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1. A disszertáció 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 formációk, 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) 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. 

1. ábra: A nagyvárosi kormányzás néhány vetülete 

 

 Forrás: saját szerkesztés 
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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. 

A disszertáció empirikus vizsgálatainak egyik kiemelt fókuszát a délnémet tartományok 

(Baden-Württemberg és Bajorország) képezik. 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.  

2. A disszertáció 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 
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gazdaságfejlesztés, nagyvárosi régiók az Európai Unióban s végül: a délnémet térségi fókusz 

indoklása. 

2. 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 levonni a 

nagyvárosi régiók kormányzási modelljei, továbbá gazdaságfejlesztési 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. 

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 
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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. 

3. A hipotézisek rendszere 

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 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. 
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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 

4. A kutatás módszertana 

A doktori kutatásom során három módszertani bázisra alapoztam: 

1. Hazai és nemzetközi szakirodalmi bázis feldolgozása az alábbi területeken: 

- nagyvárosi régiók, 

- nagyvárosi régiók kormányzása,  

- nagyvárosi régiók gazdaságfejlesztése, 

- járműipari központokkal kapcsolatos korábbi kutatási eredmények, 

- a győri gazdasági térség térségi kapcsolatrendszerével kapcsolatos korábbi kutatási 

eredmények. 

2. Nagy segítségemre volt az értekezés megírása során a dokumentumelemzés módszere: 

mivel aktuális, napjainkban is folyamatosan alakuló, változó terület képezi 

disszertációm témáját, így gyakran az egyes érintett szereplők által alkotott 

beszámolók, stratégiák, koncepciók jelentik a legjelentősebb forrásanyagot. 

3. A járműipari központokat vizsgáló kutatáshoz készített kutatási tervem alapján 

állítottam össze azokat a vizsgálati szempontokat, melyek alapján az adatgyűjtést 

követően következtetéseket tudtam levonni. 

A disszertáció elméleti megalapozásakor az ilyenkor megszokott módszerekkel végeztem 

a témakör feldolgozását. Nagy segítségemre volt az irodalomelemzés módszere, hiszen a 
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témában korábban a regionális tudomány jeles szakemberei végeztek kutatásokat, s 

publikálták kutatási eredményeiket. Így a különböző folyóiratokban, monográfiákban, illetve 

tanulmánykötetekben szereplő cikkek, írások feldolgozása hasznosnak bizonyult a nagyvárosi 

régió 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. 

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 nyújtott 

nagy segítséget az intézményi működés feltárásában. Több nagyvárosi régió vizsgálatakor 

bizonyult hasznosnak az egyes vonatkozó stratégiák, jövőképek áttekintése is. 

A disszertáció vizsgált témái között kiemelt helyet foglalnak el a járműipari 

központok. Ennek oka, hogy korábban több ilyen témájú kutatásban vehettem részt fiatal 

kutatóként. Egy 2012-ben zárult kutatás (TÁMOP-4.2.1./B-09/KONV-2010-0003 „Mobilitás 

és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli 

régióban”) 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. Ezen eredmények nyomán felvetődött tudományos 

kérdések a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 „A Győri Járműipari Körzet mint a 

térségi fejlesztés új iránya és eszköze” című kutatási programban kerültek kidolgozásra, és 

sikeres pályázat után 2012 őszén indultak el az elemzések, amelyek 2014-ben fejeződtek be. 

(Rechnitzer 2013) 

Mindezzel párhuzamosan Győrben széles körű összefogás kezdődött a járműipari 

szereplők között
1
 (járműipari nagy-, kis- és középvállalatok, oktatási intézmények, 

pályaorientációs központok, önkormányzat, felsőoktatási intézmény, klaszter stb.) annak 

érdekében, hogy rendszeres konzultációkat folytatva minden érintett szereplő ismerje meg 

partnerei 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, melynek célja volt, hogy 

esettanulmány-szerűen feldolgozza több európai járműipari központ térségi együttműködési 

modelljét a TÁMOP-4.1.1.F-03/1-2013-0001 „Járműipari Regionális Innovációs és 

                                                           
1
 Az együttműködés jelenleg a Győri Járműipari Életpályamodell nevet viseli. 
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Technológiai Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi 

István Egyetem bázisán” című projekt keretében. A kutatási eredmények magyar és angol 

nyelvű tanulmánykötetben olvashatók. (Fekete 2014) 

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 volt, hogy egységes szempontok és módszertan segítségével feltárja az európai 

járműipari központok térségi együttműködési modelljeit. 

