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2. Absztrakt 

 

„Az igazi felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség,  
hanem új szemre.” 

(Marcel Proust) 
 

Kutatásom célja, hogy bemutassa és értékelje mindazon tényezőket, amelyek hatékonnyá és 

eredményessé teszik a marketingorientált városfejlesztést. Ennek érdekében az elméleti 

háttérre építve kidolgoztam a marketingorientált városfejlesztés elméleti modelljét (MOVE), 

amelynek helyes alkalmazása keretet biztosít a város vezetése számára a település 

versenyképességének kialakításához és növeléséhez a város piacon történő megjelenítésén 

keresztül. 

 

A modell segítségével látható hogyan kerül piacra a város, így milyen vezetési szemlélettel 

valósítható meg egy olyan típusú településfejlesztési gyakorlat, amely a piaci igényeket 

sikeresen képes követni. A modell elméleti hátterét az alkalmazott marketing elméletek és 

folyamatok adják, amelyeket a tanulmány a településfejlesztés elméletére és gyakorlatára 

alkalmaz, így az elemzés, fejlesztés, helymarketing, márkaépítés, kommunikációs 

tevékenységek marketingorientált alkalmazását mutatja be és értékeli a településfejlesztés 

területén.  

 

A kutatás új elméleti keretet nyújt a marketingorientált városfejlesztéshez, majd teszteli a 

Magyarországi önkormányzatok településfejlesztési gyakorlatában. Ennek eredményeit 

összeveti az egyes települések versenyképességi mutatóival, mivel alapvető feltételezése és 

célja a kutatásnak, hogy egy olyan használható elméleti modellt alakítson ki a 

településfejlesztés területén, amelynek helyes alkalmazása hozzájárul a település 

versenyképességéhez.  

 

A tanulmány erősíteni kívánja a marketing tudományának azon szemléletét, amely nem a 

kommunikációs és PR tevékenységeket helyezi előtérbe, hanem amely a célcsoportok igényeit 

előtérbe helyezve és követve alakítja ki termékét a város iránti preferencia megteremtése 

érdekében. Mindehhez elengedhetetlen a célcsoportok igényeire épülő településfejlesztési 

stratégiaalkotás, valamint a stratégiát megvalósító intézményi és személyi háttér biztosítása 
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és a fejlesztések kommunikációja a célcsoportok irányába, amelyek lényeges elemei a 

modellnek.  
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3. Kutatási célok és módszerek 

 

„Semmilyen szél sem kedvez annak, aki nem tudja,  
melyik kikötőbe tart.” 

Seneca 
 
 

3.1. A településfejlesztés célcsoportjai igényeit követő fejlesztési gyakorlat: 

alapprobléma  

 

Az 1980-as évekig a városok közötti verseny nem volt jelen Magyarországon, hiszen a 

települések fejlődése központi döntésektől függött, s így a versenyképesség alapját nyújtó 

helyi adottságok, erőforrások, helyi társadalom, illetve a kedvező társadalmi, természeti, 

kulturális környezet szinte alig játszott szerepet a település fejlődésében és fejlesztésében. 

(Koltai, 2004) A verseny a rendszerváltás után kezdett el kialakulni, amikor is módosultak a 

városfejlődés lehetőségei, kialakultak a városok önrendelkezésének keretei, s így a települések 

adottságai váltak a versenyképességük motorjává.  

 

Az önkormányzati törvény megszületésével, vagyis az önkormányzati rendszer kialakulásával 

a magyarországi települések jelentős autonómiára tettek szert, amely nagyobb teret biztosított 

önszerveződő tevékenységeik, illetve fejlesztési elképzeléseik számára. A témaválasztás 

aktualitása abban rejlik, hogy a decentralizációs folyamat révén, a városok kezébe került a 

lehetőség ahhoz, hogy forrásokért, funkciókért, befektetésekért versengjenek, így 

hozzájárulva a település sikeréhez, azaz a település versenyképességének kialakításához és 

fenntartásához, amely természetszerűleg nagy kihívást állít az önkormányzati tevékenységek, 

szemléletmódok, fejlesztések és menedzsment számára. A fejlődés és fejlesztés kereteit több 

törvény is moderálja, amelyek lehetőséget teremtenek az önkormányzat számára ahhoz, hogy 

erősségeikre, lehetőségeikre építsék fel fejlesztési stratégiáikat, és így alakítsák ki önön 

versenyképességüket.  

 

Mivel az önkormányzatok önigazgatási jelleggel működnek, így saját eszközeikkel kell 

elérniük a város céljait és megoldaniuk a város problémáit. Az önkormányzati törvény igen 

nagy szabadságot biztosít az önkormányzatok számára olyan tekintetben, hogy lehetőségeiken 

belül ellássák mindazon feladatokat, amelyeket szükségesnek éreznek, illetve amelyek nem 

tartoznak más szerv hatáskörébe. Így, a városi vezetés önállóságának növekedésével együtt 
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járt a funkciók, a feladatok számának a növekedése is, amely hajtóerő az önkormányzatoknak, 

hogy a piac nyújtotta lehetőségek felé nyissanak. A települések fejlesztése során mindez 

megköveteli az önkormányzatok részéről, hogy az önkormányzati döntések, illetve 

fejlesztések a piaci igényeket szolgálják.  

 

Ezért a marketingorientált városfejlesztés piacorientált szemléletű várostervezést igényel és 

feltételez, amelyben több funkció is a piac elvárásainak megfelelően működik. Ma a 

településekhez kapcsolódó funkciók egy valós vagy látens piac keretei között működnek. A 

stratégiai várostervezés során a piaci vonásoknak kell megerősödniük, azaz a figyelem 

középpontjában a kereslet igényeihez történő igazodásnak kell szerepelnie, ekképpen a 

felülről irányított településfejlesztési folyamatot olyan gyakorlatnak kell felváltania, amely 

megjeleníti a valós és potenciális célcsoportok igényeit a várostervezésben, ezért a kínálati 

oldaltól való elmozdulás elengedhetetlen a piacorientált szemléletű városfejlesztéshez.  

 

Mindez nehéz feladatok elé állítja az önkormányzatokat, hiszen ma a települések között 

hasonlóan nagy a verseny, mint az üzleti szférában. Ahogyan az üzleti világban is, egy 

település csakis úgy képes fennmaradni és fejlődni, hogyha létező felhasználói igényeknek tud 

hatékonyan megfelelni, ezért is szükséges a város piacorientált működtetése. Ez okból az 

önkormányzatoknak a versenyszférában alkalmazott vezetési és fejlesztési szemlélet 

elsajátításával és alkalmazásával kell kialakítaniuk terméküket: magát a várost.  

 

A tanulmányomban mindehhez kínálok a már meglévő elméleti bázisra kidolgozott modellt, 

amelynek megvalósulását, illetve sikerességét és hatékonyságát 300 település 

önkormányzatánál elvégzett kérdőíves felmérés során vizsgáltam, feltételezve, hogy a modell 

helyes alkalmazása hozzájárul a település versenyképességéhez.  

 

 

3.2. A kutatás felépítése 

 

Az alábbi ábrán – a tanulmány különböző fejezeteit összegezve – szeretném szemléltetni a 

kutatás felépítését. A kutatás alapját a településfejlesztés, a marketing menedzsment, illetve a 

versenyképességet meghatározó és alkalmazó területek, folyamatok és koncepciók adják.  
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Elméleti síkon megvizsgáltam, hogy a piaci folyamatok miként befolyásolják az 

önkormányzati döntéshozatalt és működést, miként értelmezhető a versenyképesség az egyes 

települések vonatkozásában, miként alkalmazható a marketing a városmenedzsment területén, 

mi a termék a településfejlesztésben, hogyan viselkednek a termék fogyasztói, milyen a piac, 

milyen stratégia alkalmazandó a sikeres településfejlesztésben és miként szükséges a terméket 

kommunikálni a marketingorientált városfejlesztés során. Mindezek alapot nyújtanak ahhoz, 

hogy belőlük felépüljön egy modell, a marketingorientált városfejlesztés elméleti modellje 

(MOVE), amely arra hivatott, hogy keretet biztosítson az önkormányzat számára a sikeres 

városfejlesztési tevékenységhez. A modell alkalmazhatóságát a módszertani rész vizsgálja, 

ahol elemzésre került a modell megvalósíthatósága és annak a versenyképességre gyakorolt 

hatásai a vizsgált 300 település esetében. Előzetes feltételezéseim szerint a modell helyes 

alkalmazása pozitívan hat a település versenyképességére, az életszínvonalra és így a 

fogyasztói elégedettségre és kedvre is.  
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1. ábra: Marketingorientált városfejlesztés elméleti modell kutatás vázlata 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Empirikus eszközök és módszertani összefüggések 

 

Az elemzés során a marketingorientált városfejlesztés és versenyképesség kapcsolatát 

vizsgáltam az alapvető összefüggések elemzésén keresztül, vagyis a marketingorientált 

városfejlesztési elméleti modell elemei és azok versenyképességre gyakorolt hatásuk 

vizsgálatán keresztül, így a marketingorientált városfejlesztés során végbe menő – 
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célcsoportok igényeit követő – elemzés, stratégiaalkotás, végrehajtás és kommunikáció 

versenyképességre gyakorolt hatásán keresztül. 

 

2. ábra: Módszertani elemzések 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

 
 

 

Az elemzés alapját 300 Magyarországi település önkormányzatánál elvégzett kérdőíves 

lekérdezés eredményei adják, illetve a települések versenyképességi mutatói.1 Az elemzés 

során az önkormányzatok felelős szakembereivel elvégzett kérdőíves felmérés eredményeiből 

kialakított, több dimenzióban meghatározott indexszámok alkotják az elemzés függő 

változóit, míg a települések versenyképességi mutatói adják az elemzés független változóit.  

 

                                                
1 A Magyar Közigazgatási Intézet ’A közszolgáltatások hatékonyságának növelése a településfejlesztésben’ című projektje során elkészített 

kérdőíves felmérés eredményei 

 

Elméleti háttér 
 A települések fejlettségének illetve versenyképességének lehetséges összefüggései a 

marketingorientált városfejlesztéssel  

 Változókészlet összeállítása 

 MOVE mutatói 

 Települési versenyképesség-fejlettségi mutatók 

 Alapvető összefüggések 

 Területi-demográfiai változók vizsgálata 

 Tesztek a modell függő változóival 

 Összefüggések a függő és független változók között 

 A regressziós modell kialakítása 

 Az alapmodell 

 A szűkített modell 

 A marketingorientált városfejlesztési index dimenziói és a versenyképesség 

 Homogén csoportok lehatárolása 

 Klaszterképzés a településnagyság bevonásával 

 Klaszterképzés a településnagyság kiszűrésével 

 A modell megfordítása: a marketingorientált településfejlesztés lehetséges hatásai a 

versenyképességre  

 Homogén alminták a versenyképesség kiinduló állapota alapján 
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A változók képzése a két csoport esetében különböző módszerrel készült, így a függő 

változók esetében a felmérés kérdéseiből kialakított ordinális változók pontértékeinek 

felhasználásával egyszerű kumulált skálaváltozókat hoztam létre, amelyek értékei külön-

külön, illetve összevontan jellemzik az adott településhez tartozó marketingorientált 

városfejlesztési tevékenységet.  

 

A modellekben felhasznált független változók az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) településsoros adataiból lettek kialakítva. A 

változók olyan körét próbáltam meg lehatárolni, amelyek a lehető legjobban jellemzik a 

település szintű gazdasági-társadalmi fejlettséget a versenyképesség tekintetében. Mindehhez 

főkomponens elemzések készültek, így sikerült a változók körét 16 mutatóra szűkíteni.  

 

A vizsgálat során elsőként a versenyképességi változók marketingorientált városfejlesztési-

indexpontszámokra való hatását teszteltem lineáris regressziós modelleken keresztül – külön 

regressziós modellekben vizsgálva a dimenziónkénti részpontszámokat, valamint az összetett 

indexeket.  

 

Az alapmodell magyarázóértéke viszonylag magasnak mutatkozott. A változók számának 

csökkentésével – backward eljárással - egy olyan modellhez történő eljutás volt a cél, amely a 

szignifikanciát és minél jobb illeszkedést szem előtt tartva megtartja a változatos elemekből 

álló mutatórendszert. A szűkítés után elmondható, hogy a modell stabilnak tekinthető, az 

indexpontszám változásának jelentős hányadát magyarázzák a kiválasztott mutatók.  

 

Következő lépésben – versenyképességi mutatók alapján - homogén településcsoportok 

kialakítása történt meg, ahol megvizsgáltam, hogy a különböző klaszterekbe való tartozás 

milyen összefüggéseket mutat a kialakított indexpontszámokkal. A kapcsolat itt is erősnek 

tekinthető, tehát a versenyképesség mutatói alapján képzett klaszterekben való tagság 

szignifikáns kapcsolatot mutat a marketingorientált városfejlesztési indexpontszámokkal.  

 

Miután megállapításra került az elemzések során a marketingorientált városfejlesztés 

minősége és a versenyképesség közötti összefüggés, azután került sor a hipotézisben 

megfogalmazott állítás tesztelésére, miszerint a marketingorientált településfejlesztés 

pozitívan hat a versenyképességre. Ebben a lépésben a versenyképesség indexének változását 

hasonlítottam össze a marketingorientált városfejlesztés minőségével, tehát a 
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versenyképességi mutatók 1998 és 2005 között bekövetkező változásainak kapcsolatát 

vizsgáltam a marketingorientált városfejlesztési indexszel. Elmondható, hogy a 

versenyképességi mutató változása erős kapcsolatban áll a marketingorientált városfejlesztés 

index értékével (a korrelációs próba magyarázó hányada 38,9%, a szignifikancia értéke 

0,000).  

 

A hipotézis tesztelése, vagyis a marketingorientált városfejlesztés hatásai a versenyképességre 

a különböző vizsgálati módszereken keresztül bizonyítást nyert, tehát pozitív kapcsolat áll 

fenn közöttük. Természetesen, vannak tényezők, amelyeket számba kellett venni illetve nem 

lehetséges kizárásuk a vizsgálat során. Ezek nehezítik a pontos modellezést, így a 

marketingorientált városfejlesztés versenyképességre gyakorolt hatása nem értékelhető 

önmagában, de közvetetten kimutatható és megragadható, amelyet az empirikus elemzés 

fejezet részletesen mutat be.  

 

 

3.4. Előzetes hipotézisek, várható eredmények 

 

Nyolc kutatási hipotézist fogalmaztam meg a vizsgálatom során. A tézisek egymásra épülnek 

és egy gondolatmenetet vezetnek végig, amelynek fő célja, hogy feltérképezze a 

marketingorientált városfejlesztés és a versenyképesség pozitív kapcsolatát, így az elméleti 

háttérre alapozva kidolgozzon egy olyan városfejlesztési modellt, amely a várost, mint 

terméket a célcsoportok igényei szerinti fejlesztések által teszi eladhatóvá és versenyképessé a 

települések piacán.  

 

H1. A települések regionális elhelyezkedése befolyásolja a marketingorientált városfejlesztés 

minőségét és lehetőségeit. 

 

A regionális elhelyezkedést nem szabad figyelmen kívül hagyni mint tényezőt a 

marketingorientált városfejlesztés versenyképességre gyakorolt hatásának vizsgálatában. Attól 

függően, hogy milyen fejlettségű régióban helyezkedik el a település, a települések más-más 

célokat fogalmaznak meg maguknak, illetve más-más adottságokkal jelennek meg a 

települések piacán ezzel erősen befolyásolva a település versenypozícióját, így a versenyen 

keresztül elérhető jövedelemszintet, jólétet és életszínvonalat.  
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H2. Egyes települési sajátosságok erősen befolyásolják a marketingorientált városfejlesztés 

minőségét és mozgásterét. 

 

A város egy különleges árucikk, amelyet a település piacán kell eladni. Az eladandó termék 

maga a város, azaz a város által kínált szolgáltatások bizonyos csoportja: beruházási 

lehetőségek, kedvezmények, turisztikai értékek, lakókörnyezet. A terméket az önkormányzat 

a vevőhöz a fejlesztési tevékenységén keresztül képes eljuttatni, így a városfejlesztés magába 

foglalhatja a város bármely jellemzőjét, amely eladhatja a várost magát a célcsoportoknak, 

illetve amivel fel tudja kelteni az önkormányzat a célcsoportok érdeklődését, amely lehet egy 

szervezet, egy szolgáltatás, egy fejlesztési program, egy eszme, de akár a biztonság vagy a 

tisztaság is. Ahogyan a termékek eladásánál a vevők a különböző tulajdonságok között 

mérlegelnek, a városok esetében is leginkább városi sajátosságok, részpiacok segítenek a 

döntések meghozatalában, ezért a települések esetében az egyes funkciók, fejlesztések erősen 

kihatnak a marketingorientált városfejlesztés minőségére.  

 

H3. A marketingorientált városfejlesztés pozitív hatásai egyértelműen megmutatkoznak a 

gazdasági-versenyképességi mutatók vonatkozásában. 

 

Az elsődleges gazdasági mutatók és a marketingorientált városfejlesztési elméleti modell 

indexszámai között kimutatható egyértelmű összefüggés, hiszen a versenyképesség „kemény” 

tényezőit figyelembe véve a marketingorientáció a városfejlesztésben pozitívan befolyásolja a 

jövedelemszintet, a munkanélküliséget, a vállalkozások és civil szervezetek számát.  

 

H4. A marketingorientált városfejlesztés hatásai nem egyértelműen mutatkoznak meg a 

fejlettségi-versenyképességi tényezők demográfiai mutatói kapcsán. 

 

A versenyképesség puha tényezői kapcsán nem lehetséges egyértelmű összefüggést kimutatni 

a versenyképesség és marketingorientált városfejlesztés között, mert a puha tényezők 

alapvetően nem mondhatóak függetlennek, hiszen erősek az összefüggéseik más, külső 

tényezőkkel.  

 

H5. A marketingorientált városfejlesztési modell egy integrált tevékenységet igényel az 

önkormányzat részéről, azaz a fejlesztések kapcsán végbemenő elemzési, stratégiaalkotási, 
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végrehajtási és kommunikációs tevékenységek szoros összefüggésben állnak egymással és 

pozitívan hatnak egymásra.  

 

A marketingorientált városfejlesztés elméleti modellben meghatározott négy dimenzió 

egymásra épül és aktivitásuk, illetve aktivitásuk intenzitása összefüggésben áll egymással, 

aminek a jelentősége abban rejlik, hogy a sikeres marketingorientált városfejlesztési 

tevékenység csakis akkor jöhet létre, amennyiben az önkormányzati tevékenységek 

integráltan és koordináltan jelentkeznek a város terveiben és fejlesztéseiben.  

 

H6. A versenyképességi mutatók szoros kapcsolatban állnak a település marketingorientált 

városfejlesztés minőségével. 

 

Amennyiben kimutatható az összefüggés a marketingorientált városfejlesztés és a 

versenyképesség mutatói között, így felállítható egy olyan modell, amelyben a 

marketingorientált városfejlesztési indexek változása magyarázzák a modellben szereplő 

versenyképességi mutatókat, úgy igazolhatóvá válik az önkormányzat marketingorientált 

fejlesztési tevékenysége. A felállított modell egy keretet volna hivatott biztosítani ehhez a 

tevékenységhez, ezzel hozzájárulva a település versenyképességének kialakításához és 

növeléséhez.  

 

H7. Hasonló fejlettségi szintű települések marketingorientált városfejlesztési tevékenységének 

minősége hasonló.  

 

A kutatásban szereplő településeket be lehet sorolni olyan csoportokba, amelyek a 

versenyképességi mutatóik alapján térnek el egymástól. A csoportokba való tartozás - 

feltételezésem szerint - erős összefüggéseket mutat a marketingorientált városfejlesztés 

tevékenységgel, amely egy újabb oldalról közelíti meg a vizsgált tényező egymásra gyakorolt 

hatásait, illetve amely egy irányt is mutathat a települések számára az együttműködésre, 

illetve az együttműködéseik hatékonyságának növelésére. 

 

H8. A marketingorientált városfejlesztési tevékenység hozzájárul a település 

versenyképességének növeléséhez. 
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A települést csakis úgy lehet vonzóvá tenni a célcsoportok számára, hogyha a fejlesztések a 

fogyasztói igényeket követik, tehát a településfejlesztés egyes funkciói piacorientáltak. 

Mindehhez, a fejlesztésekben az önkormányzatnak meg kell jelenítenie a valós és potenciális 

fogyasztók igényeit, azaz a település fejlesztéseiben a keresleti oldalnak kell hangsúlyt 

kapnia, amely feltétlen elmozdulást jelent a felülről irányított fejlesztési tevékenységek 

irányából a piacvezérelt folyamatok felé. Tehát, marketingorientációval teremthető meg a 

fejlesztések olyan iránya, amely a célcsoportok igényeihez igazodva teremti meg a 

versenyképes várost.   

 

A marketingorientált városfejlesztés olyan komparatív versenyelőnyökre támaszkodó 

stratégiák kidolgozását, megvalósítását és kommunikálását foglalja magába, amelyek 

hozzájárulnak a település gazdasági, életmódbeli fejlődéséhez és fejlesztéséhez. (Piskóti, 

1997) Feladata és célja a marketingorientált városfejlesztésnek, hogy bizonyos 

tevékenységekre ösztönözzön, így fogyasztásra, gazdasági tevékenységekre vagy ott lakásra. 

A hatékony marketingorientált fejlesztés növeli az elégedettséget, a bizalmat és így a 

befektetői- és fogyasztói kedvet, ezzel hozzájárulva a kedvező gazdasági, társadalmi 

folyamatokhoz a településen, ekképp hozzájárul az élet- és munkakörülmények javulásához. 

Következőképp, a marketingorientált városfejlesztés „nem csodaszer, mely komparatív 

előnyöket teremt, mindössze feltárja és hatékonyabbá teheti a már meglévő adottságokat.” 

(Garamhegyi, 2000) 
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4. Alapfogalmak, elméletek és hipotézisek 

 
 
4.1. Önkormányzatiság – út a versenyképességhez 

 

Az önkormányzati rendszer kialakulásával vált lehetővé a települések és önkormányzatok 

számára, hogy forrásokért, funkciókért, fogyasztókért, befektetésekért versengjenek, mert az 

önkormányzati rendszert megelőzően a települések között nem volt jelen a verseny a 

központosított döntéshozatali mechanizmusok miatt. A verseny kialakulásával a települések 

adottságai, erőforrásai, illetve a gazdasági, társadalmi, természeti környezetük vált a 

települések fejlődésének és versenyképességének alapjává, amellyel gyökeresen megváltoztak 

a települések fejlődének lehetőségei és keretei.  

 

Ma az önkormányzati törvény tág kereteket biztosít az önkormányzatoknak abban a 

tekintetben, hogy miként lássák el kötelező feladataikat. Mindez egyidejűleg nagy autonómiát 

biztosít, valamint nagyszámú feladatot bíz az önkormányzatokra. Ezen feladatok sikeres és 

hatékony elvégzése csakis abban az esetben lehetséges, amennyiben az önkormányzat nyit a 

piac nyújtotta lehetőségek felé, tehát az önkormányzati fejlesztések és döntések a piaci 

igényeket szolgálják. A települések önrendelkezési keretei biztosítják a fejlesztési 

elképzelések megvalósításának lehetőségét, amelyben különböző eszközökkel élhetnek az 

önkormányzatok, így kialakíthatnak különféle intézményeket, amelyek mind arra ösztönzik az 

önkormányzatokat, hogy racionalizálják fejlesztési tevékenységeiket oly módon, hogy az 

hozzájáruljon a település versenyképességének kialakításához. Az intézmények kialakításán 

kívül - még egy-két példát kiemelve – az önkormányzatok rendelkeznek épületekkel, 

területekkel, engedélyezési hatalommal, büntetési lehetőségekkel, kötvény-kibocsátási 

lehetőségekkel, politikai befolyással, továbbá adhatnak különféle kedvezményeket, valamint 

bizonyos pénzügyi támogatásokat.  

 

A piacorientált városfejlesztési tevékenység során a több funkció is a piac elvárásai szerint 

működik, azaz a stratégiai várostervezésben és városfejlesztésben erősen megjelennek a piaci 

vonások, tehát a fejlesztések középpontjában a piac, azaz a célcsoportok igényei állnak. A 

piacorientált városfejlesztési folyamat így megjeleníti a valós és potenciális fogyasztók 
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igényeit a várostervezésben, következésképp egy olyan folyamatnak kell végbe mennie, 

amely a kínálati oldaltól elmozdul a keresleti oldal megjelenítése felé.  

 

Mindezeket összefoglalva, a törvényi keretek által megteremtett lehetőségekkel élve, az 

önkormányzat egy olyan rendszerként értelmezhető, amelyben a rendszer termékeinek a 

fogyasztói az adott területen élő vagy más tevékenységet végző állampolgárok, illetve az ott 

működő gazdasági társaságok és egyéb intézmények. A rendszerben a választópolgárok által 

megválasztott személyek, illetve az általuk választott professzionális apparátus végzi az 

önkormányzati tevékenységeket. A rendszerben az erőforrások a fogyasztói igényeken 

keresztül történő, a fogyasztói tevékenységeknek keretet adó feltételrendszerré formálása 

jelöli azt az átalakítási folyamatot, amelyet a rendszert körülvevő szemléleti közeg elvárásai, 

elképzelései, nézetei alakítanak. A rendszer tulajdonosa a törvényhozói testület, illetve a 

választópolgárok közössége, amelyre jelentős hatást gyakorol a külső környezet, vagyis a 

Magyarországi, illetve helyi társadalmi-, politikai-, szociológiai, kulturális, jogi-, gazdasági 

környezet. (Bányai, 1993) 

 

3. ábra: A marketingszemléletű önkormányzati tevékenység 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

 
 

A marketingorientált várostervezésnek és városfejlesztésnek több törvény is keretet szab. 

Ezek biztosítják, hogy az önkormányzatok a fejlesztési stratégiáikat a település erősségeire és 

lehetőségeire építsék fel és így alakítsák ki önön versenyképességüket.   

 

 

 

Fogyasztói 
 igények 

Fogyasztói tevékenységek

Választópolgárok 

 
Erőforrások 

Önkormányzati tevékenység 
(választott személyek és szakapparátus) 
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4.2. Az önkormányzatok kötelező tevékenységei 

 

Az önkormányzat alapvető céljait a jogszabályokban meghatározott feladataik határozzák 

meg, amelyeket három fő szolgáltatáscsoportra lehet bontani. Az első, az önkormányzat 

közszolgáltatások területén betöltendő funkciója a lakosság, illetve a település gazdasági 

szereplői felé. A második a hatósági igazgatási szolgáltatások, míg a harmadik a 

településfejlesztést szolgáló tevékenységek csoportja. 

 

A hatósági igazgatási feladatok elvégzése az önkormányzat szervezetének feladata, amely 

feladatokat a jogszabályok szigorúan szabályozzák. A közszolgáltatási célok igen sokrétűek 

és egyértelműen kijelenthető, hogy mindegyikük színvonala hatással van a település 

fejlődésére, még hogyha a közszolgáltatások esetében – az önkormányzatok monopolhelyzete 

okán – a verseny korlátozott is.  

 

Első körben az Önkormányzati Törvény (1990. évi LXV. Tv.) határozta meg az 

önkormányzati tevékenységek alapjait és kereteit, amely elismerte a helyi közösségek jogait, 

valamint meghatározta feladataikat, funkcióikat. Az önkormányzatok kötelező feladatai a 

következők: 

 

1. Táblázat: Az önkormányzatok kötelező tevékenységei 
(Forrás: 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)) 

 
1. településfejlesztés, a településrendezés,  
2. épített és természeti környezet védelme 
3. lakásgazdálkodás,  
4. vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés és a csatornázás,  
5. köztemető fenntartása, 
6. helyi közutak és közterületek fenntartása,  
7. helyi tömegközlekedés szervezése és fenntartása,  
8. köztisztaság és településtisztaság biztosítása,  
9. gondoskodás a helyi tűzvédelemről,  
10. közbiztonság helyi feladatai,  
11. közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,  
12. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,  
13. az óvoda, az alapfokú nevelés és oktatás biztosítása,  
14. az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és 

ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elősegítése,  

15. közösségi tér biztosítása,  
16. közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport 

támogatása,  
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17. nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a 
biztosítása 

 

Természetesen, az önkormányzatok a kötelezően ellátott feladatai elvégzésének módját és 

mértékét a lakosság igényei, illetve a település anyagi lehetőségei szabják meg. A települési 

önkormányzatok kötelezhetőek továbbá arra, hogy az egyes közszolgáltatásokat és közhatalmi 

helyi feladatokat maguk biztosítsák. Ezen feladatok ellátása függ a település nagyságától, 

lakosságszámától és egyéb tényezőktől.  

2. Táblázat: A helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai 
(Forrás: 1990. évi LXV. tv. 8. § (4)) 

 
1. egészséges ivóvízellátás 
2. óvodai nevelés 
3. általános iskolai nevelésről és oktatásról 
4. egészségügyi és szociális alapellátás 
5. Közvilágítás 
6. a helyi közutak fenntartása 
7. a köztemető fenntartása 
8. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 

 

Az önkormányzati törvény 1994-es módosításakor olyan változások léptek életbe, amelyek 

még több szereppel látták el a helyi önkormányzatokat, mint például a publicitás 

szabályozása, vagy az állampolgárok részvételének a lehetőségei a döntéshozatalban. (1994. 

évi LXIII. Tv.) Az Önkormányzati Törvény szerint az önkormányzatok az önként és 

kötelezően vállalt feladataik mellett szabadon alakíthatják ki hivatalaikat, illetve a 

feladatköreikbe tartozó közszolgáltatások céljából létrehozhatnak intézményeket.  

 

A helyi önkormányzatok településfejlesztéssel kapcsolatos teendői közé tartoznak a helyi jogi 

eszközök megalkotása, valamint a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A 

helyi önkormányzatok dolgozzák ki a települések fejlesztési koncepcióit, illetve ők bízhatnak 

meg más szervezeteket a fejlesztési elképzelések elkészítésével. Az önkormányzatnak 

feladata a fejlesztési koncepcióban megfogalmazott településfejlesztési célok meghatározása, 

valamint ezen célok képviselete.  
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4.3. Településfejlesztés jogszabályi háttere  

 

A településfejlesztés az önkormányzatoknak egy kötelező feladata, amelyet az 1990. évi 

Önkormányzati törvény határozott meg. Ugyanez a törvény a belügyminiszter feladatának 

határozza meg az önkormányzati településfejlesztési feladatok összehangolását. A törvény 

nem szabja meg a településfejlesztés tartalmi elemeit, így a területfejlesztési koncepciók 

gyakoriságát, dokumentálását vagy éppen átvizsgálását sem.  

 

Jelenleg Magyarországon két törvény szabályozza a területfejlesztés és a településfejlesztés 

fogalmi hátterét, cél-, eszköz-, és intézményrendszerét. Ahogyan már az önkormányzatok 

kötelező tevékenységeinél említésre került, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. (Ötv.) törvény is foglalkozik az önkormányzatok településfejlesztési feladataival. A 

területfejlesztés alapjait A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 

(Tft.) biztosítja, míg jogszabályi alapjait Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) nyújtja.  

 

A területfejlesztés és területrendezés feladatait, célját és intézményrendszerének alapjait a Tft. 

határozza meg, így számba veszi a területfejlesztés területi egységeit, definiálja a térbeli 

kategóriák fogalmait (régió, városkörnyék, kistérség, térség, vállalkozási övezet, kiemelt 

térség, elmaradott térség, kedvezményezett térség, szerkezetátalakítás térségei, rurális 

térségek, innovációs központok, hátrányos helyzetű térségek). A törvény értelmében a 

területfejlesztés a területi folyamatok figyelését, értékelését és a szükséges beavatkozási 

irányok meghatározását és érvényesítését jelenti. A törvény szerinti területfejlesztési célok és 

feladatok a következők: 
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4. ábra: Területfejlesztés céljai és feladatai 
(Forrás: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-ben lépett életbe „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló törvény (Étv.), 

amely definiálja a településfejlesztés fogalmát, mely a településfejlesztési koncepciót a 

településrendezés eszközeként határozza meg: 

 
„a területfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és 
a településrendezést megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő 
önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását 
tartalmazza.” (Étv. 2. §27.)  

 

A törvény továbbá kimondja, hogy a településfejlesztésnek a fenntartható fejlődést, a 

demokratizálódás folyamatát, a közösséggel együtt történő várostervezést, a helyi 

kezdeményezéseket, a szubszidiaritás elveit kell szem előtt tartania, illetve mindezek 

realizálásához szükséges sajátos eszközrendszereket kell kialakítania és hatékonyan 

működtetnie. (1997. évi LXXVIII. Törvény)  

 

A tervezés illetve megvalósítás során az önkormányzatnak mindezeket figyelembe véve egy 

összehangolt helyi gazdasági és politikai érdekek szerinti gazdaságfejlesztést kell 

megvalósítania, továbbá növelnie kell a versenyképességet, biztosítania kell a 

közszolgáltatásokat, meg kell teremtenie a helyi politikai tevékenységek legitimációját, illetve 

 
Általános célok 

Fenntartható fejlődés területi feltételeinek biztosítása 
Innováció térbeli terjedésének segítése 

Szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése 
Térbeli fejlettségbeli különbségek mérséklése 

További válságterületek kialakulásának megakadályozása 

Területfejlesztés feladatai 
Közösségek kezdeményezéseinek elősegítése 

Fejlesztési koncepciók, programok kidolgozása 
Fejlesztéspolitika kidolgozása 

Elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése 
Innováció feltételeinek javítása  

Gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése 
Munkanélküliség mérséklése 

Kiemelt térségek fejlődésének segítése 
Vonzó vállalkozói környezet kialakítása 
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növelnie kell a település, illetve a településen működő csoportok befolyását. (Pap Norbert – 

Tóth József, 2005) 

 

 

4.4. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata 

 

A helyi önkormányzatok terület- és településfejlesztési tervei hosszú távú koncepciókból és 

középtávú programokból állnak, amelyeket az országgyűlés, a megyei-, illetve a települési 

önkormányzat testülete fogad el. Céljuk, hogy keretet biztosítson az önkormányzatok számára 

az önkormányzat bármely más tervéhez. A településfejlesztési koncepció biztosítja a 

települések fejlődésének megvalósulását, illetve a településrendezést is megalapozó 

településfejlesztési döntéseket foglalja rendszerbe.  

 

A területrendezési terv biztosítja az egyes térségek tervszerű, szabályozott használatát oly 

módon, hogy a terület erőforrásainak optimális hasznosítását véglegesíti. A területrendezési 

terv olyan dokumentumot takar, amely megszabja a település alakításának, védelmének 

fejlesztési irányait. A terület- és településrendezési terveket a helyi önkormányzatok fogadják 

el.  

 

A területfejlesztés és területrendezés kapcsolatát vizsgálva elmondható, hogy egymással 

szorosan összefüggnek, egymást kölcsönösen egészítik ki, hiszen céljaik és feladataik 

azonosak, mégis elmondható, hogy Magyarországon a fejlesztési és rendezési tervezési 

munkák egymástól elkülönülten zajlanak. (Szigeti, 2006) 

 

A területfejlesztés határozza meg a terület rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési céljait, 

koncepcióit és érvényesíti ezek intézkedéseit az egyes ágazati fejlesztési döntések során. A 

területrendezés szabja meg a terület-felhasználás rendjét, illetve a területhasználat szabályait, 

amelyhez felméri az erőforrásokat, javaslatokat dolgoz ki azok optimális hasznosítására, 

továbbá meghatározza a fejlesztési koncepciók térbeli rendszerét. A területfejlesztés inkább 

társadalmi és gazdasági törekvéseket takar, míg a területrendezés inkább műszaki jellegű 

tervrendszert jelent, amelynek elsődleges célja az értékek megőrzése, illetve a környezet 

védelme.  
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5. Marketingorientált városfejlesztés elméleti modell 

 

A marketing ma a városok közötti verseny eszköze és így a városvezetés intézményi 

színterének a középpontja oly módon, hogy helyes használata a fejlődés és a hatalom forrása. 

(Mazzoleni, 1998) A tudatos és piacvezérelt önkormányzati fejlesztési tevékenység teremti 

meg a lehetőségét annak, hogy a város a kívánt ütemben és irányban változzon, tehát oly 

módon növekedjen, hogy ez a növekedés javítsa a település lakosságának az életszínvonalát,  

a településen bővüljenek a gazdasági, társadalmi, kulturális lehetőségek, és ez által váljon 

vonzóbbá a különféle fogyasztói csoportok számára. Tehát, marketingorientációval 

megteremthető a fejlesztési politikák preferált iránya, így olyan fejlesztések vihetők véghez, 

amelyek a fogyasztói igényekhez igazodva javítják az életszínvonalat és a fenntarthatóságot 

szolgálják.  

 

A marketingorientált városfejlesztés elméleti modell egy szemlélet, egy stratégia, illetve a 

stratégiát megvalósító eszközrendszer, amelynek célja a város eladása, azaz a város piacon 

történő sikeres megjelenítése abból a célból, hogy a város képes legyen megteremteni a 

fenntartható gazdasági, társadalmi, kulturális, környezeti jólétet; jólétet olyan értelemben, 

hogy a településen végbe menő fejlesztések olyan változtatásokat eredményezzenek, amelyek 

a települési közösségek céljait szolgálják.  

 

A marketingorientált városfejlesztés nem más, mint a marketing elvek és folyamatok 

alkalmazása az önkormányzati fejlesztési tevékenységek során, elemzés, fejlesztés, 

végrehajtás, és kommunikáció annak érdekében, hogy vonzóvá tegye az önkormányzat a 

települést a kiválasztott célszegmensek számára. A marketingorientált városfejlesztés olyan 

komparatív versenyelőnyökre támaszkodó stratégiák kidolgozását, megvalósítását és 

kommunikálását foglalja magába, amelyek hozzájárulnak a település gazdasági, életmódbeli 

fejlődéséhez és fejlesztéshez. 

 

A települések által nyújtott szolgáltatások minden esetben befolyással bírnak a települések 

környezetére, így hatásuk önmagukban nem értelmezhető és nem szétválasztható, hiszen ezen 

szolgáltatások hozzájárulnak a települések térbeliségének kialakulásához. (Mészáros, 1997) A 

település marketingje ugyanúgy hatással van a település vonzáskörzetére, mint a település 

egyéb kínált szolgáltatásai, így alakítja a kistérségi, megyei, regionális megítélést, fejlődést is, 
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ezért a település fejlesztési tevékenysége, fejlettségének vizsgálata során nem szabad 

figyelmen kívül hagyni a kistérségi, regionális együttműködéseket, hálózatokat és versenyt 

sem. 
 
 

5.1. A települések marketing tevékenységének a története 

 

Kezdetben az önkormányzatok a marketing tevékenységeiket a népesség toborzása céljából 

alkalmazták. Később, az önkormányzati munka tudatosabb magatartást igényelt az 

intézmények részéről a gazdasági szerkezetváltás, az urbanizációs trendek, az országok 

költségvetési problémái, a decentralizáció, a globalizáció, az információs társadalom 

felerősödése, a tercierzáció, a kvaternizáció és az idegenforgalom fellendülése következtében. 

(Piskóti, 2002)  

 

Végeredményben a települések marketingorientált fejlesztése ma azt a célt szolgálja, hogy a 

város nem csupán a közműépítésben, iskolabővítésben vagy adókedvezmények biztosításában 

mutatkozzon sikeresnek, hanem a város piaci igények szerinti fejlesztésében. Így, a 

marketingorientált városfejlesztés kialakulásának okai között említhető az önkormányzatok 

szemléletében bekövetkezett változás, miszerint több figyelmet szerettek volna fordítani 

városukra, hogy jobban megértsék a településen zajló folyamatokat, amelyek befolyással 

lehetnek jövőjükre. Továbbá, míg korábban a szolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztése 

volt az önkormányzatok legfőbb feladata, mára sokkal aktívabb szerep jutott az 

önkormányzatoknak, amelyhez szükséges a vállalkozói megközelítés elsajátítása és 

alkalmazása a város sikeres irányításához, amely – többek között - szoros együttműködést 

foglal magában a privát és állami szektor között, legyen itt szó lakásgazdálkodásról, 

oktatásról, foglalkoztatásról, vagy rekreációról.  

 

5.2. Marketingorientáció a településfejlesztésben 

 

Marketingorientáció alatt érthetünk minden olyan szervezeti attitűdöt, amelyet a vevők igénye 

határoz meg, így a termék kialakítása az alapján történik, hogy mi az ami eladható a 

kiválasztott szegmensek számára. Így, a szervezet sikeressége és eredményességének feltétele 

a célpiaci fogyasztók igényeinek az alapos és helyes ismerete és ezen igények – a 
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versenytársakénál hatékonyabb – kielégítése. Az önkormányzatok fejlesztési tevékenysége 

során is a fogyasztói igényekre épülő tervezés és végrehajtás a cél, hiszen ezzel teremthető 

meg a települések versenyképessége.  

 

A versenykörnyezet változásának köszönhetően a marketingorientáció fókusza az elmúlt 

évtizedekben folyton kiegészült, változott. A szakirodalomban szerzők más-más 

rendszerezésekkel élnek, kiemelve Kotler és Keller munkásságát, termelési-, termék-, 

értékesítési- és marketingkoncepció szakaszokra osztják fel a marketingorientáció változásait. 

(Kotler-Keller, 2006) Mindezt továbbfejlesztik és kidolgozzák a holisztikus 

marketingkoncepciót, amely a belső marketinget, az integrált marketinget, a társadalmi 

felelősségre épülő marketinget, illetve a kapcsolati marketinget tartalmazza, amely 

megközelítések egyértelműen megjelennek a települések marketingorientált fejlesztéseiben. 

Meffert marketing-elmélet fejlődését a következő ábra szemlélteti, amelyen jól kivehető a 

három szakasz, amely során eljut a marketingelmélet a klasszikus értékesítési elmélettől a 

posztmodern marketing-elméleti megközelítésekig, ahol a versenytársak és a környezet 

ismerete jelenti a sikert a szervezetnek.  

 

5. ábra: Marketing-elmélet fejlődése 
(Forrás: Piskóti, 2000 – Meffert, 1995 alapján) 

 

 
 
 

Tehát, a marketing tartalmi fókusza aszerint változott, hogy a tudomány milyen funkciója 

került előtérbe. A következő ábra bemutatja, hogyan jutott el az 1950-es években domináló 

disztribúció-orientáltságtól a napjainkban magának teret nyert hálózati, kapcsolat-

marketingig. A települések esetében egyértelműen értelmezhetőek a különböző szakaszok, 

illetve a hálózatok kiemelkedő fontosságúak a települések mai versenyében.  
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6. ábra: Marketing fejlődési fokozatai 
(Forrás: Piskóti, 2007) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marketingorientáció első alappillére a célpiac-orientáció, amely során a vállalat kiválaszt 

egy vagy több célpiacot és ezeknek a célpiacoknak az igényeit szem előtt tartva alakítja ki 

marketingtevékenységeit. A második alappillér az integrált és koordinált marketing, amely a 

teljes szervezetre kiterjedő magatartásformát, szemléletet takar, míg a harmadik a hosszú-távú 

profit-orientáció, azaz a szervezet hosszú távú működtetésére való törekvés. A negyedik 

alappillér pedig a vevőorientáció, amely egy állandó és folyamatos kapcsolatot jelent a 

fogyasztókkal szem előtt tartva az ő érdekeiket, igényeiket. (Kotler, 2006) 

 

A településfejlesztés területére alkalmazva mindezeket, a marketingorientált városfejlesztés 

magában foglal egy egész sor fogalmat és teóriát, melyeket profit és non-profit szervezetek 

használnak arra, hogy eladják termékeiket, szolgáltatásaikat, ötleteiket a fogyasztóknak. A 

marketing, valamint a termékek és szolgáltatások piacára irányuló stratégiák egyre inkább 

áthatják, illetve befolyásolják az önkormányzati döntéshozatalt, ezért a városok is egyre 

gyakrabban „marketingelik” saját magukat, ezzel is elősegítve versenyképességük növelését. 

A marketingorientált városfejlesztés több mint marketing, hiszen a marketingorientált 

városfejlesztés a magán- és közösségi érdekeket megszólaltató rendezési tervre épülő 

fejlesztés, információszolgáltatás, pénzügyi támogatás, imázs építés és koordináció. Célja 

minden esetben a lakosság életszínvonalának növelése, illetve a közösségi érdekek magas 
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szintű szolgálata, amely versenyképes településen keresztül vihető véghez. A versenyképes 

település megteremtéséhez pedig vonzóvá kell tennie az önkormányzatnak a települést a 

kiválasztott célszegmensek számára úgy, hogy őket fogyasztásra, befektetésre, vállalkozásra 

ösztönözze.  

 

A marketingorientált városfejlesztés fogalmi hátterét a marketing tudományában a 

szolgáltatás marketing és a non-profit marketing metszéspontjába lehet a leginkább 

elhelyezni. Egy részről a település létezésének nem a profit az oka, illetve a bevételei 

kisebbek, mint a kiadásai, amellyel egyértelműen non-profit jelleget tulajdoníthatunk a 

városnak. Más részről, a város különféle szolgáltatásokat végez a fogyasztó irányába, vannak 

elvárt szolgáltatások, mint például a csatornahálózat, a tömegközlekedés, a tisztítás, 

amelyekkel még nem tudna a település helyt állni a versenyhelyzetben, így más 

szolgáltatásokkal teremti meg magát a sikeres települést. (Garamhegyi, 2000) 

 

7. ábra: Településmarketing forgalmi köre a marketingben 
(Forrás: Garamhegyi, 2000 – Mészáros, 1998 nyomán) 

 

 
 

A marketing eszközt kínál arra, hogy olyan városokat lássanak az emberek, amilyeneket 

szeretnének látni, ahol képes megújulni a városi környezet, s ahol a politika és a fejlesztések a 

lakosság jólétének fenntartását és növelését szolgálják. Egy olyan várost szeretnének látni, 

ahol jó a kommunikáció és az infrastruktúra, ahol vannak kulturális kikapcsolódási 

lehetőségek, ahol vannak lehetőségek az üzleti elgondolások megvalósítására. (Smyth, 1994) 

Ezért, feladata a marketingnek, hogy megismertesse és eladja a település céljait, elképzeléseit, 

illetve, hogy aktivizálja a különféle szereplőket arra, hogy részt vegyenek a város építésében, 

fejlesztésében. A résztvevők elfogadása szükséges, mert a város akkor válhat sikeressé, 

hogyha a fejlesztések aktív és magas szintű támogatottságban részesülnek a fogyasztói 

csoportok részéről, amely a marketingorientált városfejlesztésen keresztül teremthető meg.  
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A marketingorientált városfejlesztés ezért egy szemlélet, egy stratégia, és egy eszközrendszer 

a város versenyképességének kialakításához, megteremtéséhez, fenntartásához és 

kommunikálásához. A marketingorientált városfejlesztés nem csupán propaganda, reklám 

vagy kommunikáció, hanem komplex vezetési és szervezési szemlélet az önkormányzat 

részéről, amely piacorientált stratégiákból, illetve ezen stratégiákat megvalósító 

eszközrendszerből tevődik össze. Így, a marketingorientált városfejlesztés nem pusztán 

talpraesett szlogenekről és imázsról szól, hanem szervezetről, politikai, társadalmi, gazdasági 

szándékról és vezetésről. (Lees-Marshment, 1999) 

 

A marketingorientált városfejlesztés egyaránt jelent keresletorientáltságot, konszenzust, 

koordinációt, kreativitást, koncepciót, kooperációt, kampányt, kontinuitást, kontrolt és 

kommunikációt, amelyek helyes alkalmazása hozzájárul a sikeres marketingorientált 

fejlesztési tevékenységhez és ezzel egyben a lakosság életszínvonalának a biztosításához és 

növeléséhez. (Kuron, 1997) Eszerint, a marketingorientált városfejlesztés célja, hogy olyan 

fejlesztési stratégiákat alkosson az önkormányzat, amelyek promótálnak egy területet vagy 

egy egész várost bizonyos tevékenységre, fogyasztásra, termelő tevékenységre, vagy ott 

lakásra. A hatékony marketingorientált városfejlesztés javítja a városról kialakult percepciót, 

s így növeli a bizalmat, a befektetői és fogyasztói kedvet, következésképp, a 

marketingorientált városfejlesztésnek szintetizáló eszközként is kell működnie a település 

életében, amely végeredményként pozitívan járul hozzá a gazdasági, társadalmi, politikai 

folyamatokhoz.  

