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BEVEZETŐ 

Az elmúlt években a területi egyenlőtlenségek vizsgálati fókusza megváltozott, átalakult. A 

hazai és európai stratégiák szerint is a területfejlesztés egyik kiemelt elve a területi 

különbségek növekedésének lelassítása, csökkentése, a gazdasági növekedés fellendítése, 

mindezt a helyi társadalom életminőségének javítása érdekében. Ez minden esetben más és 

más feltételek megteremtésével érvényesülhet a területi folyamatok földrajzi 

meghatározottságától függően. Az elmúlt évtizedek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a 

területfejlesztés „földrajza” átrendeződött – alkalmazkodva a globális világ okozta 

változásokhoz, a társadalom igényeinek átrendeződéséhez, a gazdasági folyamatok 

alakulásához és nem utolsósorban a nagyvárosi koncentráció okozta migrációs 

kihívásokhoz. Ez utóbbi jelentette az egyik alapját annak, hogy a makroregionális 

fejlesztéspolitikában a tervezési-statisztikai értelemben vett régiók, mint területi egységek 

háttérbe szorultak, és egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a városok, városrégiók, mint Európa 

jelentős gazdasági centrumai, népességtömörítő pólusai, a kontinens „motorjai”. 

A térszerkezet szempontjából fontos kérdés a város-vidék dichotómia – de mégis inkább 

„kontinuum” (Enyedi 2012:25). Jelen vizsgálatban a vidék viszont csak szűkebb 

kontextusban értelmezve releváns. A regionális központok fejlődésének vagy éppen 

stagnálásának hatása a közvetlen környezetüket is érinti; de mégis mekkora területen 

érvényesülnek ezek a hatásmechanizmusok, illetve a kérdés, hogy miként változik meg 

ezen térségek kiterjedése és differenciáltsága. Az öt város fejlesztésének szükségessége 

vitathatatlan. Ezek alapján a vizsgálat hasznosíthatóságát leginkább a területfejlesztés és a 

területpolitika irányában látjuk.  

A városi funkciók intézményekhez, tevékenységekhez kapcsolhatók, amelyek 

meghatározzák a várost. A városfejlődésben és térségének átrendeződésében érvényesül a 

centripetális erő, mely hatására a központ „elszívja” a szerepköröket, egyúttal a folyamatok 

szereplői is elsősorban a központban koncentrálódnak. A centrifugális erők hatására pedig 

a központ térsége formálódik át. A dolgozat a gazdasági, a munkahely-foglalkoztatási és a 

társadalmi szerepkörök vizsgálatára koncentrál mindkét térdimenzióban; a központok, 

valamint a vonzáskörzetek esetében. A szerepkörök átrendeződésének folyamataiban 

különböző térrétegek jönnek létre; egyrészt a központok és a közvetlen környezetében lévő 

települések szimbiózisa (amely funkciótól függően más-más kiterjedésű lehet), másrészt az 

alcentrumok alsóbb rendű szerepkörei tovább tagolják a térség területi munkamegosztását. 



  

10 

 

Ennek erős szinergiája spontán építi fel a funkcionális városi körzetet, amely a város által 

integrált, funkcionálisan együttműködő térséggé alakul. A kutatás nóvumját egyrészt az 

időbeliség (a változás determinációja), másrészt az öt regionális központ és a 

vonzáskörzeteik fejlődési folyamatainak összehasonlítása adja. Jelenleg Magyarországon 

senki nem vizsgálta ilyen hosszú időintervallumban (1980-tól napjainkig) a regionális 

központokat és azok vonzáskörzeteit – önmagukkal és egymással való összehasonlítás 

céljából, illetve az összetett módszertan is a vizsgálat egyedi karakterének tekinthető (a 

városokra alkalmazott kompozit indikátor területi alkalmazására nemzetközi szinten is csak 

néhány példa van, illetve Magyarországon még senki nem alkalmazta ilyen formában ezt a 

módszert).  
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A saját vizsgálat célja 

A dolgozat – és a regionális tudomány – lényeges célja a területi fejlődés kulcsfontosságú 

szereplőinek, vagyis a városoknak a vizsgálata, hiszen az eredményekből meghatározható 

fejlődésük iránya, annak esetleges akadályai. A városok jelentős szerepet töltenek be a 

területi folyamatokban, hiszen számos funkcióval rendelkeznek, amelyek a térség 

mennyiségi gyarapodásáért és minőségi javulásáért felelősek. Másrészt külön ki kell térni a 

várost körülvevő térség településeire és azok jellegzetességeire. Ebben a térben olyan 

komplex „mozgások” és kapcsolatok jönnek létre, melyekben a résztvevők fejlődési 

folyamatának egymásra hatása várhatóan jól definiálható és jelentős mértékben 

befolyásolja a népesség életminőségét.  

Közismert tény, hogy a magyarországi városhálózat egyensúlytalansága Budapest 

társadalmi és gazdasági erőforrásokat koncentráló hatásának következtében folyamatosan 

növekszik.  Az elmúlt évszázadban történt néhány próbálkozás a folyamat lassítására, 

megállítására (pl. a 1971-es OTK és elődje), de ezek nem voltak túl sikeresek, habár úgy 

véljük, hogy ezt a folyamatot sem lassítani, sem megállítani nem lehet, és nem is biztos, 

hogy érdemes. Budapest nemzetközi súlya folyamatosan növekszik, bár nyilvánvalóan nem 

tekinthető európai jelentőségű metropolisznak, azonban gazdasági koncentrációs ereje 

jelentős, a külföldi tőke fogadására, transznacionális vállalatok megtelepítésére 

legalkalmasabb város, így válik természetessé növekedésének folytonossága. Ez a vizsgálat 

azonban a hierarchia következő szintjére, a regionális központok hálózati szerepének 

elemzésére koncentrál.  

A dolgozat célja egyrészről bemutatni a hazai nagyvárosok funkcióit, profilját, amely a 

szerepek egyedi definícióján alapul. Ebben az elemzésben egységes struktúrában történik 

az öt regionális központ, valamint vonzáskörzeteik funkcióinak, illetve azok változásának 

vizsgálata. A vizsgálat érdekességét a városok sokszínűsége adja, hiszen nincs két 

egyforma település, és ezek a speciális sajátosságok teszik a magyar városhálózatot 

különlegessé. A városfejlődést a múltban szerzett adottságok befolyásolják. A gazdasági-

társadalmi rendszer változása, törései – melyek régiónkban a nyugat-európai országokhoz 

képest gyakoribbak és összetettebbek voltak –, a piac átalakulásának folyamatai olykor 

hatalmas nyomás alá helyezték az egész országot, és ez a területi folyamatok 

átrendeződéséhez is vezetett. A különböző korok ezeket a nyomokat bélyegként hagyták a 

városokon, és ez a vizsgálat arra is irányul, hogy a leghangsúlyosabb jegyeket azonosítsa. 



  

12 

 

A regionális központok esetében vizsgálni kívánjuk azokat a domináns karaktereket, 

amelyek elősegíthetik a környezetük településhálózatának fejlődését, valamint támogatják 

a saját környezetükön belül betöltött szerepüket, feladataikat. 

A dolgozat célja másrészről a regionális központok pozícióinak elemzése a hazai 

térszerkezetben, hiszen úgy véljük, hogy a hazai településhierarchiában elfoglalt helyük 

már nem meghatározza, hanem inkább befolyásolja a fejlődésüket. Cél tehát megvizsgálni, 

hogy a hazai regionális központok milyen feladatokat képesek ellátni, meg tudnak-e felelni 

az elvárt szerepkörüknek. További cél feltárni, hogy milyen funkciókkal tudnak 

erőforrásokat biztosítani a környezetük számára.  
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A vizsgálat során megválaszolandó kérdések 

Az egyedi városi karakterek megtalálása azért is fontos, mert segítségünkre lehet a 

következő kérdések megválaszolásában: 

 Egyértelműen lehatárolhatók-e a városok, illetve a központi települések 

szerepkörei? A funkcióknak, mint tevékenységeknek milyen az összetettségük, 

mennyiben tekinthetők sajátosnak, milyen a súlyuk a városon belül? 

o Egyik klasszikus felfogás szerint (Mendöl 1963) a településhierarchiában betöltött 

szerepük alapján különböztethetjük meg a városokat és a falvakat egymástól: a városok 

központi, míg a falvak alapfunkciókkal rendelkeznek. Utóbbiak helyi, lokális 

feladatokat látnak el, míg a városok ezzel szemben a „központi hely” ideológiájának 

megfelelően több funkcióval rendelkeznek. 

o A településhierarchia vizsgálatok alapjai – amelyről még részletesen is lesz szó – a 

méreten és az intézményi ellátottságon alapulnak. Ezek alapján már itt kiemeljük 

Beluszky és Győri (2004) vizsgálatának eredményeit, melyek szerint elkülöníthetünk 

regionális-, megye-, középváros-, központi szerepkörű kisváros, iparváros, üdülő-, 

agglomerációs települések, vasutas városok, városiasodó települések, városi rangú, de 

városi funkcióval nem rendelkező települések.  A hazai szakirodalomban 

leggyakrabban ezzel a csoportosítással, vagy ennek módosított változataival 

találkozhatunk, még ha ez ebben a formában egy kevert kategorizálást is takar. A 

későbbiekben tisztázásra kerülnek a kategóriák lehetséges formái, azok jellemzői. 

Mendöl Tibor oly sokat idézett gondolata alapján a város „a területi munkamegosztás 

jellegzetes településformája, mégpedig a területi munkamegosztásban a központi – tehát 

vagy a területet intenzívebben kihasználó, – vagy pedig a kevésbé mindennapi 

szükségleteket ellátó – tevékenységekre specializálódott település.” (Mendöl 1963:28). 

o Ezt egy kicsit továbbgondolva ebben a vizsgálatban a következők szerint kívánjuk 

csoportosítani a funkciókat: 

 gazdasági 

 társadalmi  

 munkahelyi, foglalkoztatási 

 kulturális 

 oktatási 

 intézményi (kifejezetten közszolgáltatási, adminisztratív) 

o A dolgozat fókuszában az itt felsorolt első három szerepkör áll, a másik három a 
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jövőbeli kutatások alapjául szolgál.  

 

 Milyen reakciókkal válaszolnak a központok a helyzetüket érintő alapvető 

változásokra?  (pl. rendszerváltás)? Nyomon követhető-e egyfajta útfüggőség? 

o Ebben a vizsgálatban külső változásra adott reakciónak tekintjük azokat a folyamatokat, 

amelyek a regionális központok vonzáskörzetének térszerkezetén változást indukáltak, 

valamint a központok funkcióinak átrendeződése is reakcióként jelenhet meg. 

o A következő táblázat belső négy (szürke színnel jelölt) osztása a tényezők egy-egy 

példáját mutatja, míg a sorok és oszlopok megnevezései a hatások lehetséges irányait 

foglalja össze.  

 

1. táblázat: A külső társadalmi-gazdasági, környezeti hatások csoportosítása 

 

HATÁSOK 

A hatás és a cél területi mértéke szerint 

a városfejlődést egyedi mértékben 
befolyásoló tényezők  

 

minden városra érvényes 
beavatkozás 

 

A 

beavatkozás 

iránya 

szerint 

makroszinten 

vezérelt 
központi döntés 

Intézmény összevonások,  

külföldi tőkebefektetés a térségben 

az évi 1990. évi LXV. törvény a 

helyi önkormányzatokról, a 
rendszerváltozás 

mikroszinten 

kezdeményezett 

beavatkozás 

Vállalat felszámolása egy 

városban, helyi adók emelése-

csökkentése, felhasználása 

Területi szintű fejlesztés 

befolyásoló társulás tagság Pl. 

LEADER egyesületi tagság 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 Mennyire uniformizáltak ezek a funkciók? Milyen erősek a külső/belső hatások? 

o A funkciók feltételezhetően azonosak, de más tartalommal, szervezettel, végrehajtással, 

erőforrásokkal rendelkeznek. Ennek van egy (intézmény) történeti pályája, ebből 

következtethető, hogy a funkciók jellege miatt a térbeli hatásaik és azok kiterjedtsége is 

más és más lesz. A vonzott térben különböző szerepkörrel rendelkező települések 

vannak, ezek vélhetően valamilyen hierarchiát alkotnak egy funkción, vagy akár a teljes 

szerepkörön belül. 

 A regionális központok funkcióinak változása, átrendeződése milyen hatást 

gyakorol az alcentrumok szerepköreire? Milyen módon befolyásolja azt? 

o A települések közötti kapcsolatok egyfajta rendszert, hálózatot alkotnak. Ezek 

horizontálisak vagy vertikálisak lehetnek. A településhierarchia szemléletmódja szerint 

ez utóbbi érvényesül, vagyis alá-, fölérendeltségi viszonyt feltételez. Ebben a 

tekintetben elkülöníthetjük a közigazgatási alapú szinteket, valamint a funkcionális 
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csoportokat (piaci; munkahelyi, foglalkoztatási). Itt ki kell emelni a központi helyek 

ideáját, mely szerint ezek a települések olyan speciális funkciókkal rendelkeznek, mely 

által képesek a szélesebb környezetük szükségleteit is ellátni (Christaller 1966, 

Friedmann 1973). A regionális központokat központi helyeknek tekintjük.  

A központi helyek vonzáskörzetei többféle módon értelmezhetők, annak tekintetében 

milyen jellegű központi funkció a vonzás alapja. Jelen vizsgálatban vonzáskörzetnek 

tekintjük azt a térséget, amelyen belül egyrészt kivitelezhető az ingázás 

munkahelyváltás nélkül, másrészt pedig jellemzőnek is tekinthető a központ irányába 

(az ingázás monocentrikus mintázata, Hardi 2015).  

o A központi helyek elmélete szerint a térség települései között felfedezhetünk többszintű 

hierarchikus kapcsolatokat, vagyis kialakulhatnak kisebb centrumok, amelyek bár több 

feladatot látnak el, de szegényebb a szerepkörük, mint a nagyközpontoké. A 

kiscentrumok spontán módon rajzolódhatnak ki, szerepük nem függ a közigazgatási 

jogállásuktól, de szignifikáns kapcsolat feltételezhető.  

