítását irányozza 

elő. A jövőkép megvalósítását tehát a dokumentum szerint lakások építésével, az ipari 



158 
 

növekedés biztosításával, sport- és szabadidős területek, a városrészek, az oktatás és a 

kultúra fejlesztésével lehetséges elérni. (GYMJVÖ 2008) 

Az IVS által felvázolt jövőképek vizsgálata nyomán elmondható, hogy a korábbi 

dokumentumok alapján összeállított jövőkép fókuszában a város és környékének 

együttműködése, a tudásalapú gazdaság megteremtése, az épített és a természeti környezet 

megóvása és a magas szintű életkörülmények biztosítása áll. Ehhez képest a „kiegészítő” 

jövőkép más tényezőkre fekteti a hangsúlyt, s bátrabb, kezdeményezőbb megállapításokat 

tesz. Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy mára több megállapítása is pontosításra 

szorul, így pl. a demográfiai trendek, a hivatalos lakosságszám nem támasztja alá a városi 

lakosság létszámának jelentős növekedését.
48

 A dokumentum ebben a kérdéskörben olyan 

fontos részletekkel nem foglalkozik, mint pl. a megnövekedett lakosságszám által igényelt 

minőségi közszolgáltatások fenntartása, bővítése, finanszírozása. Szintén nem érvényes 

már véleményem szerint a kulturális élet esetében az említett három tényező 

kizárólagossága az országos ismertség terén: a Mediwave már nem a városban működik, 

ugyanakkor a Győri Balett és a XX. századi képzőművészeti gyűjtemények elé/mellé olyan 

tényezők sorakoztak fel, mint pl. a Győri Filharmonikus Zenekar, Győrkőcfesztivál, az Öt 

Templom Fesztivál stb. 

5.8.1.2 A város jövőképének alakulása- Győr Fenntarthatósági Programja 

A város jövőképének egy másik konkrét megjelenése Győr Fenntarthatósági 

Programjához köthető. A 2010-ben készült program szerint Győr a főváros mellett 

Magyarország legerősebb gazdasági innovációs potenciállal rendelkező városa, mely 

fejlesztéspolitikájával hozzájárulhat jövőképének megvalósításához. A megfelelő 

gazdasági környezet biztosítása mellett a dokumentum szerint szükség van a város térségi 

szerepének erősítésére is. A program az alábbiakban fogalmazza meg a város jövőképét: 

Győr 2030-ban az erős közép-európai régió európai jelentőségű, sikeres, meghatározó 

szellemi és gazdasági szolgáltató központja. (CEURINA Kft. 2010) 

A jövőkép eléréséhez a program négy kiemelt célt nevesít, melyekhez konkrét 

intézkedéseket is kapcsol. Az első cél értelmében Győrnek meghatározó szellemi központtá 

kell válnia az oktatás és a kultúra értékteremtő hatásaira építve. Eszerint szükséges a 
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 A város lakosságának hivatalos létszáma az elmúlt években minimális növekedést mutat. Ennek oka, hogy 

a városi gazdaság folyamatos fejlődése révén sok munkavállaló használja a város infrastruktúráját (utak, 

tömegközlekedés), ugyanakkor vagy nem jelentkezik be győri albérletébe, vagy a környező településeken 

keres lakhatást. 
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Széchenyi István Egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységének erősítése, az innováció 

elősegítése az egyetem és a vállalati szféra együttműködésének javításával. Szintén az 

oktatás-innováció-foglalkoztatás témakörhöz tartozik a város szakképzési rendszerének 

korszerű működtetése, a munkaerőpiaci keresletre rugalmasan reagáló képzés kialakítása. 

Fontos a város kulturális kínálatának bővítése, a turizmus hagyományos és új formáinak 

alkalmazása, továbbá olyan infrastruktúra kiépítése, mely a várost alkalmassá teszi 

nemzetközi versenyek, események megrendezésére. A második cél szerint szükséges 

Győrben egy erős, több lábon álló, versenyképes gazdaság kialakítása. Győrben az AUDI 

jelenléte meghatározó, a városnak ugyanakkor kedvező klímát kell teremtenie a kis- és 

középvállalkozások számára annak érdekében, hogy a járműipar beszállítói hálózata 

fejlődhessen. Ide kapcsolható az ipari park további fejlesztése, a szellemi kapacitás 

helyben tartása és a gazdasági szereplőkkel (mikro-, kis- és középvállalkozások, 

multinacionális vállalatok, kamarák, szakmai szervezetek) való aktív kapcsolat és 

párbeszéd. Szintén a versenyképes gazdaság kialakulását segíti a modern egészségipar 

infrastruktúrájának megteremtése a rendelkezésre álló termálvíz hasznosításával és a 

komplex turisztikai szolgáltatások nyújtása.  

 A jövőkép harmadik fontos célkitűzése, hogy a városban összetartó, aktív és 

egészséges közösségek jöjjenek létre. A negyedik célkitűzés szerint szükséges a természeti 

és épített környezeti minőség kiválóságának biztosítása annak érdekében, hogy Győr egy 

élhető európai város legyen. (CEURINA Kft. 2010) 

A fenntarthatósági program alapján elmondható, hogy a Győr jövőképében 

foglaltak megvalósításához szükség van mind infrastrukturális beruházásokra, mind pedig 

ún. „soft” (oktatási, szociális, foglalkoztatási programok) tevékenységek végrehajtására. A 

2010-ben megfogalmazott jövőkép napjainkban is releváns megállapításokkal bír. 

5.8.1.3 Jövőkép, tervezett fejlesztések az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és a 

Településfejlesztési Koncepció (TK) alapján 

Az ITS az IVS utódjaként a város 2020-ig tartó középtávú stratégiája, mely a 

városfejlesztés prioritásaival, tervezett projektjeivel foglalkozik. Ezzel szemben a TK egy 

2030-ig szóló dokumentum, mely a város hosszú távú vízióját tartalmazza. (gyor.hu 2014a) 

A tervezés folyamata „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezései alapján zajlott. 
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(Magyarország Kormánya 2012) A dokumentumok készítésének fontos állomása volt a 

megalapozó vizsgálat elkészítése, mely helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő 

részekből áll, s melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. januári ülésén hagyott 

jóvá. (GYMJVÖ 2014a) Ezzel párhuzamosan készült a 2008-as IVS felülvizsgálata és az 

ITS, illetve a TK első verziójának elkészítése, melyet Győr Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Városstratégiai Bizottsága 2014. májusi ülésén társadalmasításra alkalmasnak 

talált (gyor.hu 2014b), a végleges változatot a város közgyűlése 2014 novemberében 

hagyta jóvá. 

Győr aktuális jövőképét a TK tárja elénk. A dokumentum az eddigi stratégiák 

gyakorlatával szakítva úgy vázol fel két jövőképet, hogy egyet általánosságban tart 

érvényesnek a városra nézve, míg a másik kifejezetten Győr térségi szerepével foglalkozik. 

Az általános jövőkép szerint „Győr 2030-ban országosan és közép-európai szinten is 

kiemelkedő lakó-, vállalkozási és kulturális környezetet kínáló város. A város tartja a 

jármű- és gépiparban korábban megszerzett erős pozícióit, azok fejlesztése mellett 

sikeresen diverzifikálja gazdaságát a környezet- és az egészségipar, a sportgazdaság, 

valamint a gazdasági szolgáltatások területén. Megfelelő számú és minőségű munkahelyet 

biztosít a város és térsége számára. A város folyamatos innovációra való képessége a 

gazdaság és az egyetemi kutatás-fejlesztés szoros együttműködésén, a Győrben élő 

emberek képzettségén, kreativitásán, valamint a városban elérhető, a fenntartható 

növekedést támogató szolgáltatások kiváló minőségén alapul. A város őrzi épített és 

természeti környezetének különleges értékeit, és újabb értékekkel gazdagítja azokat. 

Győrben magas színvonalú a kulturális és a művészeti élet, a város idegenforgalmi 

vonzereje belföldi és nemzetközi szinten is kiemelkedő.” (GYMJVÖ 2014c, 6. o.) 

A TK jövőképe több elemében is utal a korábbi évek stratégiai dokumentumaiban 

megfogalmazottakra, így pl. hangsúlyozza a munkahelyteremtés, a kutatás-fejlesztés, az 

innováció, az épített és természeti környezet megőrzésének fontosságát, továbbá a 

kulturális, művészeti területek és az idegenforgalom jelentőségét. A jövőkép ugyanakkor 

minden eddiginél határozottabban síkra száll a gazdaság diverzifikálása mellett: míg 

korábban a tudásalapú gazdaság megteremtése és a gazdasági szerkezet színesítésének 

óvatos felvetése jellemezte a stratégiákat, addig a TK jövőképe hangsúlyozottan az új 

iparágak felé való nyitást javasolja, kiemelve a lehetséges irányokat. Győr az egészségipar 

alkalmas helyszíne lehet kiemelkedő minőségű termálvizével, környezeti értékeivel, míg a 



161 
 

2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kapcsolódó infrastrukturális beruházásai
49

 

révén a sportgazdaság is jelentős szerepet játszhat a jövőben. A korábbi stratégiák főként a 

beszállítói hálózatok kialakítását javasolták a járműipar vonatkozásában, a TK ugyanakkor 

a járműipar esetében az erős pozíciók megtartásáról, fejlesztéséről szól. 

A koncepció így látja Győr térségi szerepét 2030-ban: „Győr az Észak-Dunántúl 

térségének gazdasági és közösségi szolgáltató központja, amely szoros regionális és 

nemzetközi kapcsolatokat épített ki a közép-európai magterület városaival. Egyedi, sajátos 

pozíciót alakított ki mind a gazdaság (járműipar), mind a közösségi szolgáltatások 

(kultúra, sport) területén. Győr és agglomerációja szoros együttműködésben biztosítja a 

térség folyamatosan bővülő lakosságának a szükséges munkahelyeket, a színvonalas 

lakókörülményeket, a magas szintű infrastrukturális ellátást, az oktatási, egészségügyi, 

szociális, kulturális és sportszolgáltatások széles választékát.” (GYMJVÖ 2014c, 7. o.) 

A megalapozó vizsgálat hiányosságokra mutatott rá Győr térségi szerepkörével 

kapcsolatosan, a felvázolt jövőkép ennek nyomán két területre fókuszál a győri térségi 

szerepvállalással kapcsolatban. Európai szemszögből a várost a közép-európai térben 

igyekszik pozicionálni, míg szűkebb környezetében, az agglomerációban a településekkel 

közös feladatként szabja Győrnek a lakosság szükségleteinek kielégítését, az ott élők 

számára megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosítását. 

Győr konkrét jövőbeli fejlesztéseinek ismeretéhez, jövőt alakító 

kezdeményezéseihez közelebb visz minket az ITS középtávú célrendszere, mely 

témakörökre osztva fogalmaz meg fejlesztési irányokat a 2014-2020-as időszakra. A 

Társadalom témakör szerint a város intézményi infrastruktúrájának, sportcélú területeinek 

fejlesztésére számíthatunk, míg a Gazdaság témakör a gazdaságfejlesztés, az 

idegenforgalom és a kereskedelem-logisztika területén irányoz elő beruházásokat. Az 

Épített és természeti környezet témakör középtávú céljai többek között a műemléki 

területek, közterületek rehabilitációja, a vízpartok és a zöldfelületek revitalizálása, 

valamint a közösségi közlekedés fejlesztése, a parkolási problémák orvoslása. Az 
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 2017-ben Győr rendezi az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). Az EYOF a harmadik 

legrangosabb olimpiai esemény, a nyári és a téli olimpia után, volumenében nagyjából a téli olimpiának felel 

meg. Az EYOF-ra a város jelentős sportinfrastruktúrát hoz létre: az olimpiai központ Sziget városrészben 

épül, versenyuszoda, teniszcsarnok, atlétikai csarnok kerül felépítésre, emellett Gyárvárosban egy 5500 fő 

befogadására alkalmas multifunkcionális csarnok. Az olimpiai központ környezetében jelentős útépítési 

munkálatok valósulnak meg, új híd került felépítésre Sziget és Pinnyéd városrészek között. Az olimpiai falu 

egyik részét a Széchenyi István Egyetem újonnan épülő kollégiumi szárnya, a másikat pedig magánerős 

beruházásban, az egykori olajgyár területén épülő 200 lakásos társasház képezi majd. 
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Energiahatékonyság önálló területként magában foglalja a barnamezős területek 

rehabilitációját, az energiafelhasználás hatékonyságának növelését és a szemléletformálást. 