 

A marketingorientált városfejlesztés értelmezése egyes irodalmak szerint jelentősen eltér: 

némely irodalmak szerint egy termék marketingjét takarják, míg más irodalmak imázs-

teremtő vagy projektorientált politikaként értelmezik. (Hámori, 1996) Mégis, a jelen 

tanulmány a marketingorientált városfejlesztési  rendszert mint komplex vezetési szemléletet 

értelmezi, amely magában foglalja az összes alább felsorolt megközelítést, így az 

önkormányzat településfejlesztési tevékenységének - amennyiben a funkcióját és célját 

betölteni kívánja – piacorientált törekvéseit emeli ki. Eszerint az elgondolás szerint elégtelen, 

ha a fejlesztési irányvonalakat kizárólag a régiótól vagy államtól érkező források szabják meg, 

vagy akár kizárólag az önkormányzati vagyon hasznosításáról szólnak. 
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8. ábra: Marketingorientált városfejlesztés területei 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

 
 

Látható, hogy az önkormányzati fejlesztési tevékenységeknek minden esetben jelentős a 

marketing karaktere, amennyiben a vezetés a lakosság jólétének növelését tűzi ki célul, így 

több a hasonlóság, mint különbség a stratégiai tervezés és a kommunikáció, valamint az üzlet 

és a politika között, hiszen marketingnek nevezhető minden olyan tevékenység, amelyek 

során ötletek, termékek, személyek eladása megy végbe. (Kotler, 1981) A tájékoztatás, a 

célcsoportok elérésének folyamata, a kommunikáció, a meggyőzés mind-mind olyan elem, 

amely indokolja az önkormányzati munka és a marketing összekapcsolódását, mert 

végeredményben a marketing velejárója minden tranzakciónak, mely ötletek, értékek 

társadalmi cseréjét foglalja magába; legyen az gazdasági, társadalmi, vagy politikai 

kontextusban. (Wring, 1997) 

 

Newman politikai marketing modelljét átültetve a marketingorientált városfejlesztésre látható, 

hogy a város, mint termék, a környezeti tényezők és a fejlesztési terv egy integrált rendszert 

alkotnak, amelyek mind hatással vannak egymásra. A modellen keresztül látható, hogyan 

kerül piacra a város. A modellből kitűnik, hogy az egész településfejlesztés a fogyasztók 

igényei köré szerveződik, így a város azon pontokat fogalmazza meg fejlesztési terveiben, 

amelyekkel vonzóvá teheti magát a fogyasztók kiválasztott szegmensei számára. (Newman, 

2000) 
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9. ábra: Marketingorientált városfejlesztés 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

 
 

Az önkormányzatnak egy olyan szolgáltató rendszert kell alkotnia, amely követi a fogyasztók 

igényeit, azaz a területen élő, dolgozó vagy egyéb tevékenységet végző egyének és azok 

közösségeinek igényeit. A kínálati oldaltól a keresleti oldal irányába történő elmozdulás 

eredményeképpen hatékonyabb és eredményesebb önkormányzati döntéshozatalnak és 

végrehajtásnak kell kialakulnia, amely képes alkalmazkodni és megfelelni a környezeti 

változásoknak, hiszen a városok közötti versenyt javarészt a politikai és gazdasági változások 

irányítják, így érdemi befolyással van rájuk mind a politikai decentralizáció, mind a gazdasági 

szerkezet átalakulása vagy akár a globalizáció is.  

 

A vevőorientáció mindhárom értelmezésének meg kell jelennie a településfejlesztés területén: 

az információorientált-, a kultúra- és filozófiaorientált-, és a teljesítmény- és interakció-

orientált interpretációknak. Így azon túl, hogy az önkormányzat különböző eszközökkel 

törekszik a fogyasztói megismerésére, és ezen ismereteket tartalmazó adatbázisok alapján 

tervez és fejleszt, fontos, hogy az egész szervezetet áthassa egy attitűd, egy szemlélet, amely a 

fogyasztó irányába történő kommunikációban, cselekvésekben jelentkezik, ahogyan ezeket a 

marketingorientációs elméletek is összegzik. Ennek a kommunikációnak és kapcsolatnak 

mindenképp kétirányúnak kell lennie ahhoz, hogy a fogyasztó szemszögéből megvalósuljon a 

magas termékminőség, amely a fogyasztói elégedettséghez vezet. Mindezek az interpretációk 

későbbi fejezetekben bemutatásra kerülnek, illetve megjelennek a kérdőív egyes kérdéseiben 

választ keresve az önkormányzat felkészültségére a vevőorientáltságban.  
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A településfejlesztés teljes folyamatát át kell hatnia a marketingszemléletnek, mert a 

településfejlesztési célok elérését szolgáló stratégiák és programok megvalósításában 

elengedhetetlen a marketingmódszerek és eszközök használata. A marketingszemléletű 

városfejlesztés így olyan komparatív versenyelőnyökre támaszkodó stratégiákat és 

módszereket takar, amelyek a lehető legnagyobb mértékben jelenítik meg a kiválasztott 

célcsoportok igényeit és közben hozzájárulnak a település fenntartható fejlődéséhez 

gazdaságilag, politikailag, kulturálisan és társadalmilag. Így, a marketingorientált 

városfejlesztés oly módon szolgálja a kitűzött gazdasági és társadalmi célokat, hogy közben 

mindezek a lehető legnagyobb mértékben felelnek meg a különféle célszegmensek 

elvárásainak, igényeinek, szükségleteinek.  

 

A MOVE modell azt a szemléletet kívánja erősíteni, amely során az önkormányzat a 

fogyasztói igényeket követve alakítja ki fejlesztési stratégiáját a sikeres város, illetve a jólét 

megteremtése érdekében. A célcsoportok igényeinek stratégiában és a végrehajtásban történő 

megjelenítése teszi vonzóvá a települést a célcsoportok számára, ez által növelhető a 

fogyasztói kedv és tehető versenyképessé a város.  

 

10. ábra: Marketingorientált városfejlesztés modell 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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megvalósító rendszer működtetése, amely a település piacon történő megjelenítésére 

törekszik. Tehát, olyan szervezési tevékenységet igényel a marketingorientált városfejlesztés 
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csoportjainak az érdekeit és szükségleteit, majd meg is ismerteti mindezt ezen 

célcsoportokkal. (Rechnitzer, 1995)  

 

A korábban kidolgozott településmarketing modelleket összehasonlítva a disszertációmban 

kidolgozott modellel, elmondható, hogy mindegyik a fogyasztói elégedettséget tűzi ki célul, 

viszont a modellek felépítése és fókusza eltérő. A legkomplexebb modell a Piskóti által 

kidolgozott közösségi fejlesztés kompetencia-alapú, integrált modell, amely a település, a 

térség kompetenciáira, belső sajátosságaira építi fel a fejlesztési programjait az alap- és 

eszközjellegű célok teljesítése érdekében. Az egész modellt belehelyezi abba a környezetbe, 

amely hatással van mindezekre, így a környezeti, szabályozási és versenytársi befolyások is 

szerepet kapnak. 

 

11. ábra: Közösségi fejlesztés kompetencia-alapú, integrált modellje 
(Forrás: Piskóti, 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A település fejlesztése így minden esetben a meglévő erőforrásokra és kompetenciákra, illetve 

a külső erőforrások bevonására kell hogy épüljön. A fejlesztések irányát a település csoportjai 

határozzák meg. Piskóti egy másik ábrájában felfedezhetőek az elemzés, a stratégiaalkotás, a 

végrehajtás elemei a MOVE modellből.  
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12. ábra: Regionális és településmarketing modell 
(Piskóti, 2002) 

 

 
 

Egy külföldi és egy magyarországi település városmarketing modelljeit szemügyre véve 

bizonyos hasonlóságok fedezhetőek fel.  Lennestadt városa dolgozott ki egy modellt a 

városmarketing koncepciójának végrehajtásához. A város „újrakezdéséhez” fejlesztették ki a 

város újrapozícionálását, amellyel céljuk az értékek teremtése, ahogyan ezt a szlogen is 

kifejezi.2 A modell maga egy négy dimenziós modell, amely a település jövőjének tekint 

elébe, bemutatja mindazon komponenseket, amelyek esélyt adnak a jövőben a település 

megerősödéshez.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Schatz im Sauerland 
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13. ábra: A STAR modell 
(Forrás: Lennestadt Városmarketing terve, 2005) 

 

 
 
 

A négy dimenzió a szolgáltatás, az elégedettség, a jutalom és az esélymenedzselés. Egy 

különleges pozícionálással kívánják megmutatni a régió valódi értékeit és hagyományait, 

ezzel új értékeket teremtve a helyi lakosságnak, illetve a jelenlegi és potenciális látogatóknak 

egyaránt, továbbá ezzel kívánják a településre vonzani a befektetőket, az ipart és egyéb 

támogatókat. Egy részről a szolgáltatásokat egy új minőségbiztosítási rendszerrel kívánják 

elérni, illetve a fogyasztói elégedettség javítását pedig egy úgy nevezett Lennestadt-kártyával. 

Továbbá, díjakat osztanak ki, ahol a szolgáltatási kultúra minőségét tüntetnék ki, illetve a 

projektfinanszírozások kapcsán szoros ellenőrzés alatt tartják a projektek fázisait. Szerintük 

ezek az elemek vezetnek el a város új pozícionálásáig.  

 

Hasonlóképp a bemutatott példához, Dunaújvárosban is kidolgoztak egy modellt, amely fő 

céljaként az élhető és versenyképes várost tűzte ki, amelyet három tematikus cél segít. Az első 

a városi funkciók megerősítése, így az élhető város kialakítása, amely magasabb színvonalú 

fogyasztói- és közszolgáltatásokat kínál. A második a helyi gazdaság fejlesztése, a 

versenyképesség javítása a humán erőforrások fejlesztésén keresztül, illetve a harmadik az 

egészséges életmód feltételeinek a megteremtése. Mindegyik tematikus cél további 

részcélokat határoz meg.  
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14. ábra: Dunaújváros fejlesztési céljainak meghatározása és egymáshoz való viszonya 
(Forrás: Dunaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modellek közötti hasonlóság szembetűnő abban a tekintetben, hogy természetszerűleg mind 

a három modell a lakosság jólétének növelését tűzi ki célul és ehhez rendel hozzá különböző 

részcélokat, programokat, terveket. A disszertációmban kidolgozott modell annyiban tér el a 

vázlatosan bemutatott modellektől, hogy megkísérli egy olyan szisztéma kidolgozását, 

amellyel mérhetővé válik a marketingorientált városfejlesztési tevékenység minősége, illetve 

annak a versenyképességre gyakorolt hatása. A Piskóti által kidolgozott modellel 

hasonlóságok mutatkoznak, igazi eltérés a modell pontozási rendszerében található. A MOVE 

modell részletes kifejtésével későbbi fejezetek foglalkoznak. 

 

A marketingorientált városfejlesztésnek legfőképp jólétet kell teremtenie a településen, 

következésképpen növelnie kell az életszínvonalat, hiszen egy település akkor mondható 

sikeresnek, ha képes – elsősorban - a lakosságnak, majd fogyasztóinak elégedettségét 

szerezni. Az elégedettség pedig gazdasági, politikai, kulturális és környezeti jóléten keresztül 

érhető el. A gazdasági jólét alatt a településen működő cégek, vállalatok hatékonyságát, az 
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alacsony munkanélküliséget, a növekedő jövedelmeket, illetve a létező keresletet értjük, míg a 

politikai jólét a demokratikus közélettel, az emberközeli várospolitikával, a közvetlen 

érdekérvényesítéssel teremthető meg. Kulturálisan akkor szerezhet a város elégedettséget a 

fogyasztóinak, amennyiben gazdag programkínálat, színvonalas oktatás, változatos 

rendezvények, sportolási lehetőségek, illetve tudományos élet veszi körül a fogyasztót a 

településen. Végül, a környezeti jólét a természeti értékek ápolásával, ökológiai 

fejlesztésekkel realizálható. (Piskóti, 2002) 

 

A marketingorientált városfejlesztés szerint a város sikere a fogyasztók és az önkormányzati 

fejlesztések közötti közös értékekben rejlik, ezért a városnak artikulálnia kell a fejlesztési 

tervében, hogy milyen értékeket képvisel. Ezen értékeket a tradicionálisan hozott értékeken 

kívül oly módon kell megfogalmaznia, hogy mindezek válaszként szolgáljanak a célszegmens 

igényeire, szükségleteire, akár félelmeire.  

 

Elmondható, hogy a rendszerváltás óta lezajlott magyarországi folyamatokat tekintve  a 

rendszerváltozás egyértelműen olyan utat nyitott meg a települések és önkormányzataik előtt, 

amely megteremtette a lehetőségét annak, hogy a települések sikeresen legyenek képesek 

versenyezni kívánt forrásokért, funkciókért, ezáltal képesek legyenek kialakítani  

versenyképességüket. 

 

A marketingorientált városfejlesztésnek koordináló eszköznek kell lennie ahhoz, hogy  

koherens stratégiával - egységes arculattal - legyen képes megjeleníteni és kommunikálni a 

települést, a település céljait és a település fejlesztéseit a célszegmenseknek. A várostervezési 

és fejlesztési folyamatok sikerességének maximalizálása érdekében az önkormányzatok 

részéről a magán- és közösségi érdekek összehangolására és megjelenítésére van szükség, 

hiszen egy település akkor válhat sikeressé, ha képes az eltérő érdekekből közös fejlesztési 

célokat kialakítani, majd azokat képes megvalósítani, ezért a marketingorientált 

városfejlesztés a település versenyképességének, komparatív előnyeinek feltárását, 

kialakítását, realizálását, majd kommunikálását jelenti. Közvetkezésképp, az elméleti 

összefoglalóra alapozva elmondható, hogy a településfejlesztésben alkalmazott 

marketingtechnikák elengedhetetlenek a versenyképes város megteremtéséhez, amely szerint 

a város akkor képes fejlődni, ha létező felhasználói igényeknek tud hatékonyan megfelelni, 

ezért nélkülözhetetlen a marketingorientált vezetése és fejlesztése a városnak. Tehát, a város 

vezetésének a termékét oly módon kell kialakítania és fejlesztenie, hogy az a lehető 
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legnagyobb mértékben feleljen meg a fogyasztók elvárásainak, amellyel egyben biztosítható a 

versenyképesség a településen. 

 

A marketingorientáció alappillérei tehát egyértelműen fellelhetőek a marketingorientált 

városfejlesztésben, így az önkormányzat minden esetben egy integrált és koordinált marketing 

tevékenységet hajt végre annak érdekében, hogy ismerje a kiválasztott célcsoportok igényeit 

és fejlesztései hosszú távon feleljen meg azoknak. Szükséges megemlíteni azonban, hogy a 

hosszú távúság olykor hiányt szenved a településfejlesztés erős politikai befolyásoltsága 

miatt.  

 

 

5.3. A város, mint termék 

 

A város különleges árucikk, amelyet a települések piacán kell eladni, így a várost át kell 

formálni egy piacképes településsé. Az eladandó termék maga a település, amely komplex 

szolgáltatáscsomagként értelmezendő, a település által kínált szolgáltatások, beruházási 

lehetőségek, a településen felhasználható kedvezmények, a környék, a turisztikai értékek 

összességét jelenti. A terméket a vevőhöz az önkormányzat a fejlesztési, illetve 

kommunikációs tevékenységeivel képes eljuttatni.   

 

Összességében, rendkívül rugalmatlan és összetett termék a város, amit csak hosszú idő alatt 

és jelentős anyagi ráfordítással lehet a kiválasztott szegmensek igényeihez alakítani, hiszen 

már a piacok kiválasztásában is igen korlátozott az önkormányzat szabadsága, mert vannak 

csoportok, akikkel minden esetben foglalkoznia kell a fejlesztéseknek a megtérüléstől 

függetlenül. A célok és megvalósulásuk rendkívül nehezen mérhetőek, illetve a termék 

további komplexitását jelzi, hogy a célcsoportjai rendkívül heterogének, így sok esetben 

létező és valós érdekkonfrontációk adódnak, ahogyan ezt a következő táblázat szemlélteti: 
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3. Táblázat: Konfliktushelyzetek típusai 
(Forrás: Veres, 1998) 

 
Célkonfliktus Az egyes érdekcsoportok különböző célok elérésén tevékenykednek. Pl.: 

környezetvédő aktivisták – gazdaságélénkítő városvezetés 
 

Elvárás-konfliktus Azonos célokat kitűző csoportok az különböző mérőszámokon mérik a 
sikert, más-más elvárásokat fogalmaznak meg. Pl. a sikeres 
gazdaságpolitikától a városvezetés az adóbevételek növekedését, míg a 
lakosok a munkahelyek számának növekedését várják. 
 

Módozati konfliktus Azonos célokat és elvárásokat megfogalmazó csoportok különböző 
eszközök alkalmazásában látják a sikert. Pl. a turizmus élénkítésére, a 
vendégéjszakák számának növelésére a lakosok a parkolási lehetőségek 
növelését értékelik üdvös módszernek, míg a városvezetés a csalogató 
eseményeket kívánja erősíteni. 
 

Kommunikációs konfliktus Az egyes érdekcsoportok üzenetei, retorikája eltérő, a konfliktusok nem 
jutnak túl a kommunikáció szintjén, valós párbeszéd nem alakul ki. Pl. 
politikai indíttatású nézeteltérések. 

  
 
 

A fogyasztási cikkektől abban tér el leginkább a város termék, hogy az épített környezet és a 

szolgáltatások bizonyos csoportjait kell eladni a célszegmenseknek, nem a település egészét. 

Ahogyan már említésre került, csakis akkor adható el a termék a kiválasztott csoportoknak, ha 

a település fejlesztései összhangban vannak a fogyasztók igényeivel. Mindezt nehezíti, hogy 

bonyolult pontosan mérhető célokat kitűzni, illetve csak hosszú távon teljesedik ki a hatása a 

marketingorientált városfejlesztés tevékenységeknek.  

 

A város termék nem megfogható és nem is raktározható, csupán a termékkel kapcsolatos 

kommunikáció és információ. A termék eladása során – ahogyan már említésre került - a 

tulajdonjog nem cserél gazdát, valamint a tulajdonformák sokfélesége is tovább növeli a 

termék összetettségét. További különlegessége a település-terméknek, hogy ugyanazt a fizikai 

teret egyidejűleg más-más, eltérő igényekkel rendelkező csoportoknak is el kell tudni adni, 

így amellett, hogy a termék helyhez kötött, mégis térbeli eltéréseket mutat a kereslet-kínálat. 

A termékre jelentős hatása van a politikai megfontolásoknak és döntéseknek, valamint 

számottevő a régióból, országból ható árnyékhatás, hiszen a település nem tudja kiszakítani 

magát az adott területről, környezetből, ahogyan ezt az önkormányzati rendszer ábra is 

szemléltette.  

 

A termék összetettségéből adódóan az egyes települések eltérő szolgáltatásokat nyújtanak a 

célcsoportok számára, így például a település méretétől, lakosságának számától, földrajzi 
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elhelyezkedésétől függően más és más lehetőségekkel rendelkeznek a marketingorientált 

fejlesztések végrehajtása kapcsán. (Garamhegyi, 2000) 

 

Ahhoz, hogy a város mint termék funkcionálhasson, az önkormányzatok esetében a piaci 

megfontolások mellett sok egyéb tényezőnek kell megvalósulnia. Elsőként a terméknek 

szükségletorientáltnak kell lennie, azaz a település funkcióinak, tevékenységeinek tükröznie 

kell a célcsoportok valós igényeit, szükségleteit. A településnek, mint terméknek 

társadalompolitikai felelőssége is van, illetve felelőssége hosszú távú, így minden döntésében 

az önkormányzatnak szem előtt kell tartania, illetve érvényesítenie kell a hosszú távú 

közösségi érdekeket és értékrendet. A településnek környezettudatos magatartást kell 

tanúsítania, illetve jövő- és akcióorientáltnak kell lennie, tehát a fenntartható fejlődés mellett 

az előremutató, ösztönző, pro-aktív megoldások és kezdeményezések mellett kell elköteleznie 

magát. A polgárokhoz közeli magatartást kell mutatnia, amely során az információk 

elérhetősége és a részvétel mellett fontos a fogyasztói elégedettség is. Az autonóm és 

vállalkozói szellemiségnek is aktívan jelen kell lennie a különféle együttműködések, illetve a 

célok megvalósítása során, valamint határozott innovációs törekvést kell biztosítania, így 

hozzá kell járulnia a dinamikus fejlődéshez, a kreatív ötletek sikerességéhez. Politikailag 

kiegyensúlyozott légkört kell teremtenie, amely bizalmat sugároz a célcsoportok felé, ekképp 

növelve a fogyasztói és befektetői kedvet. (Piskóti, 1997) 

 

Összességében, a város mint termék elsősorban szolgáltatás jelleget mutat, hiszen a 

szolgáltatás olyan cselekvéseket és teljesítményeket takar, amelyeket egy fél felajánl 

másoknak, ezen felül ez a felajánlás nem tárgyiasult és nem eredményez tulajdonjog váltást. 

(Kotler, 1992) A település esetében ezek a feltételek teljesülnek, hiszen a város által kínált 

szolgáltatások, látnivalók, befektetési lehetőségek nem tárgyiasultak, illetve a csereügyletek 

során nem történik tulajdonosváltás. 

 

A „lényegi előny” meghatározása is igen nehéz a város termék esetében, hiszen a termék 

vásárlói rendkívül eltérő motivációkkal és szükségletekkel rendelkeznek, amely a termék 

komplexitását türközi. (Kozma, 1998) További nehézséget jelent, hogy a város által kínált 

szolgáltatások között van törvényileg előírt szolgáltatás is, amelyeket már korábbi fejezet 

ismertetett.  
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15. ábra: Helytermék termékszintjei 
(Forrás: Garamhegyi, 2000) 

 

 

Ahogyan már több alkalommal is említésre került, a település önmagában nem értelmezhető 

és nem értékelhető, mert nem lehet elválasztani a környezetétől, ami nagyon fontos 

tulajdonsága a terméknek. A település ugyanis minden esetben egy nagyobb területi és 

társadalmi egység vonatkozásában értelmezendő, úgy nevezett hierarchiában, mert a nagyobb 

egységek hatással vannak a településre, amit árnyék-hatásnak nevezhetünk. (Ashworth, 1997) 

 

4. Táblázat: Az árnyék-hatás lehetséges területei 
Forrás: Ashworth, 1997) 

 
Földrajzi a nagyobb területi egység árnyékolja a kisebbet: az ország 

a megyét, a tájegység a települést 
 

Társadalmi a markánsabb társadalmi csoportok árnyékolják a 
kisebbeket: egy népcsoportnak átfogó image-e alakul ki 
 

Adminisztratív  akár területileg, akár strukturálisan magasabb rendű 
helyek árnyékolják részeiket 
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Ma a városok versenyében minden város  részt vesz, de ennek a részvételnek az alapját nem is 

a városok egésze adja, hanem a városban fellelhető különféle érdekcsoportok (Horváth, 

2001). Ennek oka a város, mint termék, vagy mint szolgáltatáscsomag komplexitásában rejlik, 

hiszen a városok esetében nem elegendő a gazdasági hatékonyság megteremtése és 

fenntartása, hanem mindezt kulturálisan, társadalmilag, politikailag is meg kell teremtenie az 

önkormányzatnak. 

 

Ezért a marketingorientált városfejlesztés magában foglalhatja a település bármely 

jellemzőjét, adottságát, vagy lehetőségét, amivel fel lehet kelteni a piac, vagyis a 

célszegmensek érdeklődését, illetve amely által ki lehet elégíteni egy igényt, amely lehet egy 

szervezet, egy szolgáltatás, egy fejlesztési program, egy eszme, egy világkép, de akár a 

biztonság, vagy a tisztaság is. 

 

Így, a város nem más, mint egy név, egy jel, egy szimbólum, egy terminus, egy szlogen, vagy 

ezek kombinációja, amelyek mind arra szolgálnak, hogy identifikálják a terméket, vagy a 

település által kínált szolgáltatások bizonyos csoportjait, amelyek megkülönböztetik a várost 

a versenytársaktól, illetve a versenytársak által kínált szolgáltatásoktól. A marketingorientált 

városfejlesztésben a város neve a márka, hiszen a város neve egy tulajdonsághalmazt 

képvisel, amely előnyökkel, értékekkel szolgál a fogyasztók bizonyos csoportjainak, mert a 

városról képesek a különböző szegmensek értékeket, ideológiákat, eszméket azonosítani.  

 

A termékkel kapcsolatban lényeges, hogy a termékjellemzőknek változatosnak kell lenniük, 

azaz minden olyan tényezőnek, amely kapcsolatba hozható a termékkel, illetve amely felkelti 

a figyelmet és hozzáad a termék értékéhez; a szolgáltatások, a garanciák, a minőség, tehát 

minden, ami kielégíthet egy igényt. Fontos, hogy tisztában legyen a város azzal, hogy milyen 

attribútumok fontosak a célszegmensei számára; legyen itt szó az elérhetőségről, 

közvetlenségről, hatalomról, avagy a kedvezményekről. (McCarthy, 1960) 

 

Ahogyan már említetésre került, a város mint termék több elemből tevődik össze, mint 

például politika, szervezet, szimbólumok, struktúra, hagyomány, ideológia, rendezvények, 

kommunikáció, vezetés, stb. Mégis a cél az, hogy egy vonzó terméket alakítsanak ki a 

célszegmensek számára.  
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Tehát, a marketingorientált városfejlesztés során a városok versenyképességének kialakítására 

és megformálására ugyanazon marketing technikákat alkalmazzák a városi vezetők, mint 

amiket a vállalatok alkalmaznak termékeik marketingelésére. A városoknak 

versenyképeseknek kell lenniük, hogy vonzóak legyenek a célszegmens irányába, illetve, 

hogy új fogyasztókat nyerjenek meg. A városok esetében vonzerő lehet a gazdasági, 

társadalmi szerkezet, az innovációs kultúra, a döntési központok, a regionális elérhetőség, a 

környezet minősége, a munkaerő felkészültsége, amelyek egyidejűleg hatnak mind a 

munkatermelékenységre, mind a foglalkoztatásra, a jövedelmekre, s ekképpen az 

életszínvonalra és az életminőségre is, amelyek fő célkitűzései a marketingorientált 

városfejlesztésnek.  

 

Ekképpen a terméket úgy kell különféle jellemzőkkel ellátni, hogy ez által egy bizonyos 

helyet foglaljon el a fogyasztó agyában a többi város által kínált szolgáltatásokhoz 

viszonyítva. Tehát, a célpiac számára - a többi város által képviselt értékekhez képest - egy 

különleges, elhatárolt helyet kell elfoglalnia a településnek, amely által kompetitív pozícióban 

részesül. A pozicionálás több módon is lehetséges: így a termék tulajdonságai szerint, a 

versenytársak előnyei-hátrányai szerint, illetve fogyasztói csoportok szerint. A pozícionálás 

sikerességét a hitelesség, a versenyképesség, a konzisztencia, illetve az üzenet tisztasága 

határozza meg. (Jobber, 1998) A hitelesség annyit jelent, hogy a fogyasztó éppen olyannak 

találja a várost, amilyen képet a város közvetít magáról, míg a versenyképesség előnyöket 

biztosít a többi városhoz képest, illetve a konzisztencia  szinergiát sugároz a város irányából, 

legyen itt szó a vezetésről, a városfejlesztésről, vagy a kommunikációról. Az üzenet tisztasága 

pedig azt a célt szolgálja, hogy a potenciális fogyasztók értsék és megértsék, hogy mit 

képvisel a város. 

 

A város vonzereje – többek között - függ a városban fellelhető lehetőségektől és veszélyektől. 

A városban fellelhető veszélyek és lehetőségek alapján négy féle kategóriába sorolhatóak a 

települések. Amelyik városban például nagyok a lehetőségek és a veszélyek egyaránt, az egy 

spekulatív helynek mondható, míg a kicsi lehetőségeket, de nagy veszélyeket rejtő városok 

problémásnak tekinthetőek, illetve a kicsi lehetőségekkel és kicsi veszélyekkel rendelkező 

városok érettnek, unalmasnak tudhatóak be. Viszont, ahol nagyok a lehetőségek és kicsik a 

veszélyek, az egy ideális város. Mégis, minden célcsoport más-más elvárásokat támaszt egy 

hellyel szemben, ezért a kiválasztott csoport számára megfelelő nagyságú és mértékű 

lehetőségekkel teremthető meg a település iránti vonzalom. 
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5. Táblázat: A város vonzerejének mátrixa 
(Forrás: Kraftné Somogyi, 1998) 

 

 
 
 
Összefoglalva elmondható, hogy a települések marketingorientált fejlesztése során csakis 

olyan stratégiák valósíthatóak meg, amelyek az egyedi termékjellemzők figyelembe vétele 

mellett alkalmazzák az üzleti életben is alkalmazott marketing technikákat és eszközöket. 

 

5.4. A termék fogyasztói 

 

A városok között csakolyan erős a verseny, mint a gazdasági szférában, és ez indokolja a 

marketing technikák betörését a közszférába, hiszen a vállalatok is azért fókuszálnak a 

vevőkre, mert csakis így lehetnek versenyképesek. Mindezért az önkormányzatoknak is 

változtatniuk kellett a szemléletmódjukon, mert a város is nyer vele, hogyha a fogyasztóira 

figyel és ez által ez az egyetlen módja a versenyben maradásnak és a fejlődének csak úgy, 

mint a gazdasági szférában. Ahogyan a MOVE modellből is látható, egy olyan folyamat megy 

végbe a településfejlesztés kapcsán, ahol a város vezetése a fogyasztók igényeit, szükségleteit 

megfogalmazva alakítja ki fejlesztési tervét a sikeres város megteremtése és fenntartása 

érdekében, tehát a középpontban nem az önkormányzat vagy a város áll, hanem a fogyasztó, 

ezért kiemelkedő fontosságú a város fogyasztóinak az ismerete.  

 

A városok esetében a fogyasztókat nem csupán a választópolgárok jelentik, hanem a város 

területén működő vállalatok, intézmények is. Ebből is kitűnik, hogy itt nem csupán 

kommunikációs tevékenységről, illetve propagandáról van szó, hanem tudatos, célpiaci 

igényeket követő vezetési szemléletről. Ugyanakkor ismételten szükséges hangsúlyozni, hogy 

a városfejlesztés alapvető célja a saját lakosság jólétének és közösségi érdekeinek biztosítása 

és növelése. A marketingorientált városfejlesztés során mindezt számos részcél, illetve 

Lehetőségek 

 Nagy Kicsi 

Nagy Spekulatív hely Problémás hely 

V
es

zé
ly

ek
 

Kicsi Ideális hely Érett, unalmas hely 

 



  

 52 

eszközjellegű cél elérésével tudja biztosítani, így például a vonzó környezet megteremtésével 

a vállalkozások számára, az igényes turisztikai célpontok kialakításával és fenntartásával. 

 

16. ábra: Gazdaság-, versenyképesség- fejlesztési célrendszer 
(Forrás: Piskóti, 2006) 
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6. Táblázat: Fogyasztói csoportok 
(Forrás: Kraftné Somogyi, 1998) 

 

 
  

Egy célcsoport jelenthet minden olyan közösséget, amelyet közös érdekek, szakmai 

kapcsolatok, tevékenységi módok, értékrend határoznak meg.  

 

A gazdasági érdekeken túlmenően az iskolák, a kulturális és tudományos intézmények, a 

lakosság mind-mind eltérő igényeket fogalmaznak meg a város vezetésével szemben. A 

marketingorientált városfejlesztésen keresztül a település a legnagyobb mértékben igazodik a 

kiválasztott célcsoport igényeihez úgy, hogy közben elősegíti a gazdasági és társadalmi 

folyamatok kedvező alakulását és ez által járul hozzá az alapvető cél, a lakosság jólétének 

növeléséhez.  

 

Minden fogyasztói csoport más-más igényeket támaszt a településsel szemben, ebből adódóan 

eltérőek a motivációik. Az alábbi táblázat foglalja össze, hogy az egyes szegmensek számára 

milyen településtulajdonságok hoznak elégedettséget.  

 

7. Táblázat: Célcsoportok elérendő céljai a településsel való elégedettség érdekében 
(Forrás: Piskóti, 2007) 

 
Célcsoportok 
 

Elérendő célok a pozitív döntés, a területtel való elégedettség 
érdekében 

Saját lakosság Elégedettség az életkörülményekkel, az infrastrukturális és 
immateriális szolgáltatásokkal, szabadidős lehetőségekkel, 
informáltság, részvétel a közös ügyekben, környezeti értékek 
védelme – a lokálpatriotizmus erősítése, megtartásuk érdekében. 

Területen kívüli élők A szakmai/személyes szolgáltatások ismerete, igénybevételének 
ösztönzése (oktatás, lakhely stb.) 

Turisták Vonzerők megismertetése, a turisztikai kínálat, szolgáltatások 

 

Fogyasztói csoportok Jelenlegi Potenciális 

Lakosok: Jelenlegi állandó és ideiglenes lakosok Potenciális állandó és ideiglenes lakosok 

Helyi vállalkozók: 
Jelenlegi vállalkozások, 
termelőszervezetek, szolgáltató 
szervezetek 

Potenciális vállalkozások, 
termelőszervezetek, szolgáltató 
szervezetek 

Befektetők: Jelenlegi hazai és külföldi befektetők Potenciális hazai és külföldi befektetők 

Turisták: 
Jelenlegi belföldi, külföldi, üzleti-, 
szabadidős céllal utazók, napi-, hétvégi, 
tartós üdülők 

Potenciális belföldi, külföldi, üzleti-, 
szabadidős céllal utazók, napi-, hétvégi, 
tartós üdülők 

Szervezetek: 
Jelenlegi hivatalok, pártok, nemzeti és 
nemzetközi szakmai és társadalmi 
szervezetek 

Potenciális hivatalok, pártok, nemzeti és 
nemzetközi szakmai és társadalmi 
szervezetek 
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szegmens-orientált fejlesztése, értékesítését segítő 
kommunikáció, a döntési folyamat befolyásolása. 

Non-business 
szervezetek 

Szakmai tevékenység lehetőségeinek megismertetése, 
támogatása, koordináció, Megismertetésük, kooperációs 
lehetőségek támogatása, hiszen működésük a terület 
fejlődésének meghatározó tényezője. (civil szervezetek, 
múzeumok stb.) 

Önkormányzatok, 
fejlesztési szervezetek 

Marketing-orientált (szolgáltatás-, célcsoport-orientáltság) 
működési, irányítási, fejlesztési szemlélet. Belső kommunikáció 
hatékonysága. 

Politikai szervezetek, 
Pártok 

Megnyerésük szakmai fejlesztési döntések, stratégiai fejlesztés 
és azok realizálási feltételeinek biztosítása érdekében, a 
közösségi marketing feltételeinek biztosítása. 

Vállalkozások, 
vállalkozók 
 

Helyi működés feltételeinek támogatása, szolgáltatások 
biztosítása, a területfejlesztési döntéseiben való részvétel, 
közösségi érdekű támogatásuk, védelmük (agrár, turizmus, 
foglalkoztatás) támogatásuk elérése non-business fejlesztésre. 

Külső, potenciális 
befektetők 
 

Helyi vállalkozássá válásuk ösztönzése, beruházási 
telephelydöntések befolyásolása, feltételek (anyagi, szolgáltatási 
oldalú) támogatása. 

Gazdasági partnerek Helyi vállalkozásokkal való együttműködés bővítésének 
ösztönzése, a helyi gazdaság fejlődése érdekében. (kapcsolat-
építés stb.) 

Parlament A törvényhozás - lobbi a kedvező szabályozás, feltételrendszer 
érdekében. 

Kormányzat Kedvező szabályozás, feltételrendszer, támogatás elérése, lobbi.  
Más terület, régió, 
település 

Megismerés, versenytársként megkülönböztetés, partnerként 
együttműködés. (partnervárosi kapcsolat, térségi kooperáció stb. 

 

 

A település adottságainak, értékeinek megismertetésén és a versenyelőnyök hangsúlyozásán 

túl, az önkormányzatnak aktivizálnia kell a helyi társadalmat, meg kell szereznie a helyi 

társadalom támogatását a fejlesztési stratégia kidolgozásához és annak megvalósításához. 

(Petrétei, 2001)  

 

Ezért, a településfejlesztés esetében egyértelműen beszélhetünk termékről és fogyasztókról, 

hiszen összekapcsolva a marketingorientált településfejlesztésben a termék és a fogyasztó 

fogalmát, a marketing központi feladata, hogy értéket és elégedettséget szerezzen a 

fogyasztóknak, ezért az önkormányzatnak identifikálnia kell a célszegmensek szükségleteit és 

ezekre a szükségletekre kell egy olyan terméket létrehoznia, amely értéktöbbletet teremt a 

kiválasztott szegmenseknek. Így a településfejlesztés során egyértelműen beszélhetünk 

marketingről és ez által eladandó termékről és fogyasztói igényekről is, hiszen a marketing 
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velejárója minden olyan folyamatnak, amely során kielégítünk egy igényt, legyen itt szó 

termékek, szolgáltatások, de akár ötletek cseréjéről.  

  

Az önkormányzat célja végső soron, hogy fenntartsa ezt a csereüzletet a város és a 

célcsoportok között, tehát, hogy oly módon alakítsa ki termékét, hogy annak szolgáltatásai 

válaszként szolgáljanak a célszegmensek igényeire. Következésképp, a marketingorientált 

településfejlesztés során egyértelműen tekinthető termékként a város, illetve a város 

terméknek azonosíthatóak a fogyasztói és azok igényei is.  

 

Tehát, az önkormányzat szerepe abban rejlik, hogy ösztönöz, illetve visszatart egyes 

tevékenységeket, s így képes megteremteni és élénkíteni a piacot. A városról alkotott 

vélemény azzal javítható, valamint a fogyasztók részvétele azzal növelhető, hogyha a város 

fejlődése megegyezik a fogyasztói csoportok elképzeléseivel. Ezért célja a marketingorientált 

fejlesztésnek a különféle igények keresletté formálása, hiszen a kereslet megléte biztosítja a 

város versenyképességét, amely megteremti a gazdasági, társadalmi, környezeti jólétet az 

emberek számára.  

 

A következő fejezet ezért a versenyképesség területi értelmezésével foglalkozik, továbbá azt 

vizsgálja, hogyan teremthető meg a versenyképesség a marketingorientált városfejlesztés 

elméleti modell alapján.  
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6. Marketingorientált városfejlesztés és a versenyképesség összefüggései 

 
 
6.1. A versenyképesség területi értelmezése 

 

A városok versenyképességének értelmezésekor túl kell lépni a versenyképesség eredeti 

gazdasági meghatározásán, ahol a versenyképességet leginkább az ár, illetve az egyéb 

erőforrások elérhetősége határozza meg. A versenyképesség a városok esetében a városok 

közötti versenyben történő pozíciószerzés, illetve a versenyben való helytállást jelenti. Így, a 

versenyképesség feltétele, hogy a város képes legyen a versenytársakénál kedvezőbb 

minőség, idő és költségkritériumokat teljesíteni. (Chikán, 1995). Ezzel szemben, vagy inkább 

ezt kiegészítve, Porter a gazdasági növekedés fenntartását és a foglalkoztatás mértékének a 

fenntartását társítja a versenyképességhez, majd kiemeli, hogy a termelési tényezők közül 

kiemelkedő szerepe van a tudásnak. (Porter, 1998)  

 

A versenyképesség gazdasági értelmezésén túl fontos a szociológiai és társadalmi 

megközelítéseket is figyelembe venni a települések esetében, hiszen semmilyen cselekedetet 

sem lehet csupán egyéni motívumok tükrében értelmezni, mert minden cselekvés – legyen az 

gazdasági, vagy politikai - egy társadalmilag meghatározott környezetben történik. Minden 

gazdasági cselekvést - azaz minden tettet, ami a versenyképességre irányul - egy nem 

gazdasági cél követi, tehát minden gazdasági lépés jár bizonyos presztízzsel, státusszal, 

hatalommal, ami nagyon fontos a városok esetében, hiszen, ahogyan már kiemeltem, a 

marketingorientált városfejlesztés egy eszköz a városok számára a fejlődésre, s így a 

hatalomra is. Továbbá, ahogyan minden gazdasági döntés és tevékenység társadalmilag 

meghatározott, ezért nem lehet csakis az egyének szintjén értelmezni, mert a gazdasági 

intézmények is alakulnak, változnak a társadalmi változásokat követvén. (Andorka, 2002) 

 

Az Európai Közösség 1999-ben megfogalmazott jelentésében a versenyképességet egy olyan 

képességként definiálja, amely képes olyan termékek és szolgáltatások előállítására, amelyek 

megfelelnek a nemzetközi piac követelményeinket, illetve magas és fenntartható mértékű 

bevételeket eredményeznek, amelyben közrejátszik a foglalkoztatási szerkezet, az innovációs 

tevékenység, a megközelíthetőség, elérhetőség és a munkaerő képzettsége. Az Európai Unió 

gazdaságának a versenyképességét a magas bevételek és a foglalkoztatási szint 
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megteremtésében határozzák meg. Itt fontos megvizsgálni, hogy ez a definíció milyen 

mértékben fedi a város, mint termék megközelítését. (EC, 1999).  

 

Az EU a versenyképesség meghatározását nagyon széles alapokra helyezi. A 

versenyképességet, mint eszközt látja az életszínvonal megteremtéséhez, illetve növelésének 

lehetőségéhez, csakúgy, mint a marketingorientált városfejlesztés estében, hiszen a modell 

alapján a marketingorientált városfejlesztés egy eszköz a versenyképesség, s így a sikeres 

város megteremtéséhez, amely előfeltétele a fenntartható gazdasági, társadalmi, kulturális, 

környezeti jólét megteremtésének és növelésének. 

Tehát, az Európai Unió versenyképesség piramisát két nagy tényező alkotja. Az egyik a 

termelékenység, amelyet többek között a kutatás-fejlesztés, a szervezet, a minőség, az 

innováció, a beruházások, illetve az infrastruktúra határoz meg. A másik a foglalkoztatási 

ráta, amelynek a marketingorientált városfejlesztés szempontjából is fontos elemei a képzés, a 

rugalmasság, a demográfiai tényezők, a munkahelyteremtés és a részvétel, amely ábrázolva a 

következőképp fest: 

 

17. ábra: Versenyképesség 
(Forrás: EC, 1996) 

 

 
 

Tehát, a versenyképesség fenntartásának és növelésének célja a jólét megteremtése, így az 

önkormányzat ez irányú törekvéseinek is az életszínvonal növelését kell szolgálniuk. A 

meghatározás szerint az életszínvonal növeléséhez két tényező járul hozzá: a foglalkoztatás és 

a termelékenység. A foglalkoztatási rátát meghatározzák a különféle makrogazdasági 

tényezők, míg a termelékenységet elsősorban vállalatgazdasági tényezőkre alapozza a modell, 
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amelyek kapcsolatát az ábra szemléletesen mutatja. Ahogyan a marketingorientált 

városfejlesztés modell is ugyancsak szemlélteti, a település versenyképessége - hasonlóan az 

EU által definiált - gazdasági versenyképesség tényezőitől függ, mint például a lakosság 

részvételétől, a rugalmasságtól, az innovációtól, a beruházásoktól, stb.  

 

A marketingorientált városfejlesztés esetében, a versenyképesség értelmezésénél fontos az 

elmozdulás a versenyképesség közgazdasági megközelítésétől egy új, területi megközelítés 

felé, hiszen a globalizációs, illetve regionalizációs folyamatok felerősödésével a 

versenyképesség új dimenziók mentén értelmezendő. A területi szint felerősödése folytán, a 

verseny egyes régiók, városok versenyévé vált, és ebben a ’küzdelemben’ kell helyt állniuk a 

városoknak, a településeknek.  

 

A területi egységek közötti verseny egy olyan folyamatként értelmezhető, amely során „a 

regionális, helyi gazdaság fejlődését egyes csoportok a helyi politikákon keresztül - más 

térségekkel versengve - próbálják explicit vagy akár implicit módon” befolyásolni. (Lengyel-

Rechnitzer, 2000, 132. o.) Ezek a csoportok a település jelenlegi vagy potenciális fogyasztói, 

akik saját érdekeiket képviselve vesznek részt a település fejlődésében. Így, a területi verseny 

szereplői az egyes területi egységek, akár a városok egésze vagy csak egy részük, amelyeknek 

az eltérő érdekeit a versengő helyi csoportok jelenítik meg. A verseny célja a gazdasági 

fejlődés, amelyről csakis egy alulról szerveződő városfejlesztés esetén beszélhetünk, vagyis a 

területi egységek közötti verseny főként gazdasági megfontolásokon alapul, mégis 

végeredményben célja az ott élők életszínvonalának a növelése.  

 

A területi verseny során a városok egyes funkciói, szolgáltatásai, adottságai részpiacai és 

részpiacai versenyeznek, amelyben a keresleti oldalon a befektetések, a vállalkozások, a 

képzett munkaerő, az információ, az intézmények, a szervezetek állnak, míg a kínálati 

oldalon a város által nyújtott szolgáltatások, lakókörnyezet, biztonság, programok, befektetési 

környezet helyezkednek el. Mindezek együttesen hatnak a jövedelemszintre, az 

elégedettségre, a közösségtudatra, és akár az identitásra is. (Palkovits, 2000) A verseny így 

különféle funkciókért, befektetésekért, fejlesztésekért, eseményekért, információkért, 

munkaerőkért folyik, melyeknek eredményeképpen növelhető a településen az életszínvonal 

és a jólét is. (Koltai, 2004)  
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18. ábra: A városok versenyének értelmezése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
 

Kiemelve egy-két versenyterületet: a lakosokért folyó verseny a települések fő célját képezi, 

illetve a lakosság élet-, és munkakörülményeinek biztosítása a települések fennállásának 

alapvető célja. A sikeres verseny egy részről kormányzati támogatásokat, adóbevételeket és 

más támogatásokat eredményez. A politikai motivációk szemszögéből megközelítve a 

növekvő lakosság politikai támogatottságot, elégedettséget jelent, ezért - ahogyan már 

bemutatásra került – a jelenlegi lakosság mellett a potenciális lakosság preferált rétegeinek 

megcélzása is kiemelkedő a települések számára. A befektetőkért folyó verseny fontossága 

számos tényezőben mutatkozik meg, így a munkahelyteremtésben, de akár imázs formáló 

tényező is lehet egy-egy vállalat jelenléte a településen. A forrásokért a települések jórészt 

pályázatokon, illetve támogatási rendszereken keresztül versenghetnek. A versenyhelyzetek 

tehát adottak és létezőek. (Garamhegyi, 2000) 

 

A területi versenyképesség sikere így a gazdasági szerkezet rugalmasságában, a szolgáltató 

szektor előretörésében, az értékhúzó ágazatok magas arányában, a tudásalapú gazdaságban, az 

innovációban, a döntésközpontok jelenlétében, az erős középosztály meglétében, az értékes 

településkörnyezetben, az igényes várospolitikában, a színvonalas közszolgáltatások 

biztosításában, a negatív externáliák sikeres kezelésében, a más városokkal, régiókkal 

fennálló kapcsolatrendszerben, illetve a növekvő jövedelemben és foglalkoztatásban rejlik. 

Mindezen siker-tényezőkre épülő Piramis-modell jól összegzi és szemlélteti mindazt, ami 

alapjául szolgál egy település fenntartható versenyképességének kialakításában és 

megvalósításában. (Enyedi, 1997) 
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 19. ábra: Települések versenyképességének Piramis modellje 
(Forrás: Lengyel, 2003) 

 

 
 

A modellből is kitűnik, hogy a jólétet a foglalkoztatás, illetve a termelékenység által termelt 

jövedelem határozza meg legfőképpen, ahogyan ezt az EU versenyképességi meghatározása is 

tartalmazza. A legfelső szintet a mérhető alapkategóriák jelölik, így a jövedelem, a 

termelékenység és a foglalkoztatottság. A következő szinten azon tényezők állnak, amelyek a 

versenyképesség növeléséhez elengedhetetlenek, mint a kutatás-fejlesztés, az infrastruktúra és 

humán tőke, a befektetések, a kis- és közepes vállalatok és az intézményi és társadalmi tőke. 

A harmadik szinten a sikeresség tényezői találhatóak meg, amelyek hosszú távú, általában a 

nem gazdasági tényezőket határozzák meg, mint például a környezet, az innováció, a 

társadalmi kohézió, az elérhetőség, a társadalmi és gazdasági szerkezet, stb. 