 

 Történtek-e átrendeződések a városok szerepköreiben? Amennyiben igen, ezeknek 

mi lehet a kiváltó oka, elindítója? 

o Vizsgáljuk, hogy az előzőekben felvázolt funkciók milyen átalakuláson mentek 

keresztül az elmúlt évtizedekben. Fontos áttekinteni az egyes városok történetéből 

adódó sajátosságokat, valamint a rendszerváltozást megelőző évtized statisztikai adatait 

is ahhoz, hogy releváns összevetést tehessünk az előzmények és a jelenkor állapota 

között. A funkciók összetétele minden város esetében egyedi és sajátos, ami egyrészt az 

eltérő földrajzi, történeti, társadalmi-gazdasági tényezőkön, másrészt a funkciók relatív 

súlyának folyamatos átrendeződésén alapul. A vizsgálat célja az is, hogy ezeket a 

változásokat – óvatossággal kezelve – feltárja és magyarázza. 

 Megkülönböztethetők-e az öt regionális központra, és térségükre vonatkozó 

folyamatok? Lehetséges-e egyedi és általános folyamatok azonosítása? 

o Az egyes városok funkcióinak átrendeződésében felfedezhetők-e hasonló trendek, tehát 

olyan tipikus folyamatok, amelyek egyforma módon befolyásolják a térségben, illetve a 

településhierarchiában betöltött szerepüket? Ezen túl megvizsgáljuk, hogy szerepet 

játszanak-e benne olyan tényezők is, amelyek specifikusan csak egy, vagy néhány 

regionális központ esetében érvényesülnek. 

  



  

16 

 

A kutatás hipotézisei 

A kutatási kérdésekre támaszkodva a következő hipotézisek fogalmazhatók meg:  

H1. A funkciók pontos definíciókkal meghatározhatók, valamint empirikus keretek 

között is definiálhatók. 

A városokkal, azok hierarchikus viszonyaival foglalkozó kutatások jelentős hányada 

tipizálja vagy csoportosítja a városokat funkcióik szerint (lásd későbbi fejezetek), azonban 

a funkciók elméleti és empirikus determinációja kevésbé egyértelmű. A kutatás során 

elsőként megfogalmazható feltételezés arra irányul, hogy egyértelműen lehatárolhatók a 

városok funkciói mind elméleti, mind pedig empirikus szempontból. A feltételezés szerint 

világos és vitathatatlan fogalmi készlettel lehet leírni a gazdasági, munkahelyi-

foglalkoztatási, valamint a társadalmi funkció jelentését. Feltételezésünk szerint a 

definíciók alapján meghatározható egy olyan indikátorkészlet, amely alkalmas az egyes 

funkciók empirikus vizsgálatára, tehát a két oldal között pontos logikai kapcsolat 

feltételezhető.  

H2. A regionális központok funkciói meghatározzák a vonzáskörzetüket, valamint 

azok szerkezetét, melynek igazolásához szükség van a vonzáskörzet komplex 

vizsgálatára. 

A regionális központok a saját vonzáskörzetük csúcsán helyezkednek el; ezzel erőteljesen 

meghatározva a környezetük fejlettségét, teljesítőképességét. Ha egy regionális központ 

megfelelően erős, akkor a környező települések is kiegyenlítettebben teljesítenek mellette, 

összefüggő hálózatot alkotva.  

H3. A regionális központok vonzáskörzeteit alkotó települések hálózata hierarchikus 

viszonyokat feltételez. 

A vonzáskörzetet alkotó települések összessége is – mint ahogy az ország területét lefedő 

teljes településhálózat – alá-fölé rendeltségi viszonyban áll egymással; láthatóvá válnak 

dominánsabb települések, valamint semmilyen központi szereppel sem bíró, kizárólag 

„kiszolgáló” (azon belül is a regionális központnak munkaerőt biztosító) települések, 

amelyeknek kevésbé erős funkciói vannak. Feltételezhető, hogy minél erősebb egy 

központ, annál kevesebb „alközpont” jelenik meg a térségben.   
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H4. Az idők során a regionális központok vonzáskörzete átalakult, minden funkció a 

regionális központ irányába centralizálódott, erőteljesen homogenizálva a térség 

településeinek fejlettségét. 

A feltételezés szerint a vonzáskörzetek hierarchikus viszonyai az ezredfordulóig jobban 

érvényesültek: az esetleges domináns alközpontok jelenléte a piacgazdasági viszonyok 

megváltozásával, illetve a regionális központok szerepének felértékelődésével 

megváltozott. A vonzáskörzetek térképe eltérő fejlettséget mutat. A funkciók tekintetében 

a vonzáskörzetek centralizálódnak, de ezek más és más okokra vezethetők vissza.  

H5. A regionális központok funkciói változásokon mentek keresztül, melyek tükrözik 

a központok fejlődését, átalakulását. Az öt város funkciójának felépítése eltérő; ezen 

belül is a gazdasági szerep belső dinamikája a legdifferenciáltabb. 

A regionális központok gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási és társadalmi funkciója 

különböző, vagyis más a működés dinamikája, és felépítése. Feltételezzük, hogy lesznek 

azonosítható hasonlóságok is a funkciók belső szerkezetét illetően, illetve a különbségek 

leginkább a gazdasági szerep esetében mutatkoznak meg. 

H6. A regionális központok képesek egyrészt a vonzáskörzeteik erőforrásait 

mobilizálni, másrészt azokra fejlesztő hatást gyakorolni. Ennek térbeli kiterjedtsége 

függ a központok erőforrásainak aktivitásától, azok jellegétől és összetettségétől. 

A vonzáskörzet lehatárolása mindig egy meghatározott szemléletben történik, valamint 

többnyire egy adott időpontra vonatkozik. A feltételezés szerint a vizsgálatban szereplő 

gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási, és társadalmi funkciónak térbeli kiterjedése – 

azonos módszerrel vizsgálva – minden időpontban más képet mutat. A vonzáskörzeten 

belül kimutatható differenciálódás egy olyan mintázatot formál, mely szerint az idő 

előrehaladtával a regionális központok közvetlen környezetében lévő települések 

szorosabb kapcsolatban vannak a központtal, az évtizedek alatt pozitív elmozdulást 

jeleznek, aktív tagjai a területi munkamegosztásnak. Ez nem funkciógyengeségről tesz 

tanúbizonyságot, hanem tulajdonképpen átrendezi a térség szereplői bázisát.   
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1. A „VÁROS” DEFINÍCIÓI, A VÁROSFEJLŐDÉS FOLYAMATA 

A vizsgálat előtt kiemelten fontosnak tartjuk áttekinteni (1. ábra) azokat az elméleteket, 

amelyek a városok fogalmi kereteivel, definícióival, tartalmával foglalkoznak, valamint a 

városfejlődés folyamata is kihagyhatatlan alapot jelent a kutatás előkészítéséhez.  

1. ábra: A dolgozat elméleti hátterének felépítése 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A dolgozat a város fogalmi evolúciójának bemutatásával kezdődik. Sorra vesszük néhány 

nemzetközi és hazai klasszikus városról alkotott meghatározását, valamint összevetjük 

azok tartalmait. A városok kialakulása szorosan kapcsolódik a „kritikus” népesség 

koncentrációjához, ezért beszélhetünk igazgatási és funkcionális definícióról. Kiemeljük a 

funkcionális város fogalmát, melynek konklúziójaként kihangsúlyozzuk a városnak, mint 

téregységnek a komplexitását.  
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A következőkben a városfejlődéssel kapcsolatos elméletek rövid bemutatására kerül sor, 

ahol a városfejlődést befolyásoló – és a vizsgálat szempontjából releváns– tényezőket 

ismertetjük (a regionális központok példáival színesítve). 

Külön – egy második nagy – fejezetben tárgyaljuk a kutatási előzményeket. Ezt két 

témakörre bontottuk; egyrészt a városok kategorizálásának szempontjait mutatjuk be, 

melynek összegzéseként ismertetjük a városkutatás lehetséges irányait, valamint 

különbséget teszünk a regionális központ és a megyei jogú város „kategória” tulajdonságai 

között. Másrészt kiemeljük a városok térségével foglalkozó elméleteket és kutatásokat 

(különösképpen az agglomerációt és a vonzáskörzetet), hiszen az empirikus vizsgálat első 

lépéseként a regionális központok térsége kerül lehatárolásra. Ennek szempontját 

indokoljuk, majd kihangsúlyozzuk a (munkaerő-piaci) ingázás szerepét.  

A dolgozat empirikus részének időbeli távlatait a rendszerváltozást megelőző egy 

évtizedre, valamint az azóta eltelt közel három évtizedre érdemes kiterjeszteni a megfelelő 

időbeli összehasonlíthatóságért. Az átmenet éveinek reálfolyamatai valóságos különbséget 

mutattak az addig viszonylag homogén módon fejlődő városok között, melynek hatásai az 

ország térszerkezetében is nyomon követhetők. Hangsúlyozzuk, hogy a dolgozat területi 

egységei a regionális központok, valamint vonzáskörzeteik, melyek vizsgálatát külön 

fejezetstruktúrában tagoljuk. 

A vizsgálat módszertanának alapját statisztikai adatelemzések adják. Különböző 

eljárásokat (pl. átlagalapú és hierarchikus klaszterelemzés, komplex és kompozit 

indikátorok kialakítása) végezve értékes eredményeket kaphatunk. A témában vannak 

olyan problémakörök, ahol pont a lényeget fedné el a klasszifikáció, ezért érdemes 

megnézni annak a lehetőségét, hogy az elsősorban térségi vizsgálatoknál használható, az 

egyenlőtlenségeket aritmetikusból hipotetikus térbe átfordító módszerek (például 

többdimenziós skálázási eljárások) alkalmazhatók-e diszkrét egységeken, illetve ha igen, 

van-e relevanciájuk. 
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1.1. A városok kialakulásának elméletei, térszervező erejük, 

lehatárolás kérdései 

Ez a fejezet két részből áll; egyrészt városok definíciójára térünk ki, annak elméleti 

vonatkozásait ismertetjük, illetve taglaljuk, hogy mi alapján tekinthető egy település 

városnak. A második részben pedig a városfejlődést folyamatának klasszikus elméleteivel 

foglalkozunk, továbbá bemutatásra kerülnek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a 

(hazai) városfejlődés folyamatát. 

1.1.1. A város értelmezése, fogalmi keretek 

A városról alkotott fogalmak komplex jellege miatt az ezzel foglalkozó tudományterületek 

nagyon eltérő módon közelítik meg a definíciót. Ebben a fejezetben megpróbáljuk 

kiemelni azokat, amelyek a vizsgálatunk szempontjából lefedik a definíciós kereteket, 

valamint azokat a szerepeket is tartalmazzák, amelyekkel a későbbiekben foglalkozni 

fogunk. 

A városok fogalmának meghatározása általában két népszerű szempont figyelembe 

vételével történik; egyrészt a népességszámtól, illetve az államigazgatási besorolástól 

függően, valamint az alapján, hogy milyen funkciókkal kapcsolódnak be a területi 

folyamatokba. Az előbbi egy leegyszerűsített, praktikus definíció, amely jogi, statisztikai 

jellemzőkkel bír. Az európai és a világ országainak eltérő a gyakorlata abban, hogy milyen 

feltételeket vesz figyelembe a városi jogállás elbírálása kapcsán, de néhány közös 

szempont kiemelhető: népességszám, központi funkciók megléte, közigazgatási feladatok 

ellátása. A fejezet első részében a fogalmak ideológiai evolúcióját vesszük végig. 

Kezdetben a középkorban fizikai mivoltára utaló definícióval ragadták meg a város 

jellegét, mely szerint egy fallal körülzárt település tekinthető városnak (Maunier 1910). Ez 

a meghatározás napjainkra egyértelműen érvényét vesztette, hiszen a városnak van jogi, 

gazdasági, társadalmi és funkcionális vetülete is. 

Friedmann (1973) kiemeli, hogy a város a tér olyan központi egysége, amely hatással van 

környezetére, képes a saját határain túl is ellátni bizonyos feladatok; olyan központi hely, 

amely térszervező erőként is működik. Ez a meghatározás bár igaz, de túl tág, és 

leegyszerűsíti a város központi szerepét. Mumford (1961) ezt kiegészíti a társadalmi 

interakciókra gyakorolt hatással, mely alapján a városi lét kulturális értékeket is generál.  
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Christaller (1966) „központi hely” elmélete megalapozza a dolgozat egyik fő kérdéskörét, 

vagyis a központ-vonzáskörzet viszonyt. Az eddigiekben felvázolt elméletek közös 

tulajdonsága az, hogy egy városrégió területi felosztását ismerteti a gazdasági szereplők 

érdekei alapján. Ugyan Christaller is hasonló kiindulási pontból közelíti meg a kérdést, de 

felismeri azt, hogy a települések a térben nem mint izolált egységek jelennek meg, hanem 

egyfajta hálózatot, rendszert alkotnak a köztük létrejövő kapcsolatokkal. Az elmélet szerint 

a települések gazdasági funkciók összességét tömörítik, melyek jelentősége és száma 

alapján a települések egyfajta hierarchikus rendszerbe tagozódnak, és a központi hely 

ellátja a környezetében lévő kisebb település bizonyos feladatait is. 

Parr (2005) négy definíció – ami egyben funkció is lesz a vizsgálatban – mentén foglalta 

össze a város fogalmát. A „Built City” (ez mindhárom szemlélet alapját jelenti) a várost 

fizikai entitásában értelmezi; a városi használatra szánt terület, maga a fizikai tér. A 

második a „Consumption City”, amely a fogyasztói várost foglalja magába; ahol az áruk és 

szolgáltatások áramlása zajlik (a fizikai térben). A harmadik a „Employment City”, vagyis 

a foglalkoztató város, tehát a munkaerő foglalkoztatás szerepét elemik ki (a fizikai térben). 

A negyedik pedig a „Workforce City”, vagyis a munkaerő város, amely munkaerő-

vonzásként értelmezhető. Ez a definíció a kutatás szempontjából is releváns, hiszen utal 

arra, hogy ezek a terek funkciótól függően eltérő nagyságúak. A modell abban különbözik 

a vizsgálatban szereplő funkcióktól (mely egyben kritika is), hogy a gazdasági 

teljesítményt kizárólag a munkabérrel azonosítja az „EC”-n belül. 

A következőkben két városdefiníciót emelünk ki a hazai városkutatások klasszikusai közül, 

úgy véljük, a két meghatározás a kutatás szempontjából is fontos tartalmakkal bír. 