A stratégia emellett akcióterületenként (városrészenként) azonosítja a megoldásra váró 

problémákat, a konkrét projektterveket. (GYMJVÖ 2014b) 

 Az alfejezetben az előzetesen felvázolt szempontok alapján vizsgáltam Győr 

Megyei Jogú Város stratégiai dokumentumait annak érdekében, hogy feltárjam a város 

jövőképének alakulását, statikus és változó elemeit. Ez alapján kijelenthető, hogy a város 

jövőképe az elmúlt években jelentősen nem változott, sok olyan elemet találunk az egyes 

dokumentumokban, melyek időről időre visszatérnek a stratégiákban, míg néhány területen 

hangsúlyeltolódás történt. A vizsgált időszak kezdetétől sarkalatos területe a stratégiáknak 

a város gazdasági versenyképességének magas szinten tartása, illetve növelése: míg a 

korábbi dokumentumok főként a járműipari beszállítóhálózat fejlesztésének fontosságát 

hangsúlyozták, s óvatos utalást tettek a gazdasági szerkezet színesítésének igényére, addig 

napjainkban már a gazdasági szerkezet diverzifikációja is nyíltan megfogalmazásra került. 

Változatlan eleme ugyanakkor a gazdasági versenyképességnek az oktatás, a felsőoktatás, 

a szakképzés, a kutatás-fejlesztés által a humán tőke minél intenzívebb kiaknázása. Szintén 

a gazdasági sikeresség egyik faktora a turizmus, az idegenforgalom folyamatos fejlesztése, 

melynek minőségét a város kiemelkedő kulturális kínálata is emeli, s az üzleti turizmus 

mellett a város sportinfrastruktúrájának intenzív fejlődése is növeli a városban eltöltött 

vendégéjszakák számát. 

 Szintén jelentős és visszatérő elem a városi infrastruktúra fejlesztése, így a 

műemléki, illetve a szociális városrehabilitáció, a közlekedési infrastruktúra és a parkolási 

lehetőségek fejlesztése. Hol erősebb, hol gyengébb hangsúlyokkal, de valamilyen 

formában a város térségi szerepvállalása is eleme a dokumentumoknak. Ahogy a 

fentiekben látható volt, a folyamatosság mellett bizonyos területeken napjainkra újra kellett 

értékelni a korábbi megállapításokat (pl. lakosságszám növelése, a kulturális terület 

húzótermékei stb.).  

5.8.2 Győr térségi kapcsolatrendszere 

Miért Győr?- teheti fel joggal a kérdést az Olvasó, melyre a szerző győri 

beágyazottsága, a lokális terek jó ismerete vagy éppen a doktori iskola székhelye szerinti 

város nyilván nem nyújt és nem is nyújthat kielégítő választ. Így tehát a győri empirikus 

részhez kénytelen vagyok a dolgozat elméleti és nemzetközi empirikus részének 



163 
 

megállapításaihoz fordulni. Az elméleti részben olvasható, hogy Enyedi (2012) szerint 

napjaink globális világgazdaságában azok a települések, melyek globális gazdasági 

központoknak adnak helyet, nagyvárosoknak tekintendők. Napjainkban Győrben működik a 

világ legnagyobb motorgyára és az AUDI több fontos modelljét gyártó autógyára is. Győr 

besorolható az Erdősi-féle felosztás (2003) regionális jelentőségű nemzetközi nagyvárosi 

kategóriájába is, hiszen Győr kihatása átlépi ugyan a nemzeti határokat (Szlovákia 

irányában), ugyanakkor a környező országokon túli területeket már nem éri el. 

Kormányzási modell szempontjából látni fogjuk, hogy esetünkben megtalálhatók a 

Somlyódyné (2011) által felvázolt jellemzők az új regionalizmus és posztfordizmus talaján: 

merev közigazgatási struktúrákat meghaladó, informális partnerségeken alapuló, 

gazdaságfejlesztési fókuszú együttműködés-rendszerek. 

A dolgozat címében is feltüntetett nagyvárosi gazdasági kormányzás fogalmára 

utalva elmondható, hogy a győri nagyvárosi térség és a járműipari központi szerep 

egymást erősítve jelenik meg e fogalommeghatározásban. Az előző fejezetekben látott 

nemzetközi példák is azt mutatják, hogy az ún. „kis nagyvárosok” Németország déli 

részén is sikerrel tartanak fenn nagyvárosi kormányzási mechanizmusokat, különösen igaz 

ez a globális telephelyként szolgáló települések esetében (pl. Ingolstadt). 

Fontos hangsúlyozni, hogy a járműipari központi szerep ma egyben térségszervező 

erő is: Győr városának infrastruktúráját messze többen használják, mint a város lakossága. 

A naponta munkába, oktatási intézményekbe ingázók a Dunántúl északi feléből és a 

Felvidék magyarlakta területeiről érkeznek. A győri Széchenyi István Egyetem 15 000 fős 

hallgatói létszámával, mosonmagyaróvári karával erősíti Győr regionális szerepét. Az 

AUDI révén működő napi szállítások, a közvetlen vasúti összeköttetés a győri ipari park és 

az ingolstadti gyár között, a napi repülőjárat Ingolstadt és Győr-Pér között, a Dunántúl 

településeiről érkező több tízes nagyságrendű szerződéses buszjáratok mind-mind Győr 

regionális és nemzetközi kisugárzását erősítik. 

Győr térségi kapcsolatrendszerének elemzése, feltárása komoly nehézségek elé 

állítja a kutatót, s felmerül a kérdés: hol is húzódik Győr térségi kihatásának határa? A 

kérdésre az egyes fejlesztéspolitikai dokumentumok, tudományos kutatások más-más 

választ adnak. 

 Győr évszázadok óta szállítási útvonalak kereszteződésében található, aminek révén 

a várost és térségét folyamatosan formálja a személyek és áruk szüntelen áramlása. Az 
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egyes közlekedési tengelyek fontos szerepet játszanak a város fejlődése szempontjából, 

legyen szó autópályáról, vasútról, repülőtérről vagy éppen kikötőről. Az agglomeráció 

folyamatos növekedését vetíti előre az a folyamat, mely szerint a város munkaerőközponti 

szerepe folyamatosan növekszik, különös tekintettel a Győrben végbemenő járműipari 

fejlesztésekre. A város agglomerációja mintegy 200 000 főre terjed ki, s nem csak 

országon belüli területeket foglal magában, hanem átnyúlik Szlovákia déli részére is. Az 

agglomeráció kiterjedését ugyanakkor nemcsak a munkaerőpiac helyzete befolyásolja, 

hanem az egyre erősödő kulturális és bevásárlóturizmus is segíti. A város Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája szerint Győr vonzáskörzete messze túlmutat a Győri Többcélú 

Kistérségi Társulás területén, s érinti a csornai, a téti és a pannonhalmi kistérség egyes 

településeit is. (GYMJVÖ 2008) Vagyis Győr térségi kapcsolatrendszerének feltárása egy 

meglehetősen kiterjedt rendszer elemzését indokolja.  

 Az alfejezet célja, hogy feltárja Győr térségi kapcsolatrendszerének szervezeti-

intézményi vonatkozásait, s ezáltal választ adjon arra a kérdésre, hogy milyen alapjai 

vannak jelenleg egy intézményesített győri nagyvárosi/járműipari régió kialakulásának? A 

kutatás során hangsúlyt fektettem a közelmúltban megváltozott jogi környezet hangsúlyos 

figyelembevételére is, hiszen azok több esetben is gyökeres változásokat eredményeztek a 

térségi együttműködést tekintve. A vizsgálat során azon együttműködések elemzésére 

szorítkozom, melyek működtetésében, irányításában Győr központi szerepet játszik.
50

 

Az alfejezet keretében Győr térségi kapcsolatrendszerét vizsgálom. Először, a 

Győri Többcélú Kistérségi Társulás vonatkozásában bemutatom a kistérségi 

együttműködés jelentősebb állomásait és jelenlegi helyzetét, ismertetve a város és 

közvetlen környezete viszonyrendszerét, az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoportosulás (Arrabona EGTC) vizsgálatával pedig a 

határtérségi együttműködés legfontosabb jellemzőit igyekszem feltárni. Ezt követően 

ismertetem a város gazdaságfejlesztési politikájának letéteményeseit, majd pedig a 

gazdasági kormányzás síkján elhelyezhető szervezeteket (Győri Járműipari 

Életpályamodell Együttműködés, Győri Járási Foglalkoztatási Paktum). Végezetül rövid 

kitekintést teszek a Győri Helyi Közösségre mint a kulturális kormányzás egy potenciális 

                                                           
50

 Ezen oknál fogva nem szerepel az elemzett együttműködések között a Centrope. A 2003-ban alapított, 

cseh, szlovák, osztrák és magyar határ menti régiókat és városokat tömörítő együttműködésben Győr 

megfigyelőként vesz részt. Mindez persze nem zárja ki, hogy a jövőben aktivizálódik a város Centrope 

együttműködésben betöltött szerepe, s így a győri térség a Bécs-Pozsony nagyvárosi térségi rendszer aktív 

szereplőjévé válik. 
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szereplőjére.
51

 Azon együttműködések esetében, melyek potenciális alapjául szolgálhatnak 

egy győri nagyvárosi kormányzást megvalósító szervezetnek, igyekszem néhány 

lehetséges szcenáriót felvázolni azok fejlődési pályájával kapcsolatban. 

5.8.2.1 Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Győr Megyei Jogú Város számára vonzáskörzete szempontjából fontos szerveződés 

volt a Győri Többcélú Kistérségi Társulás. A társulás Győr vezetésével működött. A Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás 2005. május 9-én alakult meg a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény, illetve a települési önkormányzatok társulásáról és 

együttműködéséről szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései alapján. A társulás 

életében fontos változást jelentett a 2011. évi CLXXXIX. törvény elfogadása, melynek 

rendelkezései arra kötelezték a társulást, hogy felülvizsgálja társulási megállapodását, 

továbbá a feladatmegosztás addigi formáját. (GYTKT 2013a) 

A Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak 2014. év közepéig 27 tagja volt
52

, 

székhelye pedig a megyeszékhely, Győr. A társulás területe 743 km
2
-t, népessége mintegy 

180 000 főt tett ki. (gyorikisterseg.hu 2013a) 

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás feladatai 2005-2011 között jóval szélesebb 

körűek voltak a jelenleginél. A társulás fontos feladata volt, hogy kistérségi fejlesztési 

tanácsként járjon el, így összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési 

társulásai, valamint a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 

elképzeléseit. Mindehhez kistérségi területfejlesztési koncepciót dolgozott ki, s e mentén 

képviselte a társulás érdekeit az egyes intézményeknél, szervezeteknél. A társulás emellett 

véleményt nyilvánított a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, pályázatokat 

nyújtott be a kistérség fejlesztéséhez szükséges források lehívásához. Szintén kiemelt 

feladatának tekintette a társulás a közoktatási feladat ellátását. Eszerint a közoktatási 

intézményi feladat ellátását a hatékonyabb működés szervezése és a nevelés-oktatás 

színvonalának javítása érdekében a társulás mikrotérségi intézményi társulások útján 

biztosította. Szintén az oktatási feladatok része volt, hogy a kistérségi társulás a pedagógiai 

szakszolgálatok kistérségi szintű működtetését az általa fenntartott szakszolgálati 

intézményen keresztül látta el (pl. logopédiai tanácsadás, tanácsadás tanulási zavarokkal 
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 A kultúra területén jelentős fejlődési potenciált jelenthet az a tény, hogy Győr megpályázza a 2023-as 