 

A városok versenyképessége négy tényezőcsoport szerint értelmezhető, így az emberi 

erőforrások, a térségi identitás, a kormányzás és a képességek szerint. Az emberi erőforrások 

az egyéni és kollektív jellegű adottságokat és kapcsolatokat jelentik, míg a térségi identitást a 

helyi identitás, a helyi értékek jelzik. A kormányzás a demokratikus irányítás és a civil 

részvétel által járul hozzá a versenyképességhez, illetve a különféle képességek a felhalmozott 

tudást és az adaptációs képességet jelölik. (LEADER, 2000) Ezen elemek mindegyike több 

oldalról is megjelenik a marketingorientált városfejlesztésben, mint nélkülözhetetlen elemek a 

versenyképes város megteremtésében. 
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Amennyiben a területi versenyképességet hasonlítjuk össze egy vállalat versenyképességével, 

akkor elmondható, hogy magát a versenyképességet a gyártott termékek, a nyújtott 

szolgáltatások értékesítése biztosítja. A sikeres értékesítés pedig a vállalat kompetenciáin, 

folyamatainak hatékonyságán, az egyediségen, illetve a pozícionáláson múlik. (Piskóti, 2006) 

Átültetve mindezt a területi versenyképességre, az egyes területek versenyképességének 

kialakításához szükséges a kedvező társadalmi, szabályozási, támogatási környezet, a térségi 

kedvező imázs, a vállalkozói tőkeerő, a képzett munkaerő, a hatékony K+F és innováció-

menedzsment, a hatékony termelés és piaci, marketing, értékesítési tevékenység, illetve az 

üzleti kapcsolatok fejlettsége.    

 

20. ábra: Vállalkozások versenyképességét meghatározó tényezők 
(Forrás: Piskóti, 2006) 

 

  
 

A települések esetében a verseny értelmezését  szükséges kiterjeszteni a területi marketingben 

kiemelkedő fontosságú „co-opetition” fogalmával, vagyis gyakorlatával, hiszen a települések 

csakis úgy képesek versenyezni és versenyben maradni, amennyiben léteznek működő és 

működtethető együttműködések, hiszen a területi szintek horizontális versenyével 

párhuzamosan jelen vannak a vertikális együttműködések is, így a kistérségi, tájegységi és 

regionális együttműködések, amelyek kifejezetten erősíti ezt a versenyt,. Igaz, a településtől 

eltérő szinteken más-más elemeket tartalmaz ez a verseny, illetve maga a helymarketing, így 

gyakorlati megvalósításban is különbözőségek adódnak, amelyek leginkább abban 

mutatkoznak meg, hogy még inkább teret nyernek az egyeztetési és koordinációs funkciók. 

(Garamhegyi, 2000) 
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Következésképp, a jelenleg végbe menő folyamatokat, így a globalizációs, regionalizációs 

folyamatokat tekintve a versenynek lehet területi értelmezést adni, hiszen a területi szintek 

felerősödése folytán a verseny egyértelműen értelmezhető egyes területek, régiók, települések 

versenyeként, ahol a verseny célja a gazdasági, társadalmi fejlődés, a jólét megteremtése. A 

versenyben a városok által kínált funkciók, szolgáltatások, adottságok versenyeznek a 

befektetésekért, a vállalkozásokért, a képzett munkaerőért, az intézményekért vagy akár a 

lakosságért. Minél inkább képes a település megfelelni a célszegmensek igényeinek, annál 

versenyképesebbnek tekinthető a település, amelyhez elengedhetetlen a marketingorientáció.  

 

Lényeges, hogy hosszú távon nem létezhet gazdasági versenyképesség társadalmi 

versenyképesség nélkül, így a jólét nem csupán a gazdasági jólétet jelenti a sikeres 

városfejlesztés esetében, hanem tartalmaz olyan politikákat is, amelyek a társadalmi jólétet 

célozzák, ezzel hozzájárulva a versenyképesség társadalmi alapjaihoz. Mindezek a társadalmi 

kohézió megteremtésében, a lakóhelyek biztonságossá és kellemessé tételében, a társadalmi 

részvétel biztosításában a városfejlesztés folyamataiban, vagy akár a közösségi kapcsolatok 

erősítésében ölthetnek testet. Az erős társadalmi tőke, így a fent említett társadalmi 

versenyképesség erősíthető a belső hálózatok fejlesztésével, a városcentrumok kialakításával, 

események rendezésével, kutatás-fejlesztéssel, hatékony helyi kormányzással, megfelelő 

kulturális infrastruktúrával, fejlett lakáspiaccal, amelyek mind egy pontos stratégiai tervezés 

eredményeképpen jöhetnek létre (Parkinson, 2004) 
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6.2. Versenyképesség feltárása – elemzés és érdekegyeztetés   

 

 
 

A marketingorientált városfejlesztési elmélet szerint a jólétet a versenyelőnyök feltárása, 

kialakítása, megvalósítása és kommunikálása biztosítja, ezért nagyon fontos feltérképezni, 

hogy egy város milyen versenyelőnyökkel rendelkezik, majd ezen kompetitív előnyökre kell 

felépíteni a település fejlesztési stratégiáját.  

 

Az önkormányzati településfejlesztési tevékenységnek a település fejlődésének kedvező 

irányát kell megcéloznia. A fejlődés a település versenyképességéből fakadhat, amellyel 

megteremthető a fent tárgyalt gazdasági, társadalmi, kulturális jólét. A versenyképesség 

megteremtése viszont nagyon komplex és szervezett tevékenységeket igényel az önkormányzat 

részéről, hiszen a versenyképesség nagyban függ attól, hogy a település mennyi figyelmet 

szentel a társadalmi, gazdasági tényezőknek a településen belül.  

 

Mindehhez szükséges, hogy az önkormányzat ismerje a fogyasztóit, a fogyasztóinak az 

érdekeit, szükségleteit és mindezekre alapozza a fejlesztési stratégiáját. Mindez nagyon alapos 

elemzői és érdekegyeztetői munkát igényel a város vezetése részéről, hiszen ez egyes 

csoportok igényeinek az ismeretén túl, szükségszerű az egyes szegmensek érdekeinek 

összehangolása, mert csakis így teremthető meg az önkormányzati tevékenységek 

legitimitása, illetve csakis így lehetséges a különféle célcsoportok bevonása a fejlesztésekbe, 

vagyis ha ezek a csoportok megalapozottnak, szükségesnek és magukénak látják a 

fejlesztéseket.  
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Ezért a településfejlesztési folyamatok sikeressége jelentősen múlik az önkormányzat elemző, 

illetve érdekegyeztető tevékenységén, hiszen az eltérő érdekekből kell az önkormányzatnak 

közös fejlesztési célokat kialakítania, majd megvalósítania. Sikeres stratégiaalkotás kizárólag 

akkor lehetséges, amennyiben a fejlesztésekben összehangoltan megjelennek mind a magán-, 

mind a közösségi érdekek.  

 

Az elemzés célja a településfejlesztés területén, hogy összekösse a célcsoportokat az 

önkormányzattal. Az a város a versenyképesebb, amelyik leginkább megfelel a fogyasztók 

várakozásainak, valamint amelyik képes is mindezeket sikeresen eljuttatni a fogyasztókhoz. 

Ezért szükséges kitalálni olyan innovatív ’termékeket’ és ’szolgáltatásokat’, melyekkel ki 

tudják elégíteni a fogyasztók igényeit.  Ezért van kiemelkedő szerepe a célszegmensek pontos 

szükségletei és kívánalmai ismeretének, hiszen csakis erre építhető fel egy hatékony 

marketingorientált városfejlesztés stratégia. (Kotler, 1999)  

 

A célcsoportok igények ismeretéhez elengedhetetlen – ahogyan Neumann modellje is tükrözte 

- a piac szegmentációja, a környezet elemzése, a versenyképesség feltárása, a település SWOT 

analízise, amelyek mind alapjául szolgálnak egy hatékony fejlesztési stratégiai terv 

elkészítésének és hatékony végrehajtásának.   

 

Az önkormányzatnak a települést körülvevő környezet figyelembevételével kell kialakítania a 

fejlesztések stratégiai irányait, hiszen a településnek szoros kapcsolatban kell állnia a 

környezetével. A belső tényezőket a szervezet könnyebben képes menedzselni, mert nagyobb 

ráhatással bírnak, míg a külső tényezők kezelése lényegesen összetettebb problémaként 

jelentkezik a város stratégiai céljainak meghatározásakor. Az azonban bizonyos, hogy 

figyelembe vételük nagy előnyhöz juttathatja a várost, hiszen a környezeti tényezők ismerete 

felismerhetővé teszi a jövőbeni történéseket, folyamatokat, illetve azok hatásait a település 

életére, valamint elősegíthetik a változásokban rejlő lehetőségek kiaknázását. Segíti a várost 

abban is, hogy a stratégiai tervezésben rugalmasabbá és hatékonyabbá váljon az erőforrásait 

és döntéshozatalait tekintve. A külső környezet elemzése által azonosíthatóvá válnak a 

fogyasztói magatartások változásainak okai és trendjei, így felkészíti a szervezetet arra, hogy 

milyen irányba kell fejlesztenie termékét. 

 

A külső környezet elemzése a külső környezet határainak a kijelölésével indul, amely során 

meg kell határoznia a városnak, hogy milyen változások azok, amelyek hatással lehetnek a 
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szervezetre és melyek azok, amelyek egyáltalán nincsenek hatással a településre. A külső 

környezet elemzése során a városnak képessé kell válnia arra, hogy meghatározza a számára 

stratégiakönnyítő, illetve stratégiáját nehezítő környezeti változásokat, mindezzel lehetővé 

téve a város számára, hogy bizonyossággal tudja megcélozni a fogyasztókat, illetve kiaknázni 

a lehetőségeket annak érdekében, hogy megvalósíthassa a stratégiai céljait. Így, a 

környezetben előforduló folyamatok és trendek feltárása kapcsán az iskolázottságtól kezdve a 

népesség számának változásain túl érdekesek lehetnek akár a versenytársak környezeti 

változásai is. Ekképpen, a makroszintű környezet tartalmazza a település természeti 

adottságait, az infrastrukturális ellátottságot, a társadalmi környezetet, a politikai 

intézményrendszereket, a társadalmi, politikai és civil szervezeteket, a nemzetközi és nemzeti 

kapcsolatokat, a gazdasági feltételeket, a jogi környezetet, illetve a technológiai 

felkészültséget. 

 

Egy példát kiemelve, azért is nagyon fontos a környezet vizsgálata, mert amennyiben egy 

város képes gyorsan alkalmazkodni a technológiai változásokhoz, akkor sokkal több csatornát 

és ezzel lehetőséget képes megnyitni maga előtt a településfejlesztésben is. Az új technológia 

új piaci elérhetőségeket is kreál, amely lehetőségek újabb csatornákat nyithatnak meg a 

városok előtt a célcsoportok eléréséhez. A költséghatékonyság mellett sokkal hatékonyabban 

és célzottabban elérhetőek a fogyasztók az új csatornákon keresztül. Kiemelkedő fontosságú 

például a technológia adta lehetőségekkel kiaknázott e-kormányzati portál, vagy e-ügyintézés 

beindítása is, amelyek mind olyan kényelmi szolgáltatások, amelyek vonzóvá tehetnek egy 

települést. 

21. ábra: Külső környezeti elemek 
(Forrás: Kotler, 1999) 

       
 
 

Politikai és jogi környezet: 
 politikai és közigazgatási intézmények 
 társadalmi és politikai szervezetek 
 nemzetközi és nemzeti kapcsolatok 
 gazdasági élet jogi szabályozásai 

Gazdasági és demográfiai, kulturális környezet: 
 Makrogazdasági mutatók  
 Gazdaságszerkezeti jellemzők 
 Demográfiai jellemzők 
 

Technológiai és természetes környezet: 
 Technológiai fejlettség mutatói 
 Szabványok  
 Infrastruktúra  
 Fekvés, klíma, domborzat, termőföld, 

Versenyelőny 
 
Szegmentáció 
 
Pozicionálás 
 

Célcsoportok 

Mikrokörnyezet 
Vállalatok 
Versenytársak 
Média 
Társadalmi csoportok 



  

 66 

Az ábrából is látható, hogy a városnak a szervezeti stratégiáját egy politikai, jogi, gazdasági, 

demográfiai, technológiai, és természetes környezetbe kell beágyaznia, illetve ezen környezeti 

tényezőkhöz kell igazítania. Lényeges, hogy ezek a tényezők nem konstans elemei a 

társadalomnak, hanem folytonosan változnak, illetve nem minden pillanatban töltenek be 

ugyanolyan fontos szerepet stratégiailag. Mégis, egy város annál sikeresebb, minél 

gyorsabban képes megfelelően reagálni a környezetbeli változásokra - ahogyan ezt már a 

területi versenyképességet bemutató fejezet is tárgyalta -, hiszen a versenyképesség egyik 

legfontosabb eleme az adaptabilitás, így a termék környezeti elemekhez történő dinamikus 

alkalmazkodása. Tehát, fontos a gyors adaptáció, hiszen egy-egy gazdasági helyzet, 

társadalmi, demográfiai változás mind-mind megjelenhetnek lehetőségként vagy éppen 

veszélyként a település életében.  

 

A szervezet makro-környezetén túl fontos a mikrokörnyezet vizsgálata is, amely a 

versenytársak, vállalatok, a média és a célszegmensek vizsgálatából áll. Állandó faktorként a 

társadalmi érdekcsoportok vesznek részt a folyamatokban, akik minden egyes szereplőre 

hatással vannak, így a társadalmi csoportok jelenthetnek minden olyan szervezetet, melyek 

beleszólással bírnak az önkormányzati tevékenységekbe, így a döntéshozatalba is. 

 
22. ábra: Önkormányzati mikro-környezet 

(Forrás: Kotler, 1999) 
 

 
 
 
A versenytársak kiemelten fontos elemei a mikrokörnyezetnek, hiszen a szervezeti célok 

eléréséhez szükséges, hogy a szervezet tisztában legyen, hogy kik a versenytársai, mik az ő 

céljaik, milyen stratégiát követnek, illetve milyen erősségekkel és gyengeségekkel 

rendelkeznek. (Józsa, 2000) A felmérés során a megkérdezett települések 46,4 százaléka 

nevezett meg egy, 30,2 százalékuk kettő, 14,3 százalékuk pedig három versenytársat.3 A 

                                                
3 Kérdőív vonatkozó kérdése: 46. kérdés –  

46. Kiket, és milyen téren tart a település konkurensének, milyen pozícióban van hozzájuk képest? 
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versenytársként megnevezett településeket a megkérdezettek inkább rosszabb helyzetűnek 

látják saját településüknél, mint jobbnak.  

 
23. ábra: Versenytársnak ítélt települések száma 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

 
 

Érdekes módon, a települések nagyobb részt elsőként és másodikként olyan településeket 

neveztek meg versenytársukként, amelyek jobb helyzetben vannak náluk.  

 

24. ábra: Konkurens települések viszonyított helyzete 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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szeretne látni; milyen lakókörnyezetre, vállalkozói környezetre vágynak és egy ehhez igazított 

terméket, szolgáltatás portfoliót kell létrehozni. Ehhez elsőként meg kell ismerni a piacot, a 

fogyasztók preferenciáit, illetve véleményüket, kötődésüket a településhez.  

 

A város iránti elkötelezettség nagyban függ az egyes személyek, vagy inkább célcsoportok 

identitástudatától, ezért fontos megismerni, hogy milyen kötődéseik vannak a 

célcsoportoknak a településhez. A település identitását a területi identitáselemek, az azokat 

megvalósító eszközrendszerek, illetve intézményi garanciák teremtik meg. Az identitásnak 

társadalmi törekvéseket, motivációkat kell hordoznia, amely által egy olyan kötődési rendszer 

alakult ki az emberek fejében, ami megkülönbözteti a várost a többi várostól. Az identitás 

lényeges, mert másokkal, más településekkel szemben legitimál, továbbá a külső hatások 

révén kialakít az emberek tudatában egy egyediséget, rokonszenvet vagy bizalmat.  

 

Az identitás mértékéből következtethető, hogy egyes csoportok miként vonhatóak be a 

fejlesztésbe. Az identitás azért is kiemelkedő fontosságú, mert az erős települési identitás 

lehetővé teszi, hogy a város képes legyen a kulturális, gazdasági és társadalmi fejlődésre. 

Ellenkezőleg, a nem létező, illetve a gyenge identitás számos negatív következményekkel 

járhat, így gazdasági nehézség esetén tovább romolhat a település helyzete, hogyha a 

munkaképes emberek és a vállalkozások elhagyják a várost, így az nem vonzó sem a helyi 

lakosság, sem a többi fogyasztói csoport számára. (Lukovics, 2004) 

 
25. ábra: Az identitás szerepe a gazdasági fejlődésben 

(Forrás: Garai, 2003) 
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 Az identitás megteremtéséhez és növeléséhez a településnek fel kell mérnie saját erősségeit 

és lehetőségeit. A stratégiai elemzés során a település elérhető erőforrásainak és az 

erőforrások lehetőségei vizsgálatának központi szerep kell, hogy jusson. A városnak az önön 

erősségein kívül így számba kell vennie gyengeségeit, lehetőségeit, illetve veszélyeket is. Az 

úgy nevezett SWOT analízis rávilágít a város kritikus pontjaira, ezért kell kulcsszerepet 

kapnia a tervezési folyamat során. Mindezt segíti az úgy nevezett térség versenyképességi 

potenciál-csillag, amely segítségével meghatározhatóak a versenyképességet akadályozó 

területek és azok más területekkel való kapcsolata is.  

 

26. ábra: Régió, térség versenyképességi potenciál-csillag 
(Forrás: Piskóti, 2006) 
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A versenyképességi potenciál-csillag tartalmazza az adott település versenyképességére 

vonatkozó legfontosabb területeit.  

 

A SWOT elemzésen keresztül nem csupán az önkormányzaton belüli területek szinergiáját 

lehetséges elérni, hanem a versenytársak tulajdonságai is megismerhetőek. A vizsgálatot nem 

a szervezeten belüli nézőpontból kell elvégezni, hanem ismét a fogyasztói szempontoknak 

kell előtérbe kerülniük. Az elemzés támpontként szolgálhat abban, hogy a fogyasztók 

igényeihez mérten, illetve a többi városhoz képest milyen területen működik sikeresen a 
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város, illetve hol vannak hiányosságok. Az erősségeket és a lehetőségeket felismerve kell a 

városnak új képességeket kialakítania, míg a gyengeségeket erősségekké formálnia, vagy 

redukálnia. A veszélyek, amennyiben nyilvánvalóvá válnak időben a szervezet számára, úgy 

versenyelőnyhöz juttathatja a települést a többi városhoz képest.  

 

A város építészeti, turisztikai, földrajzi, stb. adottságait figyelembe véve kell felmérnie saját 

erősségeit és gyengeségeit, majd ezekre alapozva kell kidolgoznia fejlesztési stratégiájának 

irányait, így azon területek kell megjelölnie a városnak, ahol lehetősége van a fejlődésre. A 

SWOT elemzést követően körvonalazódik, hogy a város mely szegmensek igényeit képes 

kielégíteni, így a stratégiaalkotásnál ezen célszegmensek igényeit kell szem előtt tartania, 

mert egy sikeres termék kialakítása és fejlesztése csakis az erősségekre és lehetőségekre épülő 

stratégia esetén lehetséges. Mindezek fontos részei az elemzés folyamatának, hiszen a 

városnak a kiválasztott szegmens számára a megfelelő terméket kell kínálnia.4  

 

A következő ábra szemlélteti, hogy a települések milyen arányban tekintik a kérdőíves 

felmérés alapján az egyes kiválasztott tényezőket saját erősségükként, gyengeségükként, 

melyeket látják lehetőségnek, illetve veszélynek a településen. Az ábrából is látható, hogy a 

zöldterületek arányát, a természeti adottságokat, a megközelíthetőséget és a rendezési tervek 

minőségét tekintik a települések a legnagyobb arányban erősségként, míg gyengeségként a 

bérszínvonalat, a finanszírozottságot, a munkahelyek számát, illetve a felvevőképes piacot. 

Lehetőségként a térségfejlesztési koncepciókat, a térségfejlesztési stratégiát, a kommunikációt 

és a továbbképzési lehetőségeket látják, míg veszélyként a rendezési tervek minőségét, az 

elvándorlást, a munkanélküliséget és a pályakezdő munkanélkülieket tekintik. 

 

 

 

                                                
4 Kérdőív vonatkozó kérdése: 23. kérdés - 

A következők közül melyek a település erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei? Természeti adottságok / Demográfiai viszonyok / 

Elvándorlás / Foglalkoztatottak aránya / Munkanélküliség / Pályakezdő munkanélküliek / Szakképzett munkaerő / Munkahelyek száma / 

Átképzés, továbbképzés lehetősége / Egészségügy helyzete / Tőkevonzó képesség / Természeti adottságok / Közlekedési infrastruktúra / 

Helyi adók / Felvevőképes piac / Vállalkozástámogatási rendszer / Térségfejlesztési koncepciók / Rendezési tervek minősége / Zöldterületek 

aránya / Gazdasági szerkezet / Hozzáadott érték termelés / Innovációs potenciál / Bérszínvonal / Kis- és középvállalkozások száma / Oktatási 

helyzet / Kulturális szolgáltatások iránti igény / Kulturális szolgáltatások színvonala / Sport és rekreációs intézmények száma / 

Lakásviszonyok / Megközelíthetőség / Tömegközlekedés színvonala / Környezetvédelem / Környezetterhelő gazdasági tevékenységek / 

Térségfejlesztési stratégia / Politikai hatások / Kommunikáció, PR / Finanszírozottság / Információ elérhetősége 
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27. ábra: A települések erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei 
(forrás: Saját szerkesztés) 
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A sikeres fejlesztési terv elkészítéséhez az elemzés során az önkormányzatnak tisztában kell 

lennie a megelőző, illetve érvényben lévő fejlesztési terv erősségeivel és hiányosságaival, 

hiszen oly módon fejleszthető a terv, ha a múltbeli gyengeségek pótlásra kerülnek. A 

megkérdezett települések 44,1 százaléka van azon a véleményen, hogy a település fejlesztési 

terve kielégítő, míg fennmaradó részük talál benne hiányosságokat, amelyeket a következő 

ábra szemléltet:5  

                                                
5 Kérdőív vonatkozó kérdése: 6. kérdés –  
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28. ábra: Érvényben lévő fejlesztési tervek hiányosságai 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Érdekes, ahogyan a megkérdezettek nagy része nem gondolja, hogy a koncepció szakmai 

megalapozottsága, konkrétsága, az ágazati elemek összehangoltsága stb. javítandó volna, 

viszont kielégítőnek 44%-uk tartja a dokumentumot. Általánosságban elmondható, hogy akik 

kielégítőnek találják a dokumentumot, ők semmilyen téren sem javítanának rajta, így nem 

jelöltek be egyetlen további változót sem. Akik viszont nem találják kielégítőnek, ők általában 

egynél több változót és változatni valót is bejelöltek a válaszok közül.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Személy szerint milyennek értékeli a létező dokumentumot, illetve mit tart szükségesnek a következő kidolgozásánál? 1. Kielégítő / 2. 

Stratégiai megközelítése erősítendő / 3. Szakszerűsége, szakmai megalapozása javítandó / 4. Konkrétsága, részletessége javítandó / 5. Az 

ágazati elemek összehangoltsága javítandó / 6. A lakosság érdemibb bevonása kívánatos / 7. A helyi gazdaság szereplőinek, illetve a 

településfejlesztés aktorainak erőteljesebb bevonása kívánatos / 8. A politikai konszenzus erősítése kívánatos a stratégiai célok megjelölése 

illetve az eléréséhez vezető út elemeinek meghatározásában 
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8. Táblázat: Tervek hiányosságainak összefüggése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Konkrétsága, részletessége 
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Az ágazati elemek 
összehangoltsága javítandó -,266 ,170 ,164 ,041 1 ,076 ,160 -,023 

A lakosság érdemibb 
bevonása kívánatos -,188 ,043 ,129 ,131 ,076 1 ,204 ,033 

A helyi gazdaság 
szereplőinek, illetve a 
településfejlesztés aktorainak 
erőteljesebb bevonása 
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-,357 ,037 ,004 ,059 ,160 ,204 1 ,149 

A politikai konszenzus 
erősítése kívánatos a 
stratégiai célok megjelölése 
illetve az eléréséhez vezető út 
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-,247 ,124 -,028 ,003 -,023 ,033 ,149 1 

 
 

 

Megfigyelhető, hogy akik úgy vélték, hogy a dokumentum stratégiai megközelítése 

erősítendő, ők sok esetben gondolták, hogy az ágazati elemek összehangolása is javítandó, 

illetve a politikai konszenzus erősítése is kívánatos. Akik a koncepció szakszerűségén 

javítanának, többnyire az ágazati elemeket is jobban összehangolnák, illetve a lakosságot 

jobban bevonnák a településfejlesztésbe. Akik a lakosságot jobban, vagy érdemibb módon 

vonnák be a településfejlesztésbe, ők nagyon gyakran a gazdasági szereplőknek is aktívabb 

szerepet szánnának a településfejlesztésben.  

 

Az egyes csoportok eltérő igényei igazolják, hogy más-más termékre van a célszegmenseknek 

szükségük. Érvelhetnénk, hogy minden fogyasztó más és így egyedi termékeket kíván. Ez így 

is van. Mégis a fogyasztói piac felosztható olyan csoportokra, amelyek azonos motivációkkal 

rendelkeznek egy termék irányába, így a településsel kapcsolatban hasonló motivációkkal 

rendelkeznek. Mindez annyit jelent, hogy egy-egy fejlesztésre, elképzelésre, vagy projektre 

hasonlóan reagálnak. A szegmentáció során lényeges, hogy az egyes célcsoportok homogének 

legyenek, mégis a szegmentációnak le kell fednie a társadalom egészét. A szegmentáció célja, 

hogy pontosabban legyen képes a szervezet megfogalmazni céljait, illetve oly módon tudja 

fejleszteni termékét, hogy általa megteremthető legyen a fogyasztók elégedettsége, 

elkötelezettsége és kötődése. Továbbá, a pontos szegmentációval a város képes élesen 
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meghatározni azon csatornákat, amelyeken keresztül eljuthat a kívánt csoportokhoz, így nem 

csupán a stratégiaalkotást és végrehajtást segíti a piac elhatárolható szegmensekre történő 

felosztása, hanem a kommunikációt is. A célszegmensek pontos igényeinek ismeretében 

könnyebben kialakítható az identitás is a város irányába, hiszen ily módon a település 

fejlesztései a fogyasztói csoportok igényeit tükrözik. (Doyle, 1994) 

 

A szegmentáció első lépése a piac meghatározása. A piacot több módon is lehet definiálni, 

hiszen a piac lehet minden olyan személy, intézmény vagy vállalat, amely jelenleg vagy 

potenciálisan igénybe veheti a város szolgáltatásait. A városok esetében legcélszerűbb a 

jelenlegi és potenciális fogyasztók körét tekinteni a teljes piacnak. A piaci volumen jelenti 

azon fogyasztók körét, amelyek igényeire közvetlen választ nyújt a város, illetve a város 

szolgáltatásainak bizonyos csoportjai. A város fogyasztói volumene pedig a tényleges 

fogyasztók körét jelöli.  

 

29. ábra: Piac méretének vizsgálata 
(Forrás: Kotler, 1999) 

 

 
 
 
 

A felmérések és elemzések minden esetben indikálnak egy számot arra vonatkozóan, hogy 

milyen csoportok érdeklődése kelthető fel a város jelenlegi, illetve tervezett szolgáltatásai 

által. A marketingkutatás, így a piac szegmentálása is a célcsoportok igényei szerint 

történnek, vagyis a fogyasztói preferenciákra, szokásokra épülnek, amelyekkel pontosan 

meghatározható a piac mérete. A város vezetésének azonban meg kell határoznia azon 

személyeknek és szervezeteknek a körét, amelyeket érdemes vonzani, illetve azokat, 

amelyeket el szeretne kerülni.   
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Második lépésként meg kell határozni a szegmentáció alapját. A szegmentáció alapja a 

marketingelmélet szerint lehet földrajzi, demográfiai, pszicho-gráfiai, vagy viselkedési. Az 

önkormányzati marketing estében a szegmentáció alapját az adhatja, hogy az egyes csoportok 

milyen célra használják a várost: lakni, vállalkozni, dolgozni, kirándulni, vagy üdülni. 

További alszegmensek meghatározásával pontosítható a stratégia, így érdemes figyelembe 

venni például az egyes fogyasztók életciklusait, amelyek nagyon fontos elemei lehetnek a 

szegmentációnak, hiszen más-más attraktivitást érez egy-egy szolgáltatás hallatán egy fiatal 

egyedülálló, mint egy fiatal házas gyermektelen, vagy egy fiatal házas kicsi gyermekekkel, de 

különböző stádiumban lévő vállalkozások is más-más szolgáltatásokat igényelnek. A pszicho-

gráfiai elemzés a társadalmi osztályt, az életstílust, a személyiséget célozza meg, míg a 

viselkedés alapján történő szegmentálás a fogyasztói szokásokat, a várt előnyöket, a hűségi 

mutatókat, nyitottságot, illetve a város iránti érdeklődést veszi figyelembe. A 

marketingorientált városfejlesztésben a vásárlói hasznok szerint érdemes a piac felosztása, így 

arra az öt nagy szegmensre, amit a város fogyasztói fejezetben tárgyalt a dolgozat: a lakosság, 

a gazdasági szereplők, a befektetők, az intézmények és a turisták csoportjaira.  

 

A szegmensek kialakítása után szükséges a szegmens elemzése, amely során az elemzés 

meghatározza a város a lehetőségeit a szegmensen belül a SWOT analízis eredményei alapján. 

A szegmentáció kapcsán a leglényegesebb, hogy a szegmensek azonosíthatóak legyenek. 

Folyamatként ábrázolva, a szegmentáció a következő lépésekből tevődik össze: 
 

30. ábra: A szegmentálás folyamata 
(Forrás: Józsa, 2000) 

 

 
 

A célszegmensek elemzése során el kell jutni a településnek ahhoz a ponthoz, hogy képes 

legyen meghatározni milyen kompetitív előnyökkel rendelkezik a termék a versenytársaihoz 

képest, azaz milyen versenyelőnyökkel bír a többi várossal szemben, hiszen a város a 

stratégiai céljait csakis úgy képes elérni, hogyha ismerve a célpiacát, nagyobb elégedettséget 
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képes biztosítani a kiválasztott célszegmensnek a versenytársakhoz képest. Az eltérő 

szükségletekkel rendelkező csoportok nézeteire, kívánalmaira megfogalmazott fejlesztési 

prioritásokat oly módon kell beépíteni az önkormányzat fejlesztési tevékenységébe, hogy az a 

megcélzott csoportok számára versenyelőnnyel bírjanak; azaz egy elhatárolt helyet 

foglaljanak el a versenytársakhoz képest, így fogyasztásra ösztönözzenek.  

 

Az egyes célcsoportoknak eltérő előnyökkel tud szolgálni a város; eszerint pénzügyi, időbeli, 

hellyel, érzékszervekkel kapcsolatos, illetve pszichikai előnyökkel. (Kozma, 2005) Minden 

célcsoport számára ezek az előnyök más-más attribútumot hordoznak, következésképp a 

lakosság számára a pénzügyi előny a jól fizető munkahelyet, illetve olcsó bevásárlási 

lehetőséget jelenthet, míg a turisták számára mindez az elfogadható árú vendéglátásban és 

szállásban ölt testet. A következő táblázat szemléleti, hogy a különböző célcsoportok számára 

milyen előnyök jelenthetnek versenyelőnyt egy település kapcsán: 
 

9. Táblázat: Célcsoportok és versenyelőnyök – példák 
(Forrás: Probáld, 1994) 

 

 
 

  

A táblázat alapján a marketingorientált városfejlesztésben a leglényegesebb tényezők, 

amelyek befolyásolhatják a célszegmensek döntéseit lehetnek pénzben, időben, területi, 

érzékszervi ingerekben kifejezhető, és pszichikai tényezők. A pénzben kifejezhető tényezők 

lehetnek olyan költségek és hasznok, mint például beruházási kedvezmények, 

adókedvezmények, vagy kedvező megélhetési költségek. Az időmegtakarítás és az 
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időráfordítás is jelentkezhet olyan összetevőként, amely kedvezően befolyásolhat egy döntést, 

vagyis az információ vagy engedélyek megszerezéséhez szükséges idő, vagy a közlekedésre 

fordított idő. A területi előnyök illetve hátrányok a lakókörnyezetben vagy a turisztikai 

látványosságokban ölthetnek testet, míg a kellemes és kellemetlen érzékszervi inger tényezők 

a panoráma, a levegő minősége, vagy a közlekedés lehetnek. A pszichikai hasznokat és 

költségeket szem előtt tartva a hivatalokban dolgozók felkészültségét lehet számba venni, 

vagy a közbiztonságot.  

 

Amint már említésre került a korábbiakban, a fogyasztó nem a tények, hanem az általa vélt 

értékek, érzelmek alapján dönt. A pozicionálás során a termék speciális helyet foglal el a 

fogyasztók gondolataiban. (Józsa, 2000) A fejlesztések célja minden esetben az egyediség 

kialakítása, illetve a helyettesíthetőség csökkentése. A városok esetében az egyediség eltér az 

egyéb, piacon fellelhető tömegtermékektől, hiszen a városok önmagukban egyediek és 

megismételhetetlenek. (Garamhegyi, 2000) A városok esetében az egyediséget, illetve a 

helyettesíthetőséget a következő tényezők határozzák meg: 

 

10. Táblázat: Települések egyediségeinek mutatói 
Forrás: Garamhegyi, 2000 
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A mutatók sorrendje a különböző célcsoportok preferenciái alapján változik, illetve új 

mutatókkal is kiegészülhet. A percepciós térképek segítségével lehet felvázolni, hogy melyik 

város milyen pozíciót foglal el a célszegmens gondolataiban, illetve hogyan térnek el a 

városok egymástól az egyes jellemzők mentén: 
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 31. ábra: Fogyasztói percepciós térkép 
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Egy ilyesfajta elemzés jól tükrözi, hogy az egyes települések milyen szintű versenyelőnyökkel 

rendelkeznek, illetve hogy milyen változtatásokat kell megtenniük ahhoz, hogy egy 

elkülöníthetőbb helyet foglaljanak el a fogyasztók gondolataiban. Természetesen, minél 

vonzóbb a város a célcsoportok számára, annál több munkahely, jövedelem termelődik. 

Fontos a helyes egyensúly megtalálása a gazdasági, társadalmi és kulturális érdekek között, 

hiszen olyan városokban, ahol túlságosan az üzleti érdekek dominálnak, ott egy ellenkező 

hatású folyamat is megindulhat, ahogyan a gazdasági érdekek előtérbe helyezése 

következtében kialakulhat egy magas fokú környezetszennyezés, amelyet elvándorlás 

követhet, ami költségesebbé teheti az üzleti érdekek megvalósulását. (Fojtik, 1999) 

 

Az önkormányzatnak meg kell értenie a fogyasztói magatartást, illetve a fogyasztói 

magatartások mögötti motivációkat; eszerint azt az értékelési folyamatot, amely során a 

fogyasztó feldolgozza a beszerzett információt, és amelyek szerint dönt. A város 

szolgáltatásainak igénybevétele során bizonyos igényeket kívánnak kielégíteni a fogyasztók, 

így különféle előnyöket párosítanak össze egy várossal. Eszerint minden fogyasztó a 

városokat bizonyos attribútumokkal látja el, tehát különböző képességekkel arra, hogy 

kielégítsenek egyes szükségleteket. Ezen túl, minden jellemzőnek más szintű fontosságot 

tulajdonítanak, illetve kialakítanak egy képet a városról az általuk vélt tulajdonságok alapján. 

A város minden tulajdonságának van bizonyos hasznossága a fogyasztó számára, amely 

hasznosság megmutatja, hogy a fogyasztó mit is vár el valójában a választásától. Ebből is 

kitűnik, hogy a fogyasztók lényegében tulajdonságokat vásárolnak.  

 (Forrás: Saját szerkesztés) 
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11. Táblázat: Alternatívák fogyasztói értékelése 
(Forrás: Kotler, 1999) 

 

 
 
  

Amint azt a leegyszerűsített példa is érzékelteti, a fogyasztó a választása során a település 

egyes jellemzőit igényként fogalmazza meg, így például a közelséget, az elérhetőséget, a 

kulturális programválasztékot vagy a természet minőségét. Ezeknek a jellemzőknek 

különböző fontosságot tulajdonít, amelyek mind csak az egyén által érzékelt hitet szemléltetik 

és nem a város valós értékeit és azok fontosságát. Ez okból fontos a pozicionálás. Így a 

pozitív imázs kialakításához fel kell kutatni, hogy a célszegmensek milyen tulajdonságokat 

preferálnak, illetve azok milyen fontosságúak számukra. A fontosság, illetve az attribútumok 

nem állandóak az egyén életében, hanem éppen attól függnek, hogy milyen környezeti 

változások hatnak rá, illetve milyen célból kívánnak igénybe venni egy-egy szolgáltatást. 

Ezért a fogyasztói igények ismeretén túl, ismét fontos a környezet vizsgálata. Amennyiben a 

település megismeri a fogyasztói értékelés folyamatát, úgy a város jelentős befolyású lehet a 

fogyasztói döntésekre.  

 

A lakossági fogyasztói magatartást számos tényező befolyásolja, mint például a - már 

részletesen tárgyalt - személyes igények, szükségletek. A fogyasztói magatartás mögött 

mindig kulturális, társadalmi, személyes és pszichológiai motivációk állnak, amelyek 

megértése ugyancsak segíthet a célcsoportok megnyerésében. A fogyasztót befolyásoló 

tényezők a következők lehetnek: 
 

 

 

 
 
 
 

 
 Attribútumok 
 Közelség Elérhetőség Kulturális programok Természet 
Fontosság 0,4 0,3 0,2 0,1 
Város A 8 6 6 2 
Város B 3 8 8 8 
Város A  8(0,4) + 6(0,3) + 6(0,2) + 2(0,1) 
Város B 3(0,4) + 6(0,3) + 8(0,2) + 8(0,1) 
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12. Táblázat: Fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők 
(Forrás: Kotler, 1999) 

 

 

 

A fogyasztói magatartások minden esetben egy attitűdöt fejeznek ki a város imázsával, a 

város fejlesztéseivel, elképzeléseivel szemben. Eszerint a fogyasztó lehet nagyon, illetve 

kevésbé érdekelt a választásában és ez alapján gyűjtheti be a saját maga számára szükséges 

információkat, amely négy fogyasztói csoportot különböztet meg.  

 

A komplex fogyasztó magatartás esetében elmondható, hogy a fogyasztó különösképp 

érdekelt a választásban és jelentős különbséget lát a városok között. A fogyasztó ilyenkor egy 

tanulási folyamaton megy keresztül, hiszen minden esetben van egy elképzelése a városról, 

illetve a város értékeiről, amelyeket a város képvisel. Mindez egy attitűdöt fejez ki a város 

fejlesztéseivel szemben. Az önkormányzatnak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen 

csatornákon keresztül jut információhoz ez a típusú fogyasztó; így a városnak segíteni kell, 

hogy a fogyasztó megismerje a város értékeit és fejlesztéseit. A disszonancia csökkentő 

fogyasztói viselkedés ezzel szemben nem sok különbséget lát, illetve keres a városok között, 

mégis nagyon érdekelt a választásban. A habituális fogyasztói magatartás során a fogyasztó 

nem keresi tudatosan a különbséget a városok között és nem is igazán súlyozza a döntését, de 

ebben az esetben nagyon fontosak a vizuális szimbólumok, mert segítik őt az emlékezésben. 

A változatosságot kereső fogyasztó fontosnak ítéli meg a választást és lát is különbség az 

alternatívák között, de nem igazán vonja be magát a döntésbe. Fontos, hogy a város 

azonosítsa, hogy a célszegmensei mely csoportba sorolhatók, hiszen ezek a viselkedési minták 

nagy hatással vannak a fogyasztói döntések meghozatalára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturális 
- kultúra 
- szubkultúra 
- társadalmi osztály 

Társadalmi 
- referencia csoportok 
- család 
- szerepek  
- státuszok 
 

Személyes 
- életkor, életciklus 
- foglalkozás 
- anyagi körülmények 
- életstílus, önkép, személyiség 

Pszichológiai 
- motiváció 
- percepció 
- tanulás, hit  
- attitűd 
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13. Táblázat: Fogyasztói magatartások 
 (Forrás: Kotler, 1999) 

 
 

 

 

 

 

 

Éppen emiatt fontos, hogy a szervezet felismerje azon stádiumokat, amelyeken keresztül 

megy a fogyasztó, amíg meghozza a döntését. Elsőként a fogyasztó felismeri a problémát, a 

szükséget, a különbséget a vágyott és a pillanatnyi állapot között, ami történhet belső, vagy 

külső inger hatására is, ami miatt fontos a veszélyek és lehetőségek feltérképezése a 

környezeti vizsgálatok során. Érezhető, hogy egy nagyon komplikált folyamaton megy 

keresztül a fogyasztó a választás során, hiszen mind a környezet, mind a saját szubjektuma 

egy összetett választásra predesztinálja őt.  

 

A fogyasztók választásának összetettsége indokolja a településfejlesztés alapos elemzési 

tevékenységét, hiszen általa képes olyan stratégiát kialakítani, amellyel vonzóvá tudja tenni a 

települést a kiválasztott szegmensek számára. Az elemzésen túl az érdekegyeztetés is 

kiemelkedő, hiszen az eltérő, de mégis összehangolt érdekeken nyugvó fejlesztési stratégiákat 

ötvözi siker, amelyhez elengedhetetlen a fejezetben tárgyalt vizsgálatok elvégzése; így a 

szegmentáció, a versenyelőnyök feltárása, a környezet elemzése, illetve a fogyasztói 

motivációk megértése.   

 

A marketing-elméletben három lényegi vevőorientáció értelmezésekkel lehet találkozni: az 

információorientált-, a kultúra- és filozófiaorientált-, és a teljesítmény és interakció-orientált 

értelmezésekkel.  Az első a vevői szükségletek megismerésére törekszik, illetve azoknak egy 

adatbázisban történő rendszerezésére, amelyek később megalapozzák a helyes szervezeti 

döntéseket. A második ennél továbblép és az információs aspektusok szem előtt tartásán túl 

úgy véli, hogy az egész szervezetet át kell hatni a vevőorientáltságnak, úgy mond a szervezeti 

kultúrát a vevőorientáltságnak kell meghatároznia. A teljesítményorientált interpretáció pedig 

a vevő szemszögéből vizsgálja a termék minőségét. A sikeres döntéshozatalhoz mindezeknek 

együttesen kell megjelenniük a marketingorientált városfejlesztésben. A sikeres és hatékony 

elemzéshez fontos, hogy a település rendelkezzen térségi, települési adatbázissal, amely a 

 

Komplex fogyasztói  Változatosságot igénylő 
magatartás   magatartás     
 
Disszonanciát csökkentő  Habituális jellegű  
választói magatartás  választói magatartás                   

 Magas érdeklődés  Alacsony érdeklődés 
 
Jelentős eltérés a városok között 
 
 
Jelentéktelen különbségek 
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tervezési folyamatokat segíti, illetve a településfejlesztéssel dolgozóknak ismerniük és 

használniuk kell a különböző szintű fejlesztési terveket és programokat.6 

 

32. ábra: Települések térségi / települési adatbázisa, amely segítséget nyújt a tervezésben 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

69,00%

31,00%

Rendelkezik települési / térségi adatbázissal Nem rendelkezik

 
 

33. ábra: Milyen szinten foglalkoznak a különböző statisztikákkal a tervezés folyamán? 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

37,66

51,30

0,00

Fontosnak tekintjük és széles körben figyelembe vesszük őket
Csak néhány esetben vesszük f igyelembe őket

A tervezés folyamán nem vesszük figyelembe a különböző statisztikákat
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Kérdőív vonatkozó kérdései: 15, 16, 18. kérdések 

15. Rendelkezésükre áll-e olyan térségi/települési adatbázis, amely segítséget nyújt a tervezésben? Igen / Nem 

16. Milyen szinten foglalkoznak a különböző statisztikákkal a tervezés folyamán? 1. Fontosnak tekintjük és széles körben figyelembe 

vesszük őket / 2. Csak néhány esetben vesszük figyelembe őket / 3. A tervezés folyamán nem vesszük figyelembe a különböző statisztikákat 

18. Ismeri-e az alábbi dokumentumokat? A Felkészítő program a strukturális alapok felhasználására (SPP) / B. Nemzeti Fejlesztési Terv 

(NFT II.) / C. Országos Területfejlesztési Koncepció (OTFK) / D. Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) / E. Országos 

Területrendezési Terv (OTRT) / F. Kistérségi területfejlesztési koncepció / G. Megyei területfejlesztési koncepció / H. Regionális 

területfejlesztési koncepció 
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34. ábra: Ismeri-e az alábbi dokumentumokat? 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

56,50

92,20

75,60

49,70

66,60

89,30

88,30

68,50
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koncepció

 
 

Az elemzésen túl, a helyi csoportok, közösségek érdekegyeztetése, továbbá a különböző 

szereplők részvétele a tervezésben és a végrehajtásban mind-mind elengedhetetlen része a 

sikeres településfejlesztésnek. Az önkormányzati érdekegyeztetés kapcsolatépítéssel 

teremthető meg, ezért a marketingorientált városfejlesztés tevékenység kialakítása és 

megvalósítása során feltétlen érvényesülnie kell a partnerség elvének, így az 

érdekegyeztetések történhetnek különféle fórumok, tanácskozások, konferenciák, felmérések 

keretében. A kapcsolatépítésen túl fel kell kelteni a célcsoportok együttműködési 

hajlandóságát is, ami csakis pontos elemzéssel, szervezéssel és kommunikációval lehetséges 

az önkormányzat részéről.  

 

Az érdekek megismerését és az érdekegyeztetést az nehezíti, hogy a különböző fogyasztói 

csoportok érdekei nagyon eltérőek, illetve az egyes csoportok nem képesek ugyanolyan 

intenzitással érvényre juttatni érdekeiket. Az egyeztetést megnehezíti az is, hogy a 

fejlesztések során egyes érdekeket prioritásként kezelnek, másokat viszont nem. 
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6.2.1. Érdekegyeztetés – a civil-, és magánszféra részvétele a városfejlesztésben 

 

A piaci szemléletű mechanizmusok bevezetésének és alkalmazásának egyik leghatékonyabb 

módja a közszféra és magánszféra intézményesített együttműködési kereteinek megteremtése: 

így a vezetés, tervezés, döntéshozatal, valamint a végrehajtás tevékenységeiben. Mindezzel 

nem csupán a hatékonyság javítható a településfejlesztés folyamatai során, hanem az 

önkormányzat iránti bizalom is megteremthető, illetve növelhető a magán- és civilszféra 

részéről. Ezért ezen csoportok bevonása egyértelműen pozitív hatással van a piac-, azaz 

marketingorientált városfejlesztésben.  

 

Azokon a területeken, ahol a magán- vagy civilszféra hatékonyabb munkát tud elvégezni a 

településfejlesztés területén, ott ennek meg kell teremteni a szükséges kereteket. Emiatt az 

önkormányzatok mellett a magánszféra és a civilek is kulcsszerepet kell, hogy játszanak a 

fejlesztési koncepciók kialakításában és megvalósításában is.   

 

A magánszféra bevonásának szükségessége mögött az áll, hogy a helyi szinten rendelkezésre 

álló erőforrások nem teszik lehetővé a fejlesztések önálló megvalósulását, mert a fejlődés 

csakis úgy realizálható, amennyiben ezek az elképzelések a gazdasági fejlesztési 

folyamatokkal összhangban és együttműködve történnek meg. Éppen ezért szükséges és 

nélkülözhetetlen egy olyan hálózat kiépítése a településfejlesztés területén, amely épít a 

magánszféra aktív részvételére. Természetesen ezeket az együttműködéseket nagyban 

befolyásolják az egyes szereplők érdekei, értékei, tevékenységei, illetve kapcsolatai, 

következésképp a magánszférát oly módon kell bevonnia az önkormányzat fejlesztési 

folyamataiba, hogy ezen szereplők új társadalmi és politikai szerepekhez jussanak az 

önkormányzatok elképzelésein és közszolgáltatási feladatain keresztül. 

 

Tehát, a magánszféra bevonása a településfejlesztés folyamataiba elengedhetetlen abban az 

esetben, amennyiben az önkormányzat egy hatékonyabb és magasabb színvonalú 

közszolgáltatás szeretne biztosítani. Az önkormányzat – a már említett - különféle 

eszközökkel élhet a településfejlesztés tevékenységének kialakításában és megvalósításában, 

így – ahogyan az önkormányzati törvény lehetővé teszi - létrehozhat különböző 

intézményeket, abból a célból, hogy ezek az intézmények szakmailag támogassák, 

koordinálják, illetve ellenőrizzék az önkormányzati munka településfejlesztéssel kapcsolatos 

döntéseit. A döntések meghozatalát, illetve megvalósítását több módon is tudják segíteni: 
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szakmai tanácsokkal, információkkal, a pénzügyi források feltételeinek javításával. Mindezen 

intézményekben minél intenzívebben vannak jelen a magánszféra szereplői, annál 

hatékonyabban tudja az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége a magánérdekeket is 

szolgálni, így annál inkább képes olyan irányú fejlődésre a település, amely a lakosság és a 

településen található intézmények és szervezetek jólétét szolgálják ez által javítva a település 

által biztosított és kínált közszolgáltatások színvonalát.  