3. ábra: A vizsgált járműipari központok 

 

Forrás: Fekete (2014) 

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.). 
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- 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 infrastruktúra-fejlesztést 

szolgáló tevékenységei az elmúlt időszakban, illetve tervezett intézkedések a jövőben 

(pl. ipari park létrehozása/fejlesztése, úthálózat fejlesztése, gazdaságfejlesztő 

társaságok létrehozása, induló vállalkozások segítése stb.). 

- Felsőoktatási intézmények jelenléte, kutatás-fejlesztési és képzési együttműködés a 

felsőoktatás-középfokú oktatás-szakképzés-járműipari vállalat és az önkormányzat 

kooperációjában 

- A járműipari központ releváns szereplői térségi együttműködési modelljének 

megalkotása, a szervezettség foka, intézményesítettség léte/nemléte, egyeztetések 

gyakorisága, tematikája, jó gyakorlatok összegzése nyomán. 

 A kutatás empirikus szintjeit tekintve elmondható, hogy a vizsgált egységek három fő 

csoportba sorolhatók: a járműipari vállalatok, 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 

azegyüttműködési 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 szféra 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 szerkezete. Ugyanakkor természetesen 

esetünkben is indokolt vizsgálni azokat a közös együttműködéseket, intézményeket, 

projekteket, melyek a három felvázolt egység közül legalább két egység kooperációjának 

eredményei. 
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4. 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. A győri helyzet jövőképének vizsgálatakor a lehetséges 

szcenáriók felvázolása és összehasonlítása segítette a munkámat. 

5. A hipotézisek értékelése 

 Az értekezés empirikus kutatási részével foglalkozó fejezeteiben értékeltem az egyes 

hipotéziseket, melyek közül valamennyit sikerült igazolni. 

2. táblázat: Hipotézisek tesztelése 

Közös szervezet 

Együttműködési 
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technopark 
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marketing 

Közös 

tudásbázis, K+F 

Tudományos 

együttműködés 
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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 adnak a disszertáció bevezetésében 

megfogalmazott kutatási kérdésekre is. 

 

 

3. 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-

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. 
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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 irányában. 

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.  

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. 
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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. 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 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 
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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. 

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”), 

5. ábra: A délnémet nagyvárosi régiók kormányzási modelljei 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 



16 
 

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, melyek 

esetében 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 tartó 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. 

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. 
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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. 

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. 
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4. 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 

területét érinti, 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 irányában 

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. Széles körű szervezeti bázis 

kiépítése 

3. Saját bevételi források 

megteremtése a fenntarthatóság 

érdekében 
 Forrás: saját szerkesztés
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7. 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 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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1. The purpose of the thesis 

 The areas of cities, metropolitan regions play more and more important roles in 

forming the regional and national economic processes, especially the ones in which there are 

significant economic activities. Due to the economic developments of the 19
th

 century as well, 

these regional formations come into the limelight. These metropolitan regions are considered 

as important aspects of the increase in economic performance in many countries and in the 

European Union. 