Európa Kulturális Fővárosa címet. 
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 Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű, Győr, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, 

Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, 

Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének 
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küzdő gyermekeknek és szüleiknek, tehetséggondozás stb.). A gyermekjóléti alapellátási 

feladat keretén belül a társulás a gyermekjóléti szolgáltatást integrált formában látta el a 

mikrotérségeken keresztül. Szintén kistérségi feladat volt a kistérségi ügyintézés 

korszerűsítése, mely értelmében a társulás saját munkaszervezetén keresztül hozzájárul a 

kistérségi intézmények irányításához, a részt vevő települések bevonásához a kistérségi 

informatikai hálózatába, a virtuális önkormányzás elősegítéséhez, továbbá az e-

közigazgatás elterjesztéséhez.  A közös közútkezelői feladatok ellátása nyomán a társulás 

biztosította tagtelepülései számára a települések kezelésében álló utak felmérését s azok 

adatbázisba sorolását. A belső ellenőrzési feladat a tagtelepülési önkormányzatok, azok 

polgármesteri hivatalai, körjegyzőségei, a társulás, továbbá munkaszervezetének 

ellenőrzésére irányult. (gyorikisterseg.hu 2013b) 

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás a 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései 

alapján felülvizsgálta társulási megállapodását, mely a törvényi előírásoknak megfelelően 

már sokkal kevesebb, a társulás keretében ellátandó feladatot tartalmazott. Lényegében a 

társulási feladatok közül - az állami és önkormányzati feladatmegosztás változása nyomán 

is - kikerültek a közoktatási, gyermekjóléti, kistérségi ügyintézési és közös közútkezelői 

feladatok. Így a társulás legfontosabb feladataként a területfejlesztés, valamint a turizmus 

és az idegenforgalom területén való együttműködés segítését nevezte meg. Ezen feladat 

keretében a társulás célkitűzésként határozta meg, hogy összehangolja a helyi 

önkormányzatok, a társulás és a kistérség területén működő gazdasági és civil szervezetek 

fejlesztési elképzeléseit, így a kistérség társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének 

feltárása nyomán kidolgozza a kistérség fejlesztési koncepcióját, továbbá terület- és 

idegenforgalom-fejlesztési programját. A társulás további feladata volt, hogy reflektáljon a 

vonatkozó regionális és országos fejlesztési stratégiákra, képviselje a társulást a 

területfejlesztési ügyekben, továbbá együttműködjön minden érintett szereplővel. Emellett 

feladatként határozták meg a fejlesztési programokhoz, illetve saját működéséhez 

kapcsolatos források megszerzését különféle pályázatokon keresztül, továbbá hogy azokat 

elkészítse, beadja s nyertesség esetén menedzselje. 

A társulás szervei közül legfőbb döntéshozó szereppel a társulási tanács bírt. A 

tanács tagjait a társult tagok polgármesterei adták, minden tag 1-1 szavazattal rendelkezett. 

A tanács határozatait többnyire egyszerű többséggel hozta, kivételt képeztek ez alól a 

választásra, a pályázatoknál biztosítandó önrészre, belső szabályzatok elfogadására, 

továbbá a tagi hozzájárulás megállapítására vonatkozó döntések, melyek esetében 
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minősített többségű szavazás volt szükséges. Amennyiben egy javaslat megkapta az 

egyszerű többséget, ám a tagok legalább 1/3-a ellenezte annak elfogadását, abban az 

esetben ezt blokkoló kisebbségnek kellett tekinteni, melynek következtében a kérdést 5 

napon belül érdemben újra kellett tárgyalni és újabb döntést kellett hozni róla. A társulás 

másik fontos szerve a társulási tanács elnöksége volt, mely az elnökből, az általános 

alelnökből és három alelnökből állt. A társulási tanács elnökét a tanács tagjai a 

polgármesterek közül választották, a megbízás időtartama a polgármesteri megbízatásának 

időtartamára szólt. Az elnök megbízatása polgármesteri tisztségének megszűnésével, 

lemondással vagy visszahívással szűnt meg. Az elnök döntési kompetenciákkal 

rendelkezett előirányzat-átcsoportosítás, kötelezettségvállalás, pótirányzatok felosztása 

területén, ugyanakkor utólagos beszámolási kötelezettsége állt fenn a tanács irányában. 

(GYTKT 2013a) 

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-ig szakmai 

munkaszervezetén keresztül látta el a társuláshoz kapcsolódó adminisztratív, döntés-

előkészítő, továbbá a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatokat. Mivel a már említett 2011. 

évi CLXXXIX. törvény értelmében a társulás munkaszervezeti feladatellátására 

költségvetési szervet nem hozhat létre, ezért a szakmai munkaszervezet által ellátott 

feladatokra más megoldást kellett találni. A törvény szerint eltérő megállapodás hiányában 

a munkaszervezeti feladatokat a társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatal látja el. A 

Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa mindezek alapján döntött a szakmai 

munkaszervezet jogutód nélküli megszüntetéséről 2013. június 30. napjával, továbbá úgy 

határozott, hogy a megszűnő költségvetési szerv feladatát a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatal, tehát Győr Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala veszi át. (GYTKT 2013b) 

Elmondható, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Győr városa számára 

olyan szervezetet jelentett, mely a város közvetlen vonzáskörzetét intézményesített 

formában foglalta magában. Látható, hogy a kistérségek életében az új önkormányzati 

törvény jelentős változásokat hozott, s ez alól a győri kistérség sem volt kivétel. A 

feladatok jelentős része elkerült a kistérségtől, s tulajdonképpen egyetlen önként vállalt, 

fontos célkitűzés maradt: a területfejlesztés, melyhez szorosan kapcsolódik az 

idegenforgalom fejlesztése. Ennek ellenére a társulás tagjai tagsági jogviszonyuk 

fenntartása mellett döntöttek. Fontos hangsúlyozni, hogy a megvalósított sikeres turisztikai 

programok alapján a tagok joggal reménykedtek az idegenforgalmi fejlesztések további 
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folytatásában. Érzékeltetni szükséges a változások negatív hatásait: a feladatmegosztás 

változása nyomán csökkent az együttműködési területek száma s ezáltal az egymás közötti 

interakciók mértéke is. Minden bizonnyal ez a helyzet vezetett oda, hogy Győr Megyei 

Jogú Város Közgyűlése 2014 júniusában a társulásból való kilépés mellett döntött, majd 

szeptemberben hozzájárult, hogy a megmaradt tagok számára a társulás székhelye 

Dunaszentpál legyen. A júniusi előterjesztés szövegéből egyértelműen kiderül, hogy Győr 

fenn kívánja tartani az intézményesített, több évtizedes együttműködését a környező 

településekkel, s ennek elsődleges színtereként a jövőre nézve az Arrabona EGTC-t jelölte 

meg. (GYMJVÖK 2014a, 2014b)  

5.8.2.2 Arrabona EGTC 

 Győr Megyei Jogú Város térségi kapcsolatrendszerében az Arrabona Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Arrabona EGTC) 

megalapítása új dimenzió megjelenését eredményezte. Az Arrabona EGTC létrejöttével 

ugyanis a város vezetésével egy határon átnyúló, a város térségi kapcsolatrendszerét a 

szlovákiai Felvidék irányában is intézményesítő szervezet jött létre, mely a városi 

nagytérség országhatárokon átívelő jellegét is erősíti. 

 Az EGTC létrehozásában Győr vezető szerepet vállalt: 2010 márciusában a város 

felkérésére a győri városházán szakmai fórumot tartottak egy győri székhelyű EGTC 

létrehozásával kapcsolatban, az alapítás előkészítésével a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás Szakmai Munkaszervezetét bízták meg.  Az EGTC-t a négy alapító város (Győr, 

Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely, Somorja) 2010. augusztus 31-én Győrben hozta létre. 

Az alapításhoz szükséges dokumentumokat magyar részről a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium 2011. január 3-án, szlovák részről pedig a Közlekedési, Építésügyi és 

Regionális Fejlesztési Minisztérium 2011. február 25-én hagyta jóvá. A Fővárosi Bíróság 

2011. június 15-ével jogerősen jóváhagyta az EGTC létrejöttét. Az együttműködés 

földrajzi lehatárolása szerint Magyarországról a Szigetköz és a Mosoni-síkság, továbbá a 

Sokoróalja közvetlenül Győrhöz kapcsolódó részére, Szlovákiából pedig a Csallóköz és a 

Mátyusföld nyugati térségére terjed ki az EGTC területe. A négy alapító tag a szervezet 

létrehozásakor célul tűzte ki, hogy az együttműködést a győri és a mosonmagyaróvári 

kistérségekre, valamint a dunaszerdahelyi járásra mint közigazgatási egységekre terjessze 

ki. (Arrabona EGTC 2013) 
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 Az alapítás óta eltelt időszakban a taglétszám jelentősen nőtt, s jelenleg is több 

település vár felvételre. Az EGTC Közgyűlése elsőként 2011 októberében döntött új tagok 

felvételéről, s 17 település
53

 csatlakozásával az együttműködés 21 résztvevőre nőtt. 

(Arrabona EGTC 2011a) A 2012. májusi közgyűlési döntés alapján további 4 településsel
54

 

bővült a szervezet (Arrabona EGTC 2012a), majd 2014-ben négy
55

, 2015-ben két
56

, 2016-

ban pedig további egy
57

 új tag csatlakozott, nagy meglepetésre viszont Nagymegyer 2017-

ben kilépett az EGTC-ből. (arrabona.eu 2017)  A tagfelvételről a Közgyűlés évente egy 

alkalommal határoz. (Arrabona EGTC 2011a) 

19. ábra: Az Arrabona EGTC szervezeti felépítése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az Arrabona EGTC szervei a következők: Közgyűlés, Elnökség, Szakmai 

Bizottságok, Felügyelő Bizottság. Az EGTC legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely 

az EGTC tagjaiból áll. A Közgyűlésben minden tag 1 szavazattal rendelkezik, a döntéseket 

konszenzussal hozzák, vagyis olyan álláspont elfogadására törekednek, mely minden tag 

számára támogatható. Amennyiben sikertelen a konszenzusos döntéshozatal, úgy 

szavazásra kerül sor: a magyar, illetve a szlovák tagok külön-külön szavaznak, s mind a 

magyar, mind pedig a szlovák tagok minősített kétharmados többsége szükséges az adott 

határozati javaslat elfogadásához. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
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 Abda, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrújbarát, Győrújfalu, Halászi, Ikrény, Kisbajcs, 

Kunsziget, Mecsér, Mosonszolnok, Pér, Rábapatona, Vámosszabadi, Vének.   
54

 Dunakiliti, Nagyszentjános, továbbá Felbár és Nagymegyer. 
55

 Nagyudvarnok, Kimle, Győrság, Bágyogszovát. 
56

 Dunasziget és Nagybajcs. 
57

 Koroncó. 
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különféle szabályzatok módosítása, az elnök, az elnökség, az igazgató, a szakmai 

bizottságok és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, tagfelvétel stb. A Közgyűlés 

legalább évi két alkalommal ülésezik. A Közgyűlés képviseletét két ülése között az 

Elnökség látja el. Az Elnökség az EGTC javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő és 

végrehajtást segítő szerve, tagjai az EGTC elnöke és három alelnöke. Az Alapszabály 

szerint az EGTC elnöke a csoportosulás székhelye szerinti település polgármestere, tehát 

Győr város vezetője. 

Az igazgató fő feladata a csoportosulás képviselete, továbbá operatív 

tevékenységének irányítása. Az igazgató látja el a csoportosulás jogi, szerződési, etikai, 

pénzügyi és adminisztratív jellegű vezetését, a csoportosulás alkalmazottai felé 

munkáltatói jogokat gyakorol, partneri kapcsolatokat épít stb. A Felügyelőbizottság 

ellenőrzi a csoportosulás működését és gazdálkodását. (Arrabona EGTC 2015) Az EGTC 

mindeddig nem döntött Szakmai Bizottságok létrehozásáról. 