 

A globalizációs folyamatok illetve a lelassult gazdasági növekedés következtében a 

kormányok világszerte szembesülnek a piaci kockázatok hatásaival, amelyek jelentős hatással 

vannak az államháztartás lehetőségeire is. A közszolgáltatások hatékonyságának javítása  

kiemelkedő forrása a versenyképességnek, hiszen egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat 

várnak el a fogyasztók a közszolgáltatások terén is, viszont a források igencsak korlátozottak, 

ezért szükséges az állami szereplők részéről a beruházások ösztönzése a közösségi 

szolgáltatások területén is, hiszen csakis így alakítható át a közszolgáltatások rendszere és 

szerkezete.  

 

A kormányzati kezdeményezések által megvalósuló, a magán szektor által finanszírozott 

projektek egyre nagyobb relevanciát kapnak a közszolgáltatások területén, hiszen a cél olyan 

finanszírozási megoldások megvalósítása, amelyek kímélik a költségvetést, viszont 

hozzájárulnak a magas színvonalú közszolgáltatások biztosításához.  

 

A magán- és a közszféra hatékony együttműködése a település sikerének egyik forrása, ezért a 

településfejlesztés különféle folyamataiba meg kell szervezni a magánszféra bevonását. A 

köz- és magánszféra partnerségének olyan együttműködési konstrukciókat kell takarnia, 

amelyek során a két szféra közösen viseli a közszolgáltatások biztosításának felelősségét és 

kockázatát. (Karakas, 2004) A hagyományos gyakorlattal ellentétben az állam hosszú távú 

elkötelezettséget vár el a magánszférától ezen együttműködések során, míg a magánszféra 

felelőssége több oldalon is jelentkezik: így a tervezés, megvalósítás, működtetés és 

finanszírozás területén is. A közszféra feladata a projekt definiálása, a szolgáltatás 

minőségének meghatározása, az árazási politika kialakítása, illetve az ellenőrzési és 

monitoring funkciók. Tehát, az állam meghatározza, hogy mit és milyen minőségben szeretne 

létrehozatni, illetve, hogy mennyi ideig fogja igénybe venni a szolgáltatást.  
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A településfejlesztés területén cél, hogy az állam átruházzon bizonyos tevékenységeket a 

magánszférára. Nagyon lényeges, hogy az együttműködés feltételei és elvei pontosan 

legyenek meghatározva; így az együttműködő feleknek tisztában kell lenniük a 

felelősségekkel és vállalásokkal, amelynek végeredménye egy olyan együttműködés, amely 

során a közszolgáltatás a magánszféra segítségével az elvárt és előírt színvonalon biztosított. 

Össze kell kapcsolni a magán- és közszféra érdekeit ezen együttműködések során, hiszen a 

közszférának szüksége van a magánszféra piaci értékeire és vezetési személetére annak 

érdekében, hogy rugalmasabb, hatékonyabb közszolgáltatást tudjon a település biztosítani. A 

piaci szemlélet erősítése a közszférában hozzásegíti az önkormányzatokat egy költség- és 

munkahatékonyabb munkavégzéshez, amely jobban megfelel a közösségek elvárásainak és 

igényeinek.   

 

A magánszféra bevonása több előnnyel is jár a közszolgáltatásokra nézve, amelyeket mindig 

szem előtt kell tartania a településeknek. A magánszféra bevonásával elkerülhető mind az a 

hatékonyságcsökkenés, amelyet a bürökratikus folyamatok okozhatnak és okoznak az 

önkormányzatoknál. A magánszféra innovatív és hatékony módszereket vezethet be a közcélok 

kialakításának folyamataiba, amelyek megteremik a lehetőségét annak, hogy a 

költséghatékonyságnak köszönhetően a közösségi szolgáltatások alacsonyabb áron 

biztosíthatóak és elérhetőek legyenek. Tehát, összességében a magánszférával történő 

együttműködés során a forrásokat gyorsan, gyorsabban lehet bevonni, az akciók gyorsabban 

megvalósítatóak, szinte korlátlanul elérhetőek a források, illetve erőteljesebb kötődés 

teremethető meg általa. A másik oldalon viszont magas fizetési kötelezettséggel, az egyes 

költségek elszámolásának problémájával és a tulajdon problémájával járhatnak ezen 

együttműködések.  

 

A településfejlesztés területén több funkcióba is bevonható a magánszektor. Elsőként, a 

különböző menedzsment funkciókba, mint például a stratégiai és tervezési funkciókba, tehát a 

településfejlesztés közszolgáltatásainak áttekintésébe, prioritások meghatározásába, a 

stratégiák kialakításába, illetve a célprogramok kidolgozásába. A magánszférát érdemes 

bevonni mind az általános önkormányzati településfejlesztési stratégia kidolgozásába, a 

funkcióstratégiák kialakításába, illetve a célprogramok kidolgozásába is, hiszen így 

alakítható ki az önkormányzati munka legitimitása, illetve így képes az önkormányzat 

leginkább összehangolni a fejlesztéseket a valós fogyasztói igényekkel.   
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A döntési és szabályozási funkciók, illetve az operatív irányítási funkciók tekintetében az 

önkormányzat feladatai és hatáskörébe tartozó helyi közügyek kapcsán a magánszféra ismét 

bevonható bizonyos döntéshozatali mechanizmusokba: így a településfejlesztéssel kapcsolatos 

szervezeti működésbe, a feladatok végrehajtásának szervezésébe és koordinálásába. Ilyenek 

lehetnek bizonyos munkatervek elkészítése, feladatkiadás, feladat követés, vagy akár a 

feladatok végrehajtásának szervezése és koordinálása.   

 

Az ellenzőrési és felügyeleti funkciókban való részvétel biztosítja az átláthatóságot, amely 

vonatkozhat a belső és intézményi működés felügyeletére. Természetesen ez nem 

akadályozhatja az önkormányzati munkát, így mindez megvalósulhat esetleg értekezletek 

vagy hírlevelek formájában is, ahol értékelik, hogy a stratégiák, illetve tervek összhangban 

vannak-e a megvalósulás időbeni tervezetével. Mindez szorosan összefügg az önkormányzat 

igazgatásszervezési funkcióival is, amelynek kereteiben fontos a településfejlesztési rendszer; 

a szervezet és működés viszonyainak fejlesztése, a hatékonyság javítása, így a 

feladatrendszer, a szervezetgondozás, a munkakörök kialakítása, az információs rendszer 

gondozása, illetve a technológiai eszközrendszer fejlesztése és karbantartása is. (Piskóti, 

2002) 

 

Minden esetben az együttműködéshez létre kell hozni a megfelelő személyi- és intézményi 

infrastruktúrát. Ez megvalósítható külső vállalkozás megbízásán keresztül, amely hatékony 

piaci működést tesz lehetővé vagy másik megoldás egy fejlesztési társaság létrehozása.  Ekkor 

az önkormányzati tulajdon által biztosítható a precíz irányítás, mégis biztosított a piacvezérelt 

működés.  

 

Az együttműködéseknek lényeges eleme, hogy minden esetben vizsgálni kell a lehetséges 

kockázatokat; azok mértékét és elveit, valamint az együttműködések előtt készíteni kell egy 

költség- és haszonelemzést. A sikeres együttműködés alapfeltétele még, hogy az 

együttműködésről szóló projekttervben szerepelnie kell a technikai terven túl a társadalmi-

gazdasági értékelésnek, a pénzügyi tervnek, a kockázatkezelési elveknek is. Folyamatos és 

rendszeres ellenőrzésnek kell figyelemmel kísérnie a projektet, amellett, hogy írásban le kell 

fektetni a fizetési megoldásokon túl a viták megoldásának rendjét, az ellenőrzési 

megoldásokat és a minőségellenőrzési metódusokat is.  
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A településfejlesztés elsődleges céljai - a települési és területi fejlesztések elősegítése, az 

egyes területi célkitűzések összehangolása, fejlesztési programok kidolgozása és 

megvalósítása - akkor jöhetnek létre, amennyiben – az Európai Unió regionális politikája által 

is előnyben részesített és hangsúlyozott – nyilvánosság és részvétel alapelvek a 

településfejlesztés területén megvalósulnak. Mivel mind az önkormányzatoknak, mind a 

civileknek közös érdekük a fejlődés, ezért fontos az egyeztetés. Az egyeztetéssel elérhető, 

hogy az önkormányzat fejlesztései összhangban legyenek a civilek érdekeivel, szükségleteivel, 

így legitimitást nyerve az önkormányzat tervei és elképzelései számára. Ezért egyre több 

olyan - korábban állami - funkció létezik, amelyeket ma már civilek látnak el, hiszen ők 

képesek leghatékonyabban ellátni ezeket feladatokat. Minden olyan területen megtalálhatóak 

a civil szervezetek, ahol az állam, illetve a piaci mechanizmusok nem képesek bizonyos 

feladatokat ellátni.  

 

Ennek érdekében elvárás a civil szféra részéről, hogy megerősödjön, illetve aktívabb szerepet 

vállaljon a településfejlesztésben. A civilek bevonása a településfejlesztésbe új lehetőségeket 

rejt, illetve új kihívások elé is állítja az önkormányzatokat. Az évek során a különféle civil 

kezdeményezések következményeképp kialakult némi érdekképviselet, illetve ezen 

érdekképviselethez nélkülözhetetlen jogi háttér is, mégis egy kölcsönös és egymást segítő, 

egymásra támaszkodó kapcsolatnak kell kialakulnia. Elmondható, hogy ma a magyarországi 

településfejlesztésben a civilek részvétele, illetve részvételük hasznossága és befolyása nem 

jelentős.  

 

A kérdőíves felmérés civilekre vonatkozó eredményei azt mutatják, hogy a települések 

25,8%-ában a civil szervezetek nem játszanak szerepet a településfejlesztésben, 48,8% szerint 

mérsékelten játszanak szerepet, illetve 25,4% ítéli meg úgy, hogy fontos szerepet játszanak a 

civilek. Amennyiben a civilek településfejlesztésben betöltött szerepét vizsgáljuk a 

települések nagysága szerint tapasztalható, hogy nincs szignifikáns összefüggés a szervezetek 

fejlesztésekben betöltött fontossága és a települések nagysága között.7  

                                                
7 A Chi-Square teszt 0,134-es eredményt mutat a két tényező vizsgálatakor.  

Kérdőív vonatkozó kérdése: 25. kérdés –  

25. Az alábbi szereplők és intézmények milyen szerepet játszanak a településfejlesztésben? A. Képviselőtestület / B. 

Településfejlesztési/műszaki bizottság / C. Pénzügyi/gazdasági bizottság / D. Polgármester / E. Önkormányzat hivatala / F. Főépítész / G. 

Szakmai lobbicsoportok / H. Civil szervezetek / I. Pártok / J. A helyi gazdaság szereplői / K. Lakosság / L. Kistérségi intézmények / M. 

Megyei intézmények / N. Regionális intézmények / O. Országos intézmények 
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14. Táblázat: Civil szervezetek szerepe a településfejlesztésben településnagyság szerint 
(Forrás: MKI, 2006) 

 Település nagysága 
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nagysága 37,5% 37,9% 35,9% 51,5% 60,0% 50,0% 60,0% 63,2% 48,8% 
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,0% 9,2% 28,9% 25,0% 10,5% 15,8% 5,3% 5,3% 100,0% 
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% Település 
nagysága ,0% 24,1% 34,4% 28,8% 17,8% 25,0% 20,0% 21,1% 25,4% 

% Civil 
szervezetek 
szerepe 

2,7% 9,7% 21,4% 22,1% 15,1% 16,1% 6,7% 6,4% 100,0% 

Ö
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% Település 
nagysága 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
 

Néhány példán keresztül látható, hogy az 50 000 fő feletti települések csupán 5,3%-ban ítélik 

meg úgy, hogy a civilek fontos szerepet játszanak a településfejlesztésben, míg a 200 és 500 

fő közötti településeken 9,7%-ban vélekednek hasonlóképp. A legmagasabb arányt itt az 500 

és 1500, illetve az 1500 és 5000 fős települések válaszaiban találhatunk.  

 

Amennyiben a település jogállása szerint vizsgáljuk a civilek településfejlesztésben betöltött 

fontosságát, akkor már jelentősebb összefüggés tapasztalható a változók között, mégsem 

mondható szignifikánsnak.  
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15. Táblázat: Civil szervezetek szerepe a településfejlesztésben a település jogállása szerint 
(Forrás: MKI, 2006) 

 Település jogállása 

   község város 

megyei 
jogú 
város Összesen  

 Nem játszik szerepet % Civil szervezetek szerepe 63,6% 32,5% 3,9% 100,0% 
  % Település nagysága 29,0% 23,1% 13,6% 25,8% 
Mérsékelt szerepet játszik % Civil szervezetek szerepe 48,6% 41,1% 10,3% 100,0% 
  % Település nagysága 42,0% 55,6% 68,2% 48,8% 
Fontos szerepet játszik % Civil szervezetek szerepe 64,5% 30,3% 5,3% 100,0% 
  % Település nagysága 29,0% 21,3% 18,2% 25,4% 
 Összesen % Civil szervezetek szerepe 56,5% 36,1% 7,4% 100,0% 
  % Település nagysága 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
 
  

Leginkább a községek válaszolták, hogy fontos szerepet játszanának a civilek a 

településfejlesztésben, de azon települések közül, akik esetében nem játszanak szerepet, ott is 

a községek voltak a leggyakoribbak.  

 

Az egyeztetés fontossága, így – többek között – a civil szféra bevonása lényeges, hiszen az 

önkormányzatnak figyelnie kell a településen belüli társadalmi tényezőkre, illetve meg kell 

teremtenie az önkormányzati tevékenység legitimációját és ez csakis pontos és folyamatos 

egyeztetéssel lehetséges. Ehhez ismernie kell az önkormányzatnak, hogy mit szeretnének a 

civilek és szervezeteik, milyen igényekkel lépnek fel a tervezéssel és fejlesztéssel szemben, 

hiszen a fejlesztésekben meg kell jelenniük mind a magán- mind a közösségi érdekeknek. A 

településfejlesztésben az érdekegyeztetés kapcsolatépítéssel teremthető meg, amely során fel 

kell építeni a célcsoportok együttműködési hajlandóságát, illetve ki kell építeni olyan 

mechanizmusokat, amely lehetővé teszi a civil szervezetek számára az informálódási és 

együttműködési lehetőségeket. Mindehhez fórumokat, illetve állandó csatornákat, állandósult 

mechanizmusokat, intézményeket kell kialakítani és fenntartani.  

 

Az önkormányzatnak pontosan meg kell határoznia – ahogyan a magánszféra esetében is 

említésre került -, hogy mely feladatokat tudják a civil szervezetek hatékonyabban ellátni és 

erre egy pontos stratégiát kell kidolgozniuk feladat- és célmeghatározással, ezzel nem csak 

saját munkájukat elősegítve, hanem nagyban hozzájárulva a helyi társadalom 

öntevékenységéhez, önszervező képességének fejlődéséhez, így erősödéséhez is. Mindez 

előfeltétele egy későbbi – közel jövőbeni – szorosabb és intenzívebb feladatmegosztásnak a 

közszolgáltatások biztosításában, amellyel megoszlik a felelősség az önkormányzat és a helyi 
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társadalom között a településfejlesztés koncepcionális és gyakorlati megvalósításában is, míg 

a források is jelentősen bővíthetőek. Igaz, a résztvevők számának és intenzitásának 

növelésével a döntések meghozatala nehezebbé válthat, ám minőségük, tartalmuk 

mindenféleképpen a közösség javát szolgálná, hiszen sokkal szélesebb társadalmi kontrollt 

lehet így bevezetni a közszolgáltatások eme területén.  

 

Ahogyan már kiemelésre került, a civil szektor számára elsődleges fontosságú, hogy hatékony 

és eredményes együttműködéseket alakítson ki mind az állami-önkormányzati, mind a 

versenyszférával. Mindehhez elengedhetetlen a helyi szinten történő hálózati kapcsolatok 

megerősítése mellett az önkormányzati szisztémával egy egymásra épülő, kölcsönös 

érdekeket támogató együttműködés megalapozása. Ennek a folyamatnak alulról kell 

építkeznie, ezért települési szinten kell megalapozni és biztosítani a kölcsönösséget. Így, 

szükségszerű és megkívánt a helyi civil szervezetek hálózati együttműködési kereteinek a 

kialakítása, illetve a települési önkormányzatok döntési folyamataiban történő részvétel 

biztosítása a civil szféra számára. Mindennek kereteket kell szabni, olyan működő és 

működtethető kereteket, amelyekben biztosított a közösségi részvétel és együttműködés. 

 

Az állami-önkormányzati és a non-profit szférák együttműködéséből  olyan kölcsönösségnek 

kell kialakulnia, melynek során  közös tervek készülnek, a közös kinyilatkoztatások is 

nagyobb súlyúak a társadalom irányába, ez által nagyobb teret és lehetőséget nyernek a 

projektet megvalósításához. A kölcsönösségnek olyan szinergiát kell teremtenie a szereplők 

között, ahol mind a humán, mind az anyagi, időbeni ráfordítások a lehető leghatékonyabb 

eredményeket hozzák. Egy olyan környezetet kell teremteni, amelyben minden fél érdekelt az 

együttműködésben, tehát a partnerség, illetve a közös munka olyan eredményekkel jár, 

amelyek szolgálják mind az önkormányzat, mind a civil szervezetek érdekeit, tevékenységeit. 

Ezért szükséges megvizsgálni, hogy milyen érdeke fűződne például az önkormányzatoknak a 

településfejlesztésben a civil szervezetekkel történő együttműködésre? Amennyiben a 

településfejlesztés olyan irányt mutat - vagyis a fejlesztések olyan közösségi érdekeket 

szolgálnak és segítenek -, amelyet a településfejlesztésben részt vevő civil szervezetek 

képviselnek, akkor az önkormányzati munka még inkább legitimitást nyerhet.  

 

A civil szektor csakis úgy képes eredményesen részt venni a településfejlesztésben, hogyha 

specializálódik, illetve a specializálódásra hálózatokat épít. Ma még nem alakult ki 

Magyarországon a civil szervezetek hatékony képviseletének intézménye, amelyet csakis 
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hatékony civil szerveződéseken keresztül lehet megvalósítani. A cél, hogy a civil szervezetek 

munkája hatékonyabbá váljon, amely hatékonyság partnerségeken keresztül növelhető, amely 

során célirányosabban lépnek fel közös, erősebb érdekképviselettel. A hatékonyság továbbá a 

döntéshozatalban történő részvétellel növelhető, illetve váltható valóra. Mindehhez a civil 

szervezeteknek, illetve a fórumoknak önálló stratégiát, illetve munkatervet kell készíteniük 

pontos feladat-, és célmeghatározással.  

 

Az önkormányzattal történő együttműködés során elengedhetetlen, hogy olyan gyakorlat 

alakuljon ki, amelyben az önkormányzat időben és hiánytalanul elküldi azokat a 

településfejlesztéssel kapcsolatos anyagokat, amelyekhez a civil szervezeteknek bármilyen 

érdeke is fűződik, amellyel a civil szervezetek lehetőséget kaphatnak a szakanyag 

véleményezésére. A döntések előkészítésében a civil szervezetek ily módon tudnának részt 

venni, illetve így tudnak bekapcsolódni a véleményezésbe.  

 

A településfejlesztés területén több irányból is kialakítható az együttműködés az 

önkormányzatok és a civil szervezetek között. Egy részről, mivel a civil szervezetek egyéni és 

közösségi érdekeket képviselnek, részvételük és együttműködésük a tervezés során hozzájárul 

ahhoz, hogy az önkormányzat megismerje a közügyeket, illetve, hogy képes legyen ezeknek 

megfelelően stratégiai döntéseket hozni, amely nagyban hozzájárul a közszolgáltatások 

stratégiai fejlesztéséhez. Más részről létrehoz egy újfajta – magasabb színvonalú - 

közszolgáltatást. Mindezekhez intézményesített csatornákat kell kialakítania az 

önkormányzatnak, amelyek megtörténhetnek rendszeres fórumokon, illetve fókuszcsoport 

beszélgetéseken keresztül, de lehetnek ezek különféle médiumokon keresztül is, amelyeken 

keresztül kikéri az önkormányzat a civil szervezetek véleményét. A közszolgáltatások 

területén, így a településfejlesztésben is a tevékenységek színvonala nagyban fejleszthető, 

amennyiben a szervezet javítja a tájékoztatás folyamatát a tervezésről, a döntésekről. A civil 

fórum biztosít a szervezeteknek egy csatornát, amely segíti a szükséges kommunikáció 

megteremtését. A civil társadalom rendelkezik mindazon helyi ismeretekkel, amelyek 

szükségesek a helyzetelemzéshez, illetve a stratégiák kialakításához. A civil fórum által 

delegált egy főt azonban sokszor kevésnek ítélik meg ahhoz, hogy érvényre tudja juttatni a 

civilek által képviselt érdekeket, véleményeket, így a kialakult intézményrendszer mellett a 

megfelelő személyi feltételeket is meg kell teremteni.  
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Vitathatnánk, hogy a civil szféra nem érett és nem elég erős ahhoz, hogy részt vegyen a 

településfejlesztés döntéseiben, mégis amennyiben minden érv amellett szól, hogy egy 

bizonyos feladatot a civil szféra hatékonyabban képes ellátni, akkor igenis szükséges a civil 

szféra bevonása, mert a hatékonyság növelése mellett a civil szféra bevonása növeli a 

települést érintő döntések demokratikus voltát, így egy közvetlenebb demokrácia kialakítása 

iránti törekvést takar a település önkormányzata részéről. Ezért a civil szféra bevonása a 

településfejlesztés területén erősítendő, hiszen több feladat állami, önkormányzati feladatként 

nem végezhető el. A civil szervezetek képesek a területfejlesztéshez újabb forrásokat 

felkutatni és azokat bevonni, illetve képesek mozgósítani a lakosságot, amellyel nem csupán a 

területfejlesztési programok, de a civil szervezetek is legitimitást nyerhetnek a településen. 

Ezért elsőként erősíteni kell a bizalmat a civil szektor irányába, mert sokszor sokhelyütt 

megkérdőjelezik létjogosultságukat, hozzáértésüket, tevékenységük fontosságát, illetve 

társadalmi hasznosságukat.  

 

Mivel a településfejlesztésnek erős a politikai dimenziója, ezért az önkormányzatnak 

tudatosan kell kialakítania a mechanizmusokat arra vonatkozóan, hogy ki hogyan vegyen 

részt a településfejlesztésben, a döntések meghozatalába mely csoportokat hogyan vonja be, 

mire alapozza a közösségi célok megfogalmazását, hogyan rendeljen hozzájuk erőforrásokat, 

és hogy milyen szerepet szenteljen mindebben a civil szférának, hiszen a részvétel, az 

információ mind nélkülözhetetlen elemei a sikeres együttműködésnek.  

 

A kölcsönösségen és nyitottságon alapuló együttműködés megnövelné a kilátásokat a felelős 

civil szervezetek megerősödésére, amely csökkentené az egyes átadott funkciók, feladatok 

körüli bizonytalanságot és egyéb lehetséges negatív következményeket, ami elsődleges, 

hiszen a közszolgáltatások csakis úgy javíthatóak, amennyiben a közfeladatok megosztása 

optimális az egyes szférák között, szemben a túlméretezett önkormányzati, illetve állami 

feladatkoncentrációval.  

 

A változó gazdasági, politikai és társadalmi környezet hívja életre a kormányokat, így az 

önkormányzatokat is, hogy együttműködjenek a piaccal, valamint a civil társadalommal. Ezért 

olyan együttműködést kíván mindez a változás magával hozni, amely által a 

közszolgáltatások színvonala jelentős javulást érhet el. Mindez akkor teremthető meg, 

amennyiben hatékony és egymást támogató partnerség jön létre az önkormányzatok, a piac és 

a civil szervezetek részéről. E három szereplő közszolgáltatások területén történő 
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együttműködése olyan egyensúly megteremtését hivatott szolgálni, amely igazodik a 21. 

század politikai, gazdasági, társadalmi folyamataihoz. Az államnak továbbra is központi a 

szerepe, mégis szükséges, hogy delegáljon minden olyan funkciót, amelyet a piac vagy a civil 

szféra hatékonyabban képes ellátni. Mindehhez szükséges a magán- és civilszféra igényeinek 

és érdekeinek az elemzése, az érdekeik egyeztetése, hogy oly módon és mértékben kerüljenek 

bevonásra a fejlesztések során, hogy mindez pozitívan járuljon hozzá mind az önkormányzat 

mind a bevont szereplők érdekeihez.  

 

 

6.3. Versenyképesség kialakítása – stratégiaalkotás 

 
„Nincsen sikeres tevékenység elfogadott cél nélkül.” 

(Garamhegyi, 2000) 
 

 
 

A marketingorientált városfejlesztési modell elvei csakis abban az esetben megvalósíthatóak, 

amennyiben a település rendelkezik fejlesztési koncepcióval. Egy olyan stratégiai tervre van 

szükség, amely nem csak az önkormányzat, hanem a lakosság, a gazdasági, társadalmi, 

közösségi szereplők részéről is elfogadásra talál. Ezért kulcsfontosságú, hogy a település 

minden - a település életére nézve fontos - szereplője ismerje és részese legyen a tervnek, 

ezért a település terveiben a lakosság legszélesebb köreinek a véleményét és igényeit kell 

megjeleníteni, amelyhez elengedhetetlen az előző fejezetben tárgyalt érdekegyeztetés és 

elemzés, hiszen a marketingorientált városfejlesztés tevékenység sikere az átfogó elemzésre 

támaszkodó, tudatos stratégiai tervben rejlik.8  

                                                
8 Kérdőív vonatkozó kérdése: 10. kérdés –  

10. Részt vesznek-e a következő csoportok a településfejlesztési dokumentumok elkészítésében?A. Önkormányzat / B. Lakosság / C. helyi 

kis- és középvállalkozások / D. Termelőszövetkezetek / E. Szolgáltató szervezetek / F. Hazai befektetők / G. Külföldi befektetők / H. 

Hivatalok / I. Regionális fejlesztési tanács / J. Települési fejlesztési tanács / K. Vállalkozásfejlesztési ügynökség / L. Turisztikai intézmények 

Jólét 
 

Versenyképes város 

Elemzés és 
érdekegyeztetés 

Egyéni- és közösségi 
érdekek összehangolása 

Stratégiaalkotás 
Célcsoportok igényeire 
épülő fejlesztési terv 

Végrehajtás 
Személyi- és intézményi 

háttér kialakítása 

Kommunikáció 
Város és 

önkormányzat 
megjelenítése 
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A településnek rendelkeznie kell önálló szemlélettel a település jövőjét, fejlesztését illetően, 

amelyet a fejlesztési koncepciónak kell tartalmaznia. A koncepció különböző stratégiákat 

tartalmaz, amelyek elkülönülő programokból állnak. 

 

35. ábra: Területfejlesztési tervezés és a marketing kapcsolata 
(Forrás: Piskóti, 2007) 

 
 

A stratégiaalkotás során elsőként a településnek meg kell határoznia a célt, amit el szeretne 

érni a fejlesztési tevékenységével. Ehhez kell létrehozni magát a koncepciót, amelyhez hozzá 

kell rendelni a stratégiákat és programokat, amelyek meghatározzák azokat a területeket, 

amelyekre koncentrálni kíván, illetve amelyekre koncentrálni kívánja az erőforrásait. A 

stratégia fő területe lehet egy funkció, azaz egy települési feladat (például régióközponti 

szerep), vagy egy technológia elsajátítása, lehet egy vevőcsoport, így egy fogyasztói csoportra 

történő koncentrálás, vagy egy régióra történő figyelés is.  

 

Attól függően, hogy a város marketingpolitikája létező vagy új fogyasztókra, illetve a területi 

adottságok megtartására vagy fejlesztésére irányul, négy különféle politika közül választhat az 

önkormányzat. Így a város részéről lehetséges egy konszolidációs politika, amelynek 

középpontjában a létező fogyasztók igényei állnak, és célja a terület adottságainak megtartása. 

Amennyiben a várospolitika az új fogyasztókra koncentrál, valamint meg kívánja tartani a 

területi adottságait, akkor egy expanziós politikáról beszélhetünk, míg a területi adottságok 
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fejlesztése esetén a létező fogyasztók megcélzásakor minőségfejlesztő politikára van szükség. 

A diverzifikációs politika a területi adottságok fejlesztését és az új fogyasztókat célozza meg.  

 

16. Táblázat: Marketingpolitika 
(Forrás: Ashworth, 1988) 

 

 
  

Amint a termék piaci alapstratégiai választási mátrixa is mutatja, a stratégiai marketingnek 

pontosan meg kell határoznia a fejlesztési célját, amellyel biztosítható a piaci helyzet egy 

konszolidációs politika révén, vagy a piac fejlesztése egy expanziós politikával, a termék 

fejlesztése egy minőségfejlesztő politika által, illetve új fogyasztók megnyerése új piacon a 

diverzifikáción keresztül. Természetesen, a választott stratégia nagyban függ a településen 

rendelkezésére álló lehetőségek mértékétől, mégis el kell dönteni, hogy képes-e a város mind 

a piacot, mind a termékét fejleszteni; így van-e a lehetősége diverzifikációs politikát folytatni, 

amely során egy átfogó stratégiára és újrapozícionálásra van szükség, vagy csupán növelni 

kívánja a jelenlegi fogyasztóinak a részvételét a közügyekben, vagy erősíteni szeretné az 

identitástudatot és elkötelezettséget.  

 

A stratégiai irányt követően a piaclefedési stratégia a következő lépés, amely során az 

önkormányzatnak el kell döntenie, hogy a fogyasztók milyen széles rétegét célozza meg. 

Lehetséges a teljes piac lefedése, illetve a szűk piacok irányába történő stratégia kialakítása is. 

Az időstratégia vonatkozásában a fejlesztések időbeli kijelölését, illetve a versenytársak 

lépéseihez való időbeli viszont kell meghatároznia a településnek. A versenyelőny stratégia a 

településnek a település erősségein, lehetőségeink keresztül történő stratégiai tervezést és 

megvalósítást takarja. 

 

A versenyelőnyöket és versenyhátrányokat számba véve öt szint különíthető el a települések 

versenyképességének vizsgálata során. A legmagasabb szinten azon városok helyezkednek el, 

amelyek egy vagy több jelentős előnnyel rendelkeznek. A második szintet azok a települések 

foglalják el, amelyeknek olyan sok kis előnyük van, hogy azokból kialakítható egy jelentős 

 
Létező termék 

 
Új termék 

 
Létező piac 
 

Konszolidációs politika – piacnyerés Minőségfejlesztő politika – termékfejlesztés  

Új piacok Expanziós politika – piacfejlesztés  Diverzifikációs politika – Új fogyasztók 
elnyerése  
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versenyelőny. A következő szint azoké a településeké, akiknél az előny látszik, de nem 

felismerhető vagy nem kiaknázható. A negyedik szinten nincsen egyáltalán megjeleníthető 

versenyelőny a településen, majd a legalsó szinten azon települések helyezkednek el, 

amelyekben csupán versenyhátrány van jelen a város mérete, rossz imázsa, rugalmatlansága 

okán. Mindezeket ábrázolva:  
 

17. Táblázat: Versenyelőnyök szintjei 

 (Forrás: Davidson, 1987) 
 

Versenyelőny típusa Példák 
Egy vagy több jelentős előny Gazdaságilag fejlett és fejlődő és természeti kincsekben gazdag 

Sok kis előny Rendezett városi környezet, turisztikai értékek közelsége, megfelelő 
vendéglátó egységek 

Előny látszik, de nem felismerhető Gyógyvíz, de nincs mellette megfelelő vendéglátás, illetve egyéb 
szolgáltatások 

Nincs megjeleníthető versenyelőny Nincsenek turisztikai vonzerők, nincsenek új befektetők, nincsenek 
infrastrukturális fejlesztések, stb.  

Versenyhátrány Hanyatló város, elvándorlás, munkanélküliség 

  
 

Elmondható, hogy Magyarországon a települések jelentős része - főként az ország keleti felén 

- igen kevés versenyelőnnyel rendelkeznek, amelyek közül is igen csekély a tartós 

versenyelőny. Nincsenek speciális tényezők, amelyekre építeni lehetne, valamint a létező 

tényezők nem igénylik az innovációt, illetve nem létezik az a fajta kereslet, amely igényelné 

az innovációt.  

 

A versenyelőny stratégia után a piacbefolyásolási stratégiát kell kialakítania a településnek, 

amely azokat a stratégiákat tartalmazza, amellyel a kiválasztott piacon megjelenik az 

önkormányzat. Ezt követően a viselkedés stratégiát kell meghatároznia, amely lehet proaktív 

vagy akár a versenytársak lépéseit követő passzív is.  

 

A stratégiaalkotástól, illetve a stratégiában található fejlesztési, ütemezési és kommunikációs 

stratégiáktól függ a város fejlődésének sikeressége. A stratégiákat alkotó fejlesztési program 

megtervezése az egyik legfontosabb stratégiai pont a város életében, hiszen a fogyasztók 

igényeihez mérten kialakított termék teszi lehetővé a város céljainak elérését, azaz egy 

fenntartható, sikeres város létrejöttét és fenntartását.  
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Ezért lényeges, hogy azon túl, hogy a település rendelkezzen érvényes településfejlesztési 

koncepcióval, a koncepció a településfejlesztés valamennyi meghatározó tématerületére 

kiterjedjen, illetve a település egészén túl kitérjen a különböző adottságú és érdekű 

településrészek eltérő irányú fejlesztésére is.9 A kérdőíves felmérés során megkérdezett 

települések 84 százaléka rendelkezik érvényes településfejlesztési koncepcióval.  

 

36. ábra: Települések érvényes településfejlesztési koncepcióval 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

83,4%

16,6%

Rendelkezik településfejlesztési koncepcióval Nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval

 
 
A koncepció tartalmát tekintve, a városok 34,9 százalékában a megkérdezettek úgy gondolják, 

hogy a koncepció a településfejlesztés valamennyi meghatározó területére kiterjed, közel 58 

százaléka úgy értékeli, hogy a koncepció a településrendezési terv kidolgozása keretében 

készült és döntően a településrendezés tématerületeivel foglalkozik. Csupán 7,1 százalékuk 

értékelte úgy, hogy a településfejlesztési koncepciójuk egy komplexebb célterv a város 

életében.  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
9 Kérdőív vonatkozó kérdései: 1-4. kérdés 

1. Van-e a településnek érvényes településfejlesztési koncepciója? 1. Van / 2. Nincs 

2. Mi mondható el a településfejlesztési koncepció tartalmáról? 1. A koncepció a településrendezési terv kidolgozása keretében készült, és 

döntően azokkal a tématerületekkel foglalkozik, amelyek a településrendezés eszközeivel befolyásolhatók. / 2. Ennél komplexebb / A 

koncepció a településfejlesztés valamennyi meghatározó tématerületére kiterjed 

3. Mi mondható el a településfejlesztési koncepció hatóköréről? 1. A településfejlesztési koncepció a település egészére vonatkozik / 2. A 

településfejlesztési koncepció a fentieken túl kitér a különböző adottságú és érdekű településrészek eltérő irányú fejlesztésére is  

4. Mi mondható el a településfejlesztési koncepció jellegéről? 1. Településfejlesztési stratégia/ 2. Hagyományos koncepció / 3. A kettő együtt 

/ 4. A településfejlesztési koncepcióhoz program illetve cselekvési terv, ütemezett program is kapcsolódik 
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37. ábra: Települések fejlesztési koncepcióinak tartalma 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

58,00%

7,10%

34,90%

A koncepció a településrendezési terv kidolgozása keretében készült, és döntően azokkal a
tématerületekkel foglalkozik, amelyek a településrendezés eszközeivel befolyásolhatók.
Ennél komplexebb

A koncepció a településfejlesztés valamennyi meghatározó tématerületére kiterjed
 

 
A fejlesztési terv hatókörét tekintve 66,3 százaléka a válaszadóknak úgy értékeli, hogy  a 

településfejlesztési koncepció a település egészére vonatkozik és csupán 33,7 százalékuk 

gondolja úgy, hogy a koncepció ezen felül kitér a különböző adottságú és érdekű 

településrészek eltérő irányú fejlesztésére. A marketingorientált városfejlesztés esetében 

fontos a központ és periféria külön-külön történő elemzése, tehát a stratégia kialakításánál a 

különböző városrészek termék-életciklusainak a figyelembe vétele. 

 
38. ábra: Települések fejlesztési koncepcióinak hatóköre 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

66,30%

33,70%

A településfejlesztési koncepció a település egészére vonatkozik

A településfejlesztési koncepció a fentieken túl kitér a különböző adottságú és érdekű
településrészek eltérő irányú fejlesztésére is

 
 
 

A koncepció jellegét tekintve pedig 18,0 százaléka a válaszadóknak településfejlesztési 

stratégiaként, 30,9 százalékuk hagyományos koncepcióként értékeli a koncepciót, és csupán 
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kevesebb, mint 20%-uk válaszolta, hogy a településfejlesztési koncepcióhoz cselekvési terv és 

ütemezett programterv is kapcsolódik.  

 
39. ábra: Települések fejlesztési koncepcióinak jellege 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
18,00%

30,90%31,60%

19,50%

Településfejlesztési stratégia

Hagyományos koncepció

A kettő együtt

A településfejlesztési koncepcióhoz program illetve cselekvési terv, ütemezett program is kapcsolódik
 

 

Ahogyan már említésre került, a hatékony döntések meghozatalához elengedhetetlen az 

alapos elemzés és tervezés, hiszen csakis általa tud a város egy olyan koncepciót kidolgozni, 

amely képes megőrizni, illetve javítani a település versenyképességét, illetve általa képes 

rugalmasan alkalmazkodni a környezetbeli változásokhoz és integráltam kezelni a problémáit. 

A társadalomban és a városban történő fejlődéseket oly módon kell tudnia irányítani és 

befolyásolni, hogy azok az ott élők jólétét szolgálják. Amiért kiemelkedő fontosságú a 

koncepció, mert lehetővé teszi a jövőre vonatkozó helyes döntések meghozatalát, így a város 

optimális fejlődését. A kontinuitás egy kulcsszó lehet a fejlesztések és fejlesztési 

tevékenységek szempontjából, ezért lényeges volna a település életében, hogy a fejlesztési 

tervek minél hosszabb periódust öleljenek fel. A koncepciók ezen aspektusa elmondható, 

hogy komoly hiátust szenved Magyarországon.  

 

Olyan stratégiákat kell készítenie és megvalósítania a városnak, amely munkahelyeket teremt, 

csökkenti a munkanélküliséget, csökkenti a városokban megtalálható demográfiai nyomást, 

segíti az erőforrások hatékony felhasználását, hozzájárul a gazdasági, társadalmi kulturális 

különbségek mérséklődéséhez, illetve támogatja a különféle kultúrákat és védi a környezet, 

stb. (Faragó, 1987) 
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Érzékelhető, hogy a város fejlesztési koncepciója a leglátványosabb eleme a település 

fejlesztési tevékenységének, ezért egy olyan erős és megnyerő stratégiákra van szükség, 

amely képes elhitetni a fogyasztók kiválasztott szegmenseivel, hogy a város képes a 

társadalmilag felelős fejlesztések véghezvitelére, illetve a fogyasztók számára kedvező 

változtatások teljesítésére. Mindehhez, a stratégiát minél inkább marketingorientált 

funkcióknak kell megfeleltetni, tehát elemeit minél inkább közelebb kell vinni a piachoz, a 

piac elvárásaihoz. Itt nem csupán a fogyasztók igényeinek a megszólításáról van szó, hanem a 

városi stratégiát megjelenítő kommunikációs tervről és tevékenységről, a városi vezetés 

jelenlétéről, láthatóságáról, stb.  

 

A következő ábra részletesen mutatja be, hogy a települések milyen százalékban vonnak be 

kiválasztott szegmenseket, így például a kérdőíves felmérés során a települések 81,5 

százaléka vonja be a lakosságot a fejlesztési koncepciók elkészítésébe. „A hatékony 

városmarketing egyik szükséges ismérve, hogy képes szimultán vizsgálni egy adott települést, 

mint termék térbeli és funkcionális szerkezetét, azonosítható használóinak, mint fogyasztóknak 

az egyes tulajdonságait, piaci viselkedését és szükségleteit.” (Ashworth, 1997) 

 

40. ábra: Településfejlesztési dokumentumok előkészítésében résztvevő csoportok 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Továbbá, a települések 44,8 százaléka egyeztet mind a lakosság, a gazdasági szereplők és a 

civil szervezetek csoportjaival a településfejlesztési dokumentum elkészítésekor.10 

 

41. ábra: Településfejlesztési dokumentumok elkészítésekor történő egyeztetések 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A koncepció a lakosság és az érintett gazdasági szereplők illetve civil szervezetek érdemi részvételével készült
A dokumentum a lakossággal és az érintett szereplőkkel is egyeztetett
A dokumentum a lakossággal egyeztetett
A dokumentum a gazdasági szereplőkkel egyeztetett
A dokumentum a lakossági és gazdasági szereplőkkel formálisan egyeztetett
Nem történt érdemi egyeztetés

 
 
 

Amennyiben mindezt felbontjuk a települések nagysága szerint, akkor tapasztalható, hogy a 

44,8%-ból több mint fele az 5000 főnél kisebb településeket takarja, míg 14%-uk az 5000 és 

10000 fő közötti településeket, 19%-uk a 10000 és 30000 fő közötti, és 14%-uk a 30000 fő 

feletti településeket. A másik részről, 93% azon települések aránya az 5000 fő alatti lakosú 

települések közül, ahol nem történik érdemi egyeztetés a településfejlesztési dokumentum 

elkészítésekor.  

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Kérdőív vonatkozó kérdése: 14. kérdés –  

14. Milyen egyeztetések történtek a településfejlesztési dokumentum elkészítésekor? 1. A koncepció a lakosság és az érintett gazdasági 

szereplők illetve civil szervezetek érdemi részvételével készült / 2. A dokumentum a lakossággal és az érintett szereplőkkel is egyeztetett / 3. 

A dokumentum a lakossággal egyeztetett / 4. A dokumentum a gazdasági szereplőkkel egyeztetett / 5. A dokumentum a lakossági és 

gazdasági szereplőkkel formálisan egyeztetett / 6. Nem történt érdemi egyeztetés 
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18. Táblázat: Településfejlesztési dokumentumok elkészítésekor történő egyeztetések 
településnagyság szerint 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

 Állandó népesség 2003    
 5000- 5 000 - 10 000 10 000 - 30 000 30 000+ Összesen 
A dokumentum a gazdasági szereplőkkel 
egyeztetett 0% 100% 0% 0% 100% 
A dokumentum a lakossággal egyeztetett 95% 5% 0% 0% 100% 
A dokumentum a lakossággal és az 
érintett szereplőkkel is egyeztetett 46% 28% 12% 14% 100% 
A dokumentum a lakossági és gazdasági 
szereplőkkel formálisan egyeztetett 56% 15% 19% 11% 100% 
A koncepció a lakosság és az érintett 
gazdasági szereplők illetve civil 
szervezetek érdemi részvételével készült 53% 14% 19% 14% 100% 
Nem történt érdemi egyeztetés 93% 0% 7% 0% 100% 
Összesen 57% 15% 16% 13% 100% 
  

 

A településfejlesztési célok megvalósulását legerőteljesebben a polgármester, az 

önkormányzat bizottságai és a helyi gazdasági érdekek befolyásolják a megkérdezett 

települések esetében, míg legkevésbé a lobbycsoportok és civil szervezetek. Kiválasztva az 

egyik legkevésbé bevont csoportot megállapítható, hogy a civil szervezetek 

településfejlesztési célok meghatározásában betöltött szerepe és a településnagyság között 

igen erős kapcsolat tapasztalható. Ezzel párhuzamosan a településfejlesztési döntések 

meghozatalában is leginkább a polgármester és az önkormányzat szakértői vesznek részt, 

illetve a lakosság. Legkevésbé ismét a civil szervezeteket és lobbycsoportokat jelölték meg a 

megkérdezettek.11 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Kérdőív vonatkozó kérdése: 29. és 30. kérdés 

29. Kik és milyen erőteljesen befolyásolják a településfejlesztési célok meghatározását? A. Országos politika / B. Helyi politikai érdekek / C. 

Helyi gazdasági érdekek / D. Az önkormányzat bizottságai, szakértői / E. Polgármester / F. Lobbycsoportok, érdekcsoportok / G. Civil 

szervezetek / H. Lakosság 

30. Kik és milyen erőteljesen befolyásolják a településfejlesztési döntéseket? A. Országos politika / B. Helyi politikai érdekek / C. Helyi 

gazdasági érdekek / D. Az önkormányzat bizottságai, szakértői / E. Polgármester / F. Lobbycsoportok, érdekcsoportok / G. Civil szervezetek 

/ H. Lakosság 
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42. ábra: Településfejlesztési célok meghatározásában résztvevő érdekek / csoportok 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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19. Táblázat: Civil szervezetek befolyásolja a településfejlesztési célok meghatározásában 
településnagyság szerint 

(Forrás: MKI, 2006) 
 Település nagysága Összesen 

  
200 
alatt 

201-
500 

501-
1500 

1501-
5000 

5001-
10000 

10001-
30000 

30001-
50000 

50000 
felett   

Civil 
szervezetek 
szerepe 7,5% 23,9% 28,4% 14,9% 10,4% 11,9% 1,5% 1,5% 100,0% 

nem 
gyakorol 

rájuk 
befolyást Település 

nagysága 62,5% 53,3% 30,6% 15,4% 15,6% 16,7% 5,0% 5,3% 22,6% 
Civil 
szervezetek 
szerepe 1,7% 6,1% 15,5% 21,5% 17,1% 19,9% 9,9% 8,3% 100,0% 

bizonyos 
befolyást 
gyakorol Település 

nagysága 37,5% 36,7% 45,2% 60,0% 68,9% 75,0% 90,0% 78,9% 60,9% 
Civil 
szervezetek 
szerepe 0,0% 6,1% 30,6% 32,7% 14,3% 8,2% 2,0% 6,1% 100,0% 

erőteljes 
befolyást 
gyakorol Település 

nagysága 0,0% 10,0% 24,2% 24,6% 15,6% 8,3% 5,0% 15,8% 16,5% 
Civil 
szervezetek 
szerepe 2,7% 10,1% 20,9% 21,9% 15,2% 16,2% 6,7% 6,4% 100,0% Összesen 
Település 
nagysága 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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43. ábra: Településfejlesztési döntésekben résztvevő érdekek / csoportok 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A város stratégiáját különféle funkciókra kell felépíteni; így gazdaságfejlesztés, közlekedés 

fejlesztése, turizmus, stb., tehát meg kell pontosan határoznia az önkormányzatnak azokat a 

stratégiai területeket, amelyeket leginkább fejleszteni kíván. Ilyen fejlesztési célok lehetnek 

még a környezetvédelem, humán erőforrás fejlesztés, közszolgáltatások fejlesztése, 

önkormányzati beruházások, vagyongazdálkodás, vagy a kereskedelemfejlesztés. Céljuk 

minden esetben a település kínálatának tervszerű és tudatos alakítása.12 (Piskóti, 2002)  

 

Kiemelve a gazdaságfejlesztés területét a programnak, az „általános térség- és 

településfejlődési törekvések, életszínvonal növelése mellett, mint a piaci kudarcok számának 

csökkentésére és az induló vállalkozások támogatására irányuló tevékenységeket” kell 

segítenie, hiszen a gazdaság versenyképessége elsősorban a mikroszintű, vállalkozási 

fejlődésben, a vállalkozások alkalmazkodásában” mutatkozik meg. (Piskóti, 2006) Mindezen 

sikeresség érdekében a Pólus-stratégiának kell a fejlesztési irányok meghatározásával a 

vállalkozások innovációs készségét növelnie és támogatnia.  