In compliance with the mainstream of the regional science, the power centres managing 

the global processions nowadays are attached to cities with influential transnational 

companies instead of to countries. Therefore as of today some of the cities have already ‘left’ 

the national city-town system and they are part of the internationally joined cities that form a 

global city, or large town net. (Enyedi 2012) At the same time it is a constant dilemma in 

what form these areas can be operated, what governance structures are typical of these city 

areas. In the history of governing methods and institutionalization of city regions the problem 

of how to carry out institutionalization always comes to the surface. As of today the 

participants involved intend to solve the problem of governance through informal partnerships 

and the main aim is to incite the economic development and cooperation among the different 

spheres (political, economic and civil). (Somlyódyné, 2011) According to Pálné (1999) an 

important reason to change the former hierarchical structures into loose, horizontal 

cooperation was that the local sources were called in the development of the living areas more 

and more. A characteristic feature of the governance-type governing is that it is realized by 

the city regions, mainly without governing institutions and with the cooperation of the 

participants. 

 

1. diagram: Some aspects of metropolitan governance 

 

 Source: own design 
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The present thesis examines the contexts between the governing opportunities of the 

metropolitan regions and economic development activities in the European dimension. It is an 

important objective to be able to draw interferences about the actual economic governing 

model of the metropolitan regions through studying the literature of regional economic 

development of city regions and observing the European Union regulations. An important 

question of the thesis is if a consensus on the concept of metropolitan region does exist and 

what are the most important criteria of the concept of the metropolitan region. The problem of 

how the regional development policy of the European Union supports the metropolitan 

regions also belongs to this problem, and if it gives them special subsidies and what kind are 

they, and how deep of a definition is given regarding the concept of a city and its 

agglomeration. 

One of the highlighted areas of the empirical examination of this thesis is the southern 

German states (Baden-Württemberg and Bavaria). I try to prove in the dissertation that these 

territorial units are strongly connected to the Central and Eastern European countries e.g., the 

bi- and multilateral cooperation system of century long historical and economical 

relationships, etc. That’s how the examination of the best practice of metropolitan regions in 

the southern German states became important. The target of the thesis is either to prove or 

throw away the theory that the governing models of the southern German states determine the 

activity of their economic development, in other words if correspondence can be found 

between the certain governing and economic development models. 

The automotive industry plays a significant role in the European economic 

performance, it is especially true in our close homeland, in Central and Eastern Europe. 

Joining to this in the second part of the empirical research I observe numerous European 

automotive centres (focusing mainly on southern German automotive industry centres) in 

order to show the managing methods used by the certain centres, their effects on economic 

development and to be able to categorize the centres under different indicators. Here another 

question arises: if a correlation can be realized among the operational models of the European 

automotive centres or if there is a correlation among them because they belong to a concern. 

Since the city of Győr is a significantly important automotive industry centre of this 

region and Europe, in the dissertation I examine if the organizational structure supporting city 

government and economic development is noticeable or not and if yes, what kind of directions 

we can feature in connection to them. 

So an important purpose of the thesis is to offer a niche role in national and 

international research in connection with the governance of city areas and automotive industry 

centres and also with economic development. 

2. Structure of the thesis 

In the first chapter of the thesis I describe the purpose of my doctoral research. Then in 

the second chapter the questions, problems and hypotheses of the doctoral dissertation are 

detailed. In the third chapter my intention is to introduce the theoretical background. First I 

describe the methodology of the theoretical background, next joining to the theme of the 

dissertation I examine the following: the concept and governance of metropolitan regions, 
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regional economic development, metropolitan regions in the European Union and, at the end, 

giving reasons of the focus on the southern German region. 

In the fourth chapter I give a description of empirical research. In the fifth chapter I 

represent the empirical research. First I deal with the four southern German metropolitan 

regions - as in a case study- where I reveal similarities, differences and specialities of 

development thereby I intend to find correlation between the models of metropolitan 

governance and methods of economic development. Then I present the southern German 

automotive centres as they refer to metropolitan regions. At the end of the unit I have a quick 

look at other European automotive industry centres, then I summarize the results of the study, 

based on the same aspects giving the types and categories of the correlations found in the 

automotive industry centres. 

In the fifth unit I make an attempt to introduce the cooperation of economic development 

in the Győr economic area and city. First I examine Győr’s strategic environment then the 

institutions, which in the currently do the above-mentioned work in the Győr economic area. 