Az Arrabona EGTC alapításakor az alapítók úgy határoztak, hogy nem hoznak létre 

külön munkaszervezetet, hanem az EGTC szervezeti feladatait a Győri Többcélú 

Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezetére delegálják. Mivel jogszabályi változások 

miatt a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete jogutód nélkül 

megszűnt 2013. június 30-i hatállyal, ezért az EGTC Közgyűlése külön munkaszervezet 

felállításáról határozott. (Arrabona EGTC 2013a) A munkaszervezet fontos operatív 

szerepet tölt be az EGTC működésében: összeállítja a költségvetést, vezeti a különféle 

nyilvántartásokat, előkészíti az egyes szervek ülését, elkészíti a szakmai és pénzügyi 

terveket, továbbá szervezési feladatokat lát el az EGTC működéséhez kapcsolódóan. 

(Arrabona EGTC 2015) 

Az Arrabona EGTC szervezetrendszerének működése két fő forrás által 

finanszírozott: a befizetett tagdíjakból és a –korábbi- Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium által jóváhagyott pályázati támogatásokból. A tagdíj mértéke a magyar 

tagönkormányzatok esetén az állandó lakosság tárgyév január 1-jei létszámát alapul véve 

30 forint/lakos, a szlovák tagönkormányzatok esetén ugyanezen összeg euróban, a 

mindenkori euróárfolyam szerint. (Arrabona EGTC 2015) A Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium által 2011-ben az Európai Területi Társulások támogatására biztosított keret 

az Arrabona EGTC megalapításához 1 millió forinttal, a 2011. július 1 - 2012. május 31. 

közti időszak működésének támogatásához pedig 20 millió forinttal járult hozzá. A 2012. 
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január 1 -2013. május 31. közti időszakra az Arrabona EGTC 8 850 000 forintnyi 

működési támogatást nyert a nevezett pályázat keretében. (Arrabona EGTC 2013b) 

Az Arrabona EGTC létrejöttének egyik legfőbb célkitűzése, hogy a határ menti 

térség területi kohézióját erősítse, különös tekintettel a turizmus, a helyi értékek 

népszerűsítése révén. Mindezen célok elérésének fő eszközeként az EGTC az európai 

uniós támogatásokra számít. Ezt bizonyítja, hogy 2011-ben három pályázat benyújtásáról 

határozott az EGTC Közgyűlése a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program keretében. Az Arrabona EGTC az Ister-Granum EGTC-vel és a 

Pons-Danubii EGTC-vel közösen nyújtott be pályázatot egy közös regionális turisztikai 

desztinációs menedzsmentszervezet és annak háttérfejlesztéseinek megvalósítására 

mintegy 2 millió euró értékben. A projekt információstábla-rendszer kiépítését, 

kiadványok elkészítését, illetve turisztikai fejlesztéseket irányzott elő. Mintegy 120.000 

euró értékben került benyújtásra a hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és 

irányítási kapacitások fejlesztését célzó pályázat. Ennek célja, hogy a határtérség oktatási, 

foglalkoztatási, közlekedési, érdekvédelmi, munka- és katasztrófavédelmi tevékenységet 

végző szereplői között párbeszéd alakuljon ki, s az innovatív, stratégiai partnerség 

létrejöttével megalapozzák a határtérség fenntartható, integrált fejlesztését. Átfogó célként 

szerepelt, hogy az Arrabona EGTC katalizátorszerepet töltsön be a térségben az Európa 

2020 stratégia megvalósításával kapcsolatban. A harmadik beadott pályázat egy több 

rendezvényből álló magyar-szlovák bor- és gasztronómiai fesztivál megrendezését 

irányozta elő közel 150 000 euró értékben. A program a területen nagy hagyományokkal 

rendelkező borászati, gasztronómiai fesztiválok kibővítésére, a helyi agrártermékek és 

specialitások népszerűsítésére irányult. (Arrabona EGTC 2011b) A Magyarország-

Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Monitoring Bizottsága ugyanakkor 

sem a turisztikai termékek vonzerejének növelésére irányuló, sem pedig a magyar-szlovák 

bor- és gasztronómiai fesztivál megrendezését előirányzó pályázatot nem támogatta, míg a 

partnerségi kapcsolatok fejlesztésére irányuló projektet a tartaléklistán harmadik helyre 

sorolta, ám ezen projekt sem részesült támogatásban. (Arrabona EGTC 2013b) Noha a 

benyújtott pályázatok nem voltak sikeresek, tematikájukból jól látható, hogy az EGTC 

főként a turisztikai vonzerő növelésére, továbbá a résztvevők szoros együttműködésére 

építve kíván európai uniós forrásokhoz jutni. 

Sikeres volt ugyanakkor a „Nagymegyer-Győr menetrendszerű retúr buszjárat 

kialakítása az idegenforgalom és a foglalkoztatottság támogatása céljából” c. projekt, 
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melynek keretében 2013 óta menetrendszerű buszjáratok közlekednek Győr és 

Nagymegyer között. A projektet a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013” keretében valósítják meg az az EGTC 

közreműködésével. (innovacio.gyor.hu 2017) 

A sikertelen fejlesztési pályázatok ellenére az EGTC jelenleg is készít elő pályázati 

dokumentációkat a jövőbeni EU-s támogatási összegek lehívásában reménykedve. Az 

EGTC elhatározta egy –korábbi fejezetekben már tárgyalt- integrált területi beruházás 

(ITB) kidolgozását. Az Európai Bizottság dokumentumai szerint a határon átnyúló ITB-k 

menedzselésére a legmegfelelőbb szervezeti formát az EGTC-k jelentik, hiszen azok a 

határ mindkét oldalán önálló jogi személyiséggel bírnak. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, 

hogy az EGTC-k csak a székhely szerinti ország operatív programjaihoz férhetnek hozzá. 

Az Arrabona EGTC Közgyűlése 2013-ban határozta el egy, a határ menti fejlesztési 

programokat tartalmazó ITB kidolgozását. (Arrabona EGTC 2013a) 

Az Arrabona EGTC az elmúlt években sikeresen erősítette a pályázatok írásával, 

projektmenedzsmentjével kapcsolatos tevékenységét, így többmilliárdos támogatási 

összegű európai uniós pályázatok menedzselésében is közreműködött: ilyen volt pl. a győri 

ipari parki iparvágány projektje, a Győr-Gönyű kerékpárút megépítése vagy éppen a Győri 

járás területi együttműködéseinek elősegítésére irányuló projekt. (arrabona.eu 2017) 

Látható, hogy a 2010-ben létrehozott csoportosulás mára letisztult szervezeti 

struktúrákkal rendelkezik. A taglétszám folyamatos bővülése mutatja, hogy az érintett 

területek települései látnak fantáziát a magyar-szlovák határ menti együttműködés ilyen 

formájában. A benyújtott pályázatok mutatják, hogy a csoportosulás aktívan részt kíván 

venni a terület fejlesztésében, a határon átnyúló kapcsolatok erősítésében. Hangsúlyozni 

szükséges, hogy az EGTC létrehozásában és működtetésében Győr Megyei Jogú Város 

kiemelt szerepet játszik, s ezzel függ össze az is, hogy az EGTC székhelye Győrben 

található. Véleményünk szerint Győr regionális, illetve nemzetközi pozicionálását tekintve 

az Arrabona EGTC a jövőben fontos szerepet játszhat. Ennek fontos feltétele ugyanakkor, 

hogy a területen olyan fejlesztések valósuljanak meg (leginkább európai uniós 

társfinanszírozással), melyek elősegítik a területen a mobilitás növekedését, a turisztikai 

vonzerő erősítését és a terület olyan jellegű szemléletváltását, mely Győr centrális szerepét 

erősítené.  
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Az Arrabona EGTC legfontosabb paramétereinek ismertetése után érdemes feltenni 

a kérdést, hogy vajon milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy a szervezet a győri 

nagyvárosi gazdasági kormányzásban meghatározó szereplővé váljon? Az elméleti 

felvezetésben világossá tettem, hogy napjaink kormányzási modelljében azok az 

informális, hálózatos összekapcsolódási modellek érhetők tetten, melyekben a kormányzati 

szféra mellett a gazdasági, tudományos és civil szervezetek is helyet kapnak. Ez alapján 

megállapítható, hogy az EGTC jelenlegi struktúrája mellőzi ezen szervezetek 

együttműködésbe való beemelését, így –amennyiben a gazdasági kormányzás területén 

szeretne fejlődni- mindenképpen szükséges a tagsági bázis bővítése és egy széleskörű 

szakbizottsági rendszer kialakítása. Enélkül az EGTC továbbra is a résztvevő 

önkormányzatok fóruma tud maradni, mellyel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy 

nemzetközi dimenziója révén a határon átnyúló kapcsolatok ösztönzését, a határmenti 

gazdasági együttműködéseket, illetve bizonyos nemzetpolitikai célkitűzéseket is 

előmozdíthat. 

20. ábra: Az Arrabona EGTC lehetséges fejlődési szcenáriói 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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 A fenti ábra alapján elmondható, hogy az Arrabona EGTC abban az esetben lehet 

alkalmas a győri nagyvárosi régió kormányzásának letéteményesévé válni, amennyiben a 

jelenleg kizárólag önkormányzatokból álló tagságát bővítené a gazdasági és a 

tudományos/civil szféra képviselőivel, és ezzel párhuzamosan az egyes fontos területekre 

nézve szakmai munkabizottságokat hozna létre. Amennyiben ezek megtörténnének, a 

szervezet olyan nagyvárosi kormányzási potenciállal rendelkezne, mely országhatárokon 

átívelő (!) tagsággal bír, s mint ilyen, meghaladja a korábban bemutatott német modelleket 

is. 

5.8.3 Gazdaságfejlesztési tevékenységek 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdaságfejlesztési tevékenységeinek 

vizsgálatakor a kapcsolódó szervezeti egységek és intézmények rövid bemutatására 

törekszem, hozzájuk kapcsolva és hangsúlyozva az elmúlt évek legjelentősebb 

gazdaságfejlesztési lépéseit.
58

 A gazdaságfejlesztési folyamatok irányítója, 

kezdeményezője és letéteményese Győr város vezetése, döntéshozatali szinten pedig Győr 

Megyei Jogú Város Közgyűlése. A Közgyűlés az elmúlt években számtalan fontos 

gazdaságélénkítő intézkedést hozott: 2014. január 1-jétől 2%-ról 1,8%-ra mérsékelte az 

iparűzési adó kulcsát, amit 2018. január 1-jétől 1,6%-ra csökkent, a gazdasági 

infrastruktúra fejlesztéséről évről évre gondoskodott, a 2000-es évek közepén gimnáziumi 

osztályokat megszüntetve a szakképzésbe terelte a fiatalokat a megfelelő munkaerő-

utánpótlás érdekében, továbbá a 2008-as gazdasági válság idején több éven át 

munkahelymegtartó támogatásban részesítette a győri kis- és közepes vállalkozásokat. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kapcsolódó szervezeti egysége a 

Településfejlesztési Főosztály, mely egyrészt az egyes infrastrukturális fejlesztések 

koordinálásáért és végrehajtásáért felelős, másrészt pedig részeként működik a Főépítészi 

csoport, mely előkészíti és alakítja Győr városrendezési tervét, továbbá építési 

szabályzatát, mely feladatkörében eljárva fontos előkészítő munkákat végez az esetleges 

gazdasági tevékenységre szánt területek átminősítésével kapcsolatban. (GYMJVÖK 2015) 

Az önkormányzat belső szervezeti egységein túl számos olyan gazdasági 

társasággal vagy gazdasági társaságban birtokolt tulajdonrésszel rendelkezik, mely 

szervezetek profiljában a gazdaságfejlesztés jelentős hangsúllyal jelenik meg. Győr egyik 
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 A fejezetben a gazdaságfejlesztéssel vagy ezen tevékenységgel is foglalkozó szervezetek kerülnek 

elemzésre, melyekben Győr városa tulajdonrésszel rendelkezik. Nem foglalkozom más gazdaságfejlesztési 

profilú szervezetekkel, egyesületekkel stb.  
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legfontosabb, 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága a Győr-Szol Zrt. A 

2010-ben több önkormányzati cég összevonásával létrejött vállalat jelenleg 4 

igazgatósággal látja el feladatát. Gazdaságfejlesztési szempontból legjelentősebb az 

ingatlangazdálkodási igazgatóság, mely az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek 

bérbeadásán, továbbá saját területek értékesítésén keresztül tud hatni a győri gazdasági 

folyamatokra. Szintén az igazgatósághoz tartozik a városi piacok és a vásárcsarnok 

üzemeltetése, mely a helyi termelők segítésének fontos fóruma. (gyorszol.hu 2015)  

A Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. 2012-ig külföldi befektetői többségi 

tulajdonrésszel működött, ám abban az évben a közel 60%-os csomagot a Győr-Szol Zrt. 