                                                
12 Kérdőív vonatkozó kérdése: 7. kérdés 

7. A településfejlesztési koncepció elfogadását követően (vagy attól függetlenül) készültek-e a település fejlesztését befolyásoló 

szakági/ágazati koncepciók/programok az alábbi területeken? A. Gazdaságfejlesztés / B. Közlekedésfejlesztés / C. Intézményhálózat 

fejlesztése / D. Oktatásfejlesztés / E. Egészségügyi fejlesztés / F. Környezetvédelem / G. Infrastrukturális fejlesztés / H. Informatikai 

fejlesztés / I. Településmarketing / J. Egyéb 
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20. Táblázat: Pólus-stratégia alapelvek 
(Forrás: Piskóti, 2006) 

 
 tudásalapú, innováció-orientált gazdaságfejlesztés 
 versenyképes struktúra, hatékonyság és foglalkoztatás a célrendszerben 
 a régióközpont városra koncentráló, de regionális hatású program 
 a vállalkozásokat, a gazdaság közvetlen szereplőit hozza helyzetbe a versenyben, a 

piacaikon való fellépésükben 
 egyetem, kutatóintézeti és vállalkozói K+F bázisok, fejlesztésük, keresletorientált 

együttműködésük kiemelt jelentősége 
 kereslet- és kínálatorientált területfejlesztési megoldások szükségszerű kombinálása 

az országos, regionális és helyi stratégiákkal, programokkal összhangban 
 ipari és technológiai típusú stratégia célszerű ötvözése 
 K+F és gazdasági területi prioritások megfogalmazása 
 olyan gazdaságfejlesztési mechanizmus és együttműködési rendszer kialakítása, mely 

keretet képez, s segíti a vállalkozások folyamatos megújulását, versenyképességük 
megőrzését 

 
 
Összefoglalóan elmondható, hogy a sikeres gazdaságfejlesztési programnak minden esetben a 

tőkebevonásra, az info-kommunikációs technológiákra, az innováció-orientált fejlesztésekre, 

illetve a térségben működő kis-, és középvállalkozásokra kell koncentrálnia.  

 

A megkérdezett településeken, a településfejlesztési koncepció elfogadását követően a 

települések 28,6%-ában készült gazdaságfejlesztési koncepció, illetve a legmagasabb 

arányban oktatásfejlesztési és környezetvédelmi koncepció készült a településeken.  

 

44. ábra: Települések fejlesztési terveiket kiegészítő ágazati programok 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

28,60%

37,20%

38,40%

45,50%

36,50%

57,80%

39,70%

20,40%

34,30%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Gazdaságfejlesztési koncepció

Közlekedésfejlesztési koncepció

Intézményhálózat fejlesztéséről koncepció

Oktatásfejlesztési koncepció

Egészségügyi fejlesztési koncepció

Környezetvédelmi koncepció

Infrastrukturális fejlesztési koncepció

Településmarketing koncepció

Informatikai fejlesztési koncepció

 



  

 107 

 

Mindehhez, a településeknek pontosan fel kell mérniük a jelenlegi helyzetüket, hogy egy 

pontos és vágyott jövőképet tudjanak felvázolni maguknak. Ennek a jövőképnek egy utat kell 

mutatnia a fejlődés irányába – egy olyan fejlődés felé, ami vonzó a különböző célcsoportok 

számára; így amelyet magukénak éreznek és amelyben részt kívánnak venni maguk is. A 

felmérés alapján a települések 83,4 százaléka rendelkezik konkrét jövőképpel.13 

 

45. ábra: Települések jövőképei 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

83,4%
0,0%

16,6%

igen, egy van igen, több van nincsen
 

 

A célterületeken és jövőképen túl, kiemelkedő fontosságú az elemzés során meghatározott 

célcsoportok igényeire megfogalmazott fejlesztési elképzelések beillesztése a stratégiába. A 

célcsoportok igényei különböző formákban jelenhetnek meg a stratégiában; így különféle 

támogatásokkal, gazdag programválasztékkal, stb. élhet az önkormányzat, amelyek egy-egy 

csoport problémáira, igényeire szolgál válaszként. A marketingelmélet szerint a szervezeti 

célok sikere függ a célpiac igényeinek a helyes meghatározásától, és a versenytársakénál 

nagyobb elégedettség biztosításától. A társadalmi marketing teória még mindehhez 

hozzáteszi, hogy mindezt az elégedettséget olyan formában kell eljuttatni a célpiachoz, hogy 

ez megtartsa, illetve lehetőség szerint növelje a társadalmi jólétet az adott településen, 

területen, ezért, a települési stratégiában a fogyasztók igényeihez igazított termék- és 

szolgáltatásportfoliót kell megjelenítenie az önkormányzatnak. (Kotler, 1999) 

 

A felmért települések körében a lakosság, helyi kis- és középvállalkozások és oktatási 

intézmények jelennek meg leggyakrabban mint célcsoport a fejlesztési tervekben, illetve a 

                                                
13 Kérdőív vonatkozó kérdése: 8. kérdés –  

8. Van-e konkrét jövőképe a településnek? 1. Igen, van egy / 2. Igen, több is van / 3. Nincs 
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lakosság, oktatási-, egészségügyi- és kulturális intézmények konkrét igényeire fogalmaznak 

meg leginkább fejlesztéseket az önkormányzatok.14 

 

46. ábra: Fejlesztési tervben megjelenített célszegmensek, illetve a célszegmensek igényeire 
megfogalmazott fejlesztések köre 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
 

Az önkormányzatnak elsőként a stratégiai terv kidolgozásánál kell meghatároznia a 

küldetését, illetve küldetésének céljait. A célok eltérőek lehetnek a város nagyságától, 

történelmi, gazdasági szerepétől függően. Erősebb kompetenciával rendelkező városok 

                                                
14 Kérdőív vonatkozó kérdései: 41-42. kérdések –  

41. A fejlesztési tervben célszegmensként jelennek-e meg az alábbi csoportok? A. Állandó lakosság / B. Ideiglenes lakosság / C. Potenciális 

lakosság / D. Helyi kis- és középvállalkozások / E. Termelő szervezetek / F. Szolgáltató szervezetek / G. Hazai befektetők / H. Külföldi 

befektetők / I. Belföldi turisták / J. Üzleti céllal utazók / K. Hivatalok / L. Pártok / M. Nemzetközi szakmai szerveztek / N. Oktatási 

intézmények / O. Egészségügyi intézmények / P. Kulturális intézmények / Q. Non-profit szervezetek / R. Kamarák / S. Egyházak 

42.  Van-e olyan fejlesztés a dokumentumokban, amely kifejezetten ezen csoport igényeire válaszként fogalmazódott meg? A. Állandó 

lakosság / B. Ideiglenes lakosság / C. Potenciális lakosság / D. Helyi kis- és középvállalkozások / E. Termelő szervezetek / F. Szolgáltató 

szervezetek / G. Hazai befektetők / H. Külföldi befektetők / I. Belföldi turisták / J. Üzleti céllal utazók / K. Hivatalok / L. Pártok / M. 

Nemzetközi szakmai szerveztek / N. Oktatási intézmények / O. Egészségügyi intézmények / P. Kulturális intézmények / Q. Non-profit 

szervezetek / R. Kamarák / S. Egyházak 
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számára egyértelműen az újabb fogyasztók megnyerése, míg a gyengébbek esetében a 

hanyatlás megakadályozása a cél. Így, a stratégiában olyan fejlesztési terveket kell 

meghatározni, amelyek a kiválasztott célszegmenseket vonzzák; például fiatal, szakképzett 

emberek, gyermekes családok vonzásához - amely egy település életében az egyik 

legfontosabb erőforrás - megfelelő életkörülményeket, egészségügyi szolgáltatásokat, 

gyermekjóléti és oktatási szolgáltatásokat, szórakozási és rekreációs lehetőségeket, jó 

közlekedési feltételeket kell teremteni.  

 

A termékfejlesztésnél a városnak tisztában kell lennie, hogy mikor és milyen újításokra van 

szüksége annak érdekében, hogy feltétlen elkerülje a hanyatlást. Mindehhez szükséges a 

település életciklusának vizsgálata, hiszen az életciklusnak közvetlen hatása lehet a 

versenyképességre, mert a fogyasztók igényeihez, illetve a környezeti változásokhoz mérten a 

városnak is fejlődnie és változnia kell, szem előtt tartva a konzisztenciát, a hitelességet, a 

versenyelőnyt, illetve a tudatosságot. A termékek életciklusa hat nagy szakaszra osztható 

általában, amelyekből a városok piacán igazán öt értelmezhető. A piaci bevezetés az a 

szakasz, amikor a város megjelenik a piacon a fogyasztók előtt, míg a második szakaszban 

erőteljes piaci fejlődés megy végbe, melynek során új igényeket, kívánalmakat képes 

kielégíteni a település. A turbulens verseny szakaszban a termékfejlesztés helyett a fogyasztók 

megnyerésére koncentrál a város, majd az érettség-telítettség szakaszban állandósul a termék, 

így ekkorra alakul ki a bizalom a fogyasztók részéről a város irányába. Ez az a szakasz, ahol a 

városnak meg kell fogalmaznia a fejlődés útvonalát, hogy elkerülje a következő szakaszt, a 

hanyatlást. A városok esetében a termékfejlesztés megtestesülhet megannyi formában, így 

például infrastruktúrafejlesztésben, építészetben, de akár intézményi háttér megteremtésében, 

marketingtevékenységek összehangolásában, vonzó városkép kialakításában, vagy akár 

rendezvények lebonyolításában is.  
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47. ábra: A város valós vonzereje 
(Forrás: Kotler, 1999) 

 

                
 
 

Amennyiben a termékfejlesztés sikeres, akkor az ábrán a pirossal jelölt útra terelhető a város 

fejlődése. Ennek értelmében, új potenciális támogató szegmenseket képes vonzani a település, 

avagy képes új termékjellemzőket bevezetni. Mindez biztosítja a sikert a jelenlegi fogyasztók 

körében, ahogyan a marketingstratégia mátrix bemutatta. A hanyatlás szakaszban, a termék 

megújítása már sokkal nehezebb, mert eltávolodtak tőle a fogyasztók és nem bíznak már a 

városban. A stagnáló piaci lehetőségek, a csökkenő kereslet foglalkoztatási, strukturális 

feszültségekhez vezethet, amelyek gazdasági válsághoz vezethetnek a településen, míg a 

maradványkereslet a legutolsó szakasz, amely során a város polarizálódik, így csupán egy 

szűk szegmens támogatottságát élvezheti.  

 

Általánosan elmondható, hogy Magyarországon nem megfelelő minőségben készülnek 

településfejlesztési koncepciók, hiszen a településfejlesztésben az önkormányzatok szerepe 

jelentős, mégis nagyon fontos, hogy bevonja a társadalmi, gazdasági, civil szervezeteket, 

valamint a lakosságot is.  

 

Elmondható, hogy míg egyes települések egyáltalán nem, más települések pedig nem 

megfelelő rendezési tervvel és építési szabályzattal rendelkeznek. A településfejlesztési 

koncepciók esetében még nagyobb arányt képviselnek azok a települések, amelyeknek nincs, 

vagy nem megfelelő a koncepciójuk.  
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A koncepció elkészítésénél fontos, hogy összhangban legyen egyéb, létező programokkal és 

koncepciókkal. A következő ábra mutatatja be, hogy a települések milyen arányban 

használják fel a felsorolt programokat a tervezésükhöz.15 

 
48. ábra: Tervezéshez felhasznált dokumentumok 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Fontos, hogy a résztvevők között egy megfelelő egyensúly jöjjön létre; tehát érdekeik 

összehangoltan jelenjenek meg a fejlesztési stratégiában. Jellemző, hogy a településeken, 

illetve a térségben megjelenő befektetők határozzák meg a település fejlesztési irányát 

munkahelyteremtést ígérve. Így a befektető érdekei előtérbe helyezkednek a lakosság, a civil 

szervezetek, illetve egyéb csoportok érdekeinél, így az elfogadott településfejlesztési 

koncepciót figyelmen kívül hagyva, a településrendezési terveket a vállalkozók igényeihez 

alakítva. Előfordulhat az is, hogy az önkormányzat forrás híján megfinanszíroztatja a 

településrendezési terv elkészítését, amelyben természetszerűleg hangsúlyozottan szerepelnek 

a finanszírozó befektető vagy vállalkozó saját igényei.  

 

                                                
15 Kérdőív vonatkozó kérdése: 19. kérdés 

19. Felhasználják-e a tervezés során az alábbi dokumentumokat? A Felkészítő program a strukturális alapok felhasználására (SPP) / B. 

Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) / C. Országos Területfejlesztési Koncepció (OTFK) / D. Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) / 

E. Országos Területrendezési Terv (OTRT) / F. Kistérségi területfejlesztési koncepció / G. Megyei területfejlesztési koncepció / H. 

Regionális területfejlesztési koncepció 
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A felmérés szerint a települések 63,5 százaléka érzi úgy, hogy a magánszféra bevonása a 

településfejlesztés területén nagyon szükséges, illetve 71,4 százalékuknál jellemző a 

magánszféra bevonása. Ugyanakkor a civil szféra érdekeinek a figyelembe vétele a 

települések 6,0 százalékában nagyon jellemző, 37,7 százalékukban jellemző és ugyancsak 

37,7 százalékukban mondható közepesen jellemzőnek.16 A települések 3,0 százalékában 

értékelték úgy a megkérdezettek, hogy a civil társadalom érdekeinek figyelembe vétele nem 

jellemző, illetve 15,6 százalékukban jellemző kis mértékben. 

 

49. ábra: Magánszféra bevonásának szükségessége a településfejlesztésben 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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50. ábra: Magánszféra bevonásának gyakorisága a településfejlesztésben 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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16 Kérdőív vonatkozó kérdései: 34, 35, 37. kérdés 

34. Mennyire gondolja szükségesnek a magánszféra bevonását a településfejlesztésbe? 1. Nagyon szükséges / 2. Alkalmanként szükséges / 3. 

Egyáltalán nem szükséges 

35. Mennyire jellemző a magánszféra bevonása a településfejlesztés területén? 1.  Nagyon jellemző / 2. Alkalmanként jellemző / 3. 

Egyáltalán nem jellemző 

37. Mennyire jellemző a civil társadalom érdekeinek a figyelembe vétele a döntéshozatalban? 1. Nem jellemző / 2. Kis mértékben jellemző / 

3. Kis mértékben jellemző / 4. Jellemző / 5. Jellemző 
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51. ábra: Civil társadalom érdekeinek figyelembe vétele a településfejlesztési döntéshozatal 
során 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A település nagyságokat is figyelembe véve, nem tapasztalható szignifikáns összefüggés a 

település nagysága, illetve a civilek érdekeinek figyelembevétele között.  

 

A fejlesztési stratégiának egyik lényeges eleme a kommunikációs stratégia. A helyes 

kommunikációs stratégia kidolgozása lényeges azért, hogy képes legyen a város kapcsolatot 

teremteni a célszegmenssel, valamint hogy képes legyen megőrizni és javítani a város 

megítélését a támogatói, illetve a lehetséges fogyasztói körében. Nagyon fontos az elvárt 

fogyasztói válasz definíciója a kommunikációs stratégia kialakításához, mert ma már kevés 

az, hogy az imázs felbukkanjon a televízióban. A jó marketing a szolgáltatás, illetve a termék 

igénybevételére ösztönöz, így eszerint kell a kommunikációs tevékenységet megtervezni; 

tehát érdeklődést kell kiváltania, valamint cselekvésre kell ösztönöznie.  

 

Az önkormányzati kommunikáció során a vizuális gondolattársítással alkalmazott érvelésnek 

éppen ugyanaz a célja, mint a termékek hirdetésének, megerősíti létezését, árát, szerepét és 

funkcióját. Meg kell győzni a fogyasztókat a valódi, és a képzelt tulajdonságokról, hogy egy 

bizonyos terméket válasszanak a másikkal szemben. Mindezekért a városoknak a megfelelő 

vizuális kép kialakítására kell koncentrálniuk. (Owen, 1991) Hiszen, az ember sohasem a 

valós tér, hanem a benne élő a mentális tér alapján mozog, ami kiemeli a hely egyediségét. 

(Jankó, 2002) Ezért célja a településnek a kommunikációs tevékenysége során, hogy egy 

összehangolt imázzsal jelenjen meg a piacon, amely integrálja és koordinálja az összes 
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kommunikációs csatornát abból a célból, hogy egy tiszta, konzisztens és hatásos üzenettel 

legyen képes kommunikálni a városról, annak szolgáltatásairól és programjairól.  

 

    

6.4. Versenyképesség realizálása – végrehajtás 

 

 
 

Mivel a marketingorientált városfejlesztés egy komplex vezetési és szervezési tevékenység, 

úgy a megvalósításnál is elengedhetetlen egy olyan szervezeti intézményrendszer kialakítása, 

amely képes a stratégiai célok hatékony működtetésére, illetve amely biztosítja a település 

vonzerejének, versenyképességének a javítását.  

 

A szervezet a településfejlesztés esetében nem csupán az önkormányzat intézményére 

értendő, hanem a településfejlesztést ellátó összes felelős szerv, személy, intézmény 

rendszereként; így a választott képviselők, a polgármester alkotta testületek, a hivatal és 

köztisztviselők mellett az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok hálózataként. 

Ennek megfelelő kialakítása  óriási kihívás az önkormányzatok számára, mégis működő 

recept nincs – ahogyan Fukuyama is megállapítja – igaz az államigazgatásról, mégis az 

önkormányzatokra is érvénnyel alkalmazható kijelentésében -, miszerint nincsen egy érvényes 

és működő szabály egy szervezet megfelelő felépítésére, struktúrájára vonatkozóan, ami azt 

jelenti, hogy a közigazgatás területe inkább művészet, mint tudomány.  (Fukuyama, 2005) 

Mégis, legvégső célja a felállított intézményrendszernek a településfejlesztés céljainak, illetve 

a célok ütemezés szerinti működésének hatékony biztosítása.  
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A következő ábra mutatja be, hogy a megkérdezett településeken a különböző csoportok 

milyen szerepet töltenek be a településfejlesztésben.17 Látható, hogy a polgármestert, az 

önkormányzat hivatalát és a képviselőtestületet vonják be leginkább a települések legnagyobb 

hányadában, míg legkevésbé a pártokat, a szakmai lobbycsoportokat, illetve a megyei 

intézményeket. 
 

52. ábra: Csoportok településfejlesztésben betöltött szerepe 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Az önkormányzatok 83,8 százaléka értékeli úgy, hogy a szervezet olyan átformálására volna 

szükség a településfejlesztés területén, amely során kevesebb kompetenciát kapnának a 

települési önkormányzatok, 78,9 százalékuk a kistérségi fejlesztési tanácsoknak adna 

kevesebb kompetenciát, míg számos település többet adna a megyei fejlesztési tanácsoknak, a 

regionális fejlesztési tanácsoknak, a minisztériumoknak, illetve az Országos Területfejlesztési 

Tanácsnak.18 

                                                
17 Kérdőív vonatkozó kérdése: 25. kérdés –  

25. Az alábbi szereplők és intézmények milyen szerepet játszanak a településfejlesztésben? A. Képviselőtestület / B. 

Településfejlesztési/műszaki bizottság / C. Pénzügyi/gazdasági bizottság / D. Polgármester / E. Önkormányzat hivatala / F. Főépítész / G. 

Szakmai lobbycsoportok / H. Civil szervezetek / I. Pártok / J. A helyi gazdaság szereplői / K. Lakosság / L. Kistérségi intézmények / M. 

Megyei intézmények / N. Regionális intézmények / O. Országos intézmények 

18 Kérdőív vonatkozó kérdése: 26. kérdés – 
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53. ábra: Településfejlesztésben szereplők kompetenciájának növelésére illetve csökkentésére 
vonatkozó vélemények 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Elsőként az önkormányzaton belüli intézményeket, felelős szerveket kell kialakítani, amelyek 

biztosítják a marketingorientált városfejlesztés tevékenységet az önkormányzat oldaláról. 

Mindezekhez a tevékenységekhez szervezeteket és személyeket kell rendelni, ezzel a 

különféle funkcióknak tulajdonosai és felelősei lesznek a kijelölt szervek és személyek, 

amellyel növelhető a hatékonyság, a fogyasztói elégedettség és végeredményben a 

versenyképesség is, hiszen - ahogyan a versenyelőnyök típusainál is szerepel - a felelős 

személyek szakmai felkészültsége, gyorsasága és hatékonysága egyértelműen 

versenyelőnyhöz juttathatja a települést. Mindezek különösképp fontosak olyan szervek 

esetében, amelyek közvetlen kapcsolatba kerülnek a fogyasztókkal. A megkérdezett 

települések egyike sem értékelte jónak a településfejlesztési döntések szakmai és pénzügyi 

megalapozottságát, illetve társadalmi elfogadottságát, ellenben igen rossznak értékelték őket, 

amit a következő ábra is szemléltet.19   

 

                                                                                                                                                   
26. Mely szereplőknek adna több kompetenciát, és kitől venne el a településfejlesztés területén? Országgyűlés / Kormány / Országos 

Területfejlesztési Tanács / Minisztériumok / Regionális fejlesztési tanácsok / Megyei fejlesztési tanácsok / Kistérségi fejlesztési tanácsok / 

Települési önkormányzatok 

19 Kérdőív vonatkozó kérdése: 21. kérdés – 

21. Milyennek értékeli a településfejlesztési döntések… A. szakmai megalapozottsága / B. pénzügyi megalapozottsága / C. társadalmi 

elfogadottsága 
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54. ábra: Településfejlesztési döntések értékelése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A fogyasztók elégedettségi szint ismerete is jelentős versenyelőnyhöz képes juttatni a 

települést, ezért érdekes a felmérésnek azon része, amely a településfejlesztésért felelős 

személyeket kérdezte a fogyasztók elégedettségéről. Minden esetben tíz százalék felett van 

azon települések aránya, amelyek nincsenek tisztában a fogyasztói elégedettséggel a kérdezett 

tényezőkkel kapcsolatban. A településeken a megkérdezettek szerint a fogyasztók 

elégedetlenek mind az önkormányzati munkával, mind a fejlesztésekkel és fejlesztési tervvel 

kapcsolatban.20 

 

55. ábra: Fejlesztésekkel kapcsolatos fogyasztói elégedettség 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

11,0%

11,7%

14,0%

10,4%

39,0%

45,1%

42,5%

40,6%

37,7%

29,9%

33,1%

37,0%

12,3%

13,3%

10,4%

12,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Önkormányzati munka

Település fejlesztési terve

Önkormányzati fejlesztések

Településen zajló egyéb fejlesztések

5=legjobb, 1=legrosszabb

5 4 3 2 1 Nem válaszol

 
 
 
Egy példa az intézményrendszer megfelelő kialakítására a gazdaságfejlesztést segítő 

intézmények létrehozása és működtetése, amelyhez egy fejlesztési ügynökséget, társaságot 

kell létrehoznia az önkormányzatnak, amely stratégiailag összefogja a település 
                                                
20 Kérdőív vonatkozó kérdése: 43. kérdés – 

43. Mennyire elégedettek a fogyasztók a következőkkel? A. Önkormányzati munka / B. Település fejlesztési terve / C. Önkormányzati 

fejlesztések / D. Településen zajló egyéb fejlesztések 
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gazdaságfejlesztő tevékenységét, illetve amely működteti az ezzel kapcsolatos kérdéseket. 

Egy ilyen intézmény feladata, hogy támogassa a kis és középvállalkozásokat, az innovációk 

realizálását, a vámszabad területek kialakítását, az ipari parkok kialakulását, az innovációs, 

technológiai központok létrehozását, vagy akár a vállalkozói övezetek kialakításának 

támogatását. (Piskóti, 2002) A gazdaságfejlesztésért felelős szervtől minden esetben elvárt, 

hogy gyors legyen, és gyorsan tudjon reagálni a felmerülő lehetőségekre, problémákra, hiszen 

egy megbízható és gyors döntés versenyelőnyt teremthet a település számára. Mindezekhez a 

település vezetésének egy gazdasági, társadalmi elemző csoportot kell felállítania, amely 

működhet az önkormányzaton belül is, de akár a magánszféra bevonásával az 

önkormányzaton kívül is. Ennek a csoportnak figyelemmel kell kísérnie a térségi és helyi 

lehetőségeket, ezzel támogatva a fogyasztói döntéseket és elképzeléseket, ahogyan erről már 

szó esett az elemzés és érdekegyeztetés fejezetben. A gazdaságfejlesztést és ipartelepítést 

segítő tényezőkön túl, a kereskedelmi, mezőgazdasági, turisztikai és infrastrukturális 

fejlesztések biztosítását is felelős személyek és intézmények kezébe kell adni és ehhez az 

önkormányzatnak kell a szükséges feltételeket megteremtenie. A következő ábra szemlélteti, 

hogy a települések milyen százalékban vonnak be bizonyos csoportokat a településfejlesztési 

dokumentumok intézkedéseinek végrehajtásába:21 

 

56. ábra: Településfejlesztési dokumentumok intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő 
csoportok 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

70,50%

63,80%

16,80%

40,10%

35,60%

23,30%

57,50%

44,30%

27,50%

19,70%

34,30%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Lakosság

KKV

Termelő szervezetek

Szolgáltató szervezetek

Hazai befektetők

Külföldi befektetők

Hivatalok

Regionális fejlesztési tanács

Települési fejlesztési tanács

Vállalkozásfejlesztési ügynökség

Turisztikai intézmények

 
 
                                                
21 Kérdőív vonatkozó kérdése: 11. kérdés –  

10. Részt vesznek-e a következő csoportok a településfejlesztési dokumentumok elkészítésében?A. Önkormányzat / B. Lakosság / C. helyi 

kis- és középvállalkozások / D. Termelőszövetkezetek / E. Szolgáltató szervezetek / F. Hazai befektetők / G. Külföldi befektetők / H. 

Hivatalok / I. Regionális fejlesztési tanács / J. Települési fejlesztési tanács / K. Vállalkozásfejlesztési ügynökség / L. Turisztikai intézmények 
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Összehasonlítva, a fejlesztési dokumentumok előkészítésébe bevont csoportok arányával 

elmondható, hogy a települések közel azonos arányban vonják be ugyanezen csoportokat 

mind a végrehajtásba, mind az elkészítésben. Kiemelendő, hogy a befektetőket – mind a 

hazaiakat, mind a külföldieket – inkább bevonják a települések a végrehajtásba, mint a 

dokumentumok elkészítésébe, viszont a lakosságot inkább az elkészítésbe.  

 

57. ábra: Településfejlesztési dokumentumok elkészítésében és azok intézkedéseinek 
végrehajtásában résztvevő csoportok arányainak összehasonlítása 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A következő ábrán látható, hogy az önkormányzatok leginkább az együttműködési, illetve a 

stratégiai és tervezési funkciókba vonják be a magánszférát, míg legkevésbé az 

igazgatásszervezési-, döntési-, és szabályozási funkciókba.22 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
22 Bevonják-e a magánszférát a településfejlesztés területén a következő funkciókba? A. Stratégiai és tervezési funkciók (településfejlesztési 

stratégia kialakítása, célprogramok kidolgozása, stb.) / B. Döntési és szabályozási funkciók / C. Operatív irányítási funkciók 

(településfejlesztés végrehajtásával kapcsolatos funkciók) / D. Ellenőrzési és felügyeleti funkciók / E. Együttműködési funkciók / F. 

Igazgatásszervezési funkciók 
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58. ábra: Magánszféra bevonása a településfejlesztési funkciókba 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A fejlesztési intézményrendszeren belül kiemelt figyelmet kell szentelnie az 

önkormányzatnak a humán erőforrások feltételeinek a javítására, ezért fejleszteni kell a 

résztvevők és közreműködők szakmai felkészültségét, hozzáértését, és kommunikációs 

készségét.23 A felmérés során egyetlen település sem értékelte kiemelkedően jóra a 

településfejlesztésben dolgozók szükséges kvalitásait, így szakmai felkészültségüket, vezetői 

és kommunikációs képességüket, stratégiai gondolkodásra való alkalmasságukat, és nem 

utolsó sorban politikai érzékenységüket.  

 

59. ábra: A településfejlesztésben dolgozók értékelése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Hiába teremt megfelelő intézményeket az önkormányzat, illetve alakít ki együttműködési 

kapcsolatokat, hogyha a személyi feltételeket kialakítása kívánnivalót hagy maga mögött. A 

                                                
23 Kérdőív vonatkozó kérdése: 13. kérdés –  

13. Milyennek értékeli a településfejlesztésben dolgozók… A. …szakmai felkészültségét / B. …stratégiai gondolkodásra való alkalmasságát  

/ C. …szintetizáló képességét / D. …vezetői képességét / E. …kommunikációs képességét / F. …politikai érzékenységét 
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felmérés során a települések nagy százaléka látja úgy, hogy nem megfelelő személyi 

feltételekkel rendelkezik a településfejlesztés különböző területein, amelyet részletesen a 

következő ábra szemléltet:24 

 

60. ábra: Önkormányzatok szervezeti egységeinek és hozzáértő munkatársainak aránya a 
településfejlesztés területén 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A települések nagy részén nem történtek egyidejűleg  személyi és  szervezeti változások a 

településfejlesztési célok megvalósítása érdekében, míg 11,3 százalékukban történtek csak 

személyi és 16,2 százalékukban csak szervezeti változások.25  

 

61. ábra: A településfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében történt személyi és 
szervezeti változások 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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24 Kérdőív vonatkozó kérdése: 12. kérdés –  

12. Rendelkezik-e az önkormányzat megfelelő szervezeti egységekkel és hozzáértő munkatársakkal az alábbi területeken? A. A 

településfejlesztési politika kidolgozása / B. Az ágazati érdekek összehangolása / C. A területi érdekek összehangolása / D. A jóváhagyottak 

érvényesítésére 

25 Kérdőív vonatkozó kérdése: 22. kérdés – 

22. Történtek-e személyi vagy szervezeti változások az önkormányzatnál a településfejlesztési programok megvalósítása érdekében? 1. Igen, 

személyi változások / 2. Igen, szervezeti változások / 3. Igen, mindkettő / 4. Nem történtek változások 
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A felállított intézményrendszer csakis abban az esetben képes biztosítani a településfejlesztés 

kitűzött céljait, illetve a célok ütemezés szerinti működését, amennyiben a végrehajtás 

ellenőrzése megoldott. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a modell minden egyes elemére, 

biztosítani kell még az elemzésből származó adatok helyességét és pontosságát is, hiszen a 

stratégia mindezen az alapadatokon nyugszik. Mindezeken túl, fontos a fejlesztések 

tervszerinti megvalósulásának ellenőrzése, amelyre ugyancsak ki kell alakítani a megfelelő 

intézményi- és személyi hátteret.  

 

Mivel a településfejlesztési célok megvalósulásának mértéke nehezen mérhető, így szükséges 

egy olyan rendszer kidolgozása, amely képes követni a jelenlegi és tervezett állapotok reális 

helyzetét. Tehát ajánlatos egy olyan monitoring rendszer felállítása, amely lehetővé teszi a 

mérést és viszonyítást.  

 

 

6.5. Versenyképesség kommunikálása – kommunikáció 

 

 
 

Ahogyan a marketingorientált városfejlesztés modell is feltüntette, a sikeres település nem 

csupán megvalósítja, de kommunikálja is a település céljait, terveit és versenyképességét. 

Mindehhez szükséges egy olyan kommunikációs intézményi háttér kialakítása, amely egy 

integrált kommunikációs tevékenységet végez, koordináltan eljuttatja az üzleti-gazdasági, a 

turisztikai, a kulturális, intézményi és tudományos információkat.  

  

A települések 20,8 százaléka rendelkezik intézményesített mechanizmusokkal, egyeztetési 

fórumokkal és tárgyalási formákkal a fejlesztők vonatkozásában, 56,9 százalékuk a 
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lakossággal, 37,3 százalékuk a civil szervezetekkel, 13,0 százalékuk a helyi szellemi elittel, 

illetve 24,8 százalékuk  a helyi gazdasági szereplőkkel.26 

 

62. ábra: Intézményesített és nem intézményesített helyi mechanizmusok, egyeztetési 
fórumok, tárgyalási formák az önkormányzat és egyéb szereplők között 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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21. Táblázat: Intézményesített és nem intézményesített mechanizmusok a lakosság és az 
önkormányzat között települések jogállása szerint 

(Forrás: MKI, 2006) 

  Település jogállása Összesen 

  község város 
megyei 

jogú város   
% helyi mechanizmusok? 61,1% 38,9% ,0% 100,0% nem létezik 
% Település jogállása 6,3% 6,5% ,0% 5,9% 

% helyi mechanizmusok? 54,3% 35,3% 10,4% 100,0%   
intézményesített 
  % Település jogállása 54,0% 56,5% 81,8% 56,9% 

% helyi mechanizmusok? 61,1% 35,4% 3,5% 100,0% nem 
intézményesített 
  

% Település jogállása 39,7% 37,0% 18,2% 37,2% 

% helyi mechanizmusok? 57,2% 35,5% 7,2% 100,0% Összesen 
  

% Település jogállása 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

A fenti táblázat igazolja, hogy nincs kapcsolat a település jogi állása, illetve a helyi 

mechanizmusok között. Viszont, amennyiben az önkormányzat és a gazdasági szereplők 

kapcsolatát vizsgáljuk, akkor szignifikáns összefüggések figyelhetők meg: 
                                                
26 Kérdőív vonatkozó kérdése: 27. kérdés 

27. Léteznek-e intézményesített és nem intézményesített helyi mechanizmusok, egyeztetési fórumok, tárgyalási formák a következő 

szereplők között? Fejlesztők és önkormányzat / Lakosság és önkormányzat / Civil szervezetek és önkormányzat / Helyi szellemi elit és 

önkormányzat / Helyi gazdasági szereplők és önkormányzat 
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22. Táblázat: Helyi gazdasági szereplők és önkormányzat közötti intézményesített és nem 
intézményesített helyi mechanizmusok 

(Forrás: MKI, 2006) 
  Település jogállása Összesen 

  község város 
megyei jogú 

város   
% helyi mechanizmusok 80,8% 19,2% ,0% 100,0% nem létezik 
% Település jogállása 24,3% 9,3% ,0% 17,2% 
% helyi mechanizmusok 45,3% 40,0% 14,7% 100,0%   

intézményesített 
% Település jogállása 19,7% 27,8% 50,0% 24,8% 
% helyi mechanizmusok 55,1% 38,6% 6,3% 100,0%   

nem intézményesített % Település jogállása 56,1% 63,0% 50,0% 58,1% 
% helyi mechanizmusok 57,1% 35,6% 7,3% 100,0% Összesen 
% Település jogállása 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Lakossági fórumot a települések 3,9 százaléka rendez rendszeresen, illetve a megrendezett 

fórumokat 39,9 százalékban sokan, 42,5 százalékban számosan, 17,5 százalékban kevesen és 

csupán 0,6 százalékban látogatják öt főnél kevesebben. A települések 6,5 százalékában ezeket 

a fórumokat nagyon hatékonynak találják, míg 5,8 százalékban egyáltalán nem.27 

  

63. ábra: Lakossági fórumok gyakorisága 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
27 Kérdőív vonatkozó kérdései: 31-33. kérdések – 

31. Milyen gyakran rendeznek fórumot a lakosságnak? 1. Soha / 2. Évente egyszer / 3. Évente néhány alkalommal / 4. Rendszeresen 

(havonta) 

32. Átlagosan milyen számban jelennek meg a fórumokon? 1. Jelentéktelen (5-nél kevesebb) / 2. Kevesen (5-20) / 3. Kevesen (5-20) / 4. 

Sokan (50-nél több) 

33. Milyennek ítéli meg a lakossági fórumok hatékonyságát a településfejlesztésben? 1. Egyáltalán nem hatékony / 2. Nem hatékony / 3. 

Hatékony / 4. Nagyon hatékony 
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64. ábra: Lakossági fórumok látogatottsága 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

 
 
 

65. ábra: Lakossági fórumok hatékonysága 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

 

 

A lakossági fórumok hatékonysága összefüggésben lehet az önkormányzat megítélésével 

abban a tekintetben, hogy mennyire is szükséges a magánszféra bevonása a 

településfejlesztésbe.  

 

Következésképp, első lépésként biztosítani kell az információk elérhetőségét, amely nagyban 

hozzájárul a terület vonzerejéhez; így például, biztosítani kell a befektetők, a vállalkozások 

számára minden olyan adatot és elemzést, amely információt nyújt számukra a gazdasági 

trendekről, a településen adódó lehetőségekről, kedvezményekről.  

 

Tehát, az önkormányzatnak közvetett módon, de hatással kell lennie a vállalkozói, befektetői 

döntésekre, de a lakosság felé is el kell juttatnia minden olyan információt, amely hatással 

lehet az életükre, az életkörülményeikre. Az önkormányzatnak nyitottnak és emberközelinek 

kell lennie, valamint olyan kétirányú kommunikációs csatornát kell biztosítania, amelyben a 

fogyasztói csoportok érzik, hogy érdekeiket folytonosan figyelembe veszi a város, és e szerint 

hozza meg döntéseit.  
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Az intézményi kommunikációs tevékenységeket minden esetben a célcsoportok szerint 

szükséges felosztani. Egy olyan koordinált tevékenység végrehajtása a cél, amely egyezteti és 

összehangolja a média, az önkormányzat és a lakosság közötti információáramlást. A 

kommunikációért felelős szervezetnek kell megjelenítenie a várost és az önkormányzatot, 

illetve ennek a szervnek kell figyelemmel kísérnie, hogy a stratégiai tervben kialakított 

kommunikációs stratégia megvalósuljon. Mindehhez nagyon alapos elemzésre és egy 

stratégiailag kidolgozott kommunikációs terve van szüksége a településnek, mivel olyan 

integrált városszellemet kell létrehoznia, amely élteti és előbbre viszi a céltudatos terveket, 

amelyek később kompetitív előnyökhöz vezetnek.  

 

Egy fregmentált szervezet – beleértve itt a végrehajtást is - csökkenti a fogyasztók bizalmát, 

így hátráltatja a település céljait és eredményeit – hiszen, a történelmi város nem magától 

születik, ezért nem elegendő a történelmi város születéséhez, hogy a városban egyszer egy 

nevezetes esemény zajlott le, hanem ezt elsőként tudatosítani kell és ébren kell tartani mind a 

lakosokban, mind a kívülállókban. A történelmi várost arculatformálással és 

marketingmunkával kell újra és újra teremteni. (Ashworth, 1997) Tehát, célja a 

marketingorientált városfejlesztés kommunikációs tevékenységének a város előnyeinek a 

tudatosítása és ébren tartása, így a városról kialakított pozitív imázs létrehozása és 

továbbítása, valamint a kedvezőtlen imázs javítása.  

 

A helyi társadalom különböző csoportjainak a városképe fontos pont a várospolitika számára. 

A cél ugyanis egy olyan kép kialakítása, amely során megfogalmazódik a célcsoportokban, 

hogy ebben a városban érdemes élni, itt érdemes terveket kialakítani és véghez vinni, és 

ennek a városnak a jövője építésében érdemes részt venni. A település kommunikációs 

tevékenységének a sikere nagyban függ a stratégiai tervezési folyamattól, a város sikereitől, a 

városvezetéstől, az innovációtól, illetve az információs infrastruktúrától. A marketingorientált 

városfejlesztés folyamata egy egységes arculattal jeleníti meg a várost a piacon, valamint 

pozícionálja és kommunikálja a települést. Mindez tudatos és folyamatos kommunikációs 

stratégia megvalósítása esetén válhat valóra.  

 

A koordinált kommunikációs tevékenység célja az egységes imázs kialakítása és 

kommunikálása. Imázs alatt az elvárt teljesítések összességét értelmezhetjük. (Garamhegyi, 
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2000) Az egyes célcsoportok különféleképp vesznek részt a termék imázs-alkotó 

folyamatában, amit az önkormányzatnak szem előtt kell tartania. 

 
23. Táblázat: Célcsoportok imázs formáló szerepe 

(Forrás: Garamhegyi, 2000) 
 

Célcsoport 
 

Célok Tudnivalók 

Belső lakossági célcsoport 
 (a településen élők) 

elégedettség fokozása, 
támogatottság szerzése 
 
Fő feladat: meggyőzés 

A helytermékről részletes információval 
rendelkeznek, megtévesztésük veszélyes. 
Helyben találhatók és információ-
forrásaik sokrétűek. 
 

Külső lakossági célcsoport 
(a településen kívül élők) 

turisztikai látogatások ösztönzése, 
szimpátia megszerzése 
 
Fő feladat: tájékoztatás, 
meggyőzés 

Információik hiányosak, nagy az image 
szerepe. Információs forrásaik 
korlátozottak, megbízhatóságuk jelentős 
szerepet játszik. Távol helyezkednek el, 
mobilitásuk a siker fokmérője. 
 

Belső gazdasági célcsoport elégedettség fokozása, 
támogatottság szerzése 
 
Fő feladat: meggyőzés 

A helytermékről részletes információval 
rendelkeznek, megtévesztésük veszélyes.  
Helyben találhatók és információ-
forrásaik sokrétűek. Nehezen 
mozdulnak, azonban mozgatásuk nagy 
jelentőségű. 
 

Külső gazdasági célcsoport 
 

betelepülés kieszközlése, 
befektetések vonzása 
 
Fő feladat: tájékoztatás, 
meggyőzés 
 

Információik hiányosak, jelentős az 
image szerepe, bár döntéseik csoportos 
döntések. Információs forrásaik 
korlátozottak, megbízhatóságuk jelentős 
szerepet játszik. Távol helyezkednek el, 
mobilitásuk a siker fokmérője. 

 
 

A célcsoportok elérése, illetve a velük történő kommunikáció sikerességét nagyban 

meghatározza, hogy mennyire képes az önkormányzat a város jelenlegi imázsával élni és azt 

kihasználni. A sikeres kommunikáció során fellépő és létező problémák kezelését – a már 

bemutatott – piac-, és fogyasztói elemzések segíthetik  

 

A kommunikáció önmagában nem képes fellendíteni egy települést gazdaságilag, 

társadalmilag, vagy kulturálisan, viszont képes elősegíteni a fejlődést, a törekvéseket és a 

szándékokat. A kommunikáció segít abban, hogy a város megszerezze a támogatottságot a 

fejlesztési elképzeléseihez, növelje a befektetői bizalmat, élénkítse a fogyasztói kedvet, illetve 

az általános érdeklődést a város iránt. Tehát a kommunikációs stratégiának arra kell építenie, 

hogy az a város célkitűzéseit, terveit szolgálja. Ennek érdekében az önkormányzati 

kommunikációs tevékenységnek a fejlesztés stratégia elemévé kell válnia.  
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Az önkormányzat kommunikációs tevékenységének össze kell hangolnia a megye, a régió, 

illetve az ország kommunikációs és PR tevékenységét oly módon, hogy azok erősítsék 

egymást. Az önkormányzatnak meg kell jelennie a település egyéb intézményeinek 

rendezvényein, így tudományos-, szakmai-, civil fórumokon, kulturális eseményeken. 

Mindehhez alapos koordinációra, egyeztetésre és információcserére van szükség. A felmért 

települések körében a települések leginkább a helyi újságon és rádión keresztül informálják a 

lakosságot a településfejlesztés kérdéseiről, míg legkevésbé plakátokon, közterületi 

hirdetéseken keresztül.28    

 

66. ábra: Településfejlesztés során használt médiumok 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A települések 22,1 százalékának van marketing stratégiája, illetve 71,8 százalékuk használ 

nyomtatott önkormányzati sajtóterméket, míg 51,3 százalékuk elektronikus sajtótermékeken 

keresztül informál. A települések 17,2 százaléka működtet településmarketingért felelős 

intézményt.29 

                                                
28 Kérdőív vonatkozó kérdése: 39. kérdés –  

39. Milyen médiumokon keresztül informálják a fogyasztókat a településfejlesztés kérdéseiről, problémáiról és az önkormányzat ilyen irányú 

tevékenységéről? A. Prospektusok / B. Regionális TV / C. Helyi TV / D. Hirdetési újságok / E. Helyi rádió / F. Helyi újság / G. Plakátok, 

közterületi hirdetések / H. Önkormányzati hírlevél / I. Sajtótájékoztatók / J. Internetes honlap / K. E-mail / L. Konferenciák 

29 Kérdőív vonatkozó kérdése: 44. kérdés – 
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67. ábra: Alkalmazott marketing eszközök a településfejlesztésben 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Ahogyan már a pozicionálásnál szó esett róla, a városról alkotott kép mindig egy szubjektív 

kép alapján él az emberek fejében, vagyis az emberek érzelmei az objektív képből alkotnak  

szubjektív megítélést a városról; így a város képét sajátos egyediséggel, jelentéssel látják el. 

Mivel az ember sohasem a valós terület alapján mozog, hanem a fejében élő mentális tér 

szerint, ezért fontos az imázs, hiszen a várost a szubjektív tapasztalatok és viselkedési minták 

teszik a piacon megjeleníthető árúvá. (Szakáll, 1995) Az eszményképek kialakítása pozitívan 

hat a város vonzerejére, az elégedettségre és az identitásra is, hiszen általuk a város egyedivé 

válik a célszemélyek számára. Az imázs kialakítása egy stratégiai feladat; „látni és láttatni 

kell hosszú távon azokat a célokat, amelyek képessé teszik az azonosítást és az 

egyedülállóságot.” (Törőcsik, 1995)  

 

Egy jól megformált imázs személyiséget kölcsönöz a városnak, amely testet ölthet  

megjelenési formában, magatartásban, a kommunikációban, amely mind-mind egy jól 

átgondolt, egységes koncepció gyakorlati megvalósítását jelenti. Fontos az azonosulás, a 

hitelesség, a bizalom, és a kompetencia. Az imázs három elemből áll: a város designból, a 

városi kultúrából és a városkommunikációból. Az első a földrajzi elemekből, az építészeti 

képből és a szimbólumokból áll, míg a városi kultúra illetve a magatartásjellemzők jelentik 

mindazokat a hagyományokat, szokásokat, illetve az önkormányzat érintkezési jellemzőit, 

valamint a polgárok életfilozófiáját és életszemléletét, amelyek az adott városban 

tapasztalhatóak. A városkommunikáció a közéleti tevékenység megnyilvánulása, amely testet 

                                                                                                                                                   
44. Alkalmazzák-e az alábbi településmarketing-eszközöket? A. Marketing stratégia / B. Honlap / C. Önkormányzati sajtótermékek 

(nyomtatott) / D. Önkormányzati sajtótermékek (elektronikus média) / E. Egyéb népszerűsítő kiadványok / F. Népszerűsítő rendezvények, 

programok / G. Településmarketingért felelős önkormányzati intézmény 
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ölthet akár városi rendezvényekben és eseményekben is.30 Az önkormányzatok nagy 

százaléka támogat bizonyos eseményeket, ezen belül leggyakoribb az időponthoz kötött 

események, a sportesemények és a helytörténethez kapcsolódó események támogatása.  

 

68. ábra: Kulturális események, intézmények támogatása 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Egy integrált marketing kommunikációs stratégia legalább olyan fontosságú a vonzerő 

vonatkozásában, mint maga a termék, hiszen hiába alapos a fejlesztési program, ha nem 

képesek eljuttatni a célszegmensekhez az üzeneteket, ennek következtében a célszegmensek 

nem ismerik a város elképzeléseit. Úgy is megközelíthetnénk mindezt, hogy a terméket egy 

ablakba kell elhelyezni, ahol jól láthatóvá válik az, vagyis meg kell szerezni a közvélemény 

figyelmét, mert a megfelelő láthatóság és figyelem nélkül nem ismertethető meg az üzenet a 

fogyasztókkal.  