Mendöl (1963) – aki egy klasszikus felfogást képviselt – azt állítja, hogy a településekről 

alkotott hagyományos fogalom nem más, mint az emberek munkahelyének és lakóterének 

helyet biztosító téregysége. Ebben az értelmezésben központi szerepet kap az ember, amely 

a tér meghatározó eleme, a legfontosabb szereplője. Ezzel nem is vitatkozhatunk, azonban 

azzal már annál inkább, hogy tényleg mindössze ezekre a mindennapi rutinokra 

használják-e az emberek a várost. Egyértelműen többről van szó. Ez a meghatározás nem 

veszi figyelembe a gazdasági szféra jelenlétét, a szolgáltatások iránti keresletet, a 

fogyasztási igényeket, a város közigazgatási szerepét, a rekreációs lehetőségek 

kihasználását. 
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Beluszky (2003) hasonló megközelítésből indította a gondolatmenetét, azonban a lakóhely 

és a munkahely mellett lényegesnek tartotta a szolgáltatási intézmények, valamint a 

pihenőhelyek tömörülését is. Természetesen az elsődleges pillérei a lakó-, és a munkahely, 

amely hiányában aligha beszélhetünk térbeli koncentrációról. Ezek egy közigazgatási 

egységen belül is megtalálhatóak, amely településen belüli ingázással járhat, sőt a 

társadalmi-gazdasági fejlődés egyik látványos következménye az lett, hogy ez a két 

„helyszín” elvált egymástól, a lakóhely távolodni kezdett a munkahelytől, sőt akár 

közigazgatási határon kívül került (szuburbanizáció), így ez a meghatározás is 

hiányosságokkal szembesíthető. 

A legtöbb elmélet piaci – kapitalista – szemszögből közelíti meg a városi tér alakulását, 

túlzott racionalitással és erőltetett szabályossággal. Kevésbé veszik figyelembe az adott 

gazdaságpolitikai elveket (lásd például szocializmus), így egy szenzitív spontaneitás 

ideologizált szabályait foglalják össze, kizárva az aktuális gazdaságpolitikai erők hatásait.  

Ha a településeket – ezen belül is a városokat – megpróbáljuk értelmezni, akkor először 

szükséges végigvenni azokat a szempontokat, amelyek egy-egy darabját biztosítják a 

definíciónak. A „funkcionális város” fogalmát a településföldrajz hívta életre (Kovács Z. 

2002), amely úgy jellemzi a várost, mint a földrajzi munkamegosztásban központi szerepet 

betöltő egységet. A funkcionális szerepét abban látja, hogy a saját központján kívül a 

környező települések népességét is kiszolgálja. A közigazgatási szemléletű megfogalmazás 

nyilvánvalóan a városok igazgatási, adminisztrációs szerepét helyezi előtérbe (Hajdú 

2005). Tehát annyi bizonyosan megállapítható, hogy a város értelmezése komplex 

szemléletet igényel.  

Azonban mindezeket  ki kell egészíteni – főleg a gazdaságföldrajzi értelmezésben gyakran 

szereplő – gazdaságkoncentráló erővel. Ez egy érdekes jellemzője a városnak, amelyet ma 

már természetes velejárójaként értelmezünk, és amely egyben vitathatatlan tény is. Ezzel 

párhuzamosan a gazdaság determinált kapcsolatban van a népességgel 

(népességkoncentrációs erő). Népesség nélkül nem alakul ki gazdaság, illetve gazdaság 

nélkül pedig nem fejlődik ki a népesség (munkaerő). Természetesen ennek feltétele az, 

hogy abban a földrajzi egységben már látható jelei legyenek a gazdaság kibontakozásának. 

Ennek egyik jó példája Szeged, amely egy tipikusan agrárgazdasággal és kereskedelemmel 

foglalkozó mezőváros volt. A megfelelő földrajzi fekvése – a Tisza és a Maros folyók 

találkozása – jelentette a feltételét annak, hogy piaci szempontból jelentős pozícióhoz 
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jusson (a só szállításának, tárolásának kiemelt városa volt, emellett állattenyésztéssel 

foglalkoztak a lakosok). Tehát kellett egy gazdasági alap, amelyet a stratégiai szempontból 

jó földrajzi fekvés biztosított, így vonzóvá vált a népesség letelepedéséhez. Amikor a 

népesség eléri a kritikus tömeget – amely már a piacgazdaság természetes folyamataival 

párhuzamosan bevonódik a gazdaságba, onnantól válik komplexszé a „városi tér”. A helyi 

gazdaságnak el kell tartani a népességét, valamint a népességnek – avagy a munkaerőnek – 

kell működtetnie a várost, hiszen a gazdaság jellege miatt is a lakosság letelepedni 

„kényszerül” a városban, illetve annak közvetlen környékén. A kritikus tömeg 

duzzadásával elindul a polgárosodás, a társadalmi rétegek diverzifikációja, megjelennek a 

tömeg által vonzott problémák („urban spawl” hátrányai, Brueckner 2000) is (lakóhely 

biztosítása, az egészség megőrzése szempontjából lényeges kérdések – szennyvíz, 

csatornázás, ivóvíz, stb.) Tehát feltétel és egyben következmény a népesség gyarapodása. 

A közlekedési infrastruktúra kiépítése is ezeket veszi figyelembe, hiszen az áruszállítás 

módjának változásai is elsőként a városok irányába terjednek (vasúthálózat Vác és Szolnok 

után az elsők között készült el Pest-Debrecen és Pest-Szeged között 1857-re, a 

közúthálózat alföldi fejlesztése a 19. század végén, 20. század elején végbement, bár 

párhuzamosan az ország más részeivel). A közlekedési infrastruktúra megléte lehetővé 

tette az áruszállítás idejének lerövidítését, nagyobb mennyiségek mozgatását, amely 

szintén hozzájárult ahhoz, hogy újabb munkaerőtömeg kapcsolódjon be a rendszerbe. 

Később a város a mindennapi gazdasági és lakossági életvitelhez szükséges 

szolgáltatásoknak, igazgatási rendszereknek is helyt adott. Ezután képes – volt – további 

funkciókat ellátni, amely gyakran szintén a népesség nagyságával hozható összefüggésbe. 

A 2. táblázat foglalja össze városok meghatározásának jellegzetességeit.   

2. táblázat: A városok definíciós rendszere 

 Funkcionális  Igazgatási 

mérhetőség (az eddigi vizsgálatok alapján) mérhető egyszerűen mérhető 

mértékegység intézmények és számuk népesség(fő) 

információ 

mennyisége 

Több adatot tartalmazó egy adat 

 Az információ tartalma 

lokális társadalom 

életminősége 

az intézmények jelenléte feltételez egy bizonyos 

szintű életminőséget, amely nem konkretizálható 

nem meghatározható 

gazdaság az intézmények tevékenysége utalhat a 

gazdasági ágazatok jelenlétére 

nem meghatározható 

kultúra az intézmények jellege utalhat a kultúra 

jelenlétére 

nem meghatározható 

szemlélet komplex egyoldalú 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ebben a fejezetben kiemeltük azokat a definíciókat, melyek tartalmuk alapján megfelelő 

kiindulási alapot jelenthetnek a városfejlődéssel foglalkozó fejezetekhez. 

1.1.2. A városfejlődés, és szakaszai 

A városi népesség folyamatos növekedése indította útjára a városok és várostérségek 

fejlődésével kapcsolatok elméletek megszületését, amelyek áttekintése az empirikus 

kutatás szempontjából is lényegesek, hiszen cél a regionális központok mellett azok 

vonzáskörzetének vizsgálata is. A városszociológia a városfejlődésnek két nagy irányát 

különbözteti meg, melyet a 2. ábra szemléltet.  

2. ábra: A várostérség fejlődéselméletek irányai 

 

Forrás: Szelényi 1996 alapján saját szerkesztés 

A két iskola máshogyan értelmezi az urbanizációs szakaszokat meghatározó gazdasági-

társadalmi fejlődést. Az evolúciós elméletek szerint szükséges egy optimális tömeg a 

fejlődéshez, míg a neomarxista felfogás képviselői azt mondják, hogy a területi 

egyenlőtlenség problémáit a fennálló termelési rendszer ellentmondásai okozták, elismerik, 

hogy a nemzeti és a nemzetközi gazdasági tényezők nagy hatást gyakorolnak a városi 

életre, a város az a hely, amely teret szolgáltat a kapitalista tőkefelhalmozásnak. Mintának 

tekintik a harmadik világ városait, a régi és az új iparvárosokat. A neoweberiánus – szintén 

általános kereteket adó – elmélet meghatározó szerepet tulajdonít a földrajzi 

elhelyezkedésnek, amely alatt eltérő környezetet ért, amely más fejlődési feltételeket 

biztosít, különböző jellegűként ismeri fel a nagyvárosi fejlődés ellentmondásait (Szelényi 

1996).   

A városi népességrobbanás okozta folyamatok a 19-20. században különösen a kutatások 

középpontjában álltak, valamint ezek politikai uralomra, a társadalomra, az életminőségre, 

Várostérség 
fejlődéselméletek

Történeti 

(historicista)

Neomarxista
Neo-

weberiánus

Evolúciós

(ciklusos, ökológiai)
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a városi társadalmak térbeli szerveződésére gyakorolt hatásait is tanulmányozták, elméleti 

keretekbe rendszerezték. Olyan – ma is meghatározó gondolatokat leíró – tudósok, mint 

Max Weber (1970)1, Louis Wirth (1938), és Georg Simmel (1950), valamint a Chicagoi 

iskola híres kutatói: Hoyt (1939) és Burgess (1925). Ezeknek a műveknek a 

középpontjában olyan nagyvárosok álltak, ahol a társadalmi folyamatok változásai 

erőteljesebben és máshogy mutatkoztak meg, mint a rurális térség kisebb településein. 

Ezeknek az elméleteknek sokat köszönhet a regionális tudomány. Számos olyan folyamatot 

helyeztek a vizsgálatuk fókuszába, amellyel addig nem – vagy csak érintőlegesen – 

foglalkoztak. A városfejlődés szabályait (lakosság területi elhelyezkedése, telekárak, 

lakbérek alakulása) próbálták meghatározni. Az eredményektől függetlenül a legnagyobb 

közös felfedezés az, hogy bebizonyították a város területi használatának rendezett, 

rendszerezett mivoltát, hogy nem egy kaotikus képződmény. Mindezen folyamatok okait is 

feszegették. A kritikájukat leginkább az időtállóságban látjuk (ezzel összefüggésben abban 

is, hogy független változóként tekintették a termelés módját – neomarxisták, és a 

társadalmi, gazdasági szerveződést – a neoweberiánusok). A ciklusos városfejlődés 

legnagyobb vívmánya (amely kritikája is), hogy egyetlen egy forgatókönyvet képzel el 

minden térség fejlődésének életében.  

Az öt regionális központ vizsgálatának egyik fókuszában áll a társadalom, és annak belső 

migrációs – és ingázási – irányai, feltételezései, ezért elengedhetetlen áttekinteni az 

urbanizációs elmélet egyes szakaszait.  

A komplex urbanizációs elmélet megalkotására tett első kísérlet Fischer (1976) tollából 

származik, de a ciklusok azonosítására és elkülönítésére egészen az 1980-as évekig várni 

kellett, amikor is Leo van den Berg megjelentette erről szóló munkáit (1982, 1987). 

Eszerint a városok és környezetük népességének átrendeződését négy szakaszra lehet 

osztani: urbanizáció (a magterületek erőteljes népességnövekedése), szuburbanizáció 

(központból a kertvárosba való költözés), dezurbanizáció (amikor már a kertvárosok 

népessége is csökken a vidékre költözés miatt), reurbanizáció (nagyvárosi központ 

népessége újra növekszik).  

                                                             
 

1 Aki érdekesen ragadta meg a városok mivoltát. Azt mondta, hogy a város egy zárt egység, nem különálló, 

elszórtan elhelyezkedő hajlékokból, hanem sűrűn, szorosan, közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő 

házakból áll. Ő volt az első szociológus, aki a munkájában foglalkozott a városi léttel. 
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Az első szakasz az ipari forradalomhoz, az extenzív iparosításhoz köthető, amely a 

városrobbanás korszakát jelentette (Buskó – Jószai 2013). A népesség falvakból történt 

tömeges elvándorlása nyomán gyors ütemű nagyvárosi népességgyarapodás zajlott le, ami 

a városban élők arányának növekedésével is járt az ország átlagához viszonyítva. Ez a 

szakasz a 18. századtól az 19730-40-es évekig tartott a fejlett országokban. Hazánkban az 

urbanizáció ezen folyamata a 19. század végén bontakozott ki és az 1960–1970-es évekig 

tartott, különböző megszakításokkal (Berg 1987).  

A második szakasz, vagyis a szuburbanizáció a fejlett nyugati országokban az 1960-as 

évekig tartott. Láthatóan más életforma, építészet, közlekedési lehetőség, társadalmi és 

családszerkezet jellemezte a kertvárost, amely ismét felkeltette a szakma érdeklődését 

(Mumford 1961, Choldin 1985, Thorns 1972). Hazánkban az urbanizációnak ez a szakasza 

a hetvenes évek elejétől bontakozott ki erőteljesebben (Budapesten lényegesen korábban). 

A települési kapcsolatok ilyen jellegű átformálódása (tehát az agglomerálódás 

következtében az elővárosi övezetek kialakulása) a társadalmi igényeket is átrendezte 

(növekedett az üdülő-, és a pihenőövezetek kialakításának szükségessége). Ennek 

következtében a várost körülvevő térségben összefüggő rekreációs övezetek formálódnak.  

A dezurbanizáció folyamata a fejlett nyugati országokban az 1960-as évek végén, 1970-es 

évek elején kezdett realizálódni. Ez a szakasz összefüggésben van a posztindusztriális 

gazdasági fejlődéssel, amikor is az ipari termelés gyors növekedése jellemzte a gazdaságot, 

illetve a foglalkoztatottak számának fokozatos csökkenése (Pásztor 2014). Hazánkban ez a 

szakasz részben figyelhető meg. Az ország egyes területein látható néhány urbanizált 

térségek (a főváros agglomerációs övezetét körülölelő térség, a Közép-Dunántúl 

Székesfehérvár–Veszprém városok által körbezárt területe). Ez a folyamat azonban csak 

helyenként azonosítható, határozott, jól felismerhető jellemzőkkel még nem azonosítható. 

A negyedik szakasz a reurbanizáció, melynek jellemzői: csúcstechnológiák általános és 

széles körű elterjedése, az infrastruktúra fejlettségének felértékelődése, valamint az 

információs társadalom. A szakértők (pl. Enyedi 2012, lásd később) véleménye alapján az 

urbanizáció ezen szakaszának kibontakozásával a világ legfejlettebb országaiban – 

mindenekelőtt a Ausztráliában, Kanadában, valamint az Amerikai Egyesült Államokban – 

a századforduló végétől lehet számolni. 

A dolgozat középpontjában a hazai regionális centrumok állnak, ezért fontosnak tartjuk 

áttekinteni Enyedi (2011) gondolatait az urbanizációs szakaszokról (hiszen az empirikus 
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vizsgálatban többször utalást teszünk az egyes szakaszokra, illetve a vizsgálathoz közelebb 

érezzük Enyedi megfogalmazását).  