310 000 euróért megvásárolta, így az ipari park 100%-os tulajdonosává lépett elő. 

(gyorplusz.hu 2015) Az ipari park számtalan szolgáltatást nyújt a letelepedni kívánó, 

illetve a már ott működő vállalkozásoknak. Győr fontos gazdaságfejlesztő szervezeteként 

jogi tanácsadással, műszaki előkészítéssel, pályázati tanácsadással segíti az újonnan 

letelepedő cégeket, számukra az ipari park értékesíti a telket, melyen megkezdhetik 

működésüket. Mindemellett az ipari park területének üzemeltetése, a közvilágítás, az 

úthálózat fenntartása, zöldterületek karbantartása stb. tartozik a kft. feladatai közé. Szintén 

a cég üzemelteti a szolgáltatóházat az ipari parkban. (ipgyor.hu 2015a) Az elmúlt években 

saját és európai uniós forrásból Győr számtalan bővítést, továbbá infrastrukturális 

fejlesztést hajtott végre a területen, így útépítésre, közműkiépítésre került sor, továbbá az 

elmúlt évek egyik legnagyobb beruházása is lezárult: egy új iparvágány építése. A 

következő időszak legnagyobb kihívása minden bizonnyal az újabb ütemű bővítés
59

 

megvalósítása, hiszen jelenleg nincs szabad telek a park területén. (ipgyor.hu 2015b) 

Területileg az ipari parkban működik Győr inkubációs központja, az INNONET 

Nonprofit Kft. Az INNONET 1997-ben alakult, céljaként egy innovációs és technológiai 

központ létrehozását és üzemeltetését határozták meg, melyet mai napig végez a cég. Az 

INNONET tanácsadói és informatikai szolgáltatásokat nyújt a kezdő, tudás- és 

technológia-intenzív, növekedési potenciállal rendelkező (start-up) vállalkozások számára, 

valamint pályázati, projektmenedzsment- és technológiai transzferszolgáltatásokat biztosít 

az innovatív, beszállítói kapcsolatok kiépítésére képes kis- és közepes (spin-off) 

vállalkozások részére. A cég irodákat és műhelyeket ad bérbe kedvezményes bérleti díjért 

a fenti célcsoportok számára. Az INNONET az elmúlt években rengeteg európai uniós 
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 Az ipari park bővítésére Győr a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 2016-ban sikeres 

pályázat útján 2 milliárd forintot nyert, a bővítés és a csatlakozó infrastrukturális hálózat kiépítése várhatóan 

2017-ben megkezdődik. 
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projektben vett részt, szolgáltatásait és infrastruktúráját is folyamatosan fejleszti. 

(innonet.hu 2015) 

Közlekedési és szállítmányozási szempontból két fontos cégben rendelkezik 

tulajdonrésszel Győr. A Győr-Pér Repülőtér Kft. 40%-ban a város, 12%-ban a magyar 

állam, 48%-ban pedig az AUDI Hungaria Services Zrt. tulajdona, s legfőbb feladata a 

Győr melletti Pér területén található repülőtér üzemeltetési feladatainak ellátása: az utasok 

számára nyújtott szolgáltatások biztosítása, árukiszolgálás, üzemanyag-szolgáltatás, 

jégtelenítés stb. (gyor-per.hu 2015b) A repülőtér főként az AUDI-hoz kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtásával foglalkozik mind személy-, mind pedig teherszállítás területén, 

ezt jól mutatja, hogy a társaság 2014-es nettó árbevételének 70%-a az AUDI-nak nyújtott 

szolgáltatásokból származott, s 33 000 utas közlekedett Győr és Ingolstadt között. A 2015-

ben lezárult fejlesztés révén - melyet Győr, a magyar állam és az AUDI közösen 

finanszíroztak - meghosszabbították a kifutópályát, modern műszeres leszállító rendszert, 

valamint új fénytechnikát építettek ki, mely fejlesztésekkel a repülőtér alkalmassá vált nagy 

utasszállító repülőgépek fogadására is. (gyor-per.hu 2015a) 

Főként teherszállítmányozási szempontból fontos megemlíteni, hogy a város 

tulajdonrésszel rendelkezik a Győr-Gönyű Kikötő Zrt.-ben, mely hajó- és vasúti rakodás, 

továbbá raktározás területén nyújt szolgáltatásokat. A 110 hektáros kikötő a Nyugat-

Dunántúl legnagyobb intermodális logisztikai központjaként funkcionál. (portofgyor.hu 

2015) 

A pályaorientációban, a fiatalok természettudományok és műszaki tudományok felé 

való terelésében fontos szerepet játszik a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ. A Mobilis a 

járművekre, a közlekedésre, a mozgásra, továbbá a mobilitásra koncentrálva kínál 

szabadidős programokat, izgalmas kísérleteket a fiatal korosztály számára. Győr a 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Agóra PóLUS – Pólus-, illetve 

társpólusvárosok innovatív infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása c. konstrukcióra 

beadott pályázata 2009-ben nyert közel 1,7 milliárd Ft európai uniós támogatást. A 

központ fontos szerepet játszik a műszaki szakemberek képzésében, pályaorientációjában, 

s a következő részben tárgyalandó járműipari életpályamodell együttműködésben is. 

(mobilis-gyor.hu 2015) 2016 októberében a Széchenyi István Egyetem a Pannon Famulus 

Kft.-n keresztül 49%-os tulajdonrészt vásárolt a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.-ben, 

így az egyetem és a város azóta közös cégen keresztül működteti a pályaorientációs 
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központot, mely újabb példája a város és az egyetem több szinten történő intézményesített 

együttműködésének. (164/2016 [X. 19.] Kgy. határozat) 

5.8.4 A Győri Járműipari Életpályamodell Együttműködés
60

 

2013-ban alulról jövő kezdeményezésként alakult meg a járműipari életpályamodell 

kerekasztal, mely igény elsősorban a kis- és középvállalkozások részéről nyilvánult meg. 

Elsődleges célja volt, hogy a győri járműipari térségben érintett valamennyi szereplő 

rendszeres konzultációkon vitassa meg a legaktuálisabb kérdéseket, kihívásokat, s közösen 

adjon választ azokra. 2013 novemberében az együttműködés résztvevői az I. Automotive 

Hungary Kiállításon közös standdal és kiadvánnyal jelentek meg. Az együttműködők köre 

s az együttműködés profilja közben folyamatosan bővült. 2014-től rendszeres (nagyjából 

2-3 havonta történő) egyeztetéseket tartottak a felek az aktuális kérdésekről és egyes 

rendezvényeken történő közös megjelenésről. 2014 tavaszától a működést a Széchenyi 

István Egyetem „Járműipari Regionális Innováció és Technológiai Tudáscentrum 

gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi István Egyetem bázisán” c. 

európai uniós pályázata segítette, melynek keretében a járműipari életpályamodell 

intézményesítésének előkészítése, az európai járműipari térségek együttműködésének 

vizsgálata történt meg, a projekt 2015 októberében zárult. A 2014 júliusában megtartott 

egyeztetésen az életpályamodell együttműködés deklarációjának tervezetét elfogadták a 

résztvevők. A 2014 augusztusi, Győrben szervezett Formula Student Hungary 

kísérőrendezvényeként a hazai járműipari térségek találkozója is megrendezésre került. 

2014 novemberében ismételten közös megjelenés történt a II. Automotive Hungary 

kiállításon, majd 2015-ben megkezdődött az életpályamodell jövőképének, konkrét 

szervezeti kereteinek, SZMSZ-ének kidolgozása, egyeztetése az együttműködői körrel. 

2015 márciusában az életpályamodell együttműködés keretein belül került megrendezésre 

az első győri TechTogether Junior verseny, melyen a nyugat-magyarországi régió 11 

középiskolájából vettek részt műszaki orientációjú diákok, s a versenynap keretében több 

járműipari vállalattal is fel tudták venni a kapcsolatot. 

2015 szeptemberében Győr és a Széchenyi István Egyetem konzorciuma által 

végrehajtott Győri Tudás-Park projekt keretében megrendezésre került a Győri Járműipari 

Életpályamodell Fórum, melyen felvázolták Győr jövőképét a járműiparral és a 

gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban. Ugyanezen projekt keretében a Győri Járműipari 

                                                           
60  Győr alpolgármestereként és az életpályamodell együttműködés egyik alakítójaként jelen alfejezetben 

egyrészt belső munkaanyagokra, másrészt a vízióval kapcsolatban saját meglátásaimra támaszkodom.  
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Életpályamodell logója, arculati kézikönyve, honlapja, továbbá a 2016. évre vonatkozó 

munkaterve is elkészült. Az együttműködés tagjai 2016 októberében már negyedik 

alkalommal vettek részt az Automotive Hungary kiállításon. 

21. ábra: A Győri Járműipari Életpályamodell tervezett szervezeti felépítése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az együttműködés koordinátori feladatait jelenleg Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata végzi, amit a tervek szerint az intézményesülést követően a Győri 

Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
61

 mint munkaszervezet látja el. A tervezett 

együttműködési megállapodás és szervezeti és működési szabályzat szerint a Győri 

Járműipari Életpályamodell 4 alapító taggal rendelkezik, melyek: Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Audi Hungaria Motor Kft., Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Minden további résztvevő csatlakozó tagként 

válik az együttműködés részesévé. Az együttműködés szervei a következők: Közgyűlés, 

Irányító testület, Pénzügyi bizottság, Elnök, Munkacsoportok, Munkaszervezet. Az 

együttműködés legfőbb szerve a Közgyűlés, melynek tagjai az együttműködés tagjai, 

mindegyikük 1-1 szavazattal rendelkezik a Közgyűlésben. A Közgyűlés az együttműködést 
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 2015 decemberében Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése hozta létre a Győri Térségfejlesztési és 

Projektmenedzsment Kft.-t. 



179 
 

érintő minden kérdésben dönthet. Az együttműködés elnökét az Irányító testület javaslatára 

a Közgyűlés választja meg. Az Irányító testület az együttműködés általános hatáskörű 

végrehajtó és ügyintéző szerve, gondoskodik a döntések megvalósításáról, végrehajtásáról. 

Az Irányító testület tagjai az Elnök és az együttműködés alapító tagjai, továbbá a  

Közgyűlés által 1 évre megválasztott 2 csatlakozó tag. Az Irányító testület legfontosabb 

feladatai a következők: operatív döntéseket hoz a Közgyűlések közötti időszakban, 

továbbá megfogalmazza a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatokat. Fontos hangsúlyozni, 

hogy az Irányító testület határozza meg a Munkaszervezet létszámát és szervezeti 

felépítését, továbbá megalapítja és összefogja a munkacsoportokat. Az együttműködés 

elnökét az Irányító testület javaslatára a Közgyűlés 3 évre választja meg mint az 

együttműködés önálló képviselőjét és operatív irányítóját. Az elnök képviseli az 

együttműködést a külső szereplők felé, valamint előkészíti és összehívja a Közgyűlés és az 

Irányító testület üléseit. A munkacsoportok egy-egy speciális témára szakosodott szakmai 

műhelyek (pl. kommunikáció és marketing, szakképzés stb.), melyeknek az együttműködés 

minden résztvevője tagja lehet. Az együttműködés koordinációs, adminisztratív és a 

Közgyűlés, valamint az elnök titkársági feladatainak lebonyolítását a munkaszervezet látja 

el. 