At the end of the chapter I refer to the future potential organisational framework, the Győr 

Automotive Career Model Cooperation, Győr Local Community, Győr District Employment 

Covenant and Arrabona EGTC. 

In the sixth chapter I summarize the results of the research and I present the evaluation of 

hypotheses. The unit contains those hypotheses that have been accepted and which ones have 

been rejected. In this chapter I introduce the new research results, limitations of the realized 

research and I try to predict the direction of future study. 

 

3. System of hypotheses 

The topic of the dissertation is to reveal the connection between the methods of 

metropolitan governance and economic development. So the first important question of the 

dissertation is if there is a professional consensus on the concept of a metropolitan region. 

Connected to this question, the dissertation deals with revealing the most important features 

of the concept of a metropolitan region. Another related question is in what way does the 

regional development policy of the European Union support metropolitan regions, if it offers 

them special subventions and what kind of theoretical formation can be found in the city and 

its area relations. 

Due to the theme of this dissertation, metropolitan regions of southern German provinces 

are important in the empirical examination. This dissertation analyses the governance model 

of the southern German metropolitan regions and their economic development activities. The 

thesis makes an attempt to reveal the possible correlations between certain governance and 

economic development. Through observing the European automotive industry centres new 

correlations are presented, which makes categorization and certain comparisons possible. 

Finally there is the examination of the following scientific question: can organizational 

structure supporting metropolitan governance and economic development in the Győr area be 

found, and if yes, what future directions does it have? 
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      The six hypotheses can be read in the following chart, which I made based on the above 

scientific questions. 

 

Chart 1: System of hypotheses 

H.1. Metropolitan region has numerous different definitions in the literature of regional 

science, the necessary elements of which are the following after being synthesized: 

relations of city and its area, economic governance and region-agglomeration 

concentrations. 

H2. The regional development policy of the European Union can see the method of 

achieving European area cohesion in forming the metropolitan regions but it does not 

give an integrated conceptual definition of the metropolitan regions. 

H3. In the period of 2014-2020 new supporting means of regional development policy of 

the European Union incites the realization of metropolitan region-level programmes, 

operating regions, which indicates moving the political focus on the metropolitan 

regions. 

H4.The southern German city regions represent different governance models but in all 

of them economic governance and economic development play a dominant role. 

H5. The European automotive centres have different economic development models, 

which are influenced by the existing companies and local features. 

H6. Organizational structures supporting metropolitan governance and economic 

development do exist in Győr economic region. 

 

Source: own design 

4. Methodology of the research 

I worked on three methodological bases during my doctorial research. 

1. Working with national and international studies in the following fields: 

- metropolitan regions 

- governing metropolitan regions 

- economic development metropolitan city regions 

- former scientific results in connection with automotive industry centres 

- former research results relating to Győr economic area 

2. The method of documentation analysis was a great help when writing the 

dissertation. Since the topic of my thesis is continuously changing based on a 

changing base, very often the most significant sources were reports, strategies and 

concepts written by the people involved. 

3. Based upon the research plan and observing automotive industry centres I set up 

the test criteria, on the base of which after collecting enough data I was able to 

draw a conclusion. 

At theoretical foundation of my dissertation I started to work on the topic with the usual 

methods. Literature analysis was a great help for me since previously eminent experts of 
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regional studies carried out research and published their scientific results. So working up 

articles, writings published in different periodicals, monographs and text books proved to be 

useful in processing the information in connection with the concept of metropolitan regions 

and economic development activities. The method of document analysis was also important 

for me, since even today we are talking about the continuously changing/varying cooperation, 

that’s why I put emphasis on working with related European Union documentation. With the 

help of this, the metropolitan region as a means of development track for the European Union 

territorial cohesion could be reconstructed. Studying the theme I had the opportunity to take 

part in several national and international workshops where I could get to know useful results 

of studies and current directions. 