Az első szakasz a városrobbanás szakasza, amely az ipari forradalommal kezdődött. 

Nyugat-Európában ennek előfeltétele az „agrárforradalom” (Enyedi 2011:8), valamint a 

preidusztriális társadalom megléte volt. A második a relatív dekoncentráció szakasza, 

amely elsősorban térre vonatkozik, és a városnövekedés továbbra is folytatódik. A 

klasszikus szuburbanizációs szakaszt kiegészíti egy „mélységi” (Enyedi 2011:10) 

terjedéssel, valamint hangsúlyozza a kis- és középvárosi hálózat gazdasági szerepének 

módosulását. Ennek a szakasznak két előfeltételét nevezi meg; egyrészt a gazdasági 

szerkezet átalakulását, másrészt a közlekedési hálózatok és a technika fejlődését. 

Európában a szakasz vége az 1960-as évekre tehető. A harmadik szakasz a dezurbanizáció, 

mely a fejlett országok esetében a városnövekedés lelassulását, a vidéki népesség 

gyarapodását jelentette. A negyedik szakasz a globalizált világok urbanizációja (Enyedi 

2011:14). Berg (1987) klasszikus elméletével szemben ez nem kizárólagosan egy újabb 

városi népességnövekedési hullámot jelent, sokkal inkább agglomerációkon belüli 

népességátrendeződést (globális városhálózat kialakulását), melynek legerőteljesebb 

formáló ereje az informatika terjedése. 

Az urbanizációs szakaszokra vonatkozó tudományos „paradigma” egy erős ismeretalapja a 

városok vizsgálatának, azonban semmiképp sem általánosítható elveket tartalmaz. Ahogy 

Enyedi (2012) munkásságában is felfedezhető, úgy ebben a vizsgálatban is amellett 

foglalunk állást, hogy bár valamilyen formában mindenhol minden szakasz hasonló 

mintázatot mutat, mégis vannak sajátos jegyek, illetve időbeli eltolódások. Ez hazánkban is 

felfedezhető, hiszen minden társadalomnak megvan a sajátos történelme, politikai-

gazdasági berendezkedése, kultúrája, így Magyarországon a helyi sajátosságok mentén 

megkésve (sőt párhuzamosan) zajlanak az urbanizációs szakaszok.  

A nemzetközi kutatásokban további alapvető ismeretanyagot jelent Scott (2001), Taylor és 

Hoyler (2000), valamint Sassen (1991, 1994) munkássága, amely nagyrészt a nagyvárosi 

régiók a gazdaságban betöltött elemi szerepét mutatja be különböző szempontok alapján, 

hangsúlyozza annak hálózatban szerveződő mivoltát.  
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1.1.3. A városfejlődést befolyásoló tényezők 

A települések fejlődésére különféle tényezők vannak hatással, amelyeknek dominanciája 

koronként változó. Ezek a determinánsok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, sokszor az 

egyik tényező megléte hatványozhatja a másik hatását, valamint nem csak pontszerűen a 

település fejlődésére hatnak, hanem egy egész térség életét meghatározhatják (ahogy erre 

Tagai (2010) is kitér). Az általános szakirodalom (Kőszegfalvi-Tóth 2002, Jeney 2013) 

ezeknek két csoportját különíti el; természeti és nem természeti tényezők.  

 Természeti tényezők (Teleki 1936, Fodor 1924, Mendöl 1963) 

o helyi energiák 

o helyzeti energiák 

o abszolút és relatív fekvés 

 Nem természeti tényezők 

o Gazdasági 

o Politikai 

o Műszaki  

o Társadalmi 

Sokan sokféleképpen csoportosítják a városfejlődést befolyásoló tényezőket (Teleki 1936, 

Bartke et al. 1996, Beluszky 2003). Ebben a fejezetben nem kívánunk új struktúrát 

alkalmazni, nem is lenne érdemes, az azonban bizonyos, hogy – a felsoroltakon kívül is – 

számos más hatás is éri a várost. Úgy véljük, hogy érdemes lehet az általunk kiválasztott 

négy nagy tényezőcsoporttal foglalkozni; környezeti (természeti) tényezők; gazdasági 

tényezők fejlődésre gyakorolt hatása; a népesség változása, koncentrációja; társadalmi 

fejlődés. 

A tényezők összekapcsolódásának legfontosabb következménye a városok területi 

munkamegosztásba való betagozódása, valamint a helyi társadalomhivatás- és 

tevékenységszerkezet alapján való rétegződése. Tulajdonképpen ez egy kutatási kérdés is: 

vajon tényleg következményként kell értelmezni a munkamegosztásban való részvételt, és 

ezáltal a pozíciószerzést? Azt is meg kell jegyezni, hogy nem egyértelműen egyirányú ez a 

folyamat, tehát ezek a tényező erőteljesen kikövezhetik a fejlődés irányát és volumenét 

(útfüggés), azonban ez fordítva is igaz lehet; a városfejlődés is befolyásolhatja egy-egy 

tényező alakulását (pl. a lakosság társadalmi jellemzői, az épített környezet). Ezek 



  

29 

 

együttesen értelmezhetők, összekapcsolódásuk és szerepük történelmileg és társadalmilag 

determinált.  

A következőkben az általunk felsorolt tényezők kerülnek bemutatásra, illetve azok történeti 

sajátosságai, melyek jelentősen befolyásolták a hazai városfejlődés folyamatát. Mindegyik 

fejezetben igyekszünk kiemelni valamennyi regionális központot, amely az adott történeti 

jelenséget jól illusztrálhatja. 

a) A természeti tényezők 

A természeti tényezők, vagyis a város és közvetlen környezetének adottságai elsődlegesen 

képesek befolyásolni a fejlődésének irányát, ütemét. Ezeket az adottságból fakadó 

jellemzőket egyrészt a földrajzi környezet, másrészt a fekvés, elhelyezkedés oldaláról 

érdemes megközelíteni. A földrajzi környezet olykor határt szabhat a települése méretének, 

olykor pedig a gazdasági tevékenységhez, fejlődéshez szükséges erőforrásokat 

biztosíthatja. A domborzati viszonyok például olyan környezeti jellemzők, amelyek a város 

térbeli terjeszkedését akadályozhatják, viszont emellett a gazdaság jellegét is erőteljesen 

befolyásolják (hiszen egy sík terepen megfelelő talajminőség mellett a mezőgazdaság 

dominál, míg egy hegyvidéki területen ennek lehetőségei igencsak szűkülnek).  

Főleg a kezdetleges gazdálkodás korában kaptak kiemelkedő jelentőséget a város 

közelében található folyók, patakok, tavak, vizek (Teleki 1936). A víz közelségével 

egyszerűbben kiépíthetővé váltak az öntözőcsatornák, így a termés minőségét is 

könnyebben szinten lehetett tartani. Később az áruszállítás egyik lehetséges módját 

jelentette egy folyó közelsége, amely közvetlenül hozzájárult egy település (lásd például 

Szeged) fejlődéséhez. Azonban az előnyökkel szemben van hátránya is, hiszen az árvíz 

ellen való védekezés meglehetősen nagy kihívást jelentett és jelent ma is. Olyan erős 

gazdasági befolyása van, amely közvetett módon csődbe juttathat egy települést (Beluszky 

2003). Az infrastruktúra rongálódását, talajeróziót, szikesedést, belvizeket okozhat, amely 

a termelést lehetetleníti el, az ivóvízvezetékeket szennyezheti be, ezáltal veszélyezteti a 

lakónépesség egészségét, így az elköltözők arányának növekedéséhez vezethet. Például az 

1970-es árvíz a Szamoson, amely után több település kiürült, illetve az 1879-es árvíz 

Szegeden, amely a köztudatban az „új időszámítás kezdete”-ként van jelen (Dövényi 

2005), vagy éppen az 1956-os a Dunán, amely a Mohácsi-sziget funkcióvesztését okozta).  
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Egy térségben valamilyen nyersanyag jelenléte alapvetően meghatározza a gazdaságot. Ez 

lendítette fel néhány magyarországi város helyzetét (lásd iparvárosok). Természetesen 

ebben az esetben a technológia fejlettségének szintje is meghatározza azt, hogy ezeket a 

nyersanyagokat hasznosítani is tudják-e. Például a térszerkezet átrendeződésének kezdetén 

még elképzelhetetlen volt az, hogy a pécsi feketekőszenet felszínre hozzák, így ott is – 

mint számos más helyen is – a mezőgazdaság dominált (Pirisi et al 2009).  

A termőföld fajtája, jellege a termelés olyan fontos determinánsa, amely meghatározza a 

kereskedelembe való bekapcsolódás jellegét. A lösz alkalmassá teszi a hegylábat a 

szőlőtermesztésre, amely mondjuk az Alföld esetében már nem mondható el, ott inkább a 

gabonafélék termesztésére van alkalmas szántó (Beluszky 2003). A zöldterületek nagysága 

szintén egy olyan faktor, amely eleinte az agrártermelés lehetőségeit befolyásolta, azonban 

mára egészen más szerepet játszik az emberek életében.  A zöldterületek nagysága az 

agrártermelés kiterjedtségének határát növelte, míg mára a gazdaság más területeinek is 

otthont adhat, így élvezheti a város a diverzifikált gazdaság előnyeit (Tóth J. 2014), ha új 

beruházás telepítésének helyéről van szó.  

Az éghajlat is lehet olyan környezeti jellemző, amely befolyásolja a gazdaság jellegét, így 

a település fejlődésének irányát is, azonban ez hazánkban aligha kimutatható 

különbségeket generál.  

Mindegyik földrajzi környezeti adottság koronként változó súllyal befolyásolta a városok 

fejlődését (Tóth J. 2014). Az időben elhúzódó agrárjellegű gazdálkodás miatt sokáig 

kiemelt jelentőségű volt a domborzat, a talaj minősége, valamint hogy folyó mentén 

helyezkedik-e el a város. Ezek ma is lényeges tényezők, ám a gazdasági szektorok 

dominanciájának változása, az iparosodás, majd a tercierizálódás miatt ezek a 

tulajdonságok kisebb súllyal szerepelnek mind a népességvonzó-képesség, mind pedig a 

gazdasági tevékenységek, szervezetek telephelyválasztásának indokai között.  

A természeti tényezők másik, és egyben a leginkább meghatározó fejlődést befolyásoló 

eleme a környezeti jellemzőkön túl a földrajzi elhelyezkedés, vagyis a relatív fekvés 

(Beluszky 2003, Hahn 2004, Tóth J. 2014).Véleményünk szerint a környezeti tényezők és 

a relatív fekvés nem elválasztható tényezők. Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a 

földrajzi fekvés alapvető előnyöket vagy hátrányokat jelent egy település fejlődésének 

folyamataiban – a mai napig is, valamint a városok életében alapvető szerepet játszik. 

Abszolút helyzetnél – tehát a számadatokkal leírható helymeghatározásnál – fontosabb a 
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relatív fekvés, amely már bővebb információt nyújt a természeti környezetéről, és egyben 

indokolhatja is a fejlettségét (Hahn 2004). Ilyen például amikor eltérő jellegű tájak 

találkoznak egymással, amelyek határán – vagy annak közelében – egy-egy település 

fekszik (Tóth J. 2014). Az Alföld és az északi hegyvonulat határa, ahol többek között 

Miskolc található. A két tájtípus eltérő természeti adottságai különböző termelési 

szerkezetet alakítottak ki; az előbbi tradicionálisan a gabona- és takarmánynövény-

termesztés színtere, míg utóbbi a szőlőtermesztéséről, borászatáról híres, valamint fában és 

bányakincsekben abszolút gazdag vidék. Így tehát létrejöhetett a kereskedelem, és egy 

vásárvárosi központi szerepkörrel gazdagodhatott Miskolc (vagy akár emiatt lehetett 

központ), mely fejlődésében meghatározó szerepet játszott a fekvés – mint ahogyan már 

arra korábban is utaltunk; legfőbb fejlődést befolyásoló tényezőként emeltük ki. Miskolc 

sosem volt igazán alkalmas állattenyésztésre és gabonafélék termesztésére, hiszen szűk 

völgyben fekvő város, amelynek területét a Szinva, a Hejő, a Pece és a Sajó folyók 

szabdalták. Nyugati pólusa a Bükk völgyében található Diósgyőr volt, amely a 20. sz. 

közepétől másik három településsel (Tapolca, Hejőcsaba, Görömböly) együtt 

közigazgatásilag Miskolc területéhez lett csatolva (Fügedi – Dobrossy 2000), mellyel 

jelentős ipari beruházásra tett szert.  

Hasonló motívumokkal rakhatjuk ki Debrecen fejlődésének kezdeti képkockáit is – bár 

nyilvánvaló, hogy minden szempontból erősen eltérő a két város. Debrecen is – ha nem is 

eltérő „tájak” de – különféle talajtípusok találkozásánál fekszik (hajdúsági lösz és a 

nyírségi homok) (Lóki et al 2014). Alapvetően síkság veszi körül, nagyon csekély 

szintkülönbségek jellemzik. Vásárai és szilárd, sokirányú kereskedelmi kapcsolatai tették 

híressé. A város lendületes fejlődésének kezdete a 14. századra tehető, amikor is 

mezővárosi privilégiumot kapott – majd ezt követően számos más kiváltságot is elnyert. 

Az állattartás jelentette a megélhetést az itt élő emberek számára, majd a vásárszervezések 

engedélyezése tovább lendítette Debrecen gazdaságát. A leginkább marha-, ló-, és 

borkereskedelem az ország határain túlra is kiterjedt (bécsi, sziléziai, lengyel kapcsolatok) 

(Bárány et al 2011). 

Győrnek szintén sajátossága a folyók találkozása, amely mindig meghatározó szerepet 

játszott a város életében. A telepítési tényezők egyik fontos eleme a Mosoni-Duna volt, 

hiszen a hajózáshoz ezt használták (Rechnitzer 2016), így a Duna egyik kiemelt 

kereskedővárosává vált, mivel Európa legfontosabb vízi kereskedelmi útvonalán feküdt. 

Fontos kereskedelmi kapcsolatokat épített ki nyugati szomszédjai felé, amely tovább 
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gyarapította gazdaságát. A város kialakulásában lényeges szerepet játszottak a 

hordalékkúpok, amelyek a folyók mentén jöttek létre, és emelték magasra a város egyes 

részeit (pl. a mai Káptalandomb), így az árvizek sem veszélyeztették különösebben a 

várost, ezáltal lehetővé vált egy védelmi funkciókat szolgáló vár felépítése (Rechnitzer 

2016).  