Az együttműködés hivatalos megalakítására várhatóan 2017-ben kerül sor. Ezt 

követően egy sor aktuális kérdésben fontos szerepet játszhat az együttműködés, s szakmai 

műhelyként szolgálhat a város és a kormány számára különféle szakmai koncepciók 

előkészítésében, így pl. további gazdaságfejlesztési döntések, bérlakásprogram, szakképzés 

jövője stb. témakörökben. 
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22. ábra: A Győri Járműipari Életpályamodell fejlődésének néhány lehetséges szcenáriója 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 A fenti ábra alapján elmondható, hogy a Győri Járműipari Életpályamodell 

esetében a stabil, sikeres finanszírozási forma megvalósítását követően a tagoknak 

foglalkozniuk szükséges a tagság további bővítésével, hiszen az együttműködés jelenleg - a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát leszámítva - csak győri 

szereplőket érint. Egy tudatos nyitás a környező települések önkormányzatai felé és a 

térségi járműipari vállalkozások közvetlen befolyása eredményezheti a jövőben egy 

nagyvárosi gazdasági kormányzást koordináló szervezet létrejöttét. Függetlenül a tagsági 

viszonytól szükséges ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az együttműködés mindenképpen 

ágazati
62

 jellegű marad, hiszen járműipari fókusszal rendelkezik. Véleményem szerint 

azonban a járműipari együttműködésnek - mint a térség húzóágazata képviseletének - 

jelentős létjogosultsága van.  
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 Tapasztalataim szerint az ágazati jellegű együttműködések esetén fontos szerepet játszik a folyamatokban 

az, hogy a szereplők egymással gyakran napi szinten tartják a kapcsolatot, így személyesebb kapcsolati 

rendszerek alakulnak ki, melyek segítik az együttműködések dinamikus fejlődését. Többek közt Somlyódyné 

(2003) szerint is gyakran személyfüggők napjaink városkormányzási mechanizmusai. 
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5.8.5 Győri Járási Foglalkoztatási Paktum 

 2016-ban alakult meg a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megvalósuló „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések a Győri járásban” című projekt keretében. A szervezet célkitűzései 

között szerepel a munkanélküliség és a munkaerőhiány csökkentése a Győri járás területén, 

a gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása, többszintű 

pályaorientációs tevékenység megvalósítása, képzés és tanácsadás biztosítása stb. A 

projekt konzorciumvezetője Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a paktum alapító 

tagjai továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a 

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft., a Győr-Szol Zrt., a Széchenyi István 

Egyetem, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft., a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetsége, a Szt. Cirill és Method Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület. (Győri Járási Foglalkoztatási Paktum 2016) 

23. ábra: A Győri Járási Foglalkoztatási Paktum tervezett szervezeti felépítése 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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 A Paktum a szervezeti felépítésen jelenleg is dolgozik, az alábbiakban a már 

elérhető munkaanyagokból igyekszem néhány következtetést levonni. A Paktum fő 

döntéshozó testülete a Foglalkoztatási Fórum, mely az alapító és a későbbiekben 

csatlakozó tagokat foglalja magában, egy tag egy szavazattal rendelkezik. A paktum 

operatív szervezeteként definiált Irányító Csoport feladata a Foglalkoztatási Fórumon 

született döntések végrehajtása, a csoport garantálja a paktum folyamatos munkavégzését. 

Az Irányító Csoport elnöke Győr Megyei Jogú Város képviselője, további tagjai a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. és a Széchenyi István Egyetem 

delegáltjai. Az Irányító Csoport állandó és ad hoc munkacsoportokat hozhat létre egy-egy 

kiemelt terület erőteljesebb fókusza érdekében, amely az adott témakörök vizsgálatával, 

rendezvények, programok kialakításával foglalkozik. Az adminisztrációs tevékenységek 

ellátását a paktumiroda végzi, mely munkaszervezetként a Győri Térségfejlesztési és 

Projektmenedzsment Kft. keretein belül működik. 

 A paktum célját és tervezett szervezetrendszerét áttekintve megállapítható, hogy az 

új együttműködés intézményesített formában kíván a munkaerőpiac, a foglalkoztatás 

kérdéseivel foglalkozni, mégpedig a város határain átnyúlóan, járási szinten. Az alapítók a 

Triple Helix modell mindhárom szféráját megfelelő arányban képviselik, s igaz ez a 

megállapítás a tervezett Irányító csoportra is. 
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24. ábra: A Győri Járási Foglalkoztatási Paktum fejlődésének néhány lehetséges 

szcenáriója 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 A fenti ábra felvázolt szcenáriói alapján kijelenthető, hogy a paktum abban az 

esetben válhat a nagyvárosi gazdasági kormányzás letéteményesévé, amennyiben hosszú 

távon biztosított finanszírozása, továbbá a járási kereteket meghaladva képes lesz nyitni a 

nagyvárosi régió további településeinek irányában is. 

5.8.6 Győri Helyi Közösség  

2016-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent 

TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösségfejlesztés a városi helyi stratégiákhoz kapcsolódva c. felhívás nyomán alakult meg 
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a Győri Helyi Közösség (GYHK). A pályázat a III. fejezetben részletesen ismertetett 

CLLD-együttműködés
63

 kialakítására vonatkozik. 

A pályázat nyomán megalakult szervezet célja, hogy sikeres pályázat esetén a 

megpályázott mintegy 1,5 milliárd forintot a győri kulturális közösségek és közösségi terek 

fejlesztésére fordítsa. Emellett a GYHK a helyi identitás erősítésére, a jól működő, de 

izolált közösségek közti kapcsolatteremtésre, a közösségeknek biztosított terek 

fejlesztésére és a passzív lakosság közösségi életbe történő bevonására fókuszál. A 

közösségi akcióterület jelenleg megegyezik Győr Megyei Jogú Város területével. A 

GYHK jelenleg tíz tagból áll, akik a közszféra (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, Rómer 

Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi 

Tér), a civil szféra (Győri Vízisport Egyesület, Universitas-Győr Alapítvány, Újvárosi 

Lokálpatrióták Egyesülete, Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület) és a vállalkozói szféra 

(Karzat Színház Nonprofit Kft., Universitas-Arrabona Kft.) képviselői. A szervezet 

hangsúlyt fektet e három szféra azonos képviseletére, munkaszervezete pedig az Arrabona 

EGTC. (Győri Helyi Közösség 2016) 

25. ábra: A Győri Helyi Közösség szervezeti felépítése 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Működési elvét tekintve a GYHK közel áll egy klasszikus Triple-Helix alapú 

szervezethez, hiszen a három érintett szférát bevonja, s a szervezet Közgyűlésében 

valamennyi számára egy-egy szavazatot biztosít, s rögzíti, hogy egyetlen szféra 
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 A 3.3-as alfejezetben a CLLD mellett ismertetett ITB ugyanakkor nem került át a magyar gyakorlatba. 
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szavazatainak többsége sem haladhatja meg az összes szavazat 49%-át. Az együttműködés 

fő döntéshozó szerve a Közgyűlés, ahol minden tag 1-1 szavazattal rendelkezik. A 

Közgyűlés megválasztja az Elnökséget, a Felügyelőbizottságot, a Helyi Bírálóbizottságot, 

melyek tagsági összetétele visszatükrözi a közgyűlési tagok összetételének arányát. Szintén 

a Közgyűlés választja meg a Tervezést koordináló csoport tagjait. Az Elnökség határozza 

meg az Értékelő bizottság tagjait, továbbá jelöli ki a Munkaszervezetet. 

A Közgyűlés új tagok csatlakozásával tovább bővíthető. A jelenlegi tagok amellett, 

hogy az említett három szférába sorolhatók, más jellegű felosztásra is alkalmasak: 

önkormányzat, megyei hatókörű kulturális intézmények, kulturális szervezetek, 

tudományos szervezetek, sportszervezetek, határon átnyúló regionális együttműködések. 

26. ábra: A Győri Helyi Közösség fejlődésének néhány lehetséges szcenáriója 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 A Győri Helyi Közösség jövőjére nézve meghatározó lesz a beadott pályázat 

sikeressége, illetve az, hogy a résztvevők tudnak-e stabil finanszírozási hátteret biztosítani 
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a szervezet számára. Amennyiben igen, úgy a tervezett program sikeres megvalósítása 

révén a szervezet képes lehet a kulturális kormányzás területén meghatározó szereplővé 

válni. A kérdés csak az, hogy képes lesz-e a környező települések felé történő nyitással 

nagyvárosi fókuszúvá válni, vagy változatlan tagsági összetétellel városi szinten vállal 

szerepet a kulturális kormányzásban. 

A GYHK működésére érdemes lesz a jövőben figyelmet fordítani, hiszen az Európa 

Kulturális Fővárosa 2023 esetleges sikeres pályázatát követően e szervezet tevékenysége 

tovább bővíthető a pályázat megvalósításának támogatásával. Egy komplex térségi projekt 

megvalósításához nyilvánvalóan szükséges lesz a szervezet tagjainak további bővítése a 

bevonni kívánt szereplőkkel. Noha frissen alakult szervezetről van szó, mégis fontosnak 

tartottam rövid elemzését, hiszen egyrészt kapcsolódik az Arrabona EGTC-hez, másrészt 

pedig potenciális szereplője lehet a későbbiekben a nagyvárosi kormányzás fogalmába 

beleérthető kulturális kormányzás győri vetületének is. 

5.8.7 A győri nagyvárosi gazdasági kormányzás alapjai 

Jelen fejezetben látható volt, hogy Győr stratégiai irányaiban hangsúlyos szerepet 

játszik a város gazdasági versenyképességének magas szinten tartása, illetve növelése, 

továbbá a gazdasági szerkezet diverzifikációja, mely célok az oktatás, a felsőoktatás, a 

szakképzés, a kutatás-fejlesztés által a humán tőke minél intenzívebb kiaknázásán és a 

városi infrastruktúra fejlesztésén kell, hogy alapuljanak. Elmondható, hogy a város 

stratégiáiban hol erősebb, hol gyengébb hangsúlyokkal, de valamilyen formában a város 

térségi szerepvállalása is megjelenik. 