It was an important intention for me when I analysed metropolitan regions to describe 

the conditions of their formation, to show their development of their organizational systems 

and also their present conditions and based on these to make statements on the practice of 

their economic development policies. Performing these tasks I relied on literature analysis and 

documentation analysis because they proved to be necessary for a historical approach. 

Analysing the structural charts meant a great help with revealing organizational operation. 

Watching certain related strategies and future visions also proved to be useful in the 

examination of some metropolitan regions. 

Automotive industry centres occupy prominent places among the examined topics of 

the dissertation. The reason for this is that I could participate in several similar research 

projects as a young researcher. During a research that closed in 2012 (entitled Mobility and 

environment: Automotive industry, energy and environmental research in the Middle- West 

Transdanubian Region) the facts of settling the automotive industry in Central Eastern Europe 

were examined, looking for the Hungarian and regional positions and analysing the 

specialities of suppliers’ net, organizational and operational facts. The reoccurring scientific 

questions on these results were worked out in the programme entitled The Győr Automotive 

Industry District as the new direction and means of the development of the region. After a 

successful competition, analyses started in the autumn of 2012, which finished in 2014. 

(Rechnitzer 2013) 

Parallel to this is that it’s extensive cooperation was started in Győr by the participants 

of the automotive industry (automotive industry big, small and middle companies, schools, 

career guidance centres, local government, higher education, cluster, etc.) in order that all the 

involved participants would know each other’s opinion, the directions of development and in 

addition to building a net, to form a cooperation with a strong lobby power. Related to the 

practical framework of the cooperation more alternatives appeared, even solutions that do not 

need structural forms and do not have to be institutionalized. As an answer to it I worked out a 

scientific research syllabus, the aim of which was to model some European industry centres 

regional cooperation as a case study in the framework entitled Developing Economic, Social 

Role of Automotive Industry Regional Innovation and Technological Knowledge Centre at 

Széchenyi István University. The research results can be read in Hungarian and English 

language in the collection of essays. (Fekete, 2014) 
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The reason for starting the research was the amount of dilemmas of the 

institutionalization process of forming the Győr Automotive Career Model because there were 

no international examples for cooperating partners, which would have presented the best 

practice in similar type of cooperation. The aim of the research was to reveal the cooperation 

models of automotive industry centres with the help of uniform aspects and methodology.  

 

     In the empirical part of the dissertation I analysed the southern German automotive 

industry centres in compliance with the followings aspects: 

- Introduction of the station of the automotive industry centre (location, number 

of inhabitants, change in the number of the inhabitants due to the development 

of the automotive industry, short history, economic structure, important 

industry in presence, local government budget and within it the rate of business 

and economic performance taxes and their changes, organization supporting 

the cooperation of the city and its area, the existence and type of institutions 

supporting regional cooperation, etc.) 

- Introduction of the automotive industry company operating in the settlement 

(description of the concern and place within it, the most important features of 

the given manufacturing unit, its index-numbers, the number of the employees, 

description of the types of the products, etc.) 

- Economic and infrastructure developing activities of the local government and 

the automotive industry company in the last period and planned measures for 

the future. (e.g., establishing/improving industrial parks, building and 

developing motorways, forming economic development circles, helping new 

companies, etc.) 

- The presence of higher education institutions, research-development 

cooperation in cooperation with higher and secondary school education, 

vocational training and automotive industry company. 

- Forming a regional cooperation model of the relevant participants of the 

automotive industry centre, degree of the organization, existence/non-existence 

of institutionalization, frequency of coordination and harmonization, syllabus, 

and good practice on summarizing. 