 Kedvező elérhetőség 

 

A közlekedési eszközök tárházának bővülésével, valamint a közúthálózat kiépítésének 

volumenével párhuzamosan egyre inkább felértékelődött az elérhetőség szerepe egy-egy 

város fejlődésének ütemében (Tóth J. 2014). Kezdetben az volt a fontos, hogy a környezeti 

tényezők lehetővé tegyék a gazdaság fejlődését, a népesség beáramlását, a lakóépületek 

bővülését (lásd Debrecen, ahol a mocsaras vidék ezt kissé akadályozta (Bárány et al 

2011)), azonban később a vasúthálózat, majd a közúthálózat egyértelműen pozitívan 

befolyásolta a városok gazdaságának gyarapodását. A számottevő lakossággal, gazdasági 

tevékenységgel és központi funkciókkal rendelkező városok felé koncentrálták ezeket az 

infrastruktúrákat, hiszen eleinte a vasút, majd később a közút tette lehetővé, hogy az 

alapvetően kereskedő városok kiemelkedjenek a környezetükből, és funkcióikkal 

gyarapítsák azt.  

b) Nem természeti tényezők 

 A gazdaság hatása 

 

Bevezetésként érdemes abból a gazdasági megközelítésből kiindulni, hogy a belső 

migrációnak, illetve egyes nagyvárosok népességkoncentrációjának, valamint más térségek 

elnéptelenedésének alapvetően két meghatározó jelenségét fedezhetjük fel; egyrészt a 

mezőgazdaság technológiai átalakulását, másrészt a nagyvárosi térségek megjelenését 

(Enyedi 1984, 2009, Bartke 2007). A népesség növekedésének spontán expanzív 

következménye az, hogy az önellátás érdekében egyre nagyobb területeket kell bevonnia a 

termelésbe, amely újabb települések létrejöttét eredményezi. A török hódoltság és a 

későbbi háborúk sorozata következtében hazánk erősen különbözött a nyugati országok 

termelési szerkezetétől és jellegétől – alapvetően a városfejlődésre is egy kelet-európai 

tendencia a jellemző, ha Európa egészének városait vizsgáljuk (Kovács Z. 2017). 
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Kezdetben ez aligha különbözött a városokban és a falvakban, mindkettő domináns 

gazdasági tevékenysége a mezőgazdasági termelésből állt. Mégis volt különbség a falvak 

és városok között; ez utóbbiban jóval változatosabb tevékenység folyt, valamint a 

legjelentősebb eltérés abban mutatkozott meg, hogy a faluban általában csak termelés 

zajlott, míg a városokban kereskedtek is az előállított termékekkel, állatokkal (Enyedi 

1984). Ez a „funkciógazdagság” ma is ismérve a városoknak. Az ipari forradalom hatására 

ezek a differenciák tovább nőttek, és egyre inkább előtérbe került a falu és város közti 

eltérés, amely leginkább a gazdasági szerkezetben mutatkozott meg. A városok szerepe is 

az ipari forradalomtól kezdett erősödni igazán. A települések egyre nagyobb méreteket 

öltöttek, létrejöttek településegyüttesek, amelyeknek az infrastruktúrája is lehetővé tette az 

ipar megerősítését (lásd 19. századvégi Budapest) (Buskó – Jószai 2013). A rurális jellegű 

térszerkezet, illetve a mezőgazdaság az 1970-es évekig meghatározta a városok gazdasági 

fejlődését. A rendszerváltozással bekövetkező gazdasági struktúraváltás is tovább 

differenciálta a városok fejlődését.  

Ahogy arról már az előzőekben is volt szó, a város és a falu gazdasági jellege közötti 

különbség kezdetben nem az ágazati meghatározottság volt, hanem az, hogy a város piacot 

is biztosított a termékek adás-vételére, vagyis kereskedelmi központként funkcionált. De 

hogyan fejlődhetett egy település kereskedelmi központtá? Mik azok az evolúciós 

csomópontok időben és térben egyaránt, amely ilyen funkciót adományoztak a 

városoknak? Ezeket a tényezőket öt kronológiai szakasz (késő középkor – kora újkor; a 

modernizáció; a két világháború közötti időszak; az államszocialista gazdaság; a 

rendszerváltás következményei) mentén kívánjuk levezetni az öt regionális központ egy-

egy példájával demonstrálva.  

1) Késő középkor - kora újkor  

A középkorban a városok fejlődésének erőteljes lendületéhez hozzájárult a király vagy az 

egyház által adományozott státusz által biztosított szuverenitás, amely ebben az időben 

még inkább vonzotta a népességet a jobbágyrendszer miatti szabadabb élet reményében 

(Kubinyi 2000). Ezen kívül a földesurak kezdeményezésére szintén alapíthattak 

„mesterséges módon” településeket (Kubinyi 2000). Erre az időszakra a mezőgazdaság, 

kereskedelem dominanciája jellemző, amely hozzájárult a városok fejlődéséhez. 
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A késő középkorból (14-15. század) a magyar városhálózat egyik speciális típusát, a 

mezővárost2 kívánjuk kiemelni, hiszen a kutatásban két város is szerepel, amelyek 

hordozzák a történelmi mezővárosi jelleget (Szeged, Debrecen), továbbá eleinte csak az 

alföldi települések speciális típusai voltak ezek a városok (Kubinyi 2000, Somfai 2002). 

Az Alföld kiterjedt mocsaras, lápos, laza talajú vidékei többnyire alkalmatlanok voltak 

földművelésre – néhol még lakhatásra is – ezért az állattenyésztés volt a jellemző 

gazdasági tevékenység ezen a területen. A fejlődésükhöz hozzájárult a sajátos 

településszerkezet, a földhasználat, termékstruktúra, más jellegű társadalmi szerkezet, 

jogállás, és a privilégiumok. A „kétbeltelkes” életmódot folytató lakók a belvárosi 

ingatlanokat csak télen „használták”, nyáron a külső övezetek nyújtottak számukra 

lakóhelyet (Blazovich 2000). A mezővárosi jelleg abból állt, hogy többnyire 

mezőgazdasági árukat termeltek, mások voltak a tulajdonviszonyok (például Debrecenben 

megmarad a közösségi földtulajdon és az újraosztás rendszere, Szegeden bonyolult 

tulajdoni szerkezet volt; kertrendszerrel, szabad parasztsággal, de még nagybirtok is volt).  

A városfejlődés egyik fontos szakaszának tartjuk a török hódoltság alatt zajló 

folyamatokat.  A törökök megjelenése után a népesség jelentős része nagyobb 

településekre menekült, így nagyrészt csak a mezővárosok növekedtek. A ritka 

településhálózat miatt alakultak ki a – napjainkban is látható – kiterjedt településhatárok. 

Ezeket a hatalmas területeket nem lehetett intenzíven művelni, ezért állattenyésztéssel 

kezdtek foglalkozni. Domináns ágazattá vált, jelentős exportforgalmat bonyolítottak ebben 

az időben, mely a török uralom alatt itt zavartalanul folyhatott. A törökök kivonulása után 

az Alföld népessége gyors növekedésnek indult, amely az ország más területeiről a 

mezővárosokba történő visszaköltözésnek, illetve a szervezett telepítésnek volt 

köszönhető. Ezzel a mezővárosok mellett szórványtelepülések, vagy telepített falvak jöttek 

létre, amelyek területén növénytermesztés zajlott a megnövekedett népesség ellátása miatt.  

Debrecen és Szeged történetét jelentősen befolyásolta a termelés jellegének és 

volumenének megváltozása; a török hódoltság előtt ebben a két városban (is) 

gabonatermesztés zajlott, amelyet a törökök idején felváltott a szürkemarha-tenyésztés, 

hiszen a hatalmas területeket nem tudták növénytermesztésre használni, csak a törökök 

                                                             
 

2 Hazánkban sok mezőváros volt egészen 1876-ig, a „nagy közigazgatási reformig” (1390 előtt még csak kb. 

50, majd a 15. sz. végén kb. 850) (Bácskai 1965) 
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kivonulása után (Blazovich 2010). Debrecen speciális jellegét az is színesíti, hogy egy 

mocsaras lápvidéken nőtte ki magát, nehéz volt megközelíteni, és fellendítésében a 

mezőgazdasági tevékenység mellett az állami és egyházi védelem is jelentős szerepet 

játszott. 

A Kisalföld – és ezzel együtt Győr is – kitűnő talaj- és éghajlati adottságainak 

köszönhetően bortermelésnek és tájspecifikus növényeknek adott otthont ebben az 

időszakban, míg az Alföldön a puszták legelőit leginkább külterjes állattenyésztésre 

használták (lásd a török hódoltság alatt). A Kisalföldön sokáig félelemben tartották a 

lakosságot a rendszeres török portyázások, melyek Győr környezetén is földrajzi nyomot 

hagytak (pl. a Sokorótól keletre fekvő tájakon még most is látható a települések ritkasága, 

amely erre vezethető vissza). Győr ebben az időben kereskedőváros volt, a várost a Duna 

folyó előnyeinek kiaknázása virágoztatta fel, amelyet eleinte mezőgazdasági áruk 

szállítására használtak (Rechnitzer 2016).  

2) A modernizáció 

Magyarország már a 17-18. századtól jelentős mezőgazdasági exportbevételre tett szert az 

európai piacon, elsősorban szürkemarha, bor és gabona értékesítésével (Kollega Tarsoly 

2000).  A 19. században megépülő vasúthálózat jelentős fellendülést hozott a gazdaságban, 

mely egyben a közúthálózat pótlását is szolgálta; nagyobb mennyiségű árut és hosszabb 

útvonalon voltak képesek szállítani. 

Az ipari forradalom idején továbbra is jól működött az ország mezőgazdasági 

termelőjellege az európai „munkamegosztásban”; a növény- és állatnemesítés és tenyésztés 

szakszerű irányítása ekkor már kiforrottan működött (Fónagy – Kocsis 2001). 

A 19. század közepéig tartó feudális keretek, a kötött jogállások rendszerének lebomlása 

(és ezzel egyidőben lett például szabad királyi város Szeged és Debrecen) jelentős hatást 

gyakorolt a polgári társadalom fejlődésére, ezzel együtt a gazdasági szerkezet 

átalakulására, amely egyúttal a városok fejlődésében is éreztette hatását. 

A 19. századi iparosodás két lépcsőben zajlott (Kaposi 2002); egyrészt kezdődött a 

mezőgazdasággal kapcsolatos feldolgozóipar fejlődésével (19. sz. első fele), majd a 

kiegyezést követően folytatódott a nehézipar (gépipar, bányászat) föllendülésével. Erre a 

városok eltérő módon reagáltak. Az első lépcső hatása jobban érvényesült az „agrártípusú” 
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városokon (Debrecen, Szeged), míg a második szakasz erősebben hatott Győr, Miskolc és 

Pécs fejlődésére.  

A Monarchia érája biztosította az iparosodást, és ezzel együtt a városfejlődést a bank- és 

hitelrendszer kiépülésével. Az egyik legnagyobb feszültséget a vámunió, a 

vámmegállapodások kérdésköre jelentette. Magyarország támogatta a Monarchián belüli 

vámok megtartását; hiszen akkor elesik az általa megtermelt ipari termékek belső piacon 

történő értékesítésének lehetőségétől, ezáltal a hazai termelés ki tudta elégíteni az 

igényeket. Az ekkor beáramló külföldi tőke is biztosította az ipar (ezzel együtt a városok) 

fejlődését (Berend T. 1976). 

Ennek az időszaknak lesz az eredménye néhány üzem kiépülése, mint például Miskolc-

Diósgyőr (vaskohászat), illetve Győrben az ágyúgyár (később a telep egyik felén működő 

Ipartelepi Vagongyár – a MÁVAG és a Vagongyár egyesítésével 1947-től), vagy Pécs 

nagyüzemi szénbányászata. 

Miskolc, Pécs, Győr esetében mindenképpen meghatározó volt a gazdasági tevékenység- 

és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatási szerkezet átalakulása; ez utóbbiban a 

mezőgazdasági dominancia visszaszorulása. Debrecen és Szeged esetében ez kevésbé volt 

látványos; az országos átlag volt jellemző rájuk (Gaál 1991). A hazai iparosodás a 

nyugatitól különbözött, mert ezeket a városokat nem a nagyipar hozta létre (mint például 

Anglia Manchestere), hanem a már meglévő kezdeményekre épültek rá. Tehát a hazai 

városok iparosodása indult meg, nem pedig az ipar „várossá tömörülése”.  

3) A két világháború közötti időszak 

Trianon egyik legjelentősebb gazdasági következménye a nehézipar megtorpanása volt, 

melynek addig jól működő feltételei 1920 után megszűntek (pl. a kereskedelmi 

kapcsolatok felbomlásával, illetve a nyersanyagbázisok határon kívülre kerülésével). 

Megtorpant a lendületes iparosodás. A nemzeti jövedelmen belül nagyjából ugyanannyi 

maradt az ipar részesedése, és nem növekedett számottevően az iparban foglalkoztatottak 

aránya sem. A városi népesség aránya annyit gyarapodott, mint kvázi Budapesten (ha 

Budapestet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a városi népesség aránya stagnált 1920-1940 

között). Nem zajlott az – iparfejlődés által generált – urbanizáció a két világháború között. 

Ebben az időben szinte kizárólag Budapest növekedett (máshol nem volt látványos 

városfejlődés, csak oda koncentrálódott a gazdaság, lásd később) (Romsics 2017).  
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Az 1920 után kirótt adóterhek, valamint az európai vámpolitika tovább akadályozták a 

fejlődést, a gazdák boldogulását. Ebben az időszakban az első megvalósuló földreform 

nem javította a birtokszerkezetet (nem kapcsolódtak be többen a mezőgazdasági 

termelésbe, nem hoztak létre olyan jellegű gazdaságokat, melyek a piaci alaptermelésre 

alkalmasak lettek volna), illetve megsokszorozta a tőke nélküli törpebirtokosok számát 

(Beluszky 2016), amely nem járult hozzá jelentősen a nemzetgazdaság fejlődéséhez. A 

mezőgazdaság és az agrárszerkezet változása jelentette a korszak társadalmának 

legnagyobb válságát (pl. a földtulajdon nélküli mezőgazdasági munkások csoportja). A 

búza, a finomított liszt és a gabonatermékek mennyisége továbbra is a Monarchia idejére 

tervezett mértéket közelítette meg, így rengeteg felesleg jelent meg, és ezzel az 

élelmiszeripar súlyos válságba került (Fónagy-Kocsis 2001). Magyarország az 1930-as 

évek közepéig külgazdasági szempontból is izolált pozícióba került, hiszen nem volt piac, 

ahol értékesíteni tudta volna a megtermelt javakat. 