A fejezetben vizsgált Győr-központú gazdasági régió egyik fontos intézménye volt 

a Győri Többcélú Kistérségi Társulás, mely a város közvetlen vonzáskörzetét 

intézményesített formában foglalta magában. Törvényi változások és a feladatok elkerülése 

miatt ez a formáció napjainkban kiüresedett, ám Győr továbbra is fenn kívánta tartani az 

intézményesített, több évtizedes együttműködését a környező településekkel, s ennek 

elsődleges színtereként a jövőre nézve az Arrabona EGTC-t jelölte meg. Az EGTC 

létrehozásában és működtetésében Győr Megyei Jogú Város kiemelt szerepet játszik, 

székhelye Győrben található. Véleményem szerint Győr regionális, illetve nemzetközi 

pozicionálását tekintve az Arrabona EGTC a jövőben fontos szerepet játszhat, különösen 

akkor, ha a vonatkozó gazdaságfejlesztési programok aktív közreműködője tud lenni. 
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A város gazdaságfejlesztési és gazdasági kormányzási folyamatait és szereplőit 

áttekintve látható, hogy Győr számtalan szervezeten keresztül, különféle intézkedésekkel 

végzi gazdaságfejlesztési tevékenységét, melyet adminisztratív eszközökkel és 

infrastruktúra-fejlesztéssel valósít meg. Az áttekintés során látható volt, hogy fontos 

innovációs folyamatokat menedzselő szervezeteket is működtet a város, továbbá kiemelt 

figyelmet fordít a járműipari térség szervezésére, mely egyedülálló módon lehet képes a 

jövőben egy innovatív együttműködési rendszer kialakítására - Győri Járműipari 

Életpályamodell néven. A nagyvárosi kormányzás potenciális szereplője lehet a jövőben a 

Győri Járási Foglalkoztatási paktum szervezete, továbbá kulturális téren a Győri Helyi 

Közösség is. 
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12. táblázat: A győri nagyvárosi kormányzás szervezeteinek összehasonlítása és javaslatok 

  Város és térsége 

fókusz 

Köz-, gazdasági és 

tudományos szféra 

együttműködése 

Fenntarthatóság, 

finanszírozás 

Ágazatspecifikus Javaslatok 

CLLD Részben  

(a CLLD 

célrendszere 

egyértelműen 

csak Győr, de 

tagja az 

Arrabona 

EGTC) 

Igen Hosszú távú 

fenntarthatósága 

nagyban függ az 

európai uniós 

támogatásoktól 

Igen (kultúra) 1. A jövőben a kulturális 

kormányzás eszköze legyen 

2. Tagsága további bővítésével 

várostérségi fókusz kialakítható 

3. Saját bevételi források 

megteremtése a fenntarthatóság 

érdekében 

EGTC Igen 

(nemzetközi) 

Nem (kizárólag 

önkormányzatok) 

Hosszú évek óta 

stabilan működik a 

tagok befizetéseiből 

Nem releváns 1. Szakmai munkabizottságok 

kialakítása 

2. Nyitás a gazdasági és a 

tudományos szféra irányába 

Győri 

Járműipari 

Életpályamodell 

Együttműködés 

Részben Igen Nem ismert Igen (járműipar) 1. A tagság bővítésével 

várostérségi fókusz kialakítása 

2. A térség járműiparának 

megfelelő reprezentációja  

3. Szoros együttműködés a 

Paktum szervezetével 

Foglalkoztatási 

Paktum 

Igen (járási) Igen Hosszú távú 

fenntarthatósága 

nagyban függ az 

európai uniós 

támogatásoktól 

Nem 1. Sokrétű munkabizottsági 

struktúra kialakítása 

 2. Széleskörű szervezeti bázis 

kiépítése 

3. Saját bevételi források 

megteremtése a fenntarthatóság 

érdekében 
 Forrás: saját szerkesztés
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 Fenti táblázatban összegeztem a korábbi alfejezetek által feltárt eredményeket 

azokkal a győri szerveződésekkel kapcsolatban, melyek alapjait képezhetik a győri 

nagyvárosi gazdasági kormányzásnak. Véleményem szerint az összegzés négy szempontja 

(térségi fókusz, tagsági összetétel, fenntarthatóság, ágazati meghatározottság) alkalmas 

arra, hogy következtetéseket fogalmazzunk meg a működő intézményrendszerrel 

kapcsolatban. A térségi fókusz vizsgálata választ ad a nagyvárosi hatókörrel kapcsolatban: 

látható, hogy jelenleg az Arrabona EGTC és a Foglalkoztatási Paktum bír egyértelműen 

térségi fókusszal (előbbi ráadásul nemzetközi kihatással rendelkezik), míg a CLLD és a 

Győri Járműipari Életpályamodell Együttműködés csak részben rendelkezik ezzel az 

attribútummal. Az EGTC-t leszámítva ugyanakkor a másik három szereplő esetén 

fellelhetők a köz-, a gazdasági és a tudományos szféra együttműködései, sőt a civil 

szervezetek tagságára is látunk példát mindháromban. Fenntarthatóság szempontjából 

eddig csak az Arrabona EGTC-nek sikerült bizonyítania, hogy hosszú távon képes a 

tagságtól beszedett bevételekből és külső forrásokból működni, a többiek esetében erről 

egyelőre nem állnak rendelkezésre információk (nyilván ez adódik a másik három 

együttműködés újdonsült mivoltából). Az összehasonlítás alapján elmondható, hogy az 

Arrabona EGTC és a Foglalkoztatási Fórum széles körű tématerületekkel rendelkezik, 

addig a Járműipari Életpályamodell és a Győri Helyi Közösség ágazati fókusszal bír 

(előbbi a járműipar, utóbbi a kultúra területén). Itt érdemes megjegyezni, hogy ez utóbbiak 

nyilván behatárolt tématerületeik miatt korlátozottabban alkalmasak a nagyvárosi 

gazdasági kormányzás letéteményesévé válni (különösen igaz ez a GYHK-ra, mely 

leginkább a kulturális vetület, kreatív gazdaság témában tud ahhoz kapcsolódni). 

 A győri helyzet is erősíti azokat az elméleti felvetéseket, miszerint napjainkban a 

városok együttműködési rendszereikben a gazdasági szálat helyezik előtérbe. Győrben is 

látható, hogy a modern korszak gazdaságfejlesztési eszközei (ipari park bővítése, 

adócsökkentés stb.) továbbra is jelen vannak, ám hangsúlyosan megjelennek a 

posztmodern gazdasági kormányzás elemei is: az alulról jövő kezdeményezés a járműipari 

életpályamodell kialakítására, a sokszereplős együttműködési rendszerek létrejötte, az 

innovációs és kutatás-fejlesztési kapacitások folyamatos bővülése. Végigkísérve a győri 

beavatkozásokat, látható az elmozdulás a keresletorientált politikák felé.  

 A vizsgált szervezetek jellemzőit látva elmondható, hogy Győrben több 

tématerületen is létrejöttek olyan együttműködések, melyek valamilyen módon a 

nagyvárosi kormányzással foglalkoznak, s ez véleményem szerint hamarosan eléri azt a 
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kritikus tömeget, mely közép-európai szinten az elsők közé sorolhatja a győri nagyvárosi 

régiót a kormányzás szempontjából. Győrre is jellemző a megállapítás: a posztmodern 

időszak gazdasági kormányzásában egyszerre vannak jelen top-down és buttom-up típusú 

együttműködések. A korábbiakban „bajor modell” néven megismert szerveződésekhez 

hasonlót nem találtam, ám az általam megfogalmazott javaslatok révén az Arrabona EGTC 

vagy a Foglalkoztatási Paktum potenciálisan ilyen szervezetté válhatnak. Ám az is járható 

út, amennyiben a meglévő sokrétű együttműködési rendszerek valamilyen koordinatív 

keret segítségével stratégiai párbeszédben tesznek a nagyvárosi régió kormányzásáért - s 

azzal a „baden-württembergi modellt” követik. 

VI. Összegzés, hipotézisek értékelése 

6.1 A hipotézisek értékelése 

 Az értekezés empirikus kutatási részével foglalkozó fejezeteiben értékeltem az 

egyes hipotéziseket, melyek közül valamennyit sikerült igazolni, illetve elvetni. 
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13. táblázat: Hipotézisek tesztelése 

H1. A nagyvárosi régió a regionális tudomány szakirodalmában 

számtalan, különböző tartalmú definícióval bír, melyek 

szintetizálásával a nagyvárosi régió fogalmi rendszerének 

elengedhetetlen elemei a következők: város és térsége 

kapcsolatrendszer, gazdasági kormányzás, térségi-agglomerációs 

koncentrációk. 

Elfogadva 

H2. Az Európai Unió területfejlesztési politikája az európai 

területi kohézió elérésének eszközét látja a nagyvárosi régiók 

kialakításában, ám nem ad egységes fogalmi lehatárolást a 

nagyvárosi régiókra nézve. 

Elfogadva 

H3. A 2014-2020-as időszakban az Európai Unió területfejlesztési 

politikájának új támogatási eszközei ösztönzik a nagyvárosirégió-

szintű programok megvalósítását, a régiók működtetését, ami 

mutatja a politika súlypont-áthelyeződését a nagyvárosi régiók 

irányában. 

Elfogadva 

H4. A délnémet nagyvárosi régiók különféle kormányzási 

modelleket mutatnak, ám mindegyikben domináns szereppel bír 

a gazdasági kormányzás és a gazdaságfejlesztési aktivitás. 

Elfogadva 

H5. Az európai járműipari központok eltérő gazdaságfejlesztési 

modelleket működtetnek, melyekre hatással vannak a jelen lévő 

nagyvállalatok, továbbá a helyi sajátosságok. 

Elfogadva 

H6. A győri gazdasági térségben léteznek a nagyvárosi 

kormányzást és gazdaságfejlesztést támogató szervezeti 

struktúrák. 

Elfogadva 

Forrás: saját szerkesztés 

A hipotézisek tesztelését követően az alábbi táblázatban részletezett 5 tézist 

fogalmaztam meg. A tézisek egyben választ is adnak a disszertáció bevezetésében 

megfogalmazott kutatási kérdésekre is. 
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14. táblázat: Hipotézisek és tézisek rendszere 

Hipotézisek Tézisek 

H1. A nagyvárosi régió a regionális 

tudomány szakirodalmában számtalan, 

különböző tartalmú definícióval bír, 

melyek szintetizálásával a nagyvárosi 

régió fogalmi rendszerének 

elengedhetetlen elemei a következők: 

város és térsége kapcsolatrendszer, 

gazdasági kormányzás, térségi-

agglomerációs koncentrációk. 

T1. A szakirodalmi feldolgozást 

követően megállapítható, hogy a 

nagyvárosi régió fogalma nem 

határozható meg kizárólagosan, 

ugyanakkor annak elengedhetetlen 

elemei: a város és térsége 

kapcsolatrendszere, gazdasági 

kormányzás, térségi-agglomerációs 

koncentrációk. 

 

H2. Az Európai Unió területfejlesztési 

politikája az európai területi kohézió 

elérésének eszközét látja a nagyvárosi 

régiók kialakításában, ám nem ad 

egységes fogalmi lehatárolást a 

nagyvárosi régiókra nézve. 

 

T2. A kutatás alapján kijelenthető, hogy 

az Európai Unió területfejlesztési 

politikája nem ad egységes fogalmi 

lehatárolást a nagyvárosi régió 

fogalmáról, ugyanakkor számos 

eszközzel támogatja azok működését. 

H3. A 2014-2020-as időszakban az 

Európai Unió területfejlesztési 

politikájának új támogatási eszközei 

ösztönzik a nagyvárosirégió-szintű 

programok megvalósítását, a régiók 

működtetését, ami mutatja a politika 

súlypont-áthelyeződését a nagyvárosi 

régiók irányába. 

H4. A délnémet nagyvárosi régiók 

különféle kormányzási modelleket 

mutatnak, ám mindegyikben domináns 

szereppel bír a gazdasági kormányzás és 

a gazdaságfejlesztési aktivitás. 

 

T3. A kutatás során megállapítottam, 

hogy a délnémet nagyvárosi régiók 

eltérő kormányzási modellekkel 

rendelkeznek, ugyanakkor 

mindegyikben domináns jellemző a 

gazdasági kormányzás kiemelt szerepe.  
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H5. Az európai járműipari központok 

eltérő gazdaságfejlesztési modelleket 

működtetnek, melyekre hatással vannak 

a jelen lévő nagyvállalatok, továbbá a 

helyi sajátosságok. 

T4. Az elvégzett vizsgálatok 

bizonyították, hogy az egyes európai 

járműipari központok 

gazdaságfejlesztési modelljeire hatással 

vannak a jelen lévő nagyvállalatok, 

továbbá a helyi sajátosságok. 

H6. A győri gazdasági térségben 

léteznek a nagyvárosi kormányzást és 

gazdaságfejlesztést támogató szervezeti 

struktúrák. 

 

T5. A győri gazdasági térség kapcsolódó 

struktúráinak elemzése nyomán 

bizonyítást nyert, hogy a térségben jelen 

vannak a nagyvárosi kormányzást és 

gazdaságfejlesztést támogató szervezeti 

struktúrák. 

Forrás: saját szerkesztés 

A T1. tézis alapján igazolható, hogy a nagyvárosi régió fogalma nem határozható meg 

kizárólagosan egy definícióval, ugyanakkor annak elengedhetetlen elemeit képezik a város 

és térsége kapcsolatrendszere, a gazdasági kormányzás és a térségi-agglomerációs 

koncentrációk. 

A T2. tézis bizonyította, hogy az Európai Unió területfejlesztési politikája nem ad egységes 

fogalmi lehatárolást a nagyvárosi régió fogalmáról, ugyanakkor számos eszközzel 

támogatja a nagyvárosi régiók működését az európai integrációban. 