Looking at the empirical levels of the research it can be said that the examined units may 

fall into three groups: automotive industry companies, features of the local settlement and 

institutions of higher education and of research and development. The following chart 

synthesizes the observable data, shows similarities to other theories that analyse the 

usefulness of the cooperation models (e.g., in the field of innovation) e.g., it reminds us of the 

Triple Helix model. It is important to emphasize whereas the importance of the Triple Helix 

model is that it considers continuous cooperation and cooperation between the higher 

education-state sphere –economic sphere as a base for developing innovation and to become 

knowledge based region (Etzkowitz-Leydesdorff 2000), in the present case I summarized the 

above described aspects of research results in a chart in order to obtain the synthesis of the 
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examined aspects in connection with the essence of the cooperation model of the given 

automotive industry centre. Another difference is that in our case it is settlement level that is 

pre-determined and not at the state level. Research applies to - besides institutions- issues like 

the presence of the industrial traditions, configuration examinations and the social structure of 

the given region. Of course it is reasonable in our case to examine the common cooperation, 

institutions, and projects, and out of the three mentioned units the result is the cooperation of 

at least two units. 

2. diagram Analytical Aspects of Automotive Centres and its role in the dimension of the 

settlement – automotive industry-education 

 

Source: own design 

After getting to know the theoretical background and would be-revealed aspects it is 

important to watch the methodologies, which helped me during my analysis. Using literature 

and documentation analysis I had the opportunity to examine and analyse the sources. 

Collecting and systematizing best practice also proved to be a useful means to frame and form 
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the joining net and relation models. Observing the future of the Győr situation, which 

described and compared the possible scenarios and helped my work as well. 

 

5. Evaluation of the hypotheses 
 In the chapters of the paper dealing with empirical research I evaluated each 

hypothesis, and all of them could be proved. 

Chart II.: Testing the hypotheses 

H.1. Metropolitan region has numerous different definitions in the 

literature of regional science, the necessary elements of which are 

the following after being synthesized: relations of city and its area, 

economic governance and region-agglomeration concentrations. 

Accepted 

H2. The regional development policy of the European Union can 

see the method of achieving European area cohesion in forming 

the metropolitan regions but it does not give an integrated 

conceptual definition of the metropolitan regions. 

Accepted 

H3. In the period of 2014-2020 new supporting means of regional 

development policy of the European Union incites the realization 

of metropolitan region-level programmes, operating regions, 

which indicates moving the political focus on the metropolitan 

regions. 

Accepted 

H4.The southern German city regions represent different 

governance models but in all of them economic governance and 

economic development play a dominant role. 

Accepted 

H5. The European automotive centres have different economic 

development models, which are influenced by the existing 

companies and local features. 

Accepted 

H6. Organizational structures supporting metropolitan 

governance and economic development do exist in Győr economic 

region. 

Accepted 

Source: own design 

After testing hypotheses I phrased five theses detailed in the next chart. The theses 

give answers to the questions appearing in the introduction of this dissertation.  
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Chart III.: System of hypotheses and theses 

Hypotheses Theses 

H.1. Metropolitan region has numerous 

different definitions in the literature of 

regional science, the necessary elements of 

which are the following after being 

synthesized: relations of city and its area, 

economic governance and region-

agglomeration concentrations. 

T.1. After working with the literature it 

can be stated that the concept of the 

metropolitan region cannot be defined 

exclusively but there are necessary 

elements: the relation system of the city 

and its area, economic governance, 

regional-agglomeration concentrations. 

H2. The regional development policy of 

the European Union can see the method of 

achieving European area cohesion in 

forming the metropolitan regions but it 

does not give an integrated conceptual 

definition of the metropolitan regions. 

T.2. Upon the research it can be stated 

that the regional development policy of the 

European Union does not give an exact 

theoretical phrase of the concept of the 

metropolitan region but at the same time 

it supports their operation with numerous 

means. 

 

H3. In the period of 2014-2020 new 

supporting means of regional development 

policy of the European Union incites the 

realization of metropolitan region-level 

programmes, operating regions, which 

indicates moving the political focus on the 

metropolitan regions. 

H4.The southern German city regions 

represent different governance models but 

in all of them economic governance and 

economic development play a dominant 

role. 

T.3. During the research I realized that 

the southern German metropolitan 

regions have different governance models 

but in all of them economic governance 

has a dominant role. 