 

A településnek hatékony információs rendszert kell működtetnie, kölcsönös kétirányú 

kapcsolatmenedzsmentre épülő információáramlást működtetve a célcsoportokkal, amely az 

imázst mint sikertényezőt építi be a kommunikációs mechanizmusaiba. Így képes a település 

az egyénekhez és egyedi vonzerőkhöz igazodni, illetve általuk képes együttműködésben és 

egymásrautaltságban tervezni a jövőt a célcsoportokkal és más településekkel.31 A felmért 

településeken a következőképp értékelték a megkérdezett személyek fenti tényezőket: 

                                                
30 Kérdőív vonatkozó kérdése: 45. kérdés –  

45. Támogatja-e az önkormányzat az alábbi eseményeket, intézményeket a településen? A. Színház / B. Hangverseny / C. Sport / D. Vallási 

események / E. Helytörténethez kötött események (vetélkedők, kiállítások) / F. Folklór események / G. Időpontokhoz kötött események 

(farsang, szilveszter, falunap) 

31 Kérdőív vonatkozó kérdései: 24. és 28. kérdések  –  
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69. ábra: Hatékony információs rendszer működtetése a településen 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
Hatékony információs rendszer működik a településen, amely a szélesen értelmezett környezetet, a 
fogyasztók, a versenytársak és a település saját adottságainak megismerésére törekszik.

egyáltalán nem jellemző; 
61,40%

inkább nem jellemző; 
19,80%

mérsékelten jellemző; 
11,40%

erősen jellemző; 0,00%

teljes mértékben jellemző; 
0,00%

 
 
 

70. ábra: A kommunikációs infrastruktúra fejlettségének értékelése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A település fejlesztésének alapfeltétele a hagyományos és kommunikációs infrastruktúra fejlettsége és 
fejlődése.

egyáltalán nem jellemző; 
43,20%

inkább nem jellemző; 
36,70%

mérsékelten jellemző; 
16,20%

teljes mértékben jellemző; 
0,00%

erősen jellemző; 0,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
24. Mennyire jellemzőek a következő állítások a településre? Hatékony információs rendszer működik a településen, amely a szélesen 

értelmezett környezetet, a fogyasztók, a versenytársak és a település saját adottságainak megismerésére törekszik. / A település 

gazdaságfejlesztésében, funkcióinak gyakorlásában innováció orientált magatartást támogat és valósít meg. / A település fejlesztésének 

alapfeltétele a hagyományos és kommunikációs infrastruktúra fejlettsége és fejlődése. / A település fejlesztései igazodnak az egyénekhez és 

az egyedi vonzerőelemek kialakításához. / A célcsoportokkal folyamatos és kölcsönös kétirányú kapcsolatmenedzsmentre épülő 

információátadás történik. / A település együttműködésben és egymásrautaltságban tervezi a jövőjét más településekkel. / A helyi 

hagyományokat, értékeket, szokásokat védve és ápolva építi a település a pozícióját és identitását. / Épít a szellemi tényezőkre, a szolgáltatási 

kultúrára. / A településről kialakított imázst sikertényezőként értékeli és tudatosan építi. 

28. Milyen típusú együttműködést tart fenn az önkormányzat más településekkel? A. Külföldi testvértelepülés / B. Hazai településekkel 

településszövetség közreműködésével / C. Kétoldalú / D. Többoldalú / E. Többcélú önkormányzati társulások keretein belül 
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71. ábra: A fejlesztések igazodása az egyénekhez és egyedi vonzerőkhöz 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

A település fejlesztései igazodnak az egyénekhez és az egyedi vonzerőelemek kialakításához.

egyáltalán nem jellemző; 
37,00%

inkább nem jellemző; 
39,60%

mérsékelten jellemző; 
19,20%

teljes mértékben jellemző; 
0,00%

erősen jellemző; 0,00%

 
 

72. ábra: Kölcsönös kétirányú kapcsolatmenedzsmentre épülő információáramlás a 
célcsoportokkal 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 
A célcsoportokkal folyamatos és kölcsönös kétirányú kapcsolatmenedzsmentre épülő információátadás 
történik.

egyáltalán nem jellemző; 
59,40%

inkább nem jellemző; 
23,10%

mérsékelten jellemző; 
9,40%

erősen jellemző; 0,00%

teljes mértékben jellemző; 
0,00%

 
 

73. ábra: A településről kialakult imázs sikertényezőként történő kezelése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
A településről kialakított imázst sikertényezőként értékeli és tudatosan építi.

egyáltalán nem jellemző; 
32,10%

inkább nem jellemző; 
32,10%

mérsékelten jellemző; 
33,40%

teljes mértékben jellemző; 
0,00%

erősen jellemző; 0,00%
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Amint a versenyképességet tárgyaló fejezetben kifejtésre került, a városok esetében nem 

beszélhetünk tiszta versenyről, hiszen a verseny mellett ugyanolyan súlyú a más 

településekkel történő együttműködés is. 

 

74. ábra: Más településekkel együttműködésben és egymásrautaltságban történő tervezés 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

A település együttműködésben és egymásrautaltságban tervezi a jövőjét más településekkel.

egyáltalán nem jellemző; 
36,70%

inkább nem jellemző; 
33,10%

mérsékelten jellemző; 
26,00%

erősen jellemző; 0,00%

teljes mértékben jellemző; 
0,00%

 
 

75. ábra: Együttműködések más településekkel 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A marketingorientált városfejlesztésnek nem lehet csak az a törekvése, hogy csupán a 

település előnyös vonásait hangsúlyozza annak érdekében, hogy látogatókat és befektetőket 

vonzzon oda. Mégis a legfőbb cél a pozitív imázs kialakítása a városról a célszegmensek felé 

annak érdekében, hogy a város neve márkanévvé, vagyis a minőség biztosítékává váljon. 

Ennek oka, hogy a települést, mint terméket a hely imázsa testesíti meg. (Kraftné Somogyi, 

1998) A kommunikáció azért is nagyon fontos a marketingorientált városfejlesztésben, mert a 

marketingorientált tervek gyakran nélkülözik a nyilvánosságot, és ez által csorbul 
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legitimitásuk és támogatottságuk. Ugyanakkor kiemelendő, hogy csakis egy egységes és 

tudatos kommunikációs tevékenység segítségével teremthető meg az arculat.  

 

A kommunikációs tevékenységek értékelésénél elmondható, hogy egyetlen település sem 

tartja megfelelőnek a településen az informálódási lehetőségeket a fejlesztésekről, az 

önkormányzati munkáról, az önkormányzati rendezvényekről és a településfejlesztési 

döntéshozatalról sem.32 

 

76. ábra: Informálódási lehetőségek értékelése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A marketingorientált városfejlesztésnek rendelkeznie kell a valós cselekvésen túl szimbolikus 

és kommunikatív dimenzióval is, így logóval, sajátos építészeti megoldásokkal, szlogennel, 

amelyek mind hatékonyan megjelenítik a várost, hiszen mindegyikük kommunikál, megjelenít 

és segít emlékezni.  

 

A magyarországi megyei jogú városok szlogenjeit vizsgálva, a 23 városból csupán 5 esetben 

látható a város szlogenje a település honlapján a város neve alatt, így – egy-két példát említve 

- Miskolc esetében a „nyitott kapuk városa”, Szolnok esetében a „vizek városa.” Sok esetben 

csak hosszas kereső munka után lehet megtalálni a város szlogenjét, amennyiben egyáltalán 

létezik. Logó gyanánt legtöbbször a város címerét használják a települések, amelyek mind 

túlontúl bonyolultak és csupán a helyi lakosok számára kommunikálnak. Legpraktikusabb egy 

város esetében egy rögzült jelkép alkalmazása logóként, így olyan épületek rajzának, 

fényképének a használata, amely sokak által ismert. Ami viszont nagyon figyelemreméltó, 
                                                
32 Kérdőív vonatkozó kérdése: 40. kérdés – 

40. Mennyire tartja megfelelőnek a fogyasztók informálódási lehetőségeit? A. A fejlesztésekről / B. Az önkormányzati munkáról / C. Az 

önkormányzati rendezvényekről / D. A településfejlesztési döntéshozatalról 
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hogy több város esetében is kiírtak pályázatot a lakosság számára, hogy ők tervezzék meg a 

város megjelenítését logó és szlogen formájában. Debrecen esetében kiemelendő, hogy a 

beérkezett pályázatok közül párhuzamosan egy szakmai zsűri, illetve lakossági szavazás 

választotta ki a legmegfelelőbbet. Érdekességképpen, mind a szakmai zsűri, mind a lakosság 

ugyanazt a pályázatot hozta ki győztesként. A lakosság ilyen módon történő bevonása 

egyértelműen növelheti az elkötelezettséget a város iránt, illetve az elkészült produktum 

legitimitását és társadalmi elfogadottságát.  

 

Mindezeken a kézzel fogható elemeken túl kommunikálnak a városról a várost képviselő 

személyek, a városban élők viselkedési szokásai, mint például a vendégszeretet, a nyitottság, 

a nyelvismeret is. A lakossággal meg kell ismertetni a város jeleit, térformáit, lehetőségeit, 

adottságait, terveit ahhoz, hogy kialakuljon a területhez való kötődés, vagy szimpátia. Az 

identitás érzelmekkel, érdekeltségekkel, együttműködésekkel telíti meg a várost, és hordozója 

normáknak és értékeknek. Az identitás továbbá kulcsa az önszerveződő tevékenységeknek, a 

helyi kapcsolatoknak, az együttműködéseknek, s így a fejlődés és a versenyképesség egyik 

sarokköve. (A. Gergely 1996) Ezért nagyon fontos a kommunikációs stratégiában a törekvés 

az identitás kialakítására, megvalósítására és kommunikálására.  

 

Látható, hogy a kommunikációs tevékenység egy tudatos, stratégiára épülő tevékenység, 

amely fejleszti, építi és kommunikálja a terméket. A település kommunikációjának erősítenie 

kell a településről kialakult pozitív képet, illetve gyengítenie kell a negatív sztereotípiákat. 

Célja lehet a gazdaság erősítése, az életminőség kommunikálása, a turizmus élénkítése, az 

identitástudat növelése, az imázs javítása, a lakosság aktivitásának erősítése. A 

kommunikációs tevékenységnek minden esetben célcsoport orientáltnak kell lennie ahhoz, 

hogy elérje a kitűzött céljait. Fontos, hogy a kommunikációs stratégiában már kijelölt 

csatornák fel legyenek térképezve, amelyeken keresztül el tud jutni az önkormányzat a 

kiválasztott csoporthoz.  

 

 

6.6. Modell véglegesítése 

 

Az elemzésben feldolgozott marketing folyamatok és módszerek alapján a négy fő 

dimenzióból álló modell tényezői - az elemzés, a stratégiaalkotás, a végrehajtás és a 

kommunikáció - mind kiegészülnek számos kritériummal. Ezen tevékenységek meg kell hogy 
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feleljenek a kritériumoknak annak érdekében, hogy a fejlesztések valóban a piac igényeit 

szolgálják, tehát, hogy megvalósuljon a településen a marketingorientált városfejlesztés. 

Eszerint, az elemzés és érdekegyeztetési dimenzió 11, a stratégiaalkotási 97, a végrehajtási 

59, míg a kommunikációs dimenzió 48 elemet tartalmaz. 

 

77. ábra: MOVE modell dimenzióinak elemei 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
Így, az elemzés során elengedhetetlen, hogy az önkormányzat rendelkezzen egy térségi, 

települési adatbázissal, amely segítségére van a tervezésben és felhasználja azt, és fontos az 

is, hogy a tervezésnél a település más programokkal összhangban dolgozza ki a stratégiáját. 

 

 
78. ábra: Marketingorientált városfejlesztési tevékenység elemzési dimenziójának 

megvalósulási feltételei: 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Marketingorientált városfejlesztési tevékenység megvalósul, amennyiben az elemzés 
során a településnél megvalósulnak a következő feltételek: 
 
A település rendelkezik egy településfejlesztési koncepcióval, amelynek tartalma kielégítő. 
(1) 
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A tervezéshez a településnek rendelkezésére áll térségi, települési adatbázis. (2) 
A tervezés során a rendelkezésre álló statisztikákat széles körben használják. (3) 
A strukturális alapok fogadására felkészítő program ismeretében tervez a város. (4) 
Az Nemzeti Fejlesztési Terv ismeretében tervez a város. (5) 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció ismeretében tervez a város. (6) 
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció ismeretében tervez a város. (7) 
Az Országos Területrendezési Terv ismeretében tervez a város. (8) 
A kistérségi területfejlesztési koncepció ismeretében tervez a város. (9) 
A megyei területfejlesztési koncepció ismeretében tervez a város. (10) 
A regionális területfejlesztési koncepció ismeretében tervez a város. (11) 

 
 

A második dimenzió, a stratégiaalkotás kapcsán pedig az érvényes településfejlesztési 

koncepció megléte mellett kitétel, hogy a koncepció maga lefedje a településfejlesztés 

valamennyi meghatározó területét, figyelembe vegye a különböző adottságú településrészek 

eltérő irányú fejlesztési igényeit, illetve a koncepcióhoz tartozzon cselekvési terv és ütemezett 

program is. A településfejlesztési koncepció mellett különböző ágazati programokkal kell 

rendelkeznie az önkormányzatnak, így a gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés, 

intézményhálózat fejlesztése, oktatásfejlesztés, környezetvédelem, infrastrukturális fejlesztés, 

informatikai fejlesztés, oktatásfejlesztés, egészségügyi fejlesztés, és településmarketing 

területein. A további kitételeket a sikeres marketingorientált stratégiaalkotáshoz a 

településfejlesztés területén a következő táblázat részletezi: 

 

79. ábra: Marketingorientált városfejlesztési tevékenység stratégiaalkotási dimenziójának 
megvalósulási feltételei: 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

Marketingorientált városfejlesztési tevékenység megvalósul, amennyiben a 
stratégiaalkotás során a településnél megvalósulnak a következő feltételek: 
 
A település rendelkezik érvényes településfejlesztési koncepcióval. (1) 
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A településfejlesztési koncepció tartamáról elmondható, hogy lefedi a településfejlesztés 
valamennyi meghatározó területét. (2) 
A településfejlesztési koncepció hatóköréről elmondható, hogy figyelembe veszi a különböző 
adottságú településrészek eltérő irányú fejlesztési igényeit. (3) 
A településfejlesztési koncepció jellegéről elmondható, hogy cselekvési terv és ütemezett 
program is tartozik hozzá. (4) 
A településfejlesztési koncepció elfogadását követően (vagy attól függetlenül) készültek-e a 
település fejlesztését befolyásoló szakági/ágazati koncepciók/programok az alábbi 
területeken: gazdaságfejlesztés (5), közlekedésfejlesztés (6), intézményhálózat fejlesztése (7), 
oktatásfejlesztés (8), környezetvédelem (9), infrastrukturális fejlesztés (10), informatikai 
fejlesztés (11), oktatásfejlesztés (12), egészségügyi fejlesztés (13), településmarketing (14). 
Rendelkezik konkrét jövőképpel a település. (15) 
A következő csoportok részt vesznek a településfejlesztési dokumentumok elkészítésében: 
önkormányzat (16), lakosság (17), helyi vállalkozások (18), termelőszövetkezetek (19), 
szolgáltató szervezetek (20), hazai befektetők (21), külföldi befektetők (22), hivatalok (23), 
regionális fejlesztési tanács (24), települési fejlesztési tanács (25), vállalkozásfejlesztési 
ügynökség (26), turisztikai intézmények (27).  
A településfejlesztési dokumentumok elkészítése a lakosság (28), a gazdasági szereplők (29) 
és a civil szervezetek (30) bevonásával készült.  
A településfejlesztési iratok változtatásának hátterében az önkormányzaton belül 
kezdeményezések (31) mellett az önkormányzaton kívüli kezdeményezések (32) is szerepet 
kapnak.  
A strukturális alapok fogadására felkészítő programot felhasználják a tervezéshez. (33) 
Az Nemzeti Fejlesztési Tervet felhasználja az önkormányzat a tervezéshez. (34) 
Az Országos Területfejlesztési Koncepciót felhasználja az önkormányzat a tervezéshez. (35) 
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót felhasználja az önkormányzat a tervezéshez. (36) 
Az Országos Területrendezési Tervet felhasználja az önkormányzat a tervezéshez. (37) 
A kistérségi területfejlesztési koncepciót felhasználja az önkormányzat a tervezéshez. (38) 
A megyei területfejlesztési koncepciót felhasználja az önkormányzat a tervezéshez. (39) 
A regionális területfejlesztési koncepciót felhasználja az önkormányzat a tervezéshez. (40) 
A településfejlesztési célok megvalósulását erőteljesen befolyásolják a következő csoportok: 
civil szervezetek (41), lakosság (42), lobbycsoportok (43), polgármester (44), önkormányzati 
bizottságok (45), helyi gazdasági érdekek (46), illetve nem gyakorol rájuk hatást az országos 
politika (47) és a helyi politikai érdekek. (48) 
A településfejlesztési célok meghatározását erőteljesen befolyásolják a következő csoportok: 
civil szervezetek (49), lakosság (50), lobbycsoportok (51), polgármester (52), önkormányzati 
bizottságok (53), helyi gazdasági érdekek (54), illetve nem gyakorol rájuk hatást az országos 
politika (55) és a helyi politikai érdekek. (56) 
A magánszféra bevonását szükségesnek tartja az önkormányzat a településfejlesztésben. (57) 
A magánszféra bevonása jellemző a településfejlesztésben. (58) 
A civil társadalom érdekeinek figyelembe vétele jellemző a településfejlesztésben. (59) 
A fejlesztési tervben célszegmensként jelennek meg az alábbi csoportok: állandó lakosság 
(60), ideiglenes lakosság (61), potenciális lakosság (62), helyi vállalkozások (63), termelő 
szervezetek (64), szolgáltató szervezetek (65), belföldi turisták (66), üzleti céllal utazók (67), 
nemzetközi szakmai szervezetek (68), oktatási intézmények (69), egészségügyi intézmények 
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(70), kulturális intézmények (71), non-profit szervezetek (72), kamarák (73), egyházak (74), 
hivatalok (75), pártok (76), hazai befektetők (77), külföldi befektetők (78) 
A dokumentumokban a következő csoportok igényeire konkrétan fogalmazódott meg 
fejlesztés: állandó lakosság (79), ideiglenes lakosság (80), potenciális lakosság (81), helyi 
vállalkozások (82), termelő szervezetek (83), szolgáltató szervezetek (84), belföldi turisták 
(85), üzleti céllal utazók (86), nemzetközi szakmai szervezetek (87), oktatási intézmények 
(88), egészségügyi intézmények (89), kulturális intézmények (90), non-profit szervezetek 
(91), kamarák (92), egyházak (93), hivatalok (94), pártok (95), hazai befektetők (96), külföldi 
befektetők (97). 

 
 

A végrehajtás során abban az esetben tekinthető a településfejlesztési tevékenység 

marketingorientáltnak, amennyiben az önkormányzat biztosítja a megfelelő szervezeti 

egységeket és a hozzáértő munkatársakat a településfejlesztés területein, valamint 

amennyiben bevonja a településfejlesztési dokumentumok intézkedéseinek végrehajtásába és 

egyéb funkciókba a település bizonyos csoportjait. A végrehajtás terültén szükséges 

kritériumokat a következő táblázat tartalmazza részleteiben: 

 
80. ábra: Marketingorientált városfejlesztési tevékenység végrehajtási dimenziójának 

megvalósulási feltételei: 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Marketingorientált városfejlesztési tevékenység megvalósul, amennyiben a végrehajtás 
során a településnél megvalósulnak a következő feltételek: 
 
A településfejlesztési dokumentumok intézkedéseinek végrehajtásában részt vesznek a 
következő csoportok: önkormányzat (1), lakosság (2), helyi vállalkozások (3), 
termelőszövetkezetek (4), szolgáltató szervezetek (5), hazai befektetők (6), külföldi 
befektetők (7), hivatalok (8), regionális fejlesztési tanács (9), települési fejlesztési tanács (10), 
vállalkozásfejlesztési ügynökség (11), turisztikai intézmények (12).  
Az önkormányzat rendelkezik megfelelő szervezeti egységekkel és hozzáértő munkatársakkal 
az alábbi területeken: településfejlesztési politika kidolgozása (13), ágazati érdekek 
összehangolása (14), területi érdekek összehangolása (15), a jóváhagyottak érvényesítése 
(16). 
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A településfejlesztésben dolgozók szakmai felkészültsége (17), stratégiai gondolkodásra való 
alkalmassága (18), szintetizáló képessége (19), vezetői képessége (20), kommunikációs 
képessége (21) és politikai érzékenysége (22) megfelelő.  
A településfejlesztési döntések szakmai és pénzügyi megalapozottsága (23), illetve társadalmi 
elfogadottsága megfelelő (24). 
Történtek személyi (25) vagy szervezeti változások (26) az önkormányzatnál a 
településfejlesztési feladatok megvalósításának érdekében. 
A felsorolt szereplők és intézmények fontos szerepet játszanak a településfejlesztésben: 
képviselőtestület (27), településfejlesztési/műszaki bizottság (28), pénzügyi/gazdasági 
bizottság (29), szakmai lobbycsoportok (30), civil szervezetek (31), helyi gazdasági szereplők 
(32), megyei intézmények (33), polgármester (34), önkormányzat (35), főépítész (36), 
lakosság (37), kistérségi intézmények (38) és az országos intézmények (39). 
A településfejlesztés területén több kompetenciát adna az önkormányzat a kistérségi 
fejlesztési tanácsnak (40), megyei fejlesztési tanácsnak (41), a regionális fejlesztési tanácsnak 
(42), valamint elvenne az Országgyűléstől (43), a kormánytól (44), az Országos 
Területfejlesztési Tanácstól (45), illetve a Minisztériumoktól (46).  
A magánszférát a településfejlesztés területén a következő funkciókba bevonja az 
önkormányzat: stratégiai és tervezési funkciók (47), döntési és szabályozási funkciók (48), 
operatív irányítási funkciók (49), ellenőrzési és felügyeleti funkciók (50), együttműködési 
funkciók (51), igazgatásszervezési funkciók. (52) 
Támogatja az önkormányzat az alábbi eseményeket, intézményeket a településen: színház 
(53), hangverseny (54), sport (55), vallási események (búcsú) (56), helytörténethez kötött 
események (vetélkedők, kiállítások) (57), folklóresemények (58), időpontokhoz kötött 
események (farsang, szilveszter, falunap) (59). 
 
 

Végül, a negyedik dimenzió, a kommunikáció kapcsán a következő feltételeknek kell 

megvalósulniuk ahhoz, hogy marketingorientált településfejlesztési tevékenységről 

beszélhessünk, tehát a modell kommunikációs elemének al-dimenziói a következők: 
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81. ábra: Marketingorientált városfejlesztési tevékenység kommunikációs dimenziójának 
megvalósulási feltételei: 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

Marketingorientált városfejlesztési tevékenység megvalósul, amennyiben a 
kommunikáció során a településnél megvalósulnak a következő feltételek: 
 
Hatékony információs rendszer működése a településen. (1) 
A település innováció orientált fejlesztési gyakorlatot követ és valósít meg. (2) 
A településen a fejlesztés alapfeltétele a kommunikációs infrastruktúra fejlettsége. (3) 
Kölcsönös kétirányú kapcsolatmenedzsmentre épülő információáramlás működik a 
célcsoportokkal. (4) 
Együttműködésekben és egymásrautaltságban tervezi az önkormányzat a jövőt más 
településekkel. (5) 
A helyi hagyományokat, értékeket, szokások ápolását, védelmét és beépítését a fejlesztésekbe 
fontosnak ítéli meg az önkormányzat. (6) 
Az önkormányzat előtérbe helyezik a szellemi tényezőket, a szolgáltatási kultúrát. (7) 
A településről kialakult imázst sikertényezőként kezeli az önkormányzat. (8) 
Intézményesített helyi mechanizmusok, egyeztetési fórumok, tárgyalási formák léteznek a 
következő szereplők között: fejlesztők és önkormányzat (9), lakosság és önkormányzat (10), 
civil szervezetek és önkormányzat (11), helyi szellemi elit és önkormányzat (12), helyi 
gazdasági szereplők (13) és önkormányzat között (14). 
Együttműködést tart fenn az önkormányzat más településekkel, így külföldi 
testvértelepülésekkel (15), településszövetségekkel (16), kétoldalú együttműködéseket más 
településekkel (17), többoldalú együttműködéseket más településekkel (18) és többcélú 
önkormányzati társulásokkal. (19) 
Rendszeresen rendez az önkormányzat lakossági fórumokat. (20) 
A fórumok látogatottsága magas és hatékonyságuk jó. (21) 
Többféle médiumon keresztül szolgáltatnak információkat a lakosságnak a településfejlesztés 
kérdéseiről, így prospektusokon (22), regionális TV-n (23), helyi TV-n (24), hirdetési újságon 
(25), plakáton (26), közterületi hirdetésen (27), önkormányzati hírlevélen (28), 
sajtótájékoztatón (29), helyi rádión (30), helyi újságon (31), internetes honlapon (32), e-
mailen (33) és konferenciákon keresztül. (34) 
A célcsoportok informálódási lehetősége jó a fejlesztésekről (35), az önkormányzati munkáról 
(36), az önkormányzati rendezvényekről (37), illetve a településfejlesztési döntéshozatalról. 
(38)  

Jólét 
 

Versenyképes város 

Elemzés és 
érdekegyeztetés 

Egyéni- és közösségi 
érdekek összehangolása 

Stratégiaalkotás 
Célcsoportok igényeire 
épülő fejlesztési terv 

Végrehajtás 
Személyi- és intézményi 

háttér kialakítása 

Kommunikáció 
Város és 

önkormányzat 
megjelenítése 
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A fogyasztók elégedettek az önkormányzati munkával (39), a településfejlesztési tervekkel 
(40), az önkormányzati fejlesztésekkel (41), illetve az egyéb fejlesztésekkel. (42) 
Az önkormányzat alkalmazza a különböző településmarketing eszközöket: marketingstratégia 
(43), honlap (44), önkormányzati sajtótermék (45), népszerűsítő rendezvények (46), egyéb 
népszerűsítő kiadványok (47) és településmarketingért felelős önkormányzati intézmény. (48) 
 
 
Tehát, a modell megvalósulásának feltétele, hogy a modell négy dimenziójában szereplő 

elemek teljesüljenek az egyes települések esetében. Annál magasabb minőségű a 

marketingorientált városfejlesztés az egyes településeken, minél több modellben szereplő 

feltételnek felel meg a város. A következő fejezet, az empirikus vizsgálati rész azt térképezi 

fel, hogy a marketingorientált városfejlesztés modell szerinti alkalmazása valóban hozzájárul-

e a versenyképesség növeléséhez a településen. 
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7. A város piacon történő megjelenítése – empirikus kutatás 

 
Egy olyan folyamat megy végbe a marketingorientált városfejlesztés során, ahol az 

önkormányzat a fogyasztók legfőbb igényeit, szükségleteit megfogalmazva alakítja ki a 

termékét a fogyasztói kedv növelése érdekében. Mindehhez szükséges a város piacon történő 

megjelenítése, amelyhez a MOVE modell egy keretet biztosít – feltételezve, hogy a 

marketingorientált városfejlesztési tevékenység hozzájárul a település versenyképességének 

kialakításához és növeléséhez.  

 

82. ábra: A város piacon történő megjelenítésének tényezői 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az a kiinduló feltételezés, miszerint a marketingorientált városfejlesztés képes növelni egy 

adott település versenyképességét, közvetlenül talán nem ragadható meg empirikus 

felmérések és azok alapján készített statisztikai elemzések útján, de mégis van lehetőség olyan 

vizsgálatokra, amelyek az alapvető összefüggések feltárásán keresztül képesek arra, hogy 

teszteljék a hipotézist. Mégpedig a MOVE modell egyes elemeinek és azok 

versenyképességre gyakorolt hatásuk összefüggéseinek vizsgálatán keresztül; így a 

marketingorientált városfejlesztés során végbe menő elemzés, stratégiaalkotás, végrehajtás és 

kommunikáció versenyképességre gyakorolt hatásán keresztül.  

 

Az elemzés empirikus hátterét egy részről 300 Magyarországi településen elvégzett kérdőíves 

felmérés adja. A személyes lekérdezés során polgármesterek, jegyzők, illetőleg a 

 

 
Elemzés 

Fogyasztói igények ismerete 
Fogyasztói elégedettség mérése 

 

Stratégiaalkotás 
Fogyasztói igényekre épülő stratégiaalkotás 

 

Végrehajtás és ellenőrzés 
Személyi & intézményi háttér biztosítása 
 

Kommunikáció 
Fogyasztók elérése 
 

Fogyasztók 
(lakossági, vállalati, civil, köz) 
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településfejlesztésért felelős személyek választoltak a településük fejlesztésével kapcsolatos 

kérdésekre.  

 

A minta régió és településnagyság kategóriák alapján lett kiválasztva. A régiók 

településállományát tekintve a minta reprezentatívnak tekinthető, míg településnagyság 

alapján súlyozással történt a települések kiválasztása, így a mintába kerülés esélyét a 

Magyarországi teljes településhálózatot tekintve következőképp alakult: 

 

24. Táblázat: Kérdőíves felmérés minta kiválasztása 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
Településnagyság Súly 
 
Megyei jogú város 
30 000 fő + 
10 000 – 30 000 fő 
5 000 – 10 000 fő 
1 500 – 5 000 fő 
500 – 1 500 fő 
200 – 500 fő 
200 fő -  

 
Mind 
Mind 

4-szeres 
3-szoros 

1,2-szeres 
0,8-szoros 
0,6-szoros 
0,5-szörös 

  
 

 

7.1. Kiindulópontok – a változókészlet összeállítása  

  

A felhasznált változók két csoportja – a függő változónak tekintett indexek, illetve a 

versenyképesség független változói – külön forrásból származnak. A marketingorientált 

városfejlesztéssel kapcsolatos mutatókat az önkormányzati adatfelvétel eredményeiből 

képeztem, míg a versenyképességi mutatók a TEIR adatbázisból származnak. A változók 

képzése a két csoport esetében különböző módszerrel történt.  

 

Az önkormányzati adatfelvételben szereplő kérdések négy dimenzióba lettek sorolva, és a 

válaszok különböző pontértékeket kaptak. A négy dimenzió – a település piacon történő 

megjelenítésének tényezői alapján - az alábbiakban került meghatározásra:  

 

-          elemzés  
-          stratégiaalkotás  
-          végrehajtás  
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-          kommunikáció  
 

Az egyes dimenziókhoz tartozó kérdésekből kialakított ordinális változók pontértékeinek 

felhasználásával egyszerű kumulált skálaváltozókat hoztam létre, amelyeknek értékei a 

dimenziókban külön-külön, illetve összevontan jellemzik az adott településhez tartozó 

marketingorientált városfejlesztési tevékenységet. A négy dimenzióban, illetve összevontan 

elért pontszámok képezik a regressziós modellek függő változóit.  

  

25. Táblázat: Az önkormányzati vizsgálat kérdéseinek pontértékei az egyes dimenziókon 
belül 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
Elemzés 

Mutató Kategória Pontérték 
 
A településfejlesztési koncepció kielégítő 

 
Igen 

 
1 

Rendelkezésre áll térségi/települési adatbázis a tervezéshez Igen 1 
Fontos, és széles körben használt 2 Milyen szinten foglalkoznak a különböző statisztikákkal a 

tervezés során? Néhány esetben használt 1 
Ismeri-e: felkészítő program a strukturális alapok 
fogadására 

Igen 1 

Ismeri-e: NFT II. Igen 1 
Ismeri-e: OTFK Igen 1 
Ismeri-e: OFK Igen 1 
Ismeri-e: OTRT Igen 1 
Ismeri-e: kistérségi területfejlesztési koncepció Igen 1 
Ismeri-e: megyei területfejlesztési koncepció Igen 1 
Ismeri-e: Regionális területfejlesztési koncepció Igen 1 
 

 
Stratégiaalkotás 

Mutató Kategória Pontérték 
 
Van-e a településnek érvényes településfejlesztési koncepciója? 

 
Igen 

 
1 

Mi mondható el a településfejlesztési koncepció tartalmáról? 
A településfejlesztés valamennyi meghatározó területét 
lefedi 

3 

Komplexebb 2 
A településfejlesztési terv kidolgozásának keretében készült 1 

Mi mondható el a településfejlesztési koncepció hatóköréről? 
Figyelembe veszi a különböző adottságú településrészek 
eltérő irányú fejlesztési igényeit 

2 

A település egészére vonatkozik 1 
Mi mondható el a településfejlesztési koncepció jellege? 

Cselekvési terv. Ütemezett program is kapcsolódik 3 
Településfejlesztési stratégia és hagyományos koncepció 2 
Településfejlesztési stratégia 1 
Hagyományos koncepció 1 

Ágazati program: 
gazdaságfejlesztés Van 1 környezetvédelem  Van 1 
közlekedésfejlesztés Van 1 infrastrukturális fejlesztés Van 1 
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intézményhálózat fejlesztése Van 1 informatikai fejlesztés  Van 1 
Oktatásfejlesztés  Van 1 Településmarketing Van 1 
Egészségügyi fejlesztés  Van 1  

Egy van 1 Van-e konkrét jövőképe a településnek 
Több is van 1 

Részvétel a településfejlesztési dokumentumok elkészítésében: 
önkormányzat 1 külföldi befektetők 1 
lakosság 1 Hivatalok 1 
helyi vállalkozások 1 regionális fejlesztési tanács 1 
termelőszövetkezetek 1 települési fejlesztési tanács 1 
szolgáltató szervezetek 1 vállalkozásfejlesztési ügynökség 1 
hazai befektetők 1 turisztikai intézmények 1 

Milyen egyeztetések történtek a településfejlesztési dokumentum elkészítésekor? 
A lakosság, a gazdasági szereplők és a civil szervezetek bevonásával készült 3 
A lakossággal és a gazdasági szereplőkkel egyeztetett 2 
A lakossággal egyeztetett 1 
A gazdasági szereplőkkel egyeztetett 1 

Önkormányzaton kívüli kezdeményezések 2 Mi a legfontosabb tényező a településfejlesztési iratok 
változásának hátterében? Önkormányzaton belüli kezdeményezések 1 
Felhasználják-e a tervezéshez: 

SPP 1  OTRT 1 
NFT II. 1  kistérségi területfejlesztési koncepció 1 
OTFK 1  megyei területfejlesztési koncepció 1 
OFK 1  regionális területfejlesztési koncepció  1 

Erőteljesen befolyásolja a településfejlesztési célok megvalósulását:   
Nem gyakorol befolyást 2 Erős hatást gyakorol 2 országos 

politika Bizonyos hatást gyakorol 1 
polgármester 

Bizonyos hatást gyakorol 1 
Nem gyakorol befolyást 2 Erős hatást gyakorol 2 Helyi politikai 

érdekek Bizonyos hatást gyakorol 1 
lobbicsoportok 

Bizonyos hatást gyakorol 1 
Erős hatást gyakorol 2 Erős hatást gyakorol 2 helyi gazdasági 

érdekek Bizonyos hatást gyakorol 1 
Lakosság 

Bizonyos hatást gyakorol 1 
Erős hatást gyakorol 2 Erős hatást gyakorol 2 önkormányzat 

bizottságai Bizonyos hatást gyakorol 1 
civil 
szervezetek Bizonyos hatást gyakorol 1 

Erőteljesen befolyásolja a településfejlesztési célok meghatározását: 
Nem gyakorol befolyást 2 Erős hatást gyakorol 2 országos 

politika Bizonyos hatást gyakorol 1 
helyi gazdasági 
érdekek Bizonyos hatást gyakorol 1 

Nem gyakorol befolyást 2 Erős hatást gyakorol 2 Helyi politikai 
érdekek Bizonyos hatást gyakorol 1 

önkormányzat 
bizottságai, 
szakértői 

Bizonyos hatást gyakorol 1 

Erős hatást gyakorol 2 Erős hatást gyakorol 2 polgármester 
Bizonyos hatást gyakorol 1 

Lakosság 
Bizonyos hatást gyakorol 1 

Erős hatást gyakorol 2 Erős hatást gyakorol 2 lobbicsoportok 
Bizonyos hatást gyakorol 1 

civil szervezetek 
Bizonyos hatást gyakorol 1 

Nagyon szükséges 2 Mennyire szükséges a magánszféra bevonása a 
településfejlesztésbe? Alkalmanként szükséges 1 

Nagyon jellemző 2 Mennyire jellemző a magánszféra bevonása a 
településfejlesztésbe? Alkalmanként jellemző 1 

Nagyon jellemző 3 
Jellemző 2 
Közepesen jellemző 2 

Mennyire jellemző a civil társadalom érdekeinek figyelembe 
vétele a döntéshozatalban? 

Kis mértékben jellemző 1 
Célszegmens:  
állandó lakosság 1 üzleti céllal utazók 1 kamarák 1 
ideiglenes lakosság 1 Nemzetközi szakmai szervezetek 1 egyházak 1 
potenciális lakosság 1 oktatási intézmények 1 hivatalok 1 
helyi vállalkozások 1 egészségügyi intézmények 1 pártok 1 
termelő szervezetek 1 kulturális intézmények 1 hazai befektetők 1 
szolgáltató szervezetek 1 non-profit szervezetek 1 külföldi befektetők 1 
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belföldi turisták 1     
Igény:  
állandó lakosság 1 üzleti céllal utazók 1 kamarák 1 
ideiglenes lakosság 1 Nemzetközi szakmai szervezetek 1 egyházak 1 
potenciális lakosság 1 oktatási intézmények 1 hivatalok 1 
helyi vállalkozások 1 egészségügyi intézmények 1 pártok 1 
termelő szervezetek 1 kulturális intézmények 1 hazai befektetők 1 
szolgáltató szervezetek 1 non-profit szervezetek 1 külföldi befektetők 1 
belföldi turisták     1 

 
Végrehajtás 

Mutató Kategória Pontérték 
 
Részvétel a településfejlesztési dokumentumok intézkedéseinek végrehajtásában: 

önkormányzat 1 külföldi befektetők 1 
lakosság 1 Hivatalok 1 
helyi vállalkozások 1 regionális fejlesztési tanács 1 
termelőszövetkezetek 1 települési fejlesztési tanács 1 
szolgáltató szervezetek 1 vállalkozásfejlesztési ügynökség 1 
hazai befektetők 1 turisztikai intézmények 1 

Megfelelő szervezeti egységek és hozzáértő munkatársak: 
településfejlesztési politika 
kidolgozása 

1 területi érdekek összehangolása 1 

ágazati érdekek összehangolása 1 a jóváhagyottak érvényesítése 1 
A településfejlesztésben dolgozók értékelése (ötfokú 
skála) 

  

5 3 
4 2 
3 1 

szakmai felkészültség  
stratégiai gondolkodásra való alkalmasság 
szintetizáló képesség 
vezetői képesség  
kommunikációs képesség  
politikai érzékenység 

2 1 

Településfejlesztési döntések: (ötfokú skála)    
5 3 
4 2 
3 1 

szakmai megalapozottsága  
pénzügyi megalapozottsága  
társadalmi elfogadottsága 

2 1 
Személyi és szervezeti 2 
Csak személyi 1 

Történtek-e személyi vagy szervezeti változások az 
önkormányzatnál a településfejlesztési feladatok 
megvalósításának érdekében? Csak szervezeti 1 
Településfejlesztésben betöltött szerep:   

Fontos 2 Fontos 2 Képviselőtestület 
Mérsékelt 1 

Polgármester 
Mérsékelt 1 

Fontos 2 Fontos 2 településfejlesztési/műszaki bizottság 
Mérsékelt 1 

Önkormányzat 
Mérsékelt 1 

Fontos 2 Fontos 2 pénzügyi/gazdasági bizottság 
Mérsékelt 1 

Főépítész 
Mérsékelt 1 

Fontos 2 Fontos 2 szakmai lobbicsoportok 
Mérsékelt 1 

Lakosság 
Mérsékelt 1 

Fontos 2 Fontos 2 civil szervezetek 
Mérsékelt 1 

kistérségi intézmények 
Mérsékelt 1 

Fontos 2 Fontos 2 helyi gazdasági szereplők 
Mérsékelt 1 

országos intézmények 
Mérsékelt 1 

Fontos 2    megyei intézmények 
Mérsékelt 1    

Több, vagy kevesebb kompetencia:   
Országgyűlés Kevesebb 3 kistérségi fejlesztési tanács Több 3 
kormány  Kevesebb 3 települési önkormányzat Több 3 
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OTT Kevesebb 2 megyei fejlesztési tanács Több 2 
 Ugyanannyi 1  Ugyanannyi 1 
Minisztériumok Kevesebb 2 regionális fejlesztési tanács Több 2 
Magánszféra bevonása:   
stratégiai és tervezési funkciók 1 ellenőrzési és felügyeleti funkciók 1 
döntési és szabályozási funkciók 1 együttműködési funkciók 1 
operatív irányítási funkciók 1  igazgatásszervezési funkciók 1 
Önkormányzati támogatás:   
Színház 1 helytörténethez kötött események 1 
Hangverseny 1 folklóresemények  1 
sport  1 időpontokhoz kötött események  1 
vallási események 1   
 

Kommunikáció 
Mutató Kategória Pontérték 

 
5 

 
3 

4 2 
3 1 

 
Hatékony információs rendszer működése a településen  
A település innováció orientált fejlesztési gyakorlatot követ és valósít meg  
A fejlesztés alapfeltétele a kommunikációs infrastruktúra fejlettsége 
A fejlesztések igazodnak az egyénekhez és az egyedi vonzerőkhöz 
Kölcsönös kétirányú kapcsolatmenedzsmentre épülő információáramlás működik a célcsoportokkal 
Együttműködésben és egymásrautaltságban tervezik a jövőt más településekkel  
Helyi hagyományok, értékek, szokások ápolása, védelme és beépítése a fejlesztésekbe 
Szellemi tényezők, szolgáltatási kultúra előtérbe helyezése 
A településről kialakult imázs sikertényezőként való kezelése 

2 1 

Intézményesített és nem intézményesített helyi mechanizmusok:   
Intézményesített 1 fejlesztők és önkormányzat  

lakosság és önkormányzat  
civil szervezetek és önkormányzat 
helyi szellemi elit és önkormányzat 
helyi gazdasági szereplők és önkormányzat 

Nem intézményesített 1 

Együttműködések:   
külföldi testvértelepülés 1 kétoldalú együttműködés más településsel  1 
településszövetség  1 többoldalú együttműködés más településsel  1 
  többcélú önkormányzati társulás  1 

Rendszeresen 2 
Évente néhányszor 1 

Milyen gyakran rendeznek lakossági fórumot? 

Évente egyszer 1 
Sokan (50-nél több) 3 
Számosan (20-50) 2 

Hányan látogatják a lakossági fórumokat? 

Kevesen (5-20) 1 
Nagyon hatékony 2 Milyennek ítéli meg a lakossági fórumok hatékonyságát? 
Hatékony 1 

Információk a lakosságnak a településfejlesztés kérdéseiről:   
Prospektusok 1 plakát, közterületi hirdetés  1 
regionális TV  1 önkormányzati hírlevél  1 
helyi TV  1 sajtótájékoztató  1 
hirdetési újság  1 internetes honlap  1 
helyi rádió  1 e-mail 1 
helyi újság  1 konferencia  1 

Informálódási lehetőségek minősége: (ötfokú skála)   
5 3 
4 2 
3 1 

fejlesztések   
önkormányzati munka   
önkormányzati rendezvények   
településfejlesztési döntéshozatal   2 1 
Fogyasztói elégedettség: (ötfokú skála)   

5 3 önkormányzati munka  
településfejlesztési tervek 4 2 
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önkormányzati fejlesztések 
egyéb fejlesztések 

3 1 

Alkalmazott településmarketing-eszközök:   
marketingstratégia 1 egyéb népszerűsítő kiadványok 1 
honlap 1 népszerűsítő rendezvények 1 
önkormányzati sajtótermékek 1 településmarketingért felelős önkormányzati intézmény 1 
 
 

Az önkormányzati adatfelvétel kérdéseinek másik csoportja is megjelenik a vizsgálatban, 

mégpedig a települési SWOT-analízisek eredménye, amely a klaszteralapú csoportosítások 

bázisául szolgál, de a regressziós modellekben is bevonásra kerül.   

 

26. Táblázat: Önkormányzati SWOT analízis 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A következők közül melyek a település erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei? 
 
Természeti adottságok 

 
Vállalkozástámogatási rendszer 

 
Lakásviszonyok 

Demográfiai viszonyok Térségfejlesztési koncepciók Megközelíthetőség 
Elvándorlás Rendezési tervek minősége Tömegközlekedés színvonala 
Foglalkoztatottak aránya Zöldterületek aránya Környezetvédelem 
Munkanélküliség Gazdasági szerkezet Térségfejlesztési stratégia 
Pályakezdő munkanélküliek Hozzáadott érték termelés Politikai hatások 
Szakképzett munkaerő Innovációs potenciál Kommunikáció, PR 
Munkahelyek száma Bérszínvonal Finanszírozottság 
Átképzés, továbbképzés lehetősége Kis- és középvállalkozások száma Információ elérhetősége 
Egészségügy helyzete Oktatási helyzet Helyi adók 
Tőkevonzó képesség Kulturális szolgáltatások iránti igény Felvevőképes piac 
Természeti adottságok Kulturális szolgáltatások színvonala 
Közlekedési infrastruktúra Sport és rekreációs intézmények száma 

Környezetterhelő gazdasági 
tevékenységek 

 

 

A modellekben felhasznált független változókat a TEIR településsoros adataiból alakítottam 

ki, a struktúra kialakításához bizonyos mértékben segítségül hívva olyan korábbi vizsgálatok 

eredményeit, amelyeknek célja részben a települési vagy térségi különbségek modellezése 

volt.33 (Rechnitzer, 2004., és MTA RKK NYUTI, 2005) A változóknak egy olyan körét 

határoltam le, amelyek a lehető legnagyobb információtartalmat hordozzák a települési szintű 

gazdasági-társadalmi fejlettség, és elsősorban a versenyképesség tekintetében. Ennek 

érdekében főkomponens-elemzéseket végeztem, amelyek segítségével sikerült a változók körét 

leszűkíteni; a többváltozós elemzések alapkészlete így 17 mutatóból áll. Meg kell jegyezni, 

hogy a 17 változó között egy olyan található, amely nem a TEIR rendszer adataiból 

                                                
33 A változók struktúrája alapvetően két vizsgálatból származik. Az egyik a városok versenyképességének és innovációs potenciáljának 

vizsgálatából, illetve a kistérségi krízis-előrejelzés és megelőzés módszereiből. 
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származik, hanem magából a kérdőívből. Ez a kumulált indexváltozó a SWOT-analízis során 

a válaszadók által előnyösnek tekintett tényezők számát tartalmazza.  

  

27. Táblázat: A fejlettség és versenyképesség alapmutatói 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
Változó Mértékegység/ 

fajlagosság 

Statikus/ dinamikus 

 

1. Vándorlási különbözet éves átlaga  

 

ezrelék  

 

Dinamikus (1990-2003/05)  

2. Állandó népesség számának változása  százalék  Dinamikus (1990-2003/05)  

3. Regisztrált munkanélküliek aránya az aktív korú 

lakosságon belül  

százalék  Statikus (2003/05)  

4. 60 éven felüliek aránya  százalék  Statikus (2003/05)  

5. Működő vállalkozások száma  1000 lakosra  Statikus (2003/05)  

6. Civil szervezetek száma  1000 lakosra  Statikus (2003/05)  

7. Teljes belföldi jövedelem  Egy adózóra  Statikus (2003/05)  

8. Teljes belföldi jövedelem  Egy főre  Statikus (2003/05)  

9. Előnyösnek tekintett tényezők száma a SWOT-

analízis alapján  

-  Statikus (adatfelvétel 

időpontja)  

10. Településnagyság Kategóriánként Statikus (2003/05/07) 

11. Állandó népesség száma  -  Statikus (2003/05/07)  

12. Iparűzési adó  Egy főre  Statikus (2003)  

13. Személyi jövedelemadó-alap  Egy adózóra  Statikus (2003/05)  

14. Személyi jövedelemadó-alap  Egy főre  Statikus (2003/05)  

15. Adófizetők aránya a teljes lakosságon belül  százalék  Statikus (2003/05)  

16. Újonnan vásárolt személygépkocsik száma  1000 főre  Statikus (2003/05)  

17. Újonnan épített lakások száma  1000 főre  Dinamikus (2000-2003/05)  

  

A modellhez felhasznált változók kezelhetősége érdekében a mutatók mindegyikét 

standardizált formában használtam fel a regressziós modellekben és a hierarchikus 

klaszterelemzésben, míg az egyszerű átlagértékekhez és az átlagalapú klaszterelemzéshez 

eredeti formájukban hagytam őket.  
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7.2. Alapvető összefüggések  

  

A modellben felhasznált függő változók különféle sajátosságainak megismerése érdekében 

elsőként megvizsgáltam a mutatók pontértékeinek megoszlását néhány alapvető területi és 

demográfiai változó csoportátlagainak különbségét tekintve, valamint megvizsgáltam a függő 

változók pontszámai alapján képzett kvintilisek és néhány független változó elsődleges 

kapcsolatát. Alapvetően elmondható, hogy sok esetben fedezhetőek fel szignifikáns 

különbségek, illetve különböző mintázatok találhatóak a kvintilis alapú tesztekben.  

  

H1. A települések regionális elhelyezkedése befolyásolja a marketingorientált városfejlesztés 

minőségét és lehetőségeit. 

 
H2. Egyes települési sajátosságok erősen befolyásolják a marketingorientált városfejlesztés 

minőségét és mozgásterét. 

 
Ebben a kategóriában két alapváltozót – a regionális elhelyezkedést valamint a 

településnagyságot - használtam fel. A regionális elhelyezkedés esetében a különbségek nem 

szignifikánsak, bár jelentősek, míg a második mutatónál nagyon erős kapcsolat mutatkozik a 

változók között. Ez a tény nagyban alátámasztja azt az elképzelést, hogy a települési 

sajátosságok – ebben az esetben nemcsak a település nagyságát, hanem a településhálózatban 

betöltött szerepét, funkciógazdagságát, és „ágazati profilját” is értve - jóval erősebben 

kihatnak a marketingorientált városfejlesztés minőségére. A következő táblázat bemutatja a 

változók kapcsolatának erősségét, valamint az egyes kategóriák csoportátlagait.  