A T3. tézis megállapította, hogy a délnémet nagyvárosi régiók eltérő kormányzási 

modellekkel rendelkeznek, ugyanakkor mindegyik régió domináns jellemzője a gazdasági 

kormányzás kiemelt szerepe.  

A T4. tézis kimutatta, hogy az egyes európai járműipari központok gazdaságfejlesztési 

modelljeire hatással vannak a jelen lévő nagyvállalatok, továbbá a helyi sajátosságok. 

A T5. tézis alátámasztotta, hogy a győri gazdasági térségben megfigyelhetők a nagyvárosi 

kormányzást és gazdaságfejlesztést támogató szervezeti struktúrák. 

6.2 Következtetések, új tudományos eredmények 

Disszertációm célja, hogy következtetéseket fogalmazzon meg a nagyvárosi régiók 

kormányzási modelljeivel és gazdaságfejlesztési tevékenységükkel, továbbá azok 

egymásra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az értekezésben részletezett empirikus 
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kutatást megelőzően széles elméleti kontextusba helyeztem a vizsgált témaköröket. 

Részletesen ismertettem a nagyvárosi régió, nagyvárosi kormányzás, regionális 

gazdaságfejlesztés vonatkozó szakirodalmi megállapításait, különös tekintettel a 

fogalomhasználatra. Szintén részleteiben vizsgáltam azt az európai uniós támogatási és 

szabályzórendszert, mely meghatározó kerete napjainkban a nagyvárosi régiókkal 

kapcsolatos folyamatoknak. Szintén az elméleti részben tártam fel annak okait, hogy miért 

jelentenek fontos fókuszt a kutatás során a délnémet területek. 

Az empirikus kutatás során azonos szempontrendszer alapján vizsgáltam a 

délnémet nagyvárosi régiók kormányzási és gazdaságfejlesztési megoldásait, szervezeti 

kereteit, majd  a vonatkozó délnémet járműipari központokat. Kategorizáltam a vizsgált 

európai járműipari központokat az együttműködések típusai szerint. Az empirikus kutatás 

végén feltártam a győri gazdasági térség jelenlegi struktúráit, és következtetéseket 

fogalmaztam meg a jövőbeli irányokkal kapcsolatban. 

Az alábbiakban összefoglalom azokat az új, illetve újszerű tudományos eredményeket, 

melyek az elvégzett szakirodalmi feldolgozás és empirikus kutatás során kerültek 

megfogalmazásra: 

1. A szakirodalmi, elméleti feldolgozás során bizonyítottam, hogy a nagyvárosi régió 

fogalma nem határozható meg kizárólagosan egy definícióval, ám annak 

elengedhetetlen elemeit képezik a város és térsége kapcsolatrendszere, a gazdasági 

kormányzás és a térségi-agglomerációs koncentrációk. A kutatás során az is 

bizonyítást nyert, hogy napjainkban egyre inkább a gazdaságfejlesztési fókusz kerül 

előtérbe a régiók tevékenységében. 

2. Fontos eredmény, hogy a vonatkozó európai uniós dokumentumok elemzése 

nyomán kijelenthető: a nagyvárosi régiókkal kapcsolatos szabályozási terület az 

Európai Unióban folyamatosan fejlődik, nem létezik egy hosszú ideje állandónak 

tekintett definíció. Az Európai Unió területfejlesztési politikája az egyes 

költségvetési periódusokban különböző mértékű és célú támogatásokban 

részesítette a nagyvárosi régiókat. 

3. A délnémet kapcsolatrendszer feltárása nyomán kijelenthető, hogy Bajorország és 

Baden-Württemberg napjainkban is kiemelkedő gazdasági és politikai 

kapcsolatokat ápol a kelet-közép-európai államokkal, így érdemes feltárni az ott 

működő jó gyakorlatokat. 



195 
 

4. Az empirikus kutatás első részében a délnémet nagyvárosi régiókat vizsgálva 

kiderült, hogy azok eltérő kormányzási modellekkel rendelkeznek, ám mindegyik 

vizsgált térségben kiemelt szerepe van a gazdasági kormányzásnak. 

A vizsgált nagyvárosi régiókkal kapcsolatban az alábbi megállapításokat tettem: 

o kormányzási módszereket tekintve megkülönböztethetjük az egy centralizált 

szervezeten keresztül széles körű aktivitást kifejtő kormányzási modellt 

(„bajor modell”), továbbá több egymástól függetlenül működő szervezet 

együttműködésével, stratégiai párbeszédén keresztül történő kormányzást 

(„baden-württembergi modell”), 

o mindegyik vizsgált délnémet nagyvárosi régió kiemelt feladatának tekinti a 

gazdasági kormányzást, 

o a nagyvárosi kormányzás területén többnyire (négy régióból háromban) 

törekszenek arra, hogy a politikai döntéshozókon túl a gazdasági és a 

civil/tudományos szféra képviselői is helyet kapjanak a döntéshozatalban, 

o mindegyik régió feltárta azokat a kiemelt területeket, iparágakat, melyekben 

átlagon felüli adottságokkal rendelkezik, számtalan egyéni és innovatív 

kezdeményezést ismerhettünk meg a régiók példáján, ide sorolható pl. a 

helyi termelők segítését szolgáló „Original Regional” mozgalom, a 

különböző gazdasági ágazatok klaszteresítési folyamata, a kreatív iparágak 

és a kultúra támogatására irányuló „mannheimi modell” stb. 

5. Az empirikus kutatás második részében a három vizsgált délnémet járműipari 

központ elemzése révén megállapítást nyert, hogy valamennyi délnémet járműipari 

központ jelentős ipari hagyományokkal rendelkezik, s a XX. század második felében 

mindegyik jelentős népességszám-gyarapodáson ment keresztül. 

o Mindhárom járműipari központban fontos szerep jut a 

gazdaságfejlesztésnek, mind saját gazdaságfejlesztő céget tartanak fenn, 

továbbá üzleti és gazdasági célú területeket alakítanak ki a városokban. 

o A Volkswagen-konszernhez tartozó két település különös figyelmet fordít a 

regionális kitekintéssel is rendelkező, a gazdasági és a civil szféra 

képviselőit is magában foglaló gazdaság- és regionális fejlesztési 

szervezetek működtetésére is. 
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6. A kiválasztott európai járműipari központok gazdaságfejlesztési rendszereinek 

kategorizálása révén az alábbi együttműködés-típusok vázolhatók fel:  

o (ön)kormányzati és vállalati szereplők együttműködése a gazdaságfejlesztés 

területén,  

o vállalati és felsőoktatási szereplők együttműködése a kutatás-fejlesztés 

területén,  

o együttműködések a szakképzés területén,  

o multilaterális, nagyszámú érintettet tömörítő együttműködési rendszerek. 

7. Az empirikus kutatás harmadik részében bizonyítottam, hogy az egyes európai 

járműipari központok gazdaságfejlesztési modelljeire hatnak a jelen lévő 

nagyvállalatok és a helyi sajátosságok.  

o Megállapítható, hogy sok központban fellelhetőek voltak multilaterális, 

nagyszámú, gyakran regionális szerepet is ellátó együttműködési 

rendszerek, amiből arra következtethetünk, hogy a járműipari központokban 

az érintett szereplők érdekeltek az ilyen jellegű együttműködések 

fenntartásában. 

o Bizonyítottam, hogy a vizsgált Volkswagen-konszernhez tartozó járműipari 

központok mindegyikében erős felsőoktatási-nagyvállalati együttműködések 

léteznek.  

8. Győr Megyei Jogú Város jövőképével kapcsolatos dokumentumelemzés révén 

igazoltam, hogy a város jövőképe az elmúlt évtizedben nem változott jelentősen, 

ugyanakkor bizonyos hangsúlyeltolódások bekövetkeztek. 

o A stratégiák változatlan eleme a gazdasági versenyképességnek az oktatás, a 

felsőoktatás, a szakképzés, a kutatás-fejlesztés által a humán tőke minél 

intenzívebb kiaknázása. 

o Látható, hogy míg a korábbi dokumentumok főként a járműipari beszállító-

hálózat fejlesztésének fontosságát hangsúlyozták, s óvatos utalást tettek a 

gazdasági szerkezet színesítésének igényére, addig napjainkban már a 

gazdasági szerkezet diverzifikációja is nyíltan megfogalmazásra került. 
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9. Az empirikus kutatás negyedik részében bizonyítottam, hogy a győri gazdasági 

térségben megfigyelhetők a nagyvárosi kormányzást és gazdaságfejlesztést 

támogató szervezeti struktúrák, ide sorolható pl. az Arrabona EGTC, a Győri 

Járműipari Életpályamodell Együttműködés, a Győri Helyi Közösség és a Győri 

Járási Foglalkoztatási Paktum. 

o A város gazdaságfejlesztési folyamatait és szereplőit áttekintve látható, 

hogy Győr számtalan szervezeten keresztül, különféle intézkedésekkel végzi 

gazdaságfejlesztési tevékenységét, melyet adminisztratív eszközökkel és 

infrastruktúra-fejlesztéssel valósít meg. 

6.3 Kutatási korlátok, a kutatás jövőbeli lehetséges irányai 

A kutatás középpontjában olyan kutatási terület állt, mely intenzív változásokon 

megy keresztül napjainkban. Így - noha igyekeztem a lehető legszélesebb körben 

feldolgozni a szakirodalmat - elmondható, hogy a disszertációban túlnyomórészt 

elsődleges források (dokumentumok, megállapodások stb.) álltak rendelkezésemre. Szintén 

nehézséget jelentett az egyes járműipari központokkal kapcsolatos adatgyűjtés során a 

fellelhető információk mennyisége és használhatósága, mely nem eredményezett 

egyenszilárdságú mintavételt. 

A kutatás, szakirodalmi feldolgozás és adatgyűjtés közben több új kutatási irányt is 

megfogalmaztam, melyeket az alábbiakban ismertetek: 

o Érdemes lenne európai dimenzióban vizsgálni a nagyvárosi régiókat az 

alapján, hogy egy adott finanszírozási időszakban mely nagyvárosi régiók 

milyen mértékű támogatásban részesültek, s hogyan hasznosult az adott 

szubvenció. Egy ehhez hasonló vizsgálathoz kiindulópontként a nagyvárosi 

régiókat tömörítő nemzetközi szervezetek vonatkozó jelentései 

nyújthatnának támpontot. 

o A jövőben a kutatás nagyvárosi régiókkal foglalkozó része kiterjeszthető 

lenne valamennyi németországi nagyvárosi régióra. A működő német 

nagyvárosi régiók egységes szempontok szerinti elemzésével újabb kutatási 

kérdésekre kaphatnánk választ, így országos szinten lennének 

kategorizálhatók a német nagyvárosi régiók, s újabb dimenziókba lehetne 

helyezni azokat a kormányzás és a gazdaságfejlesztés összefüggései 
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szempontjából, melyek minden bizonnyal új modellek alkotását tennék 

lehetővé. 

o A vizsgált európai járműipari központok esetében további adatgyűjtésre, 

mélyinterjúkra, felmérésekre lenne szükség annak érdekében, hogy 

bizonyos meghatározott indikátorok alapján kategorizálásra, 

modellalkotásra legyen lehetőség. 

o Egy későbbi kutatási fázisban új kutatási területet jelenthetnek az Európán 

kívüli járműipari központok, az azokban megfigyelhető együttműködési 

rendszerek is. 

o Szintén új kutatási irányt jelenthet az európai járműipari központok 

esetében az egyes „válságidőszakok” vizsgálata: miért sikerült/nem sikerült 

helyben tartani a termelést, a járműipari vállalat/helyi 

önkormányzat/állam/beszállítói kör mit tett ennek érdekében? 

o Az empirikus kutatás győri része szintén új távlatokat nyit, hiszen 

folyamatosan formálódó együttműködési rendszerekről van szó, melyek 

monitoringja, nyomon követése újabb és újabb inspirációt ad számunkra. 
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