A tervezett vasútépítések nagy része lezajlott, ennek következtében a nehézipar 

hagyományos ágai nem találtak megfelelő piacot (lásd korábban leírtak). A 

villamosenergia-termelésen (ami a szénbányászatra épült ebben az időszakban) kívül nem 

valósult meg igazán nagy beruházás.  

A könnyűipar fejlődésének egyik hatása mutatkozott meg a gyáripar össztermelésének 

emelkedő számaiban; – hiszen Magyarországon a dualizmus korszakában a könnyűipar 

fejletlen volt – majd a Monarchia fölbomlása után a textil-, bőr- és papíripar gyorsan és 

élénken virágzott, amely az 1920-as évek második felében tovább folytatódott. A fejlődés 

oka egyrészt az olcsó – leginkább női – munkaerővel, és a beruházás kisebb mértékével 

magyarázható. 1930-ra a textilipar termelése a háború előtti évekhez képest 

megtriplázódott, amely jellemző volt a többi könnyűipari ágazatra is (Tóth J. 2014, 

Draskóczi et al 2002). Győr az egyik kiemelkedő textilipari város lett ebben az időben. A 

Monarchia felbomlásával már nem kellett számolni a cseh és az osztrák versenytársakkal, 

sőt olyan vámpolitika került elfogadásra, amely kifejezetten támogatta a textilgyárak 

Magyarországra történő telepítését (Draskóczi et al 2002). Ezen kívül az erősen 

protekcionista vámok erőteljesen védték a magyar ipar termékeit (bár nem is nagyon volt 

kereskedelmi kapcsolat a szomszédokkal). A nyugati országok ebben az időszakban 

kezdték megújítani a gazdaságuk gépállományait a technológiai modernizációval lépést 

tartva. Ennek köszönhetően a magyar textilipari vállalatok könnyen és olcsón jutottak 

használtgépekhez. Ezek a folyamatok mind hozzájárultak a győri textilipar fejlődéséhez, 
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melynek szereplői egyre inkább gyarapodtak; Grab viaszosvászon és textilgyártó vállalat, 

Gardénia csipkegyár, Richards finomposztógyár, és a selyemfonalgyár (Rechnitzer 2016). 

Míg Győr textilipara szárnyalt, addig a 20. sz. fordulóján Debrecen küzdött a textiliparát 

érintő akadályokkal. 1906-ban alapították meg a Debreceni Első Szalagszövőgyárat (Soós 

2005). A vállalat eleinte zsinór- és szalaggyártással foglalkozott, és kevésbé sikeresen 

működött; az első világháború idején a bizonytalan gazdasági és politikai helyzet miatt 

felfüggesztették a működését.  

Az ipar azon ágai (pl. elektronika), melyek kevés nyersanyag igényűek voltak, az 1930-as 

években tőkeerősek lettek, és nemzetközi színvonalon termeltek. Legtöbbjük Budapesten 

működött (pl. Orion, Tungsram, vagy a Weiss Manfréd konszern).  

A 1929-es világgazdasági recesszió azonban újabb negatív tendenciákat idézett elő a 

termelésben, mely leginkább a nehézipart érintette; egy év alatt – tehát 1930-ra – a 

vasérctermelés átlagosan 90%-kal, a gépipar termelése pedig a felére esett vissza (Kaposi 

2002). Az exportlehetőségek drasztikus csökkenése miatt több millió mázsa búza vált 

eladhatatlanná, amely a termék árának zuhanását idézte elő, így rengeteg mezőgazdasági 

vállalkozó került csődközeli helyzetbe, illetve a mezőgazdaságban jelentkező 

munkanélküliség ugrásszerűen megnőtt. Az állam beavatkozásának köszönhetően 

(szerződésmódosítások, új exportszerződések, ártámogatások) sikerült lassítani a válságot. 

1934-től az általános konjunktúra is hozzájárult a gazdaság stabilizálódásához (Draskóczi 

et al 2002). 

Fontos megjegyezni, hogy az 1930-as évek végén erős iparfejlesztési politika vette 

kezdetét (pl. az 1938-as győri program), mely bizonyos mértékben a bázisát jelentette az 

1950-es években zajló szocialista iparfejlesztésnek. 1945-ben a mezőgazdaságban is 

jelentős változások álltak be; ideológiai, politikai okok, valamint ellátási gondok és 

társadalmi feszültségek miatt a nagybirtokok földjeinek felosztására került sor, majd 1948-

tól megkezdődött a földek állami és szövetkezeti tulajdonba vétele, a gazdaság 

államosítása. Innentől kezdve tervek szerint történt a termelés, legyen az ipari vagy 

mezőgazdasági.  

A háború utáni évek gyakorlatilag az ország újjáépítésének korszakát jelentették, legfőbb 

cél – az infrastruktúra helyreállítása mellett – a gazdaság újraélesztése volt, amelyet 

súlyosbított a háborút követő jóvátétel megfizetésének kötelezettsége, mely 

hiperinflációhoz vezetett. A magyar gazdaság stabilizációjának érdekében az állam 
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felszámolta az eddigi viszonyokat; a Szovjetunióval 1945-ben kötött együttműködési 

megállapodás hozzájárult a vasipar, gépipar, bányászat és a közlekedés rehabilitációjához, 

fellendítéséhez (Draskóczi et al 2002). Ezt követte a vállalatok állami tulajdonba vétele, 

melyek élére politikailag lojális kádereket állítottak, akik általában szakmailag nem 

feltétlenül járultak hozzá a vállalat felvirágoztatásához.  

„Szegeden az 1949 decemberében megvalósult államosítások során újabb 35 üzemet vettek 

állami tulajdonba. Ezzel tulajdonképpen lezárult a gyárak államosítása. Ekkor a még 

magánkézen levő több mint tíz főt foglalkoztató kisüzemeket is kisajátították. Ezek 

többségükben a város nagy múltú, régi kis- és középüzemei voltak, az államosítás idején 

azonban már csak néhány munkást foglalkoztató korszerűtlen vállalatoknak minősültek… 

Az első számú vezetői pozíciók betöltése a kezdetektől fontos politikai kérdésnek minősült, 

és a politikai megbízhatóság sokáig messze fontosabb szempontnak bizonyult a szakmai 

felkészültségnél. A kezdeti időkben kinevezett igazgatók kiválasztásának politikai hátterét 

mutatja, hogy az 1940-es és 1950-es években az iparban kinevezett igazgatók közül 13-an a 

munkásmozgalom harcosai, és a többiek jobbára ugyancsak munkásmozgalmi káderek 

voltak. A szegedi nehézipari munkásság hiányát jelzi, hogy a 13 kiemelkedő 

munkásmozgalmi múlttal rendelkező igazgató közül 5 eredeti foglalkozását tekintve cipész 

múltra tekintett vissza. Egyes munkás-igazgatók egymás után több vállalatnál lettek első 

számú vezetők.”(Blazovich, 2010:541-542). 

4) Az államszocialista gazdaság 

A második világháború után a szovjet együttműködés árnyékában szerveződött a 

megrendelésre termelő „piac”, abszolút kommunista fennhatóság alatt. A sztálini 

gazdaságpolitika a nehézipar extenzív fejlesztését támogatta, amely elhanyagolta a 

lakossági fogyasztásra vonatkozó igényeket, valamint a mezőgazdasági ágazatot. Ez 

jelentette a gazdaság modernizációját; a beruházások közel felét a nehézipar nyerte el, míg 

a mezőgazdaságé alig haladta meg a 10%-ot. Ennek egyik – a társadalom életminőségét 

jelentősen befolyásoló – következménye az átlagos reáljövedelmek drasztikus csökkenése 

(-20%) négy év alatt (Honvári 2003). Természetesen a bányászat és a nehézipar virágkorát 

élte, amely azért volt már akkor is láthatóan veszélyes, mert nem a magyar adottságokhoz 

igazodott, egyoldalú gazdaságra és egyoldalú együttműködésre építkezett, és mindemellett 

ezeknek az iparágaknak a technológiai színvonala sem igazodott a modern kor folyamatos 

újításaihoz (lásd Pécs és Miskolc környéke esetén).  
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A borsodi szénbányászat több száz éves múltra tekint vissza. Számos településen működött 

aktív bányászati tevékenység (köztük a legnagyobbak: a Lyukó-, Csanyik-, Köpüs-, 

Gyertyán, Egres- és Perecesi völgyben, - valamint a Miskolc határában fekvő községek - 

Varbó, Radostyán, Parasznya - területén telepített és művelt bányák) (Rónaföldi 2012). A 

borsodi bányászat az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején technológiai megújuláson 

esett át; a nyugati színvonalnak megfelelő eszközök, gépek, termelési technológia 

telepítésére került sor (Rónaföldi 2012), viszont ezt követően jelentős innováció, újítás, 

beruházás nem történt. A Rákosi-korszakban végbemenő extenzív iparosítás előnyeit a 

diósgyőri Lenin Kohászati Művek élvezhette.  

A Rákosi-korszak szülte egyoldalú gazdaságpolitika tovább torzította a nemzetgazdaságot 

(Berend T. 1976). A KGST-vel kötött megállapodás értelmében az iparban és a 

mezőgazdaságban egyaránt tömegtermelés folyt minőségi, és speciális igények kielégítése 

nélkül; 1953-tól a komplementer szakosodás értelmében a hazai gép-, azon belül is 

buszgyártás erősödött. A szovjet-magyar együttműködés olyan szilárd autarkiát szült, mely 

az 1960-as években teljesedett ki igazán, mikor a szovjet nyersanyagokra és természeti 

kincsekre alapozták a magyar termelést (is) (Draskóczi et al 2002). Ez újabb nehézipari 

beruházás-hullámot indított el. Az 1960-as évek elejétől kezdve (a második ötéves terv 

kezdetétől) a reáljövedelem növekedése tapasztalható.  A bérpolitika alapja a nivellálás 

volt, amely alacsonyan tartotta a bérjövedelmek közötti különbségeket. Az emberek 

szemében ez volt az első olyan évtized, amely megélhetési stabilitást biztosított számukra, 

hiszen a politikai hatalom intézkedései is az életminőség javítását célozták (pl. kiterjesztett 

nyugdíj-rendszer, bérrendezés, „kontrollált” fogyasztói társadalom ösztönzése) (Valuch 

2013).  

Az ötéves terv egyik következménye a gazdaság ágazati diverzifikációja, melynek 

előnyeiből például a gépipar, azon belül szemléltetésül a győri Rába gyár is részesedett. 

Nem tartott sokáig a „felhőtlen gazdasági szárnyalás”, ugyanis a nehézipari beruházások, 

valamint az 1956 után felvett hitelek törlesztése a bérkifizetések korlátozására, sőt az egész 

gazdaságirányítás átszervezésére kényszerítette a kormányt. Ennek eredménye a 1968-tól 

induló, de a 1970-es évek elején leállított Új Gazdasági Mechanizmus. 1968-tól már nem 

az előirányzott ötéves tervek szerint kellett teljesíteni, hanem közvetett módon és utólag – 

tehát a bevételek regisztrálása után – történt a beavatkozás. Ezzel kissé nagyobb szóródás 

volt a vállalatok között a jövedelmezőséget tekintve, amely némi munkaerő-piaci 

mozgással, belső migrációval is járt, és nem elhanyagolható a társadalmi feszültségek 
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növekedése sem (Berend T. 1976). Természetesen ez a párton belül is vitákat szított, így a 

kormány a nyereség utáni adózás rendszerét tovább alakította; minél nagyobb volt a 

bevétel, annál több adót kellett fizetni, amellyel a kevésbé sikeres vállalatokat támogatták. 

A 1970-es években az ipar területi diverzifikációja is megfigyelhető volt, hiszen cél volt az 

iparilag fejletlen területek indusztrializációja, amely Szeged és Debrecen térségét is 

érintette.  

Ezzel szinte egy időben tört ki a 1973-as olajválság, illetve folyamatosan zajlott a nyugati 

gazdasági technológiai átalakulás, mely nagymértékben rontotta a szocialista országok 

termékeinek piaci árát (Draskóczi et al 2002). Ezzel a nyugati és keleti országok közötti 

különbségek tovább növekedtek. . A kormányzat további kölcsönökből próbálta fenntartani 

– és nem gyarapítani – a gazdaságot, és ez az adósságörvény rohamosan gyengítette a 

rendszert, amelynek a napjai már meg voltak számlálva (Kollega Tarsoly 2000). 

5) A rendszerváltás következményei 

A rendszerváltás első eredményeként a gazdasági szférában végmenő privatizációra került 

sor, természetesen állami felügyelet mellett. Különböző kedvezményekkel, 

hitelkonstrukciókkal próbálták ösztönözni a magyar vállalkozók vásárlási kedvét – inkább 

kevesebb, mint több sikerrel, hogy minél kevesebb külföldi tulajdonos érkezzen az 

országba (Éber et al 2014). A hazai gépipar szenvedte el a legnagyobb csődöt, hiszen ez 

volt az a gazdasági ágazat, amely a mezőgazdasághoz, a feldolgozóiparhoz, a 

közlekedéshez és még a kutatás-fejlesztéshez is használt berendezéseket állította elő, és a 

piac szűkülésével a termelés 50%-os visszaesése az egyes hazai gépipari ágazatok teljes 

„kihalását” okozta, melyek esetében csak az évtized második felére sikerült  némi javulást 

elérni (Kukely 2004, 2006).  

Ez idő alatt a magyar ipari termelés egyharmadával, a mezőgazdaság 40%-kal esett vissza, 

valamint másfél millió munkahely szűnt meg négy év alatt (KSH 2010). A 

rendszerváltással megnyílt a kapu a tőkeerős nyugati vállalkozások előtt (3. táblázat), hogy 

a meggyengült magyarországi vállalatokat megvásárolják (és nem utolsó sorban új 

munkahelyet teremtsenek). 
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3. táblázat: A külföldi tőke aránya a jegyzett tőkén belül (%) 

Ágazat 1994 1998 2002 

gépi berendezés gyártása 32,9 50,3 72,6 

közúti járműgyártás 43,9 78,9 86,6 

egyéb járműgyártás n.a. 75,2 82,0 
híradástechnikai termékek gyártása 27,6 63,8 92,5 

Forrás: Kukely 2004:97 (részlet) 

A 3. táblázat azt mutatja, hogy a gépiparon belüli egyes alágazatok milyen mértékben 

alapozták a tevékenységüket külföldi tőkére is. A táblázat azokat az ágazatokat 

tartalmazza, amelyek a rendszerváltás utáni években a legmagasabb külföldi tulajdonosi – 

és a leggyorsabb ütemben felvásárolt – arányban volt jelen a piacon. Ezen kívül voltak 

olyan vállalatok, amelyek jegyzett tőkéjében a külföldi arány aligha változott a 

rendszerváltás után (pl. egyéb villamos gépek és készülékek gyártása mintegy 

háromnegyedes arányban azóta is magyar tulajdonban van).  