  

28. Táblázat: A regionális elhelyezkedés valamint a településnagyság összefüggései a 
marketingorientált városfejlesztési tevékenységgel. 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

Régió N elemzés stratégiaalkotás végrehajtás kommunikáció Teljes 

       

Szignifikancia   ,083 ,106 ,095 ,330 ,136 

Dél-Alföld  46 9,41 57,50 59,17 49,91 176,00 

Dél-Dunántúl  40 10,65 62,83 61,73 54,75 189,95 

Észak-Alföld  38 9,92 55,71 57,82 48,39 171,84 

Észak-Magyarország  54 9,06 53,33 57,89 50,37 169,85 

Közép-Dunántúl  43 10,81 61,72 58,81 50,47 181,81 
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Közép-Magyarország  46 9,48 56,04 53,09 49,48 168,09 

Nyugat-Dunántúl  41 10,46 58,56 61,05 50,88 180,95 

       

Településnagyság   elemzés  stratégiaalkotás  végrehajtás  kommunikáció  Teljes  

(átlag pontszámok)       

Szignifikancia   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

200 alatt  8 6,88 37,63 49,13 36,88 130,50 

201-500  33 7,42 41,45 49,55 43,36 141,79 

501-1500  66 9,32 53,79 53,27 48,95 165,33 

1501-5000  68 9,72 55,57 56,68 47,69 169,66 

5001-10000  45 9,98 62,16 59,22 50,93 182,29 

10001-30000  49 12,00 67,63 65,82 56,71 202,16 

30001-50000  20 10,75 65,55 66,35 58,15 200,80 

50000 felett  19 11,95 72,00 70,00 60,16 214,11 

Teljes minta  308 9,92 57,75 58,26 50,57 176,51 

 

 

A csoportátlagok alakulásából látszik, hogy a regionális elhelyezkedés gyakorol bizonyos 

hatást a marketingorientált városfejlesztés-tevékenységre; így a gazdaságilag fejlettebb 

régiókban általánosan magasabbak a pontszámok, csak egyetlen kivétel mutatkozik, ez pedig 

a legkedvezőbb társadalmi-gazdasági mutatókkal jellemezhető Közép-Magyarország, ahol a 

legalacsonyabb átlagpontszámmal találkozhatunk. Erre az ellentmondásra pusztán az itt 

bemutatott adatok alapján nem lehet egyértelmű magyarázatot adni, de általános 

feltételezésként kiindulhatunk abból, hogy a budapesti agglomeráció települései alapvetően 

hordoznak magukban bizonyos funkcionális egyoldalúságot, amennyiben a központi 

szerepkörök jelentős része, valamint a szolgáltatások szélesebb spektruma a fővárosban 

koncentrálódik.  

 

A településnagyság szerinti megoszlásokat alapul véve viszont teljesen egyértelmű a kép. Az 

átlagpontszámok az emelkedő lélekszám-kategóriákkal párhuzamosan növekednek. Ez a 

tendencia jellemző mind a négy részindexre, és az összesített pontszámra is. Egy helyen 

találkozhatunk csak némi ellentmondással: a 10 és 30 ezer valamint a 30 és 50 ezer közötti 

kategóriák között a végrehajtás és a kommunikáció esetében mutatkozik meg ez a növekedési 

tendencia, a másik két részindex esetében nem, ami látszik az összpontszám alakulásán is. 

Alapvetően az mondható el, hogy a két kategória esetén hasonló motívumokkal 
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találkozhatunk, és ez elsősorban annak tudható be, hogy ezen két kategóriába tartozó 

települések szerepkörében és intézményi struktúrájában nem találhatunk éles különbségeket.  

 

Elmondható, hogy a területi és demográfiai változók felhasználásával kirajzolódik egy olyan 

struktúra, amelyet a további vizsgálatok során nem hagyhatunk figyelmen kívül. 

 

 

7.3. Tesztek a modell függő változóival  

 

H3. A marketingorientált városfejlesztés pozitív hatásai egyértelműen megmutatkoznak a 

gazdasági-versenyképességi mutatók vonatkozásában. 

 
H4. A marketingorientált városfejlesztés hatásai nem egyértelműen mutatkoznak meg a 

fejlettségi-versenyképességi tényezők demográfiai mutatói kapcsán. 

 

Az alábbiakban kísérletet tettem arra, hogy bemutassam az indexpontszámok alakulását a 

legjellemzőbb fejlettségi-versenyképességi mutatók értékének változásával párhuzamosan. 

Ennek érdekében a településekhez tartozó értékeket változónként kvintilisekbe rendeztem, és 

ily módon vizsgáltam az átlagpontszámok alakulását. Az elemzéshez a jövedelem, a 

vándorlási különbözet, a népességszám-változás, a korszerkezet, a foglalkoztatás, a 

vállalkozói és civil aktivitás valamint a szociális ellátás mutatóit használtam fel.  

 

A csoportátlagok alakulását tekintve a változók két csoportját különböztethetjük meg. Az első 

a „kemény” tényezők csoportja, amelybe az elsődleges gazdasági mutatók tartoznak. Ezekre a 

mutatókra többé-kevésbé lineáris növekedési tendencia jellemző a csoportátlagok 

tekintetében, tehát elmondható, hogy minél kedvezőbben alakulnak ezek a mutatók egy adott 

település vagy településcsoport esetében, annál magasabb lesz a marketingorientált 

városfejlesztési-index átlagpontszáma.  

 

A „puha” tényezők körébe olyan változók tartoznak, amelyekről nem mondható el, hogy 

alapvetően függetlenek, sokkal erősebbek az összefüggéseik más, külső tényezőkkel. Ilyenek 

a népességváltozás, a szociális ellátás valamint a korszerkezet mutatói. Természetüknek 

megfelelően a kvintilisekkel való vizsgálatban egy fordított U-görbét mutatnak. A legjobb 

átlagpontszámok a középső kvintilisekben tömörülnek, az alsó és felső csoportok esetében 
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kedvezőtlenek a mutatók. Ez érthető is, ha a településnagyság és a demográfiai folyamatok 

összefüggéseit vesszük alapul, és kissé tompítva bár de ugyanez jelenik meg a fejlettség és a 

népesedési viszonyok kapcsolatában is. Ennek ellenére meglepő lehet például, hogy a 

legkedvezőbb vándorlási mutatókkal rendelkező települések csoportja mutatja a 

legalacsonyabb átlagpontszámot, de ha figyelembe vesszük azt, hogy éppen az a közép-

magyarországi régió mutatta marketingorientált városfejlesztés szempontjából a 

legkedvezőtlenebb képet, ahol a legmagasabb a vándorlási többlet, akkor már jobban érthető 

az első látásra furcsa tendencia.  

 
 

83. ábra: „Kemény” tényezők a független változók között 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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84. ábra: „Puha” tényezők a független változók között 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A versenyképességi „kemény” tényezők csoportja esetében tehát kijelenthető, hogy 

összefüggés van a versenyképességi tényezők és a marketingorientált városfejlesztés között, 

míg a „puha” tényezőkről ez nem mondható el pontosan azért, mert ezen tényezők jobban 

függnek más, külső tényezőktől.  

 

 

7.4. Összefüggés a függő és a független változók között  

 

H5. A marketingorientált városfejlesztési modell egy integrált tevékenységet igényel az 

önkormányzat részéről, azaz a fejlesztések kapcsán végbemenő elemzési, stratégiaalkotási, 

végrehajtási és kommunikációs tevékenységek szoros összefüggésben állnak egymással és 

pozitívan hatnak egymásra.  

 

A változók homogenitásának vizsgálatára korrelációs elemzéseket végeztem. A korrelációs 

együtthatók tanúsága szerint a független változók köre alapvetően homogénnek tekinthető, a 

legtöbb esetben szignifikáns kapcsolat mutatkozik a változók között. A kvintilisalapú 

tesztekben megmutatkozó, jelleg alapján való elkülönülés itt is tetten érhető. A magas 

korrelációs együtthatók mutatják azt, hogy az elsődleges gazdasági mutatók külön csoportot 
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képeznek. A függő változók egymáshoz viszonyított kapcsolatát vizsgálva megállapítható, 

hogy a változók erős összefüggést mutatnak, ahogyan ezt a következő táblázat is szemlélteti:   

 

85. ábra: Függő változók összefüggései 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
 Elemzés Stratégiaalkotás Végrehajtás Kommunikáció Teljes 

pontszám 
Elemzés 1 0,708(**) 0,592(**) 0,497(**) 0,741(**) 
Stratégiaalkotás 0,708(**) 1 0,654(**) 0,660(**) 0,911(**) 
Végrehajtás 0,592(**) 0,654(**) 1 0,619(**) 0,863(**) 
Kommunikáció 0,497(**) 0,660(**) 0,619(**) 1 0.660(**) 
Teljes pontszám 0,741(**) 0,911(**) 0,863(**) 0,835(**) 1 
  

** Szignifikáns korreláció 
 
 

 
Ahogyan az ábra is szemlélteti, a függő változók, tehát a marketingorientált városfejlesztéshez 

kapcsolódó részindexek – ahogy az várható – erős, minden esetben szignifikáns kapcsolatban 

vannak egymással.  

 
 
 
7.5. A regressziós modell kialakítása 

 
 
 H6. A versenyképességi mutatók szoros kapcsolatban állnak a település marketingorientált 

városfejlesztés minőségével. 

 

A vizsgálat során a fejlettségi-versenyképességi változók marketingorientált városfejlesztés-

indexpontszámokra való hatását teszteltem lineáris regressziós eljárás segítségével. Külön 

regressziós modelleket alakítottam ki a dimenziónkénti részpontszámokra, illetve az 

összesített indexre. Emellett elvégeztem a vizsgálatokat a nagyobb települések részmintáin is.  

 

A vizsgálatban a lineáris regresszió „backward” módszerét alkalmaztam, azaz lépésenként 

emeltem ki a teljes modellből azokat a független változókat, amelyek esetében a kapcsolat 

gyenge. A változók egyenként kerülnek ki a modellből annak alapján, hogy az adott 

mutatókészletben melyiknek a legkisebb a próbához tartozó F-értéke, illetve legmagasabb a 

szignifikancia-értéke. Az eljárás során addig végeztem el a független változók kiemelését, 

míg meg nem kaptam a legmagasabb magyarázóértékű modellt, amelyben az összes független 
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változó 95%-os valószínűségi szinten szignifikáns, vagy azt megközelítő erősségű hatást mutat 

a függő változó értékének alakulására.  

 

Jelen fejezetben részletesen a versenyképességi mutatók összevont indexre gyakorolt hatását 

mutatom be, de természetesen kitérek azokra az eltérésekre is, amelyek az egyes 

dimenziókban mutatkoznak. 

 

A modell kialakításakor figyelembe vettem mind a tizenhét korábban bemutatott 

versenyképességi mutatót, mint független változót. Az alapmodell magyarázóértéke 

viszonylag magas (adjusted R square: 0,422), és ez az érték lényegesen nem változik a 

„gyenge” független változók kiemelésével. Látható viszont az, hogy a független változók 

közül csak kettő (település nagysága, SWOT-analízisben előnyösnek tekintett tényezők 

száma) esetében beszélhetünk szignifikáns hatásról. A következő ábra bemutatja a regressziós 

elemzés első lépését, amelyben szerepel mind a 17 független változó.  

 

86. ábra: Az alapmodell 17 változóval 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

Változó B Béta t Sig 

Vándorlási különbözet 0,104 0,027 0,354 0,724 

Népességszám változása -0,413 -0,139 -1,511 0,132 

Munkanélküliek aránya 0,828 0,127 1,743 0,082 

60 éven felüliek aránya 0,383 0,043 0,576 0,565 

Civil szervezetek száma 0,868 0,075 1,395 0,164 

Egy adózóra jutó jövedelem -0,035 -0,198 -0,203 0,839 

Vállalkozások száma 0,207 0,153 1,358 0,176 

Népességkategória 10,319 0,451 5,547 0,000 

Egy főre jutó jövedelem 0,303 1,124 0,702 0,483 

A SWOT-analízis előnyösnek tekintett tényezői 2,131 0,365 7,574 0,000 

Állandó népesség száma 0,000 -0,111 -1,759 0,080 

Egy főre jutó iparűzési adó 0,084 0,047 0,748 0,455 

Szja alap egy adózóra 0,484 0,983 0,872 0,384 

Szja alap egy lakosra -1,708 -1,855 -1,277 0,203 

Adófizetők aránya -0,431 -0,078 -0,185 0,854 

Új személygépkocsik száma 0,210 0,051 0,715 0,475 

Lakásépítés 0,117 0,034 0,564 0,573 
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Β: adott mutató egy egységnyi elmozdulásával milyen irányba és mekkorát változik 
az index értéke 
Béta: B értéknek a standard (mértékegységet figyelmen kívül hagyó) változata, 
ahol az átlagtól a szórás értékével eltérő távolság jelent egy egysége 
t: a változó magyarázóerejét jelenti a modellben, a szignifikancia meg a 
kapcsolat/különbség erősségét (minél kisebb, annál erősebb) 

 

 

Az alapmodellben látható az összes vizsgálatba bevont mutató indexpontszámokra gyakorolt 

hatása. Látható, hogy négy olyan mutató van, melyeknek növekedése az indexpontszám 

csökkenésével jár34. Egy demográfiai változót (népesség számának változása) találhatunk 

közöttük, amely nem követel különösebb magyarázatot, viszont a három másik mutató a 

jövedelmekkel kapcsolatos. Az eredmények alapján nem vonható le az a következtetés, hogy 

az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó-alap növekedése az összesített indexpontszám 

csökkenését vonja maga után, sőt az egy adózóra jutó jövedelem és az adófizetők arányának 

esetében sem áll fenn negatív kapcsolat, ezek az értékek a modellbe bevont változók 

interferenciájából adódnak. 

 

Látható, hogy a két szignifikáns változó magyarázóértéke alapján is kiemelkedik a modellből. 

Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy itt két olyan változóról van szó, amelyek nem 

közvetlenül a statisztikai adatbázisokból kerültek a modellbe, hanem egyik esetben 

(népességkategória) transzformált mutatóiról, másik esetben (SWOT) pedig a kérdőíves 

vizsgálat eredményéről van szó. 

 

A backward eljárás lépéseivel egy olyan modellhez kívántam eljutni, ahol egyrészt szem előtt 

tartottam a szignifikanciát és a minél jobb illeszkedést, másrészt viszont meg kívántam tartani 

egy viszonylag változatos elemekből álló mutatórendszert. A változók számának csökkentése 

során a modell magyarázóértéke nem változott számottevően, enyhe emelkedés után a 

szűkítés nyolcadik lépésétől csökkenni kezdett, a legmagasabb érték 0,431. Elmondható tehát, 

hogy magyarázóérték alapján a modell stabilnak tekinthető, az abban szereplő változók széles 

kört fednek le.  

 

Azt a modellt, aminek alapján következtetéseket próbáltam levonni a versenyképesség és 

marketingorientált városfejlesztés-tevékenység között, a szűkítés nyolcadik lépcsőjében 

találtam meg. A következő táblázat bemutatja a modellben szereplő változókat. 

                                                
34 A munkanélküliség arányát inverz mutatóként adtuk meg. 
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29. Táblázat: A szűkített modell 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

Változó B Béta t Sig 

Népességszám változása -0,370 -0,125 -2,228 0,027 

Munkanélküliek aránya 0,626 0,096 1,536 0,126 

Civil szervezetek száma 1,075 0,093 1,869 0,063 

Vállalkozások száma 0,231 0,171 1,901 0,058 

Népességkategória 9,563 0,418 5,558 0,000 

Egy főre jutó jövedelem 0,187 0,695 2,856 0,005 

A SWOT-analízis előnyösnek tekintett tényezői 2,163 0,370 7,849 0,000 

Állandó népesség száma 0,000 -0,109 -1,781 0,076 

Szja alap egy adózóra 0,352 0,714 2,423 0,016 

Szja alap egy lakosra -1,263 -1,372 -2,879 0,004 

  
Látható, hogy a modellben maradt változók között megmaradt a kettősség, tehát az alapvető 

gazdasági-jövedelmi mutatók mellett szerepelnek a demográfiai változók is. Az 

alapmodellben is domináns két, általam képzett változó mellett a legnagyobb szerepük az 

elsődleges jövedelmi mutatóknak van, az indexpontszám változását az egy főre jutó 

jövedelem, valamint az SZJA adatok befolyásolják legerősebben.  

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a versenyképességi mutatók felhasználásával kialakított 

modell erősnek tekinthető, az indexpontszám változásának jelentős hányadát magyarázzák a 

kiválasztott mutatók. Azokat az eseteket leszámítva, ahol interferencia mutatkozik a változók 

között, elmondható, hogy minél kedvezőbb versenyképességi mutatókkal találkozunk, annál 

magasabb a marketingorientált városfejlesztés-index pontszáma. Pontos mérőszámokat nem 

lehetséges felállítani annak tesztelésére, hogy a fejlettségi különbségek milyen mértékben 

befolyásolják a versenyképességet, mert az egyéb hatásokat sem megragadni, sem kiszűrni 

nem lehet, de az elemzés további részében arra törekedtem, hogy a különbségek hátterében 

meghúzódó tényezőket olyan ismérvek alapján közelítsem meg, amelyek alapján lehetséges a 

homogén településcsoportok elkülönítése, illetve azok jellegzetességeinek meghatározására. 

Mindenek előtt azonban meg kell vizsgálni, hogy találunk-e lényegi különbségeket a 

hatótényezők elrendeződésében, amennyiben a függő változóként szereplő indexpontszámot 

dimenziókra bontjuk.  
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7.6. A marketingorientált városfejlesztés-index dimenziói és a versenyképesség 

 

A fentihez hasonló módszerrel elvégeztem az összevont index négy dimenziójára (elemzés, 

stratégiaalkotás, végrehajtás, kommunikáció) is a regressziós elemzést. A bevezető részben 

bemutatott csoportátlagos megoszlásokat alapul véve nem várhattam jelentősebb eltéréseket a 

teljes modellhez képest. Ennek ellenére a különbségek szembeötlők voltak.  

 

Az összesített indexpontszám modelljétől leginkább az elemzés részpontszámai tértek el, a 

másik három dimenzióban a változóstruktúra néhány kivételtől eltekintve hasonlóan alakult. 

Az elemzési komponens esetében a modell magyarázóereje jelentősen gyengébbnek 

mutatkozik, és a jövedelmi tényezők szerepe sokkal inkább egyértelmű. 

 

 

7.7. Homogén csoportok lehatárolása 

 
H7. Hasonló fejlettségi szintű települések marketingorientált városfejlesztési tevékenységének 

minősége hasonló.  

 

A marketingorientált városfejlesztés-tevékenység indexpontszámára erősen ható tényezők 

meghatározása után következő lépcsőben kísérletet tettem arra, hogy meghatározzam azokat a 

településcsoportokat, amelyek a versenyképességi mutatók alapján térnek el egymástól, és 

megvizsgáltam, hogy a különböző klaszterekbe való tartozás milyen összefüggéseket mutat az 

általam kialakított indexpontszámokkal. A vizsgálat első lépése egy átlagalapú 

klaszteranalízis a nagy magyarázóértékkel rendelkező versenyképességi mutatók 

felhasználásával. Ezt követően megvizsgáltam, hogy milyen területi relevanciája van a 

különbségeknek, majd a nagyobb települések részmintáján hierarchikus klaszterelemzést 

végezve kísérletet tettem az egyedi sajátosságok finomabb megragadására és egyfajta 

tipológia felállítására. 
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7.7.1. Klaszterképzés a településnagyság bevonásával 

 

Az átlagalapú klaszterelemzés első lépésében azokat a változókat vontam be, amelyek a 

regressziós elemzés legnagyobb magyarázóerejű, nyolcadik lépésében szerepeltek. Az 

elemzés során hat klasztert különböztettem meg egymástól, amelyeket az alábbiakban 

jellemzek, majd az egyes klaszterbe tartozó települések elhelyezkedését bemutatom egy  

ábrán is. 

 

1. klaszter: élenjárók (11 település): A klaszterbe 3 megyei jogú város (Veszprém, Győr, 

Székesfehérvár) és 8 egyéb város tartozik. A budapesti agglomerációba tartozó települések 

mellett Paks és Tiszaújváros került ebbe a klaszterbe. A települések minden versenyképességi 

mutató alapján kedvező helyzetben vannak, a jövedelmi mutatók például négyszeresen 

meghaladják a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő kistelepülések klaszterének átlagát.  

 

2. klaszter: funkciógazdag nagyvárosok (6 település): Ebben a klaszterben hat megyei jogú 

város szerepel, mindegyikük lakossága meghaladja a 100 000 főt. Alapvetően elmondható 

róluk, hogy a versenyképességi mutatók tekintetében kedvező a kép, az élenjárók csoportjától 

legmarkánsabban a demográfiai mutatók (negatív vándorlási egyenleg) illetve a 

munkanélküliség jelentősen magasabb aránya tekintetében térnek el.  

 

3. klaszter: átlagos települések nagy vonzáskörzettel (47 település): A klaszterbe tartozó 

települések lakosságszámának átlaga valamivel 25 000 alatt marad, a versenyképességi 

mutatók tekintetében viszont hasonló képet mutat, mint a második klaszter települései. Az ide 

tartozó városok szinte kivétel nélkül a Dunántúlon helyezkednek el.  

 

4. klaszter: átlagos települések kis vonzáskörzettel (90 település): A klaszter települései 

nagyrészt kisvárosok, illetve dunántúli községek. A versenyképességi mutatók átlagosnak 

tekinthetők. 

 

5. klaszter: stagnáló települések (93 település): Ebbe a klaszterbe tartoznak a keleti országrész 

közepes méretű községei, illetve kisvárosai. A negyedik klasztertől elsősorban a 

kedvezőtlenebb foglalkoztatási mutatók, illetve a negatív vándorlási különbözet miatt térnek 

el.  
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6. klaszter: leszakadó kistelepülések (58 település): A leghátrányosabbnak tekinthető 

települések csoportjába elsősorban olyan községek tartoznak, amelyek az ország 

válságrégióiban (Északkelet-Magyarország, Dél-Dunántúl) helyezkednek el. A klaszterbe 

tartozó települések átlagos lakosságszáma alig haladja meg az 1000 főt, amelyért elsősorban a 

dunántúli kistelepülések miatt van. Az elsődleges gazdasági mutatók rendkívül 

kedvezőtlenek, és elmondható, hogy a települések olyan csoportját tartalmazza ez a klaszter, 

amelyek esetében az időbeli változás tendenciái is kedvezőtlen képet mutatnak. 

 
 

30. Táblázat: A modell végső klaszterközéppontjai 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

Klaszter Mutató 

1 2 3 4 5 6 

Népességváltozás (1990-2003, %) 8,13 -4,15 2,26 2,02 -1,51 -6,18 

Civil szervezetek száma 1000 lakosra 8,00 8,63 7,48 6,36 5,34 6,42 

Vállalkozások száma 1000 lakosra 119,32 110,03 91,38 70,26 53,16 34,04 

Regisztrált munkanélküliek aránya 2,80 5,02 3,95 5,10 8,33 15,96 

Egy főre jutó jövedelem 795 556 580 811 606 777 472 617 353 346 224 163 

Állandó népesség száma 42 039 154 828 24 787 9 250 4 901 1 017 

Szja alap egy adózóra 409 230 283 121 270 610 196 739 135 532 87 691 

Szja alap egy lakosra 203 328 128 882 129 298 86 096 52 836 26 751 

Előnyösnek tekintett tényezők száma 17 13 14 13 10 8 

  
A klaszterközéppontokat tekintve látható, hogy a településnagyság szerepe kiemelkedő, az 

egyes klaszterekbe tartozó települések átlagos lakosságszáma közötti különbségek 

szignifikánsak. Ez alapján kijelenthető, hogy a versenyképesség legbeszédesebb mutatóinak 

alakulása szorosan összefügg az adott település méretével.  

 

Ha bevonom a vizsgálatba a marketingorientált településfejlesztés-index pontszámait, akkor 

látható, hogy ebben a tekintetben is erősnek tekinthető a kapcsolat. Az index átlagpontszámai 

ennek megfelelően alakulnak, a településnagysággal fennálló kapcsolat csak egy esetben 

fordul meg, az élenjárók klaszterébe tartozó települések átlagos népessége csak alig több mint 

negyede a funkciógazdag nagyvárosok hasonló mutatójának (42 039 illetve 154828). A 

klaszterekhez tartozó átlagpontszámok eltérése szignifikáns (sig: 0,000), a magyarázóérték 

magas (éta = 0,462). 
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87. ábra: A marketingorientált városfejlesztés-index átlagértékeinek alakulása a 

településnagyságot is figyelembe vevő klaszterek alapján (sig: 0,000) 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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7.7.2. Klaszterképzés a településnagyság kiszűrésével 

 

Annak érdekében, hogy a magyarázatban csak a versenyképességi tényezőket szerepeltessem, 

a településnagyság változóit kiemeltem a modellből. A végső klaszterstruktúra így bizonyos 

módosulásokon ment keresztül, de mind a népesség, mind az indexpontszám tekintetében 

szignifikáns maradt az egyes klaszterek közötti eltérés. A végső modell ugyancsak hat 

klasztert tartalmaz, amelyeknek hierarchikus sorrendjét az indexpontszámok átlaga alapján 

állítottam fel az alábbiak szerint. 

 

1. klaszter: élenjárók (10 település): A klaszterbe tartozó települések nagyjából ugyanazok, 

amelyek az előző modell alapján is idetartoztak. Ugyanazzal a három megyei jogú várossal 

találkozhatunk, mint a településnagyságot is figyelembe vevő struktúra esetén, és ugyanígy 

nagyrészt a budapesti agglomeráció városai, valamint Tiszaújváros és Paks tartozik ide, illetve 

bekerül a klaszterbe Mór is. A klaszterközéppontokat tekintve ez a csoport talán még nagyobb 

kontrasztot mutat az átlagos és hátrányos helyzetű településekkel szemben. Az indexpontszám 

átlaga kimagasló (216,4), az átlagos lakosságszám kevéssel 40 000 felett van. 
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2. klaszter: (56 település): A klaszter tagjai földrajzi elhelyezkedés, illetve településtípus 

szerint változatosnak tekinthetők, de az elmondható, hogy a megyei jogú városok túlnyomó 

többsége (18) ide tartozik. A csoportot alkotó egyéb városok nagyobb része a Dunántúlon, 

illetve Budapest környékén található, és az ide tartozó néhány község is nagyvárosi 

agglomerációkban (Budapest, Győr), illetve kiemelt üdülőkörzetekben található. A 

versenyképességi mutatók értékei átlag felettiek. 

 

3. klaszter: (86 település): Az ide tartozó települések mutatói valamivel átlag felettinek 

tekinthetők. A marketingorientált városfejlesztés-index átlagpontszámában csak kevéssel 

maradnak el a második klasztertől, viszont az átlagos lakosságszám ennél a csoportnál 10 000 

alatt marad. A klaszterbe tartozó városok általában kicsik, egyetlen megyei jogú város 

(Hódmezővásárhely) szerepel itt. A községek nagyobb része ugyanúgy, mint az előző klaszter 

esetében, az ország nyugati és középső részén helyezkedik el.  

 

4. klaszter: (2 település): A klaszter két települése (Százhalombatta, Budaörs) speciális 

csoportot alkot. A versenyképességi mutatók mindegyikében messze meghaladják az átlagot, 

itt találkozhatunk a legkedvezőbb értékekkel. Helyzetük mégis kissé ellentmondásos. A 

marketingorientált városfejlesztés-index pontszámai ugyanis messze a hasonló fejlettségű 

települések értékei alatt maradnak, bár kevéssel meghaladják a teljes minta átlagát. 

 

5. klaszter: (93 település): Ebbe a csoportba tartoznak az átlagnál kis mértékben rosszabb 

versenyképességi mutatókkal rendelkező települések. Túlnyomó többségük község, a 

lakosságszám átlaga 5000 alatt marad. A klaszter városainak legnagyobb része a 

legfejletlenebb térségeket lehatároló Salgótarján-Békéscsaba vonaltól északkeletre 

helyezkedik el, illetve néhány közülük a Dél-Dunántúlon található. A községek nagy része is 

az ország keleti részéről került a klaszterbe, a néhány dunántúli település átlagos lélekszáma 

jóval alacsonyabb. 

 

6. klaszter: (58 település): Az ide tartozó települések legnagyobb részt kisközségek, a 

klaszterben nem is található város. A versenyképességi mutatók tekintetében alulteljesítenek, 

a marketingorientált városfejlesztés index pontszáma is mélyen átlag alatti. A klaszter 

települései vagy hátrányos helyzetű térségekben helyezkednek el, vagy pedig funkció nélküli, 

részben ebből kifolyólag kedvezőtlen demográfiai mutatókkal rendelkező dunántúli 

aprófalvak. 
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88. ábra: Az egyes klaszterekbe tartozó települések földrajzi elhelyezkedése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
 

A klaszterek leírásánál már kitértem arra, hogy a jobb mutatókkal rendelkező csoportok 

településeinek zöme a fejlettebb északnyugati és központi területeken helyezkedik el; ezt még 

szemléletesebben mutatja a térkép. Az alábbiakban láthatóak a végleges klaszterközéppontok, 

illetve az egyes klaszterekhez kapcsolódó indexpontszám és lakosság-átlagok. 
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31. Táblázat: A modell klaszterközéppontjai valamint a településnagyság illetve a 
marketingorientált városfejlesztés-index csoportátlagai 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
Klaszter Mutató 

1 2 3 4 5 6 

Népességváltozás (1990-2003, %) 5,60 2,98 1,14 19,88 -1,51 -6,18 

Civil szervezetek száma 1000 lakosra 7,92 7,70 6,27 6,80 5,34 6,42 

Vállalkozások száma 1000 lakosra 112,54 92,94 69,78 129,84 53,16 34,04 

Regisztrált munkanélküliek aránya 3,00 4,04 5,18 2,04 8,33 15,96 

Egy főre jutó jövedelem 767 068 595 694 470 487 899 263 353 346 224 163 

Szja alap egy adózóra 381 132 270 572 193 947 491 318 135 532 87 691 

Szja alap egy lakosra 189 337 127 448 85 007 247 241 52 836 26 751 

Előnyösnek tekintett tényezők száma 17 14 12 19 10 8 

Egyéb mutatók 

Állandó népesség 43 513 37 784 9 252 21 050 4 901 1 017 

Összevont indexpontszám 216,40 194,41 187,37 180,50 172,34 144,31 

 

 

Láthatjuk tehát, hogy a versenyképesség mutatói alapján képzett klaszterekben való tagság 

szignifikáns kapcsolatot mutat a marketingorientált városfejlesztés indexpontszámával. 

Ugyanez a tendencia mutatkozik meg, ha egyszerű összehasonlítást teszünk a települések 

fejlettsége és az indexpontszám között. Ennek érdekében készítettem egy összevont 

versenyképességi indexet, amely minden település esetében megjelenít egy pontértéket. Az 

index a versenyképességi változók standard értékeiből készült kumulált mutató, amely a 

regressziós és klaszterelemzések során felhasznált mutatókat tartalmazza. A 

marketingorientált városfejlesztés-index és a fejlettségi mutató között szignifikáns 

összefüggés mutatható ki. A következő ábra mutatja a települések elhelyezkedését a két 

változó által képzett koordináta-rendszerben.  
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89. ábra: A marketingorientált városfejlesztés-index és a komplex fejlettségi mutató 
összefüggése 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Amint az látható, a szignifikáns korreláció ellenére viszonylag jelentős a szóródás, de a 

településnagyság hatása egyértelműen kirajzolódik. A klaszterekbe való rendezés azon túl, 

hogy újabb oldalról megközelítve is kimutatta a marketingorientált városfejlesztés és 

versenyképesség összefüggéseit, új irányokat mutathat a településeknek az együttműködésre, 

illetve az együttműködéseik hatékonyságának növelése érdekében.  

 

Elmondható tehát az eddig végzett elemzések alapján, hogy erős összefüggéseket találhatunk 

a települések fejlettsége, illetve a marketingorientált városfejlesztés minősége között. Sikerült 

meghatározni azokat a tényezőket, amelyek a legnagyobb magyarázóerővel bírnak a 

különbségek tekintetében. A vizsgálatokba bevont tényezők hatása alapján alapvető 

következtetésként vonható le: 
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 A marketingorientált városfejlesztés minőségére és ezáltal hatékonyságára a 

legerősebb hatást a településnagyság gyakorolja. 

 A versenyképesség alapmutatói szoros kapcsolatban vannak a marketingorientált 

városfejlesztés-indexszel, de nem függetleníthetjük őket teljes mértékben a 

településnagyságtól, illetve a regionális elhelyezkedéstől. 

 

 

7.8. A modell megfordítása: a marketingorientált településfejlesztés lehetséges hatásai 

a versenyképességre 

 

H8. A marketingorientált városfejlesztési tevékenység hozzájárul a település 

versenyképességének növeléséhez. 

 

Miután megtapasztaltam az erős összefüggéseket a marketingorientált városfejlesztési 

tevékenység minősége és a versenyképesség között, kísérletet tettem arra, hogy teszteljük a 

hipotézisben megfogalmazott állítást, miszerint a marketingorientált városfejlesztés pozitív 

hatást gyakorolhat egy település versenyképességére. Ahogy azt a vizsgálat elején 

megfogalmaztam, nehéz széles körben alkalmazható és egyértelmű következtetéseket levonni 

a hipotézis érvényességével kapcsolatban, mivel korlátozott a lehetőség az egyéb tényezők 

hatásának kiszűrésére. 

 

Ahhoz, hogy a „fordított” hatást meg lehessen ragadni, dinamikus elemzést kell végezni, 

amelyben a versenyképesség indexének változását hasonlítom össze a marketingorientált 

városfejlesztés minőségével. A fentiekben már vázolt összevont versenyképességi mutató 

értékeit 2005. mellett az 1998. évre is megadom, és azt vizsgáltam, hogy a standard 

pontszámokban bekövetkezett változás milyen kapcsolatban áll a marketingorientált 

városfejlesztés-tevékenység összevont indexével.  

 

A versenyképességi mutató változása erősen pozitív kapcsolatban áll a marketingorientált 

városfejlesztés-index értékével (a korrelációs próba magyarázott hányada 38,9%, a 

szignifikancia értéke 0,000). Elmondható tehát, hogy azokon a településeken figyelhető meg a 

versenyképesség standard pontszámának erősebb növekedése, ahol a marketingorientált 

városfejlesztés-index pontértéke magas. Ezt a legjobban úgy szemléltethetem, ha a változás 

mértéke alapján egyenlő elemszámú településcsoportokra bontom a teljes mintát. Az így 
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kapott decilisekhez rendelt átlagértékek szignifikánsan különböznek egymástól, ahogyan azt 

az ábra mutatja. 

 

90. ábra: A marketingorientált városfejlesztés-index átlagpontszámainak alakulása a 
versenyképességi mutató változása által képzett decilisek alapján 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Kimutatható tehát a szignifikáns lineáris kapcsolat a versenyképesség változása és a 

marketingorientált városfejlesztés-tevékenység között. A következő lépésben meg kell nézni 

azt, hogy azok a tényezők, amelyek a regressziós és klaszterelemzéseknél erős hatást 

gyakoroltak, hogy viselkednek a versenyképességi index változásának tükrében. Elsőként a 

településnagyságot tesztelem, mivel ez volt az a faktor, amely mind a marketingorientált 

városfejlesztés-tevékenységre, mind pedig a versenyképességre a legjelentősebb hatást 

gyakorolta. A versenyképességi index változásán alapuló mutatóval szignifikáns kapcsolatot 

mutat ugyan a településnagyság, de a korrelációs együttható alacsonynak tekinthető (0,172). 

Ha a decilisenkénti csoportátlagot vizsgálom, nem találtam lineáris kapcsolatot annak 

ellenére, hogy a varianciaanalízis során szignifikáns különbségekkel is találkoztam. Mindez 

azt jelenti, hogy ebben az összevetésben a településnagyság másként viselkedik, mint a 
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marketingorientált városfejlesztés-index, tehát bizonyos mértékben függetlenné tehető 

egymástól a két mutató. A 75. ábrán a településnagyság decilisenkénti átlaga látható. 

 

91. ábra: A települések átlagos mérete decilisenként 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Látszik ugyan, hogy a településnagyság esetén is bekövetkezik egy törés, és a négy 

legkedvezőbb helyzetű decilis esetében más nagyságrendűek a csoportátlagok, de a 

különbségek szerkezete eltérő. Ez leginkább akkor ragadható meg, ha egymás mellé állítjuk a 

két változó csoportátlagainak standardizált értékeit. 

 

92. ábra: A településnagyság és a marketingorientált városfejlesztés-index standardizált 
csoportátlagainak alakulása decilisenként 

(Forrás: Saját szerkesztés)  
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Látható tehát, hogy a dinamikus vizsgálat esetén a különböző tényezők hatásai eltérő 

struktúrát mutatnak. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a marketingorientált településfejlesztés 

versenyképességre gyakorolt hatásának megítéléséhez, olyan részmintákat kell kiválasztani az 

adatbázisból, amelyek hasonló pozícióból induló, de eltérő fejlődési utat bejáró településeket 

tartalmaznak.  

 

 

7.9. Homogén alminták a versenyképesség kiinduló állapota alapján 

 
 
Ebben a lépésben három olyan almintát választottam ki a teljes mintából, amelyekben a 

települések 1998-as összevont standard versenyképességi indexpontszáma hasonló, a 

legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb település közötti eltérés a versenyképességi 

pontszámban 2 alatt marad. A három almintát a kedvező, átlagos, illetve hátrányos helyzetben 

lévő települések közül vettem, az alábbiakban bemutatom alapvető jellemzőiket. 

 
 

32. Táblázat: A homogén alminták összetétele 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
Versenyképességi index 1998 Alminta 
 
minimum 

 
maximum 

Települések 
száma 

Átlagos 
népesség 

Átlagos 
indexpontszám 

Kedvező 2,68 4,65 21 13908 179,1 
Átlagos 0,00 1,98 58 12018 188,6 
Hátrányos -1,58 -1,01 40 10228 180,4 
 
 

Mindhárom mintában három csoportra osztottam a településeket annak alapján, hogy milyen 

irányban és mértékben változott a versenyképességi mutató 1998 és 2005 között. A 

kategóriába sorolás határértékei nem egyeznek meg a három alminta esetén, mivel 

természetes módon a változási tendenciák eltérő irányúak és üteműek voltak a különböző 

kiinduló helyzetben lévő települések esetén, így az első két csoportba – fejlődő, stagnáló – 

való besorolás almintánként eltérő értékeken alapul, viszont a negatív irányú változást mutató 

települések mindenhol a visszafejlődő kategóriába kerültek. 

 

Miután a besorolással mindhárom almintát három csoportra osztottam, meghatároztam a 

marketingorientált városfejlesztés-index csoportátlagait. Első lépésben mindhárom almintán 

korrelációs elemzést végeztem annak érdekében, hogy teszteljem a kapcsolatot a 
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marketingorientált városfejlesztés-index és a versenyképesség változása között. Mindhárom 

alminta esetében pozitív az összefüggés, de csak az átlagos helyzetű települések esetében 

tekinthető szignifikánsnak. 

 

33. Táblázat: A versenyképesség változásának összefüggése a marketingorientált 
városfejlesztés-indexszel almintánként 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

 Előnyös Átlagos Hátrányos 

Együttható 0,368 0,375 0,213 

Szignifikancia 0,101 0,004 0,187 

 

 

A csoportátlagok közötti eltérés valamilyen módon mindhárom almintában kimutatható, de 

csak az előnyös települések esetében szignifikáns. A lenti táblázat bemutatja a csoportátlagok 

alakulását.  

 

34. Táblázat: A marketingorientált városfejlesztés-index csoportátlagainak alakulása alminták 
szerint 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 
 Előnyös Átlagos Hátrányos 

Szignifikancia 0,029 0,161 0,152 

Fejlődő 194,16 196,93 208,60 

Stagnáló 167,66 197,66 172,80 

Visszafejlődő 142,00 179,28 177,88 

 

 

Látható tehát, hogy szignifikáns lineáris kapcsolatot a marketingorientált városfejlesztés-

index és a versenyképesség alakulása között csak az előnyös helyzetben lévő települések 

almintájában találhatunk, viszont megfigyelhető, hogy a fejlődő és visszafejlődő települések 

csoportja között mindhárom almintában jelentős különbség van előbbiek javára. Az a tény 

tehát, hogy a hasonló kiinduló helyzetben lévő települések versenyképességének alakulása 

pozitív kapcsolatban áll a marketingorientált városfejlesztés tevékenység minőségével, 

világosan megmutatkozik az elemzésből. 
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Tehát, az elemzésem során kísérletet tettem annak a kiinduló hipotézisnek a tesztelésére, hogy 

a marketingorientált településfejlesztés pozitív hatást gyakorol a települési versenyképességre. 

A vizsgálat első lépésében megvizsgáltam a lehetséges hatótényezők összefüggését az 

önkormányzati felmérés eredményeiből kialakított marketingorientált városfejlesztés-

indexszel, majd ezt követően olyan regressziós modelleket alakítottam ki, amelyek 

alkalmazásával lehetőség nyílt az index alakulására legnagyobb hatást gyakorló változók 

kiválasztására. Ezt követően klaszterelemzést végeztem annak érdekében, hogy a regressziós 

modellekben szereplő versenyképességi tényezők mentén homogén településcsoportokat 

képezzek, és megvizsgáltam a klaszterenkénti összefüggéseket a marketingorientált 

városfejlesztés-indexszel. Az elemzés végső lépésében „megfordítottam” a modellt oly 

módon, hogy a versenyképesség időbeli változásának a marketingorientált 

településfejlesztéssel kapcsolatos összefüggéseit meg tudjam vizsgálni.  

 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a marketingorientált városfejlesztés minősége 

pozitív kapcsolatban van a települési versenyképesség növekedésével, így a hipotézis 

bizonyítottnak tekinthető. Mégis szükséges megemlíteni, hogy a kiinduló hipotézisemet 

azonban csak részben tudom igazolni ily módon, mert nincs lehetőségem a versenyképesség 

változására ható egyéb tényezők pontos modellezésére és kvantifikálására. A gazdasági 

fejlettség, illetve a települések igazgatási funkciókkal való ellátottsága erősen hat a 

marketingorientált városfejlesztés lehetőségeire, illetve a megvalósítás módjaira. Kijelenthető 

tehát, hogy a marketingorientált településfejlesztés, és annak az adott településre gyakorolt 

hatásai nem állnak önmagukban, de közvetetten megragadhatók, és kellő óvatossággal 

interpretálhatók a versenyképességre ható tényezőként.   
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8. A marketingorientált városfejlesztés hatásai és lehetőségei – összegző 

következtetések a kutatásról  

 

A települések esetében egyértelműen beszélhetünk marketingorientált termékfejlesztésről, 

hiszen a marketing velejárója minden olyan folyamatnak, amikor termékek, szolgáltatások, 

vagy értékek, ötletek cseréje megy végbe. Következésképp, marketing akkor történik meg, 

amikor egy csere folytán egy igényt kielégítünk; tehát mikor egy fogyasztó hozzájut egy 

kívánt termékhez vagy szolgáltatáshoz.  

 

A marketingorientált városfejlesztés során, az önkormányzat azon célból hajtja végre 

marketing tevékenységét, hogy meggyőzze, illetve ösztönözze a fogyasztók megcélzott 

szegmenseit a város által kínált szolgáltatások igénybevételére a település 

versenyképességének növelése érdekében. Tehát, a marketingorientált városfejlesztés nem 

más, mint az analízis, tervezés, implementáció, illetve program ellenőrzés, amely arra 

hivatott, hogy kiépítse és fenntartsa a csereüzletet a célpiaccal a szervezeti célok elérése 

érdekében.  

 

Ma Magyarországon megállapítható, hogy a marketingorientált városfejlesztési gyakorlat csak 

néhány esetben valósul meg, illetve jórészt a városok fejlesztési terveinek csupán egyes 

részeiben jelentkezik. A sikertelen marketingorientált városfejlesztés legfőbb oka a 

koncepciótlan tervezés és végrehajtás, ahogyan azt a Garamhegyitől átvett idézet tökéletesen 

szemléltet: „nincsen sikeres tevékenység elfogadott cél nélkül.” (Garamhegyi, 2000) Mindez 

egy részről a település termék sajátosságaiban keresendő, így a non-profit jelleg hangsúlyos 

mivoltában keresendő. Más részről pedig az erőteljes politikai befolyás állít akadályokat a 

sikeres marketingorientált fejlesztési tevékenységek hatékony végrehajtásához, ami több 

oldalról is jelentkezik, például a tervek végrehajtása kontinuitásának hiányában is. 

 

A településfejlesztés során gyakori az egyes célcsoportokra történő túlzott fókuszálás, így 

csak a turistákra vagy befektetők vonzására irányuló stratégiák alkalmazása. A stratégiáknak 

minden esetben arra kell törekedniük, hogy a településen a gazdasági szolgáltatások fejlettek 

legyenek, magas legyen a vállalkozói kedv, ösztönözze és szem előtt tartsa a település a 

hálózatokat, az együttműködéseket - legyen itt szó akár más településekkel történő 

együttműködésekről -, a munkaerő képzettsége sokoldalú legyen, legyen vállalkozói 
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mobilitás, illetve ne legyenek a vállalati struktúrában aránytalanságok, így ne legyen ágazati 

koncentráció. (Piskóti, 2006) A marketingorientált városfejlesztést ugyanakkor sokszor 

értelmezik kizárólag kommunikációs, reklámozási tevékenységként, illetve látható, hogy az 

egyes fejlesztési elemek, eszközök összehangoltsága hiányos, így például nincs egységes 

arculat sem, amely egységben tarthatná a település kommunikációját.  

 

Ideálisan egy olyan folyamatnak kell végbe mennie a marketingorientált városfejlesztés során, 

ahol a város vezetése valamennyi célszegmens legfőbb igényeit, szükségleteit, érdekeit, 

aggodalmait, félelmeit megfogalmazva alakítja ki a termékét a város iránti preferencia 

kialakítása és növelése érdekében. A marketing segítségével látható, hogyan kerül „piacra” a 

város. Az egész tervezés a fogyasztó igényei köré van szervezve, így az önkormányzat azt 

teszi, amivel képes eladni a települést a fogyasztók egyes csoportjainak. A marketingorientált 

városfejlesztés által a település tervei és fejlesztései biztosítják a helyi gazdaság fejlődését, a 

versenyképesség növekedését, a helyi gazdasági-, társadalmi érdekek képviseletét, valamint a 

helyi politikai tevékenységek legitimációját.  Mindez egy komplex vezetői szemlélet 

elsajátítását igényli a város vezetése részéről, hiszen itt egy szervezetről, egy 

intézményrendszerről, de legfőképp gazdasági, társadalmi szándékról van szó, amely a 

település –tervezett irányú és ütemű - fejlődését hivatott megteremteni.  

 

Mivel a marketing szemlélet során minden esetben a szolgáltatások bizonyos csoportjait kell 

eladni a célszegmenseknek, így ebből is kitűnik, hogy a marketingorientált városfejlesztés 

kapcsán a figyelem ez által a városok bizonyos részeire irányul és nem a város egészére. A 

városról közvetített imázs nem tudja felölelni a teljes települést, ami esetlegesen növelheti a 

fejlődésbeli különbözőségeket, mert a marketing szemlélet csupán azt tudja eladni, ami 

eladható, tehát a marketingorientált városfejlesztés által megtermelt haszon soha sem fog 

egyenletesen eloszlani. Mégis, az önkormányzat feladata, hogy tevékenységeiben 

teljesüljenek mindazon szempontok, amelyek a város vezetésétől elvártak.  

 

A piaci szereplők egyre aktívabb részvétele egy olyan átrendeződést eredményezett a 

településfejlesztésben Magyarországon, ahol az állam, illetve az állam helyi képviselője, 

illetve a piac szereplőinek érdekei jelentősen eltérhetnek egymástól. A piaci szereplők 

megnyeréséhez, tehát a fogyasztás ösztönzésének céljából sok esetben a piaci aktorok rövid-

távú, gazdasági érdekeket képviselő igényeinek kell megfeleltetni a fejlesztéseket. Így nagyon 

fontos az eltérő érdekek összehangolása, harmonizálása, mert a fejlesztéseknek egyszerre kell 
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a település értékeit megőrizniük és helyt kell állniuk a versenyhelyzetben, hiszen ha nem az 

egyik, akkor a következő település teljesíteni fogja a piaci szereplők által elvárt igényeket. 