H5. The European automotive centres 

have different economic development 

models, which are influenced by the 

existing companies and local features. 

T.4. The performed examinations proved 

that the European automotive industry 

centres are influenced by the existing 

companies and the local features. 

H6. Organizational structures supporting 

metropolitan governance and economic 

development do exist in Győr economic 

region. 

T.5. Analysing the structures of Győr 

economic region it is proved that 

structures supporting metropolitan 

governance and economic development do 

exist. 

Source: own design 

Under T.1. it is proven that the concept of the metropolitan region cannot be defined 

with a uniform definition but at the same time  there are necessary elements: the relation 

system of the city and its area, economic governance, regional-agglomeration concentrations. 
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T.2. thesis justified that regional development policy of the European Union does not 

give an exact theoretical phrase of the concept of the metropolitan region but at the same time 

it supports its operation with numerous means. 

T.3. thesis stated that the southern German metropolitan regions have different 

governance models but in all of them economic governance has a dominant role. 

T.4. thesis certified that European automotive industry centres are influenced by the 

existing companies and the local features. 

T.5. thesis strengthened that in the Győr economic region structures supporting 

metropolitan governance and economic development are noticeable. 

6. Consequences, new scientific results  

 

The target of my dissertation is to come to conclusions in connection with the model of 

governance of metropolitan regions and their economic development activities and also in 

connection with their influence on each other. Before the detailed empirical research of the 

paper I laid the examined categories in wide theoretical context. I described the statements of 

literature on metropolitan regions, metropolitan governance in details, with particular regard 

to the use of concept. I also examined the European Union supporting and regulating system 

in detail, which is the defining frame of the processes of metropolitan regions nowadays. Also 

in the theoretical part I revealed the reason in the research why southern German areas play 

such an important role. 

During the empirical research I examined the southern German metropolitan regions 

governance and economic development solutions, its structural frames with the same point 

system, and later on I examined the southern German automotive centres. I categorized the 

types of cooperation of the examined European automotive industry centers. At the end of the 

empirical research I revealed the present structures of the Győr economic area and I made 

conclusions in connection with the future directions. 

In the following I summarize the new or recent scientific results that were phrased during 

reading literature and empirical research. 

1. I prove during the theoretical process of the literature analysis that the concept of the 

metropolitan region cannot be defined with only one definition but there are necessary 

elements of the relation system of the city and its area, economic governance, 

regional-agglomeration concentrations. It is also proven in the research that nowadays 

the focus of economic development comes into view in the activities of the regions. 

2. It is an important result that after the analysis of the referred to European Union 

documentations it can be stated: regulations on metropolitan regions in the European 

Union is continuously developing, a long living definition does not exist. The regional 

development policy of the European Union has supported the regions with different 

amounts and aims in different periods of its budget. 
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3. Revealing the southern German relations it can be stated that Bavaria and Baden-

Württemberg have superior economic and political relations with Central Eastern 

European states even today, so it is worth revealing good practice there. 

4. In the first part of the empirical research, examining southern German regions it came 

to light that they have different governance models but in all of them economic 

governance plays a significant role. 

I made the following findings in connection with the examined metropolitan regions: 

o considering the governance model there is a centralized, widely active 

governance model (Bavarian model) and there is the model of governance, 

which independent organizations are working together through strategic 

dialogues (Baden-Württemberg model) 

o All of the examined southern German metropolitan regions consider economic 

governance an utmost task 

o The intention in the area of metropolitan governance mostly (three regions of 

four) is that the representatives of economic and civil/scientific sphere also 

provide decisions and not only by the political decision makers. 

o Each region revealed the significant fields and industries that have capabilities 

above average, and we could get to know numerous individual and innovative 

initiatives through the examples of the regions e.g., the ‘Original Regional’ 

movement supporting local producers, the process of cluster of different 

economic branches, and the ‘Mannheim model’ supporting creative industries 

and culture, etc. 