A rendszerváltás követő első években a gépiparba érkező külföldi tőke jelentős része 

leginkább Budapest területére koncentrálódott, azonban az ezredfordulóra a vidéki 

területeken is – különösen Dunántúlon – nőtt ebben az ágazatban a nemzetközi 

tőkebefektetések aránya.  

A már létező vállalatok mellett az 1990-es évek közepétől számos, gépiparhoz kapcsolható 

zöldmezős beruházás történt az ország területén. Ezeknek több mint 80%-a a budapesti 

agglomerációt és az észak-dunántúli nagyvárosokat érintette (Kukely 2004): GM – 

Szentgotthárd, Audi – Győr (1993), Suzuki –Esztergom (1991), Philips – Budapest (1989), 

IBM – Székesfehérvár, BOSCH Rexroth – Budapest (1990), stb. 1990-ben az ipari 

termelés 80%-a ezekből a zöldmezős beruházásokból származott (Árvai – Diczházi 1998). 

Hajdú-Bihar és Csongrád megyén kívül mindenhol a legdinamikusabban fejlődő ágazat a 

gépipar volt, amely a térségek gazdasági teljesítményén is meglátszott (Barta 2002). 

Látható, hogy a globalizációs hatás okozta nagyvárosi fejlődés okai időről időre változtak, 

átalakultak. 

A Világbank adatbázisában elérhetőek a 1989-90-es években történt vállalati privatizációk 

adatai. Például Győrben a Graboplast 30%-a 1990-ben, a Gardenia 95%-a (1991), a Győri 

Keksz 84%-a (1992-ben), a debreceni dohánygyártás 82%-a (1992-ben), a Pécsi 

Dohánygyár 100%-a (1992-ben) került külföldiek tulajdonába (Báger-Kovács 2004). 
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A rendszerváltás a nagyvállalatok szétesését is okozta, melynek hatására megjelentek a 

közepes, valamint a kisméretű vállalkozások (nem mellesleg a legnagyobb foglalkoztatók 

az országban) (KSH 2012). 2002 után ennek a szektornak a támogatása kissé visszaesett, 

melynek hatására a termelésük is megtorpant, dinamizmusuk lelassult, a mai napig szintén 

hullámzó tendenciát mutat (Kukely 2004).  

A mezőgazdaság állami tulajdonainak magántulajdonba történő „visszaosztása” (a 

„kárpótlás”) 1992-ben kezdődött meg (KSH 2008). Ennek alapvetően két nagy 

következménye okozta a mezőgazdaság nehézkes működését: a szovjet piac 

megszűnésével párhuzamosan realizálódott, hogy nyugati piacot kell keresni a magyar 

termékeknek. A nyugati piac viszont olyan minőségi követelményeket támasztott a 

mezőgazdasági termeléssel, eljárásokkal, és a termékekkel szemben, amelynek az 

országban lévő leromlott, elhasználódott gépállománnyal, szervezeti háttérrel lehetetlen 

volt megfelelni. A másik legnagyobb veszteség a mezőgazdaság tőkeszegénysége és 

befektetői hiánya (KSH 2008).  

A társadalom teljes káoszként élte meg ezt az időszakot, nagy pánikra adott okot a bányák, 

gyárak, üzemek bezárása, a munkanélküliség tömeges megjelenése. Az összeomlás oka 

egyrészt a KGST-piac megszűnése, másrészt az eddig oda exportált termékek minőségi 

elmaradottsága, ezáltal eladhatatlansága, valamint az Európai Gazdasági Közösség 

agrárprotekcionizmusának köszönhető vámpolitika és adóterhek (Draskóczi 2002). Ennek 

további következménye a külkereskedelem 19 éven át tartó (1990-2009) passzív mérlege. 

Az infláció és az államadósság tovább tetőzte az amúgy sem stabil helyzetet; az 1993. évi 

GDP 18%-kal maradt el az 1989. évitől (KSH 2010). A kilencvenes évek közepétől a 

külföldi befektetők bizalma növekedni látszott, illetve a gazdaságpolitika is realizálta, hogy 

nincs annyi magyar befektető, amely stabilizálná a helyzetet; lazítottak az eladási 

feltételeken, amely némi javulást okozott a nemzetgazdasági mutatókban (Honvári 2003).  

1998 után viszonylag lenyugodni, rendeződni látszott a helyzet; pénzügyi támogatási 

fókuszba kerültek a magyar kis- és középvállalkozások, a minimálbér, valamint a 

következő kormány alatt a közalkalmazottak és köztisztviselők bére 50%-kal emelkedett 

(KSH 2010) A hazai építőipar felvirágoztatása is ezekben az években zajlott; különböző 

kedvező hitelekkel, támogatásokkal ösztönözték a lakosságot építkezésre.  

A külgazdasági kapcsolatok átrendeződése, az ezzel kapcsolatos szemléletváltás is ebben 

az időszakban kezdődött meg. A hatalmas befektetéseket megvalósító nagyrészt külföldi 



  

44 

 

tulajdonú multinacionális vállalatok modern műszaki berendezéssel, új technológiával 

olyan exporttermelést kezdtek meg, amely fellendítette egy-egy térség gazdaságát (például 

egyértelműen a közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli régiót) (KSH 2012). Ez az 

egyenletesen stabil, piaci igényeket kiszolgáló termelés megteremtette annak a lehetőségét, 

hogy egy magyar telephelyű vállalat bekapcsolódhasson az európai munkamegosztásba, 

melynek gazdasági profitjából hazánk is bőven részesült és részesül. Az ipar, valamint a 

gazdasági fellendülést közvetetten szolgáló infrastruktúra fejlesztése a mai napig jelentős 

szerepet kap a területfejlesztésben (pl. a legtöbb hazai forrást a közúthálózat fejlesztésére 

fordították).  

Az egyes korszakok városfejlődésre ható tényezőit az alábbi, 4. táblázatban próbáltuk 

összefoglalni. A gazdaság és az intézményrendszer közötti szakadék egyre nagyobb; 

látható, hogy mélyül a területi polarizáció, melynek több oka is lehetséges:  

- Globalizációs hatás: a 1990-es években zajló folyamatokban keresendő, vagyis az 

országban egyre növekvő külföldi tőke egyenlőtlenül oszlott el, melynek területi 

struktúrája máig változatlan maradt. 

- Versenyhatás: a piaci mechanizmusoknak lesz döntő súlya a térszerkezet 

alakulásában, csökken a központi kiegyenlítő mechanizmusok szerepe. 

- Strukturális hatás: az ágazati válságokból területi válság lesz azokban a 

térségekben, ahol a gazdasági szerkezet egyoldalú volt (nehézipari térségek, azok a 

hagyományos agrártérségek, ahol az ipari foglalkoztatás gyors bővülése a 1960-as, 

1970-es években egy olyan decentralizációnak volt köszönhető, ami 

tulajdonképpen kizárólag leányvállalati/telephelyi rendszerről szólt, mindenféle 

helyi beágyazottság nélkül), és a szerkezetátalakításnak igencsak korlátozottak a 

lehetőségei. 

4. táblázat: Az egyes korszakok városfejlődésre ható tényezői 

1. Késő középkor – kora újkor (16-19. század közepe) 

- mezőgazdaság dominanciája, agrárkonjunktúra 

- kereskedelem fellendülése 

- speciális várostípus: mezővárosok 

- török hódoltság  belső migráció  városok térségének átrendeződése 

Győr Pécs Szeged Debrecen Miskolc 

borkészítés; 
külterjes 

állattenyésztés 

szőlőtermesztés, 
borkészítés; 

szarvasmarha 

kereskedelem 

gabona; 
szürkemarha-

tenyésztés 

mocsaras, lápos 
vidék gabona; 

szürkemarha-

tenyésztés 

szőlő termesztés, 
borkészítés 
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2. A modernizáció (19. század közepe – 1918) 

- lendületes mezőgazdasági export 

- közlekedési hálózat kiépítése 

- feudális keretek felbomlása  

- iparosodás kezdete (amely a városokban meglévő kezdeményekre épít) 

- (néhol) a mezőgazdasági dominancia visszaszorulása a foglalkoztatásban 

Győr Pécs Szeged Debrecen Miskolc 

ágyúgyár 

(később 

vagongyár) 

fejlődése 

nagyüzemi 

szénbányászat 

növénytermeszté

s – a vasútvonal 

fellendíti a 

kereskedelmet 

gabonatermelés 

– a vasútvonal 

fellendíti a 

kereskedelmet 

vaskohászat 

fellendülése 

3. A két világháború közötti időszak (1918 – 1949) 

- Trianon után: nehézipar, iparosodás megtorpan 

- városi népesség aránya stagnál 

- 1930-as évek: külgazdasági izoláció 

- 1920-30-as évek: könnyűipar fellendülése 

- 1929-es világgazdasági recesszió  nehézipar visszaesése, élelmiszeripari válság 

- 1930-as évek vége: erős iparfejlesztési politika 

Győr Pécs Szeged Debrecen Miskolc 

kiemelkedő 
textilipari város 

jól működő 
közepes és 

kisgyárak a 

ruhaiparban; 
közszféra 

erősödése 

(adminisztratív 

funkció) 

agrárgazdaság 
dominanciája; 

szellemi tőke 

fejlődése (1921-
től egyetem 

szegedi 

központtal) 

intézményi 
jellegű 

fejlesztések 

vaskohászat 
Diósgyőrre 

koncentrál; a 

könnyűipar 
nyersanyaghiány 

miatti válsága 

4. Az államszocialista gazdaság (1949 – 1989) 

- szovjet együttműködés  piac irányítása 

- nehézipar extenzív fejlesztése 

- 1960-as évek: gazdasági ágazati diverzifikáció 

- az életminőség javítását célzó bérpolitika 

- az 1973-as olajválság és a nyugati országok gazdasági technológiaváltása  a keleti és a 
nyugati országok közötti különbségek növekedése 

Győr Pécs Szeged Debrecen Miskolc 

a gépipar 

fejlesztésének 
hatására 

Rábagyár 

fellendülése 

egyoldalú 

gazdaságpolitika
, energia-struktú-

ra átalakításának 

következménye: 
feketeszén-, 

uránbányászat 

dominanciája 

területi 

diverzifikáció 
hatására: 

feldolgozóipar, 

földgáz; 
intézményi 

funkció 

megerősítése; 
1970-es évektől 

lendületes nő a 

népesség 

vidéki iparosítás 

következménye: 
vegyipar 

(gyógyszergyártá

s) fellendülés; 
intézményi 

funkció 

fejlesztése 

„Nagy-Miskolc” 

koncepció; 
borsodi 

szénbányászat 

fejlődése (főleg a 
Rákosi-

korszakban) 

5. A rendszerváltás következményei (1990 – ) 

- privatizáció  gépipar „csődje” 

- ipari, mezőgazdasági termelés visszaesése 

- munkahelyek megszűnése 

- nagyvállalatok szétesése kkv-kra  
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- mezőgazdaság nehéz működése, tőkeszegénnyé válása, befektetők hiánya 

- külgazdasági kapcsolat átrendeződése  befektetések  a közép-magyarországi és a 
nyugat-dunántúli régió gazdasági fejlődése 

Győr Pécs Szeged Debrecen Miskolc 

járműipar 

fejlődése; 
tőkebefektetése

k egyik 

központja 

ágazati válság 

(bányászat); 
gazdaságilag 

kimerül 

(gazdasági 
aktivitás, 

foglalkoztatás 

hiánya) 

szellemi tőke 

fejlesztésének 
központja; 

teljesértékű 

regionális 
központtá válás 

törekvései 

ágazati válság 

(nehézipar); 
demográfiai krízis 

(elvándorlás) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 A társadalmi tényezők hatása 

 

Ebben a fejezetben a társadalom - és egyben a népességnövekedés - és a városfejlődés 

kapcsolatát vizsgáljuk, melyet szerepe – és az empirikus elemzés struktúrája – miatt külön 

értelmezünk a gazdaságtól.  

A társadalom az emberek személyes kapcsolatainak mintázata, amely rendszerint vertikális 

és horizontális irányultságú lehet (Csizmadia 2004). Ebben a rendszerben különböző 

szempontok alapján alakíthatók ki társadalmi csoportok (pl. foglalkoztatás, anyagi helyzet, 

iskolázottság, munkavégzés jellege), és ezáltal eltérő társadalmi státuszú egyének 

viszonyai alakítják a szerkezetet. Minél nagyobb a társadalmi „tömeg”, annál 

jellegzetesebb vonások jellemzik. A társadalmi struktúra alakulására a legnagyobb hatást a 

gazdasági szerkezet, a hatalmi-politikai rendszer, a jog, a kultúra és a vallás gyakorol. Ez 

azért is fontos, mert ezek a tényezők koronként eltérő mértékben hatnak a társadalom 

fejlődésére, valamint a társadalom működése is befolyásolja az említett tényezőket. A 

legjobb példa erre a társadalom működésében bekövetkező zavarok, amelyek megkövetelik 

az állami szerepvállalást a helyreállás érdekében.  

A társadalmi szerkezet a városok fejlődésével – amely a népesedést3 is magába foglalja – 

párhuzamosan változott. A 11. században még csak várak, vásárhelyek jelentették az egyes 

központokat. A társadalmi munkamegosztás látványos formái később voltak érezhetők. A 

városokba telepedő népesség megkövetelte a munkamegosztás kialakítását, tehát kellettek 

                                                             
 

3 A városok térségi szerepének alakulása a fő gazdasági jelleg mellett a népesség nagyságától is nagyban 

függ (Champion 2001, Hardi et al 2014), a fejlődés elsődleges kiváltója mégis a népességvándorlás. 
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azok, akik megtermelik (eleinte maguknak, de megjelenik az árufelesleg), akik eleinte 

elcserélik, majd később megveszik az egyes termékeket, és kellett a hatalom, amely 

szabályozza ezt.  