Érzékelhető, hogy elengedhetetlen a különböző csoportok bevonása a településfejlesztésbe, 

hiszen a kidolgozott és megvalósított koncepciók akkor szolgálhatják a településen élők 

jólétét, amennyiben létező és működő együttműködéseken keresztül valósulnak meg a tervek 

és a fejlesztések.  

 

A civil- és magánszféra részvételének biztosításán túl elmondható, hogy fenntartható és 

eredményes fejlesztésről csakis akkor beszélhetünk, amennyiben egyes települések 

fejlesztései, fejlesztési tervei összhangban vannak egymással. Hosszú távon pedig minden 

esetben a kistérségi településhálózati fejlesztések hozzák meg a várt eredményt. Egy település 

akkor képes a kívánt fejlődést elérni, amennyiben rendszerben gondolkodik, hiszen egy nagy 

város csak a város agglomerációs területeivel együtt fejlődhet. Minderre a kistérségi szintű 

tervezés és megvalósítás adhat egy reális és realisztikus utat az együttműködésekre, az 

érdekérvényesítésekre; a fejlődésre magára. Az együttműködéseken túl pedig fontos a tervek 

és fejlesztési irányok tartóssága, folytonossága. Ezzel szemben a magyarországi gyakorlat azt 

mutatja, hogy a négy éves politikai programoknak köszönhetően a fejlesztési koncepciók 

módosulnak, a prioritások változnak, így a fejlesztési elképzelések stabilitása sem biztosított.  

 

 

8.1. A marketingorientált városfejlesztési modell megvalósulásának feltételei és 

korlátai - hipotézisek összegzése 

 
 

A települések piacán a verseny összetettségét jellemzi, hogy a verseny során a várostermék 

egyes összetevői kerülnek összehasonlításra, így a város által nyújtott egyes szolgáltatások, 

adottságok. A verseny forrásokért, funkciókért, befektetésekért, lakosságért, információkért, 

stb. zajlik a település lakossága jólétének növelése céljából. A település versenyhelyzete pedig 

megszabja a jólétet, az életszínvonalat a településen. A verseny további fontos tényezője az 

egyes települések közötti együttműködés, az úgynevezett coopetition, amely ugyancsak 

nagyban módosítja a versenyt a települések piacán.  

 

Az empirikus ellenőrzés egyértelműen kimutatja a marketingorientált városfejlesztés és a 

versenyképesség közötti összefüggéseket, tehát összességében elmondható, hogy a település 
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piacorientált fejlesztési tevékenysége pozitívan hat a település versenyképességére. Mégis 

több olyan tényezőt szükséges megemlíteni és kiemelni, amelyek befolyásolják vagy 

korlátozzák annak lehetőségét, hogy a versenyképesség és a marketingorientált városfejlesztés 

pozitív kapcsolatát bizonyító elemzések eredményét teljes mértékben el lehessen fogadni. Egy 

részről a földrajzi, infrastrukturális, szociológiai és egyéb adottságok olyan különbségeket 

teremtenek települések között már az indulás pillanatában, hogy azok kérdésessé teszik magát 

a versenyt. Másrészről hiába létezik valamilyen kedvező adottság a településen, ha a térség 

nem ismeri fel azt és nem használja ki az abból adódó lehetőségeket. A termék 

komplexitásából eredően az induló adottságbeli  különbségek csökkentése nagyon nehéz 

feladat. Így gyakran a semmiből versenyelőnyt kovácsolni csak intenzív befektetésekkel 

lehetséges, legyen itt szó anyagi, humán és egyéb befektetésekről.  

 

Az 1980-as éveket követően vált lehetségessé a valódi versenyhelyzet értelmezése a 

települések piacán, így a városok adottságai fontos tényezővé váltak a versenyképesség 

területén. Utalva a korábbi kijelentésemre, miszerint kérdéses, hogy létező-e a verseny a 

települések piacán, azt lehet elmondani, hogy létező, de a verseny korlátozódik bizonyos 

fejlettségi szinttel rendelkező településekre, így a verseny ott értelmezhető és értelmezendő, 

ahol a település megfelelő adottságokkal rendelkezik a versenyben való részvételre. Mindezek 

függvényében és mindezeket szem előtt tartva kell a kapott eredményeket értékelni. 

Összegezve a marketingorientált városfejlesztés és versenyképesség kapcsolatának vizsgálatát 

elmondható, hogy az elemzéseken keresztül egyértelműen kimutatható a pozitív összefüggés, 

de nem szabad figyelmen kívül hagyni néhány lényeges változót, amelyek jelentősen 

befolyásolják a marketingorientált városfejlesztés lehetőségeit és annak megvalósításának 

módjait. 

 

Mindenesetre, a marketing ma a városok közötti verseny eszköze és így a városvezetés 

intézményi színterének a középpontja oly módon, hogy helyes használata a fejlődés és a 

hatalom forrása. (Mazzoleni, 1998) Egy tudatos és piacvezérelt önkormányzati fejlesztési 

tevékenység teremti meg a lehetőségét annak, hogy a város a kívánt ütemben és irányban 

változzon, vagyis oly módon növekedjen, hogy ez a növekedés javítsa a település 

lakosságának az életszínvonalát, továbbá, hogy a településen bővüljenek a gazdasági, 

társadalmi, kulturális lehetőségek, és ez által váljon vonzóbbá a különféle fogyasztói 

csoportok számára. Tehát, marketingorientációval megteremthető a fejlesztési politikák 
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preferált iránya, így olyan fejlesztések vihetők véghez, amelyek a fogyasztói igényekhez 

igazodva javítják az életszínvonalat, és a fenntarthatóságot szolgálják.  

 

A marketingorientált városfejlesztés elméleti modell kínál egy szemléletet a település piacon 

történő megjelenítéséhez a célból, hogy a város képes legyen megteremteni a jólétet a 

településen, hogy képes legyen növelni önön versenyképességét. A marketingorientált 

városfejlesztés során az önkormányzat marketing elveket és folyamatokat fogalmaz meg és 

alkalmaz az önkormányzati fejlesztési tevékenységek során; így elemzés, fejlesztés, 

végrehajtás és kommunikációs tevékenységeket, mind annak érdekében, hogy vonzóvá tegye  

a települést a kiválasztott célszegmensek számára. A modell komplex vezetési és szervezési 

személetet kíván az önkormányzat részéről, amely piacorientált stratégiákból, illetve ezen 

stratégiákat megvalósító eszközrendszerekből áll a település versenyképességének növelése 

céljából.  

 

Az elemzésem során kiemelkedő figyelmet szenteltem a függő változók sajátosságainak 

megismerése érdekében, így megvizsgáltam a mutatók pontértékeinek megoszlását néhány 

területi és demográfiai változó csoportátlagainak különbségét tekintve. A vizsgálat során 

egyértelműen kirajzolódott, hogy a regionális elhelyezkedés és a településnagyság mutatók 

esetében erős kapcsolat mutatkozik a változók között. Mindez alátámasztja azt a feltételezést, 

hogy a települési sajátosságok, így a település nagysága, a településhálózatban betöltött 

szerepe a településnek, a település funkciógazdagsága és ágazati profilja jelentős mértékben 

kihatnak a marketingorientált városfejlesztés minőségére, tehát a gazdaságilag fejlettebb 

régiókhoz tartozó települések marketingorientált városfejlesztési indexpontszámai 

magasabbak, illetve minél nagyobb egy település, annál magasabbak az indexpontszámai. 

Mindezeket megerősítve, a klaszterelemzések kapcsán is a klaszterközéppontokat tekintve 

láthatóvá vált, hogy a településnagyság és a regionális elhelyezkedés szerepe ismét 

kiemelkedő volt, ekképpen az egyes felállított klaszterekbe tartozó települések átlagos 

lakosságszáma közötti különbségek szignifikánsnak mutatkoztak, illetve a legfejlettebb 

klaszterhez tartozó települések jelentős része az ország észak-nyugati részén található. 

Ezekből az eredményekből egyértelműen lehet következtetni arra, hogy a települési 

sajátosságok, illetve a regionális elhelyezkedés valóban erőteljes hatással bírnak a 

marketingorientált városfejlesztésre, így a hipotézisek (H1, H2) bizonyítottnak tekinthetőek.  
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A főkomponens elemzések elvégzése során kapott fejlettségi-versenyképességi mutatókat 

nem lehet homogén csoportként kezelni, így felosztottam őket két csoportra jellegük alapján. 

Az első csoportot az elsődleges gazdasági mutatók alkotják és hipotézisemben feltételeztem, 

hogy ezen mutatók esetében kimutatható az összefüggés a marketingorientált városfejlesztés 

és a versenyképesség között. Az elvégzett elemzések alapján valóban létező kapcsolatot lehet 

észlelni, tehát változónként kvintilisekbe rendezve a településekhez tartozó értékeket látható, 

hogy minél kedvezőbben alakulnak az elsődleges gazdasági mutatók, így a jövedelmi, 

munkanélküliségi, vállalkozások és civil szervezetek számát indikáló mutatók egy városban, 

annál magasabbak a marketingorientált városfejlesztési indexek, így a hipotézis (H3) 

bizonyítottnak tekinthető. Mivel a puha tényezők alapvetően nem mondhatóak függetlennek, 

így feltételezhető, hogy a marketingorientált városfejlesztési indexekkel sem mutatható ki 

erős kapcsolat. Tehát, más külső tényezőktől is függő egyéb versenyképességi tényezők, így a 

népességváltozás, a szociális ellátás, illetve a korszerkezet mutatói nem mutatnak 

összefüggést a marketingorientált városfejlesztéssel, hiszen ezen tényezők jobban függnek 

más, külső tényezőktől, így a hipotézis (H4) bizonyítottnak tekinthető.  

 

Egy város akkor képes megjelenni a piacon, amennyiben a marketingorientált városfejlesztés 

modellben feltüntetett elemek egymással összhangban megvalósulnak. A megvalósulás pedig 

függ a fogyasztói igényeket vizsgáló kutatás eredményeinek a stratégiában való 

megjelenítéséből, a végrehajtástól, ellenőrzéstől és a kommunikációtól. Akkor mondható el, 

hogy a város jelen van a piacon, amennyiben a stratégiában megfogalmazott üzenetek 

sikeresen eljutnak a fogyasztókhoz és így a fogyasztók ismerik és elismerik az önkormányzati 

fejlesztéseket és kezdeményezéseket, illetve részt is vesznek a város fejlődésében, amelyek 

mind hozzájárulnak a település versenyképességéhez. Mindez egy olyan önkormányzati 

stratégiaalkotást és végrehajtást igényel, amely megjeleníti a fogyasztók igényeit. Ennek az 

önkormányzati tevékenységnek pedig egy körültekintő és alaposan megtervezett munkára kell 

támaszkodnia. Kutatásom során az elméleti háttérre alapozva dolgoztam ki a 

marketingorientált városfejlesztés elméleti modelljét, amely keretet hivatott biztosítani a város 

versenyképességének növeléséhez. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a modell egyes elemeinek 

egymást segítve, egymásra épülve kell egyfajta szemléletmódot biztosítaniuk a város vezetése 

számára. A függő változók egymáshoz viszonyított kapcsolatát vizsgálva megállapítható, 

hogy a változók erős összefüggést mutatnak, így a marketingorientált városfejlesztéshez 

kapcsolódó részindexek erős, szignifikáns kapcsolatban vannak egymással, következésképp a 

marketingorientált városfejlesztési tevékenység során végbemenő elemzési, stratégiaalkotási, 
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végrehajtási és kommunikációs tevékenységek egymást erősítik, szoros összefüggésben állnak 

egymással, így a hipotézis (H5) bizonyítottnak tekinthető. 

 

Mivel végső célom egy alkalmazható modell felállítsa volt a marketingorientált 

városfejlesztés területén, így széles empirikus ellenőrzéssel vizsgáltam a modell 

alkalmazhatóságát. Első lépésben mindehhez megnéztem a lehetséges hatótényezők 

összefüggéseit a modellből kialakított marketingorientált városfejlesztési-indexszel, majd 

regressziós modelleken keresztül kiválasztottam a legjelentősebb változókat. A felállított 

modell egyértelműen bizonyítja, hogy létező és erős a kapcsolat a marketingorientált 

városfejlesztési tevékenység és a versenyképesség között, tehát elmondható, hogy a 

versenyképességi mutatók felhasználásával kialakított modell erősnek tekinthető, azaz 

indexpontszám változásának jelentős hányadát magyarázzák a kiválasztott mutatók, 

következésképp a hipotézis (H6) bizonyítottnak tekinthető. A homogén csoportok 

lehatárolásán keresztül megvizsgáltam a klaszterek és a marketingorientált városfejlesztés 

indexek közötti összefüggéseket, amely során láthatóvá vált, hogy a versenyképesség mutatói 

alapján képzett klaszterekben való tagság szignifikáns kapcsolatot mutat a marketingorientált 

városfejlesztés indexpontszámával, így a hipotézis (H7) bizonyítottnak tekinthető. Ez a 

vizsgálat nem csupán egy újabb oldalról támasztotta alá az elképzelésemet, miszerint a 

marketingorientáció befolyásolja a versenyképességet, hanem a gyakorlati hasznosságát nézve 

esetleg egy irányt mutathat a marketingorientált városfejlesztésben az együttműködésekre és a 

hatékonyság növelésére az elemzés során, a tervezésben, a végrehajtásban, illetve a 

kommunikáció területén.  

 

Végül a megfordított modellen keresztül lehetőség nyílt a versenyképesség időbeli 

változásának a marketingorientált városfejlesztéssel kapcsolatos összefüggéseit megtalálnom. 

A kapott eredmények bizonyítják, hogy a modell stabilnak tekinthető, vagyis kimutatható a 

marketingorientált városfejlesztés és a versenyképesség kapcsolata. Így, a vizsgálatokból 

egyértelműen megmutatkozott a marketingorientált városfejlesztés és a versenyképesség 

pozitív kapcsolata. A marketingorientált városfejlesztés települési versenyképességre 

gyakorolt hatásait vizsgáló hipotézis azonban (H8) csak részben elfogadható, hiszen nincsen 

lehetőség a versenyképességre ható egyéb tényezők modellezésére.  
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8.2. A kutatási további lehetséges irányai 

 

A modell – bár az elemzés alapján stabilnak tekinthető – kiindulópontot nyújt a városok 

marketingorientált fejlesztéséhez, vagyis alapvető törekvésem az volt, hogy támpontot 

biztosítsak a modellel a további kutatásokhoz. Úgy gondolom, minden esetben nehéz egy 

’nulladik’ modell felállítása, hiszen mint minden, egy ilyen modell is több oldalról 

megközelíthető, akár kritizálható, mégis úgy értékelem, hogy valójában ez a modell 

alakítható, így tovább fejleszthető, bővíthető annak érdekében, hogy hasznos eszközként 

szolgáljon az önkormányzatok számára a fejlesztési tevékenységeik során.  

 

A kutatás lehetséges irányai között megemlíteném a modell indexei kialakításának 

pontosítását, így a modell dimenzióiban szereplő elemek pontozásának és súlyozásának más 

módját. Mindenesetre a módszer - miszerint minden egyes település öt különböző indexszel 

szerepel az elemzésben, amely a marketingorientált városfejlesztési tevékenység 

versenyképességre gyakorolt hatását vizsgálja – véleményem szerint jó kiindulási alapot 

nyújthat további kutatásokhoz. Ugyanakkor a pontozás kialakítása további pontosítást, 

mélyebb szakmai megalapozottságot igényelne.  

 

A vizsgálat eredményeinek további pontosításához szükséges volna a versenyképesség 

változására ható egyéb tényezők pontos modellezésére és kvantifikálására is, amellyel még 

nagyobb biztonsággal lehetne eredményeket felmutatni a marketingorientált városfejlesztés 

versenyképességre gyakorolt hatásait illetően.  

 

Végezetül megemlíteném - mint a modell javítását célzó lehetőség -, hogy az 

indexpontszámok kialakítása az elvégzett kérdőíves felmérés eredményeiből készült el, így a 

válaszok legtöbbször – bár feltételezve az objektivitásra való törekvést – a válaszadók 

szubjektumát nem képesek kizárni. Így, ahol lehetséges volna, ott a személyes válaszok 

helyett konkrét dokumentumok, statisztikák vizsgálatán keresztül lehetne eredményesebb az 

egyes települések településfejlesztési tevékenységeinek értékelése.  

 

Az elmélyültebb vizsgálódás lehetőséget biztosítana annak feltárására, hogy a 

településfejlesztési stratégiájában mily módon jelenik meg a kompetencia elv, a kompetencia 

alapú megközelítés, vagy például a keresletorientáltság kellőképpen fókuszba került-e? Az 

integrált város illetve településfejlesztés legkorszerűbb módszereit sikerült-e érvényre 
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juttatniuk, vagy a tervek a témában mennyire jártas és felkészült tudományos műhelyek – pl. 

egyetem – együttműködésével születtek? Érdemes lenne feltárni, hogy a korábbi 

városfejlesztési stratégiák integritása hogyan valósul meg, vagy megvalósul-e egyáltalán, 

illetve megfelelően felkészült szakemberek, szakpolitikusok irányítják-e a tervek 

megvalósítását? Mennyire van jelen a komplexitás, a menedzsment orientáltság, a minél 

többoldalú és irányú megújulási készség és szándék, az esélynövelés, elég körültekintően 

kerültek-e felmérésre a lehetőségek és veszélyek akkor, amikor a város megfogalmazza, hogy 

honnan kiindulva hova szeretne eljutni, vagyis magát a célrendszerét. Ha ezek az elemek és 

megközelítések kellően mélyen, megalapozottan kerülnek a marketingorientált 

városfejlesztési tervekben megfogalmazásra, illetve megvalósításra, akkor nagyon komoly 

lépést tett a település gazdasági versenyképességének javításában. 
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9. Irodalom  

 

1080/2006/EK: Az EP és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 

1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  

1081/2006/EK: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2006. július 5.) az Európai 

Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  

1082/2006/EK: A Tanácsi rendelete az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásról  

1083/2006/EK: A Tanács rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről  

1084/2006/EK: A Tanács rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről.  

112/1997.(VI.27.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos 

információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről  

130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről  

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól  

137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az 

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz 

tartozó települések megállapításáról  

15/2006. (III. 14.) BM rendelet a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési 

pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2006. évi 

támogatásának rendjéről  

168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- 

és hatásköréről  

172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 

kihirdetéséről  

18/1998. (VI.25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a 

területrendezési tervek tartalmi követelményeiről  

184/1996.(XII.11.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a 

területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről  
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186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését 

szolgáló rendszer működéséről  

189/1996. (XII.17.) Korm. rendelet a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének 

szabályairól  

19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása 

felhasználásának részletes szabályairól  

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról  

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról  

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról  

1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről  

1994. évi  LXXIII. törvény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

módosításáról 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről  

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről 

1997. évi Helyi Önkormányzatok Európai Chartája. Elfogadva: 1997. március 25.  

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelmérol. 

2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról 
2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  

2005. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről  

2006/493/EK: A Tanács határozata (2006. június 19.) a 2007. január 1-je és 2013. december 

31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak 

éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban 

összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról  

2006/593/EK: A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a regionális versenyképesség és 

foglalkoztatás célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok 

tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő 

rögzítéséről  

2006/594/EK: A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a konvergencia célkitűzés 

keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív 

felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről  
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2006/595/EK: A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a strukturális alapokból a 

konvergencia célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult 

régiók jegyzékének felállításáról  

2006/596/EK: A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a Kohéziós Alapból a 2007–2013. 

közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének 

megállapításáról  

2006/597/EK: A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a 2007 és 2013 közötti időszakban 

a regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés keretében a strukturális 

alapokból átmeneti és egyedi alapon történő finanszírozásra jogosult régiók 

jegyzékének meg-állapításáról  

2006/609/EK: A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) az európai területi együttműködés 

célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti 

indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről  

21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet a területi főépítészekről  

24/2001. (IV. 20.) OGY határozata területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, 

a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről  

24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti 

kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának 

rendjéről  

244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és meg-

változtatásának rendjéről  

244/2003. (XII. 18.) Kormányrendelet 

258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a 

kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 

létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a 

megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető 

fórumok létrejöttének és működésének szabályairól  

258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a 

kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 

létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, 

a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető 

fórumok létrejöttének és működésének szabályairól. 

258/2004. (IX. 16.) Kormányrendelet 
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26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes 

szabályairól  

27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat  

27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási 

programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól  

271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet a kistérségi megbízottak és a regionális koordinátorok 

jogállásának és tevékenységének részletes szabályairól  

293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca 

nélküli miniszter feladat- és hatásköréről  

295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 

támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának 

részletes szabályairól  

359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok 

végrehajtásának részletes szabályairól  

36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi 

ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról  

4/2003. (V. 8.) MeHVM rendelet a vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelőirányzat 

felhasználásának részletes szabályairól  

47/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék - Bács-Kiskun, Békés, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-

Bereg - felzárkóztatására szolgáló keretek felhasználásáról  

5/2000. (II.11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési 

tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének 

és hasznosításának részletes szabályairól  

5/2003. (V. 20.) MeHVM rendelet a kistérségi támogatási alap célelőirányzat 

felhasználásának részletes szabályairól  

51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyelet-

ének részletes szabályairól  

53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet „Magyarország SAPARD Terve 2000-2006” kihirdetéséről  

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai 

Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz 

kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól  
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61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez 

kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról  

64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről  

7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból el-

maradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről  

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzata-

inak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési 

célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. 

rendelet és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok 

előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 

szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról  

75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet az országos jelentőségű területfejlesztési programokra 

szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól  

9/1998. (IV.3.) KTM rendelet az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes 

szakmai szabályairól és feltételeiről  

90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának 

részletes szabályairól  

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról  

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról  
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11. Mellékletek  
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11.2. Kérdőív 

 
 
 
1. Van-e a településnek érvényes településfejlesztési koncepciója? 

 1 Van 

 2 Nincs      

 7 NT 9 NV 

                

2. Mi mondható el a településfejlesztési koncepció tartalmáról? 

 1 A koncepció a településrendezési terv kidolgozása keretében készült, és döntően 
azokkal a tématerületekkel foglalkozik, amelyek a településrendezés eszközeivel 
befolyásolhatók. 

 2 Ennél komplexebb 

 3 A koncepció a településfejlesztés valamennyi meghatározó tématerületére kiterjed 

 7 NT 9 NV 

                

3. Mi mondható el a településfejlesztési koncepció hatóköréről? 

 1 A településfejlesztési koncepció a település egészére vonatkozik 

 2 A településfejlesztési koncepció a fentieken túl kitér a különböző adottságú és érdekű 
településrészek eltérő irányú fejlesztésére is 

 7 NT 9 NV 

                

4. Mi mondható el a településfejlesztési koncepció jellegéről? 

 1 Településfejlesztési stratégia 

 2 Hagyományos koncepció 

 3 A kettő együtt 

 4 A településfejlesztési koncepcióhoz program illetve cselekvési terv, ütemezett program 
is kapcsolódik 

 7 NT 9 NV 

                

5. Hány évre szól a településfejlesztési koncepció? 

 1 2 3 4 5 6 több  7 NT 9 NV 

                

6. Személy szerint milyennek értékeli a létező dokumentumot, illetve mit tart szükségesnek a 
következő kidolgozásánál? 

  

 1 Kielégítő   

 2 Stratégiai megközelítése erősítendő   
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 3 Szakszerűsége, szakmai megalapozása javítandó   

 4 Konkrétsága, részletessége javítandó   

 5 Az ágazati elemek összehangoltsága javítandó   

 6 A lakosság érdemibb bevonása kívánatos   

 7 A helyi gazdaság szereplőinek, illetve a településfejlesztés aktorainak erőteljesebb 
bevonása kívánatos 

  

 8 A politikai konszenzus erősítése kívánatos a stratégiai célok megjelölése illetve az 
eléréséhez vezető út elemeinek meghatározásában 

  

 77 NT 99 NV   

                  

7. A településfejlesztési koncepció elfogadását követően (vagy attól függetlenül) készültek-e a 
település fejlesztését befolyásoló szakági/ágazati koncepciók/programok az alábbi területeken? 

  

  igen nem NT NV   

A Gazdaságfejlesztés 1 2 7 9   

B Közlekedésfejlesztés 1 2 7 9   

C Intézményhálózat fejlesztése 1 2 7 9   

D Oktatásfejlesztés 1 2 7 9   

E Egészségügyi fejlesztés 1 2 7 9   

F Környezetvédelem 1 2 7 9   

G Infrastrukturális fejlesztés 1 2 7 9   

H Informatikai fejlesztés 1 2 7 9   

I Településmarketing 1 2 7 9   

J Egyéb, éspedig………………………………………………………………..   

                  

8. Van-e konkrét jövőképe a településnek?   

 1 Igen, egy van         

 2 Igen, több is van   

 3 Nincs                    

 7 NT 9 NV   

    

9. Milyen alapvető értékeket tartanak szem előtt a tervezésben?   

A ………………………………………………………………………………….   

B ………………………………………………………………………………….   

C ………………………………………………………………………………….   

 7 NT   9 NV   
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10. Részt vesznek-e a következő csoportok a településfejlesztési dokumentumok elkészítésében?   

  igen nem NT NV   

A Önkormányzat 1 2 7 9   

B Lakosság 1 2 7 9   

C Helyi kis- és középvállalkozások 1 2 7 9   

D Termelőszövetkezetek 1 2 7 9   

E Szolgáltató szervezetek 1 2 7 9   

F Hazai befektetők 1 2 7 9   

G Külföldi befektetők 1 2 7 9   

H Hivatalok 1 2 7 9   

I Regionális fejlesztési tanács 1 2 7 9   

J Települési fejlesztési tanács 1 2 7 9   

K Vállalkozásfejlesztési ügynökség 1 2 7 9   

L Turisztikai intézmények 1 2 7 9   

    

11. Részt vesznek-e a következő csoportok a településfejlesztési dokumentumok által 
meghatározott intézkedések végrehajtásában? 

  

  igen nem NT NV   

A Önkormányzat 1 2 7 9   

B Lakosság 1 2 7 9   

C Helyi kis- és középvállalkozások 1 2 7 9   

D Termelőszövetkezetek 1 2 7 9   

E Szolgáltató szervezetek 1 2 7 9   

F Hazai befektetők 1 2 7 9   

G Külföldi befektetők 1 2 7 9   

H Hivatalok 1 2 7 9   

I Regionális fejlesztési tanács 1 2 7 9   

J Települési fejlesztési tanács 1 2 7 9   

K Vállalkozásfejlesztési ügynökség 1 2 7 9   

L Turisztikai intézmények 1 2 7 9   

                  

 
12. Rendelkezik-e az önkormányzat megfelelő szervezeti egységekkel és hozzáértő 

munkatársakkal az alábbi területeken? 
  

          igen Nem NT NV   

A A településfejlesztési politika kidolgozása 1 2 7 9   
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B Az ágazati érdekek összehangolása 1 2 7 9   

C A területi érdekek összehangolása 1 2 7 9   

D A jóváhagyottak érvényesítésére 1 2 7 9   

                  

13. Milyennek értékeli a településfejlesztésben dolgozók… 

(osztályozza 1-től 5-ig terjedő skálán – 1 – legrosszabb, 5 – legjobb) 

  

       NT NV   

A …szakmai felkészültségét 1 2 3 4 5 7 9   

B …stratégiai gondolkodásra való alkalmasságát 1 2 3 4 5 7 9   

C …szintetizáló képességét 1 2 3 4 5 7 9   

D …vezetői képességét 1 2 3 4 5 7 9   

E …kommunikációs képességét 1 2 3 4 5 7 9   

F …politikai érzékenységét 1 2 3 4 5 7 9   

                  

14. Milyen egyeztetések történtek a településfejlesztési dokumentum elkészítésekor?   

 1 A koncepció a lakosság és az érintett gazdasági szereplők illetve civil szervezetek 
érdemi részvételével készült 

  

 2 A dokumentum a lakossággal és az érintett szereplőkkel is egyeztetett   

 3 A dokumentum a lakossággal egyeztetett   

 4 A dokumentum a gazdasági szereplőkkel egyeztetett   

 5 A dokumentum a lakossági és gazdasági szereplőkkel formálisan egyeztetett   

 6 Nem történt érdemi egyeztetés   

 77 NT 99 NV   

                  

15. Rendelkezésükre áll-e olyan térségi/települési adatbázis, amely segítséget nyújt a tervezésben?   

 1 igen   

 2 nem   

 7 NT 9 NV   

                  

16. Milyen szinten foglalkoznak a különböző statisztikákkal a tervezés folyamán?   

 1 Fontosnak tekintjük és széles körben figyelembe vesszük őket   

 2 Csak néhány esetben vesszük figyelembe őket   

 3 A tervezés folyamán nem vesszük figyelembe a különböző statisztikákat   

 7 NT 9 NV   
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17. Mit tart a legfontosabb befolyásoló tényezőnek a városfejlesztési iratok változásában?   

 1 Önkormányzaton kívüli kezdeményezések   

 2 Önkormányzaton belüli kezdeményezések   

 3 Jogszabályok   

 7 NT 9 NV   

                  

18. Ismeri-e az alábbi dokumentumokat?   

  Igen Nem NT NV   

A Felkészítő program a strukturális alapok felhasználására 
(SPP) 

1 2 7 9   

B Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) 1 2 7 9   

C Országos Területfejlesztési Koncepció (OTFK) 1 2 7 9   

D Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) 1 2 7 9   

E Országos Területrendezési Terv (OTRT) 1 2 7 9   

F Kistérségi területfejlesztési koncepció 1 2 7 9   

G Megyei területfejlesztési koncepció 1 2 7 9   

H Regionális területfejlesztési koncepció 1 2 7 9   

                  

19. Felhasználják-e a tervezés során az alábbi dokumentumokat?   

  Igen Nem NT NV   

A Felkészítő program a strukturális alapok felhasználására 
(SPP) 

1 2 7 9   

B Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) 1 2 7 9   

C Országos Területfejlesztési Koncepció (OTFK) 1 2 7 9   

D Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) 1 2 7 9   

E Országos Területrendezési Terv (OTRT) 1 2 7 9   

F Kistérségi területfejlesztési koncepció 1 2 7 9   

G Megyei területfejlesztési koncepció 1 2 7 9   

H Regionális területfejlesztési koncepció 1 2 7 9   

                  

20. Milyen arányban érkeznek a településfejlesztést szolgáló források a különböző szereplőktől? 

 Lakossági önerő, anyagi hozzájárulás     %   

 Ingatlanfejlesztők hozzájárulása     %   

 Helyi gazdasági szereplők hozzájárulása     %   

 Helyi önkormányzat hozzájárulása     %   
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 Megyei támogatások     %   

 Regionális támogatások     %   

 Állami költségvetés     %   

 EU támogatások     %   

    

21. Milyennek értékeli a településfejlesztési döntések… 

(osztályozza 1-től 5-ig terjedő skálán – 1 – legrosszabb, 5 – legjobb) 

  

              NT NV   

A …szakmai megalapozását  1 2 3 4 5 7 9   

B …pénzügyi megalapozását  1 2 3 4 5 7 9   

C …társadalmi elfogadottságát  1 2 3 4 5 7 9   

                  

22. Történtek-e személyi vagy szervezeti változások az önkormányzatnál a településfejlesztési 
programok megvalósítása érdekében? 

  

 1 Igen, személyi változások   

 2 Igen, szervezeti változások   

 3 Igen, mindkettő   

 4 Nem történtek változások   

 7 NT 9 NV   

                  

23. A következők közül melyek a település erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei? 

(E – erősség, G – gyengeség, L – lehetőség, V – veszély) 

  

        E  G  L  V  NT NV 

 Természeti adottságok 1  2  3  4  7 9 

 Demográfiai viszonyok 1  2  3  4  7 9 

 Elvándorlás 1  2  3  4  7 9 

 Foglalkoztatottak aránya 1  2  3  4  7 9 

 Munkanélküliség 1  2  3  4  7 9 

 Pályakezdő munkanélküliek 1  2  3  4  7 9 

 Szakképzett munkaerő 1  2  3  4  7 9 

 Munkahelyek száma 1  2  3  4  7 9 

 Átképzés, továbbképzés lehetősége 1  2  3  4  7 9 

 Egészségügy helyzete 1  2  3  4  7 9 

 Tőkevonzó képesség 1  2  3  4  7 9 

 Természeti adottságok 1  2  3  4  7 9 
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 Közlekedési infrastruktúra 1  2  3  4  7 9 

 Helyi adók 1  2  3  4  7 9 

 Felvevőképes piac 1  2  3  4  7 9 

 Vállalkozástámogatási rendszer 1  2  3  4  7 9 

 Térségfejlesztési koncepciók 1  2  3  4  7 9 

 Rendezési tervek minősége 1  2  3  4  7 9 

 Zöldterületek aránya 1  2  3  4  7 9 

 Gazdasági szerkezet 1  2  3  4  7 9 

 Hozzáadott érték termelés 1  2  3  4  7 9 

 Innovációs potenciál 1  2  3  4  7 9 

 Bérszínvonal 1  2  3  4  7 9 

 Kis- és középvállalkozások száma 1  2  3  4  7 9 

 Oktatási helyzet 1  2  3  4  7 9 

 Kulturális szolgáltatások iránti igény 1  2  3  4  7 9 

 Kulturális szolgáltatások színvonala 1  2  3  4  7 9 

 Sport és rekreációs intézmények száma 1  2  3  4  7 9 

 Lakásviszonyok 1  2  3  4  7  9 

 Megközelíthetőség 1  2  3  4  7 9 

 Tömegközlekedés színvonala 1  2  3  4  7 9 

 Környezetvédelem 1  2  3  4  7 9 

 Környezetterhelő gazdasági tevékenységek 1  2  3  4  7 9 

 Térségfejlesztési stratégia 1  2  3  4  7 9 

 Politikai hatások 1  2  3  4  7 9 

 Kommunikáció, PR 1  2  3  4  7 9 

 Finanszírozottság 1  2  3  4  7 9 

 Információ elérhetősége 1  2  3  4  7 9 

 
24. Mennyire jellemzőek a következő állítások a településre? 

(1 – egyáltalán nem jellemző, 2 – inkább nem jellemző, 3 – mérsékelten jellemző, 4 – erősen 
jellemző, 5 – teljes mértékben jellemző) 

  

              NT NV   

 Hatékony információs rendszer működik a 
településen, amely a szélesen értelmezett 
környezetet, a fogyasztók, a versenytársak és a 
település saját adottságainak megismerésére 
törekszik. 

1 2 3 4 5 7 9   

 A település gazdaságfejlesztésében, funkcióinak 
gyakorlásában innováció orientált magatartást 

1 2 3 4 5 7 9   
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támogat és valósít meg. 

 A település fejlesztésének alapfeltétele a 
hagyományos és kommunikációs infrastruktúra 
fejlettsége és fejlődése. 

1 2 3 4 5 7 9   

 A település fejlesztései igazodnak az egyénekhez 
és az egyedi vonzerőelemek kialakításához. 

1 2 3 4 5 7 9   

 A célcsoportokkal folyamatos és kölcsönös 
kétirányú kapcsolatmenedzsmentre épülő 
információátadás történik. 

1 2 3 4 5 7 9   

 A település együttműködésben és 
egymásrautaltságban tervezi a jövőjét más 
településekkel. 

1 2 3 4 5 7 9   

 A helyi hagyományokat, értékeket, szokásokat 
védve és ápolva építi a település a pozícióját és 
identitását. 

1 2 3 4 5 7 9   

 Épít a szellemi tényezőkre, a szolgáltatási 
kultúrára. 

1 2 3 4 5 7 9   

 A településről kialakított imázst sikertényezőként 
értékeli és tudatosan építi. 

1 2 3 4 5 7 9   

                  

 
25. Az alábbi szereplők és intézmények milyen szerepet játszanak a településfejlesztésben? 

(1 – nem játszik szerepet, 2 – mérsékelt szerepet játszik, 3 – fontos szerepet játszik) 

  

              NT NV   

A Képviselőtestület 1 2 3  7 9   

B Településfejlesztési/műszaki bizottság 1 2 3  7 9   

C Pénzügyi/gazdasági bizottság 1 2 3  7 9   

D Polgármester 1 2 3  7 9   

E Önkormányzat hivatala 1 2 3  7 9   

F Főépítész 1 2 3  7 9   

G Szakmai lobbicsoportok 1 2 3  7 9   

H Civil szervezetek 1 2 3  7 9   

I Pártok 1 2 3  7 9   

J A helyi gazdaság szereplői 1 2 3  7 9   

K Lakosság 1 2 3  7 9   

L Kistérségi intézmények 1 2 3  7 9   

M Megyei intézmények 1 2 3  7 9   

N Regionális intézmények 1 2 3  7 9   

O Országos intézmények 1 2 3  7 9   
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26. Mely szereplőknek adna több kompetenciát, és kitől venne el a településfejlesztés területén? 

(n – nem változtatna, ad – többet adna, elvesz – elvenne) 

         n ad elvesz NT NV   

 Országgyűlés 1 2 3 7 9   

 Kormány 1 2 3 7 9   

 Országos Területfejlesztési Tanács 1 2 3 7 9   

 Minisztériumok 1 2 3 7 9   

 Regionális fejlesztési tanácsok 1 2 3 7 9   

 Megyei fejlesztési tanácsok 1 2 3 7 9   

 Kistérségi fejlesztési tanácsok 1 2 3 7 9   

 Települési önkormányzatok 1 2 3 7 9   

                  

27. Léteznek-e intézményesített és nem intézményesített helyi mechanizmusok, egyeztetési 
fórumok, tárgyalási formák a következő szereplők között? 

(nincs – nem létezik, int – intézményesített, n.int – nem intézményesített) 

  

        nincs int n.int NT NV   

 Fejlesztők és önkormányzat 1 2 3 7 9   

 Lakosság és önkormányzat 1 2 3 7 9   

 Civil szervezetek és önkormányzat 1 2 3 7 9   

 Helyi szellemi elit és önkormányzat 1 2 3 7 9   

 Helyi gazdasági szereplők és önkormányzat 1 2 3 7 9   

                  

28. Milyen típusú együttműködést tart fenn az önkormányzat más településekkel?   

          van nincs NT NV   

A Külföldi testvértelepülés  1 2 7 9   

 Hazai települések        

B Településszövetség közreműködésével  1 2 7 9   

C Kétoldalú  1 2 7 9   

D Többoldalú  1 2 7 9   

E Többcélú önkormányzati társulások keretein belül  1 2 7 9   

                  

29. Kik és milyen erőteljesen befolyásolják a településfejlesztési célok meghatározását? 

(1 – nem gyakorol rájuk befolyást, 2 – bizonyos befolyást gyakorol, 3 – erőteljes befolyást 
gyakorol)  

  

              NT NV   
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A Országos politika  1 2 3 7 9   

B Helyi politikai érdekek  1 2 3 7 9   

C Helyi gazdasági érdekek  1 2 3 7 9   

D Az önkormányzat bizottságai, szakértői  1 2 3 7 9   

E Polgármester  1 2 3 7 9   

F Lobbycsoportok, érdekcsoportok  1 2 3 7 9   

G Civil szervezetek  1 2 3 7 9   

H Lakosság  1 2 3 7 9   

                  

30. Kik és milyen erőteljesen befolyásolják a településfejlesztési döntéseket? 

(1 – nem gyakorol rájuk befolyást, 2 – bizonyos befolyást gyakorol, 3 – erőteljes befolyást 
gyakorol) 

  

              NT NV   

A Országos politika  1 2 3 7 9   

B Helyi politikai érdekek  1 2 3 7 9   

C Helyi gazdasági érdekek  1 2 3 7 9   

D Az önkormányzat bizottságai, szakértői  1 2 3 7 9   

E Polgármester  1 2 3 7 9   

F Lobbycsoportok, érdekcsoportok  1 2 3 7 9   

G Civil szervezetek  1 2 3 7 9   

H Lakosság  1 2 3 7 9   

                  

31. Milyen gyakran rendeznek fórumot a lakosságnak?   

 1 Soha   

 2 Évente egyszer   

 3 Évente néhány alkalommal   

 4 Rendszeresen (havonta)   

 7 NT 9 NV   

                  

32. Átlagosan milyen számban jelennek meg a fórumokon?   

 1 Jelentéktelen (5-nél kevesebb)   

 2 Kevesen (5-20)   

 3 Számosan (20-50)   

 4 Sokan (50-nél több)   

 7 NT 9 NV   
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33. Milyennek ítéli meg a lakossági fórumok hatékonyságát a településfejlesztésben?   

 1 Egyáltalán nem hatékony   

 2 Nem hatékony   

 3 Hatékony   

 4 Nagyon hatékony   

 7 NT 9 NV   

                  

34. Mennyire gondolja szükségesnek a magánszféra bevonását a településfejlesztésbe?   

 1 Nagyon szükséges   

 2 Alkalmanként szükséges   

 3 Egyáltalán nem szükséges   

 7 NT 9 NV   

                  

35. Mennyire jellemző a magánszféra bevonása a településfejlesztés területén?   

 1 Nagyon jellemző   

 2 Alkalmanként jellemző   

 3 Egyáltalán nem jellemző   

 7 NT 9 NV   

                  

36. Bevonják-e a magánszférát a településfejlesztés területén a következő funkciókba?   

          igen nem NT NV   

A Stratégiai és tervezési funkciók (településfejlesztési 
stratégia kialakítása, célprogramok kidolgozása, stb.) 

1 2 7 9   

B Döntési és szabályozási funkciók 1 2 7 9   

C Operatív irányítási funkciók (településfejlesztés 
végrehajtásával kapcsolatos funkciók) 

1 2 7 9   

D Ellenőrzési és felügyeleti funkciók 1 2 7 9   

E Együttműködési funkciók 1 2 7 9   

F Igazgatásszervezési funkciók 1 2 7 9   

                  

37. Mennyire jellemző a civil társadalom érdekeinek a figyelembe vétele a döntéshozatalban?   

 1 Nem jellemző   

 2 Kis mértékben jellemző   

 3 Közepesen jellemző   
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 4 Jellemző   

 5 Nagyon jellemző   

 77 NT 99 NV   

                  

38. Milyennek tekinthető a településfejlesztési koncepció bővebb területi hatóköre, összhangban van-e a 
nagyobb egységek tervezési dokumentumaival?  

 1 A településfejlesztési koncepció kizárólag az adott településsel foglalkozik   

 2 Az adott településsel foglalkozik, de vizsgálja a település funkcióit és szerepkörét a 
településhálózatban, a térségben 

  

 3 A településfejlesztési koncepció összhangban van a kistérségi célkitűzésekkel   

 4 A településfejlesztési koncepció összhangban van a regionális célkitűzésekkel   

 5 A településfejlesztési koncepció összhangban van az országos fejlesztéspolitikai 
dokumentumokkal 

  

 77 NT 99 NV   

                  

39. Milyen médiumokon keresztül informálják a fogyasztókat a településfejlesztés kérdéseiről, 
problémáiról és az önkormányzat ilyen irányú tevékenységéről? 

 

          Igen Nem NT NV   

A Prospektusok 1 2 7 9   

B Regionális TV 1 2 7 9   

C Helyi TV 1 2 7 9   

D Hirdetési újságok 1 2 7 9   

E Helyi rádió 1 2 7 9   

F Helyi újság 1 2 7 9   

G Plakátok, közterületi hirdetések 1 2 7 9   

H Önkormányzati hírlevél 1 2 7 9   

I Sajtótájékoztatók 1 2 7 9   

J Internetes honlap       

K E-mail       

L Konferenciák 1 2 7 9   

                  

40. Mennyire tartja megfelelőnek a fogyasztók informálódási lehetőségeit? 

(osztályozza 1-től 5-ig terjedő skálán – 1 – egyáltalán nem megfelelő, 5 – teljes mértékben megfelelő) 

       NT NV   

A A fejlesztésekről 1 2 3 4 5 7 9   

B Az önkormányzati munkáról 1 2 3 4 5 7 9   
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C Az önkormányzati rendezvényekről 1 2 3 4 5 7 9   

D A településfejlesztési döntéshozatalról 1 2 3 4 5 7 9   

                  

41. A fejlesztési tervben célszegmensként jelennek-e meg az alábbi csoportok?   

          igen nem NT NV   

A Állandó lakosság 1 2 7 9   

B Ideiglenes lakosság 1 2 7 9   

C Potenciális lakosság 1 2 7 9   

D Helyi kis- és középvállalkozások 1 2 7 9   

E Termelő szervezetek 1 2 7 9   

F Szolgáltató szervezetek 1 2 7 9   

G Hazai befektetők 1 2 7 9   

H Külföldi befektetők 1 2 7 9   

I Belföldi turisták 1 2 7 9   

J Üzleti céllal utazók 1 2 7 9   

K Hivatalok 1 2 7 9   

L Pártok 1 2 7 9   

M Nemzetközi szakmai szervezetek 1 2 7 9   

N Oktatási intézmények 1 2 7 9   

O Egészségügyi intézmények 1 2 7 9   

P Kulturális intézmények 1 2 7 9   

Q Non-profit szervezetek 1 2 7 9   

R Kamarák 1 2 7 9   

S Egyházak 1 2 7 9   

                  

42. Van-e olyan fejlesztés a dokumentumokban, amely kifejezetten ezen csoport igényeire való 
válaszként fogalmazódott meg? 

  

          igen nem NT NV   

A Állandó lakosság 1 2 7 9   

B Ideiglenes lakosság 1 2 7 9   

C Potenciális lakosság 1 2 7 9   

D Helyi kis- és középvállalkozások 1 2 7 9   

E Termelő szervezetek 1 2 7 9   

F Szolgáltató szervezetek 1 2 7 9   

G Hazai befektetők 1 2 7 9   
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H Külföldi befektetők 1 2 7 9   

I Belföldi turisták 1 2 7 9   

J Üzleti céllal utazók 1 2 7 9   

K Hivatalok 1 2 7 9   

L Pártok 1 2 7 9   

M Nemzetközi szakmai szervezetek 1 2 7 9   

N Oktatási intézmények 1 2 7 9   

O Egészségügyi intézmények 1 2 7 9   

P Kulturális intézmények 1 2 7 9   

Q Non-profit szervezetek 1 2 7 9   

R Kamarák 1 2 7 9   

S Egyházak 1 2 7 9   

                  

43. Mennyire elégedettek a fogyasztók a következőkkel? 

(osztályozza 1-től 5-ig terjedő skálán – 1 – egyáltalán nem elégedettek, 5 – teljes mértékben 
elégedettek) 

  

              NT NV   

A Önkormányzati munka 1 2 3 4 5 7 9   

B Település fejlesztési terve 1 2 3 4 5 7 9   

C Önkormányzati fejlesztések 1 2 3 4 5 7 9   

D Településen zajló egyéb fejlesztések 1 2 3 4 5 7 9   

                  

44. Alkalmazzák-e az alábbi településmarketing-eszközöket?   

                  

          igen Nem NT NV   

A Marketing stratégia 1 2 7 9   

B Honlap 1 2 7 9   

C Önkormányzati sajtótermékek (nyomtatott) 1 2 7 9   

D Önkormányzati sajtótermékek (elektronikus média) 1 2 7 9   

E Egyéb népszerűsítő kiadványok 1 2 7 9   

F Népszerűsítő rendezvények, programok 1 2 7 9   

G Településmarketingért felelős önkormányzati intézmény 1 2 7 9   

                  

45. Támogatja-e az önkormányzat az alábbi eseményeket, intézményeket a településen?  

  igen nem NT NV   
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A Színház 1 2 7 9   

B Hangverseny 1 2 7 9   

C Sport 1 2 7 9   

D Vallási események (búcsú) 1 2 7 9   

E Helytörténethez kötött események (vetélkedők, 
kiállítások) 

1 2 7 9   

F Folklór események 1 2 7 9   

G Időpontokhoz kötött események (farsang, szilveszter, 
falunap) 

1 2 7 9   

                  

46. Kiket, és milyen téren tart a település konkurensének, milyen pozícióban van hozzájuk képest 

(j – a település jobb pozícióban van a konkurenshez képest, r – a település rosszabb pozícióban van a 
konkurenshez képest)  

 település terület j r NT NV   

                  

A …………………… …………………………………… 1 2 7 9   

B …………………… …………………………………… 1 2 7 9   

C …………………… …………………………………… 1 2 7 9   

 település terület j r NT NV   

D …………………… …………………………………… 1 2 7 9   

E …………………… …………………………………… 1 2 7 9   

                  

 
 
 
 
 
 
 


