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1. Disszertáció célja 

 

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 

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.  

 

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.  

 

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. 
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2. A kutatás felépítése 

 
A kutatás elsőként az alapfogalmakat, elméleteket tisztázza, foglalkozik az 

önkormányzatisággal, az önkormányzatiság hatásaival a versenyképességre, bemutatja az 

önkormányzatok kötelező tevékenységeit, a településfejlesztés jogszabályi hátterét, illetve a 

településfejlesztés és településrendezés kapcsolatát. A második fejezet bemutatja mindazon 

marketing elméleteket, módszereket és folyamatokat, amelyek alkalmazhatóak a 

településfejlesztés terültén, amelyekre felépíti magát a modellt; a marketingorientált 

városfejlesztés elméleti modelljét, majd a várossal, mint termékkel, illetve a termék 

fogyasztóival foglalkozik. A következő fejezet a marketingorientált városfejlesztés 

versenyképességre gyakorolt hatásait vizsgálja, így feltérképezi a modell egyes elemeinek és 

a versenyképességnek a kapcsolatát.  

 

Mindezt az empirikus vizsgálati rész követi, amelynek fő célja a modell versenyképességre 

gyakorolt pozitív hatásainak a vizsgálata, majd az utolsó fejezet tárgyalja a marketingorientált 

városfejlesztés hatásait és lehetőségeit, illetve a marketingorientált városfejlesztési modell 

megvalósulásának feltételeit és korlátait az empirikus elemzés tükrében.  
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3. Kutatás hipotézisei 

 

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.  

 

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.  
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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, 

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 
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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. 

 
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. 
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Következőképp, a marketingorientált városfejlesztés „nem csodaszer, mely komparatív 

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

(Garamhegyi, 2000) 

 

 

4. Kutatás módszertana 

 

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 – 

célcsoportok igényeit követő – elemzés, stratégiaalkotás, végrehajtás és kommunikáció 

versenyképességre gyakorolt hatásán keresztül. 

 

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.  

 

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 vizsgálat során elsőként a versenyképességi változók marketingorientált városfejlesztési-

indexpontszámokra való hatását teszteltem lineáris regressziós modelleken keresztül. Az 

alapmodell magyarázóértéke viszonylag magasnak mutatkozott. Következő lépésben – 

versenyképességi mutatók alapján - homogén településcsoportokat kialakítása történt meg, 

ahol megvizsgáltam a különböző klaszterekbe való tartozás milyen összefüggéseket mutat a 

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

kérdőíves felmérés eredményei 
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kialakított indexpontszámokkal. A kapcsolat itt is erősnek tekinthető, tehát a versenyképesség 

mutatói alapján képzett klaszterekben való tagság szignifikáns kapcsolatot mutatott a 

marketingorientált városfejlesztési indexpontszámokkal.  

 

Következő lépésben vizsgáltam a marketingorientált településfejlesztés hatását a 

versenyképességre, amikor is a versenyképesség indexének változását hasonlítottam össze a 

marketingorientált városfejlesztés minőségével, tehát a 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.   

 

 
5. Kutatás eredményei 

 

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 
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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 

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 
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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 

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.  
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a. 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 

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, 
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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 

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 
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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.  

 

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 
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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, 

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.  
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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.  

 

 

b. 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.  
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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 

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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