5. In the second part of the empirical research examining three southern German 

automotive industry centres, it could be stated that all the southern German automotive 

industry centres have significant industrial traditions and in the second half of the 20
th

 

century the number of inhabitants increased tremendously. 

o In all of the three automotive industry centres economic development is 

emphasized, all of them have their own economic development companies and 

they form areas for business and economic purposes. 

o The two settlements belonging to the Volkswagen concern pay special 

attention to operate economic and regional development organizations, among 

the representatives of which there are economic and civil people that know the 

region. 

6. Categorizing the economic development systems of the chosen European automotive 

industry centres the following cooperation types can be mentioned: 

o cooperation of (local) authority and companies in the field of economic 

development 

o cooperation of companies and higher education institutions in the field of 

research-development/innovation 

o cooperation in the field of vocational training 

o cooperation systems of multilateral systems involving many participants 

7. In the third part of the empirical research I proved that the existence of the companies 

in presence and local features have an influence on the economic development models 

of the automotive industry centres. 
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o It can be stated that in many centres multilateral, cooperating systems that very 

often play regional roles can be found. We can come to the conclusion that in 

these automotive industry centres the participants involved are interested in 

maintaining the cooperation. 

o I proved that in all the examined automotive industry centres belonging to the 

Volkswagen concern there is a strong cooperation between higher education 

institutions and the company. 

8. I proved through the analysis of the documentation of the future vision of the city of 

Győr that the future vision of the city has not changed significantly in the last decade 

however some of the emphasis has changed. 

o An unchangeable element of the strategies of the economic competitiveness is 

education, higher education, vocational training, utilizing the human capital 

through research and development. 

o It can be seen that whereas the former documentation emphasized the 

importance of the development of the suppliers of the automotive industry and 

they slightly had a hint to the requirement of colouring the economic structure, 

nowadays diversification of the economic structure is openly phrased. 

9. In the fourth part of the empirical research I proved that organizational structures 

supporting metropolitan governance and economic development can be noticed in the 

Győr economic area, among them Arrabona EGTC, Győr Automotive Career Model, 

Győr Local Community and Győr District Employment Pactum. 

o Watching the economic development processes and participants of the city it 

can be seen that Győr performs its economic development activities through 

numerous organizations and arrangements, which are carried out by 

administrative tools and the development of infrastructure. 

7. Research limitations, possible directions of future research  
 

In the centre of the research there is a research area, which is intensively changing 

nowadays. So –although I intended to reveal the literature in the deepest possible way- it can 

be said that I could mainly use primary sources (documentation, agreements, etc.)  The 

amount and availability of information means that there was a certain amount of difficulty 

during the collection of data in connection with automotive industry centres, which resulted in 

unequal strength examples. 

During the research and revealing literature I phrased other new research directions, which 

I describe now: 

o It would be worth examining metropolitan regions in the European dimension, 

on the basis of a certain financing period and which metropolitan region was 

financed with a certain degree of support and how the given subvention was 

utilized. The starting point for this could be the reports of international 

organizations consisting of metropolitan regions. 
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o In the future, research dealing with metropolitan regions could be extended to 

all of the German metropolitan regions. Analysing the operating German 

metropolitan regions with the same aspects we could get answers to new 

questions, German metropolitan regions could be categorized at a national 

level and could be placed in new dimensions from a governance and economic 

development point of view, which surely would make new models possible. 

o In the case of the examined automotive industry centres further collection of 

other data, in-depth interviews and surveys would be needed in order to 

categorize and create new models using definite indicators. 

o In a later research period automotive industry centres outside Europe and their 

cooperation systems, could mean new research areas. 

o Another new research direction in the case of the European automotive 

industry centres could be the observation of a ‘crisis period’: why could/should 

production be kept in the area, why couldn’t/shouldn’t it, what would the 

company/local government/state/suppliers do in this situation. 

o The empirical research referring to Győr opens new perspectives, since it is a 

continuously changing cooperation, monitoring it and its follow-up offers us 

newer and newer inspirations. 
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