A középkorban jellemzően két „réteget” különböztettek meg a korabeli jogi 

kötelezettségek alapján; a nemességet és a jobbágyságot. A városok fejlődését leginkább az 

befolyásolta, hogy milyen kiváltsággal rendelkeztek, illetve az, hogy „kinek” a 

tulajdonában voltak (földesúré vagy királyé). Az Árpád-kori birtokadományok is a 

nemességet erősítették (Ballabás 2013), így duzzadhatott az arisztokrácia, és egyre 

kiszolgáltatottabbá váltak a szolgák és a parasztok. Ezek a földosztások olyan mértékűvé 

váltak, amelyek lehetővé tették a nemesi vármegyék kialakítását is. A 13. század végén, 

14. század elején jelent meg egy szűk körű hazai középkori polgárság (Bácskai 2007). A 

polgári jogok csak a szabadkirályi városok polgárságára vonatkoztak. Általában a városi 

önkormányzathoz való tartozás jellemezte a korai polgárságot, rendelkeztek a szabad 

bíróválasztás és bíráskodás, egy összegben történő adózás, adószedés, saját igazgatás, 

plébános választás, a vásártartás joga, vámmentesség és árumegállítás jogával (Kubinyi 

2000). A mezővárosok lakói leginkább kézművesek, parasztok voltak. A polgárság, bár 

számarányát és gazdasági, politikai súlyát tekintve növekedett a városiasodás hatására, 

nem látta el azt a feladatot, amelyet Nyugat-Európában.  

Magyarország elhelyezkedéséből fakadóan a társadalom és ezzel párhuzamosan a 

településszerkezet is valahol a nyugati-keleti átmenet határán fejlődött. A 15-16. századig a 

hazai gazdaság, társadalom fejlődése is követte a nyugati modellt, de sokkal gyengébben és 

foltszerűen. A 15. század végi modernizáció elsősorban a nyugat-európai városfejlődésben 

éreztette hatását. A kezdeti iparosodás idején a kelet-közép-európai térség az 

élelmiszerellátással kapcsolódott be a nemzetközi gazdaságba. A társadalom továbbra is a 

mezőgazdaság dominanciájához igazodott, de a nyugat-európai értelemben vett társadalmi 

haladás megrekedt. Nyugaton már léteztek olyan városok, melyeknek gazdasági 

tevékenységét nem a mezőgazdaság határozta meg, éppen ezért ezekben a városokban 

előbb épülhetett ki a polgári társadalom (Szűcs 1983, Wallerstein 1974). 

A belső kereskedelem megélénkülése hatást gyakorolt a középkori városok fejlődésére a 

vásárvonalak kialakulása által (Beluszky 1996). A középkori városok népessége egyaránt 

élvezhetett kiváltságokat, valamint ezzel együtt az egyházi és világi hatalom erejét is (lásd 

fentebb említve a szabad királyi városokat). 



  

48 

 

A kelet-európai települések társadalma sokáig függött a hűbéri viszonyoktól, az extenzív 

mezőgazdasági termelést jobbágyságtevékenysége határozta meg (Laszlovszky 2006). A 

jobbágyság eltörlése sokkal később történt, mint a nyugati országokban. A 

nagybirtokrendszer továbbra is domináns maradt, a parasztság termelése az önellátásra 

koncentrált (Fél – Hofer 1977). Ezek a történeti jelenségek magyarázzák a megkésett – 

vagy mondhatnánk kelet-európai típusú – társadalomfejlődést, hiszen a jobbágyok röghöz 

kötése megakadályozta a városok népességének duzzadását; a feudális földbirtok lett az 

alapja a városi polgárságnak. 

A kisebb települések nem kooperáltak a városokkal, nem volt kapcsolatuk egymással, a 

parasztság nem jelentett fizetőképes vásárlóerőt, nem volt olyan mértékű kereslet, amely 

fellendítette volna a városok fejlődését, így gazdaságuk – ha nem volt külföldi kapcsolatuk 

– stagnált. A feudális körülmények között kevés város esetében volt az iparnak és a 

kereskedelemnek munkaerővonzó képessége (Horváth 2001) – például Pest-Buda, 

Kolozsvár, Pozsony is ezek közé tartozott –, amely a „munkanélküli” parasztságot 

alkalmazni tudta volna, így egyre nagyobb számban voltak az elszegényedő parasztok. A 

16-17. században minden városnak volt valamilyen – ha gyenge is – piacközponti 

funkciója, de ezentúl általában egy-egy feladatot láttak el; védelmi-katonai, egyházi, 

adminisztrációs funkciót. A társadalmi struktúra kevésbé volt differenciált, mint nyugaton. 

Amikor az ipar egyre nagyobb szerepet kezdett játszani a gazdaságban (bár a 19. század 

elején a mezőgazdaság dominált, az ipar gyenge maradt), a 19. század közepétől a 

feudalizmus kereteinek felbomlásával vált differenciáltabbá a társadalmi munkamegosztás, 

amely hozzájárult a társadalom egyre összetettebb rétegződéséhez (Horváth 2015). A 

kistelepüléseken élők továbbra is azért jártak a városokba, hogy eladják agrártermékeiket, 

viszont az iparcikkek vásárlóerejének egy kisebb részét is jelentették. A középkori városi 

szabadságjogok megteremtették a saját tulajdon birtoklását, amely lehetővé tette a 

városlakók szűk csoportjának, a hazai középkori polgári rendnek a kialakulását (Kubinyi 

2000). 

Az ipari forradalom tovább szegmentálta a gazdaságot – ennek urbanizációra gyakorolt 

hatásai bizonyos eltéréseket mutattak a nyugati és a keleti országok városainak 

fejlődésében – amely hatást gyakorolt a munkavégzés újabb típusaira, a társadalmi 

rétegződésre, a városkép változására, és nem utolsó sorban a migráció újabb hullámát 
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indította el (Enyedi 1988); még többen vándoroltak a falvakból a városokba jobb 

munkalehetőség reményében.  

A 19. század második felében, de különösen a kiegyezést követően azonban megnyílt az út 

a tőkés fejlődés lehetősége előtt; a 19. század vége felé nagyléptékű változások alakították 

át a kézműves céhes ipart, megjelent a kapitalista nagyipar (Beluszky 1996). Eleinte ez a 

változás a mezővárosoknak kedvezett, hiszen az elsők között virágzott fel a feldolgozó-, az 

élelmiszer-, és a malomipar. A város-vidék funkcionális, hierarchikus szempontok alapján 

ebben az időszakban vált szét látványosan. A gyáripar fellendülése a városfejlődést is 

meghatározta; a kisalföldi ipar virágzása volt – ebben a tekintetben – a legkiemelkedőbb 

(Timár 2010). A falvakban nem volt érezhető az ipar gazdaságélénkítő hatása, továbbra is a 

kézműipar maradt domináns (ha volt egyáltalán a mezőgazdaság mellett), a vidéki térség 

társadalmi szerkezetének átalakulása lassú volt. Az alföldi kisgazdaságok egy része képes 

volt intenzív gazdálkodást folytatni, amely a tanyák fellendülését támogatta (Erdei 1957). 

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az iparosodás és az ehhez kapcsolódó városfejlődés 

felértékelte bizonyos mezőgazdasági térségek földrajzi pozícióját; a nagyvárosok – 

kiemelten Budapest és Bécs – tágabb környezetének bizonyos térségei városellátó 

övezetekké váltak, mint egy korai kezdeményeként a funkcionális vonzáskörzetek 

kifejlődésének. 

Azt is érdemes áttekinteni, hogy milyen kapcsolat van az iparosodás és az urbanizáció 

között. Ennek megértéséhez meg kell vizsgálni Magyarország népesedési folyamatait a 

dualizmustól az első világháború kezdetéig. A dualizmus idején – illetve később is, csak 

más jellegű városfejlődési tendenciákkal párhuzamosan – Budapest-központúság 

jellemezte Magyarország városhálózatát. Csupán a kis lélekszámú települések 

gyarapodtak, amelyek nem követték Budapest fejlődésének népességnövekedését, és 

városfejlődési dinamikáját. Nem is érdemes a mai kor definíciójának értelmezési keretei 

között városhálózatról beszélni, hiszen a városok nem – mai értelemben – hálózatként 

foglalták el helyüket a térszerkezetben, illetve a városokat nem azokkal a tulajdonságokkal 

lehetett jellemezni, mint napjainkban. Az viszont tény, hogy 1869-ben a lakosság 13%-a, a 

dualizmus végéhez közeledve pedig 20%-a élt városban (Gyáni 2012, Hajdú 2014). A 

városi népesség növekedése a város közigazgatási határait is kitolta. Ez a területhasználatot 

is megváltoztatta [lásd urbanizációs ciklusok (Enyedi 1988, 2012), amely mint elmélet 
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értelmezhető a magyar regionális központok esetében, ám a gyakorlatban nem mutathatók 

ki egyértelműen az egyes fázisok]. 

A századforduló környékén a mezőgazdaságból élők aránya a társadalom közel 70%-át 

tette ki (amely az 1950-es évek elejére felére csökkent). A polgárságnak óvatosan 

minősíthető önálló kereskedők és iparosok rétege 1910-ben mindössze a népesség 8%-át 

alkotta (Kövér – Gyáni 2006). Ezt a réteget elsősorban falusi iparosok alkották, akiknek a 

megélhetését nem az ipar, hanem a mezőgazdaság nyújtotta, éppen ezért a valódi 

polgárságot inkább a városokban élő önálló kereskedők és iparosok jelentették. 

A modernizáció, az iparosodás megjelenése, pontosabban a kapitalizáció előre haladása 

egy új típusú társadalmi csoport létrejöttét eredményezte; megjelent a gyáripari munkásság. 

Ők az 1910-es évek aktív munkavállalóinak 13%-át jelentették (Kövér – Gyáni2006). A 

munkásréteget is erős belső tagozódás jellemezte; a munkás arisztokraták, a szakmunkások 

és a képzetlen segédmunkások tartoztak ide. Köztük mind életszínvonal, mind pedig 

társadalmi presztízs szempontjából nagy különbségek voltak. 

A két világháború között lassan indult el a gazdasági stabilizáció, a mezőgazdaság 

dominanciája mérséklődött. Ebben az időszakban a korszak legnagyobb társadalmi 

válságát a földtulajdonnal nem rendelkező mezőgazdasági munkásság munka nélkül 

maradása jelentette, illetve akiknek sikerült munkához jutni, továbbra is kevés 

jövedelemmel rendelkeztek. A szellemi foglalkozásúak aránya közel megkétszereződött az 

elmúlt három évtized alatt (1910-1940), immáron a foglalkoztatottak több mint 7%-át 

tették ki, amely részben a polgárosodással is magyarázható (Kövér – Gyáni 2006). 

Az első világháború után az új határok miatt a városiasodás folyamata is ellentmondásossá 

vált. A városi lakosság aránya a századfordulón mért 19%-ról két évtized alatt 30%-ra nőtt. 

A városhálózat nagy veszteséget szenvedett el azzal, hogy néhány jelentős magyar város 

országhatáron kívülre került (Nagyvárad, Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Temesvár, 

Szabadka, stb.), és ezzel az öt regionális központ „határszéli” várossá vált. Más városokat 

veszítettek hagyományos vonzáskörzetükből (pl. Debrecen, Szeged). Budapest súlyát 

mutatta az is, hogy az akkor egymilliós lélekszámú főváros után az ország legnépesebb 

városai alig érték el a százezres lakosságszámot (pl. Debrecen, Szeged, Miskolc) (Kollega 

Tarsoly 2000). 
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A második világháború után a társadalom átstrukturálódott. Eltűnt a nagybirtokosi réteg, 

ezzel szemben jelentősen megnőtt a törpebirtokosok aránya. Az államosítás keretei között 

felszámolták a tőkés, illetve vállalkozói réteget, sőt a kispolgárság nagyrészét alkotó önálló  

kereskedők és iparosok rétegét is (Valuch 2005, Kollega Tarsoly 2000). 

Az 1950-es években kezdődő expanzív iparosítás némileg megoldást jelentett a 

mezőgazdaságban munka nélkül maradtak számára; az ipar felszívta őket (illetve a 

kollektivizálás és a kuláküldözés miatt el is menekültek a mezőgazdaságból). 1960-ban az 

aktív foglalkoztatottak több mint 60%-át a munkásság jelentette, a parasztság tovább 

csökkent (Kollega Tarsoly 2000).  

Továbbra is fokozatosan nőtt a szellemi foglalkozásúak aránya, amely az oktatási rendszer 

kibővülésével is magyarázható. Itt megint utalást kell tenni arra, hogy a gazdasághoz 

igazodik a társadalom; hiszen a bürokratikus apparátus bővülésével egyre nőttek az 

adminisztrációs feladatok, amelyeket ez a réteg el tudott látni.  

Az 1970-es évek elejéig a társadalmi rétegek arányainak változása lelassult, majd új 

dinamikában zajlott az átalakulás; habár a szellemi, értelmiségi foglalkozásúak aránya a 

1990-es évek elejéig jelentősen nem változott, a fizikai foglalkozásúak rétege 

átstrukturálódott. Az 1970-es évek elejétől a 1980-as évek elejéig a szakmunkások, illetve 

a női segédmunkások aránya megnőtt, majd ezt követően a 1990-es évek elejéig nem sokat 

változott. Az 1970-es évektől a rendszerváltozásig a mezőgazdasági fizikai munkások 

aránya is jelentősen redukálódott. Ugyanebben az időben az önálló kisiparosok és 

kiskereskedők szűk rétegei voltak a társadalomnak, de számuk a 1990-es évek elejére 

megnövekedett (115 ezerről 360 ezerre) (Valuch 2005).  

A rendszerváltozással járó privatizációs folyamatok következményeként megváltoztak a 

piac igényei a munkavállalókkal (elsősorban a középréteggel) szemben; nagyobb kereslet 

volt a magasan kvalifikált rétegre, valamint megnőtt a magánszféra alkalmazottainak az 

aránya is. 

A fejezet végén néhány adattal szemléltetjük a népességgyarapodás főbb szakaszait.  
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3. ábra: A népességszám változása a regionális központokban (fő) 

 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok, 1869-2011 

Az 3. ábrán látszik, hogy a városokban 1869 és 1910 között jelentősen növekedett a 

lakosság. A városok népességgyarapodása akár „városrobbanásként” (Beluszky 2015:191) 

is értelmezhető. Debrecen 1870 és 1910 között, az eltelt 40 év alatt megkétszerezte 

lakosságát; Szeged 69%-kal növelte lélekszámát. Az iparosodó tradicionális központi 

helyek között találunk gyorsabban növekedőket is: 1910-ben Győrnek kétszer annyi 

lakosa, mint 1870-ben. Látható, hogy a dualizmus évtizedei alatt viszonylag kiegyenlítetten 

növekedett a népesség a városokban, melynek egyensúlyát az első világháború törte meg, 

és ezt követően ebben a tekintetben egyedi pályára léptek a regionális központok. 1980 

után Miskolc jelentős mennyiségű népességet veszített, Pécs esetében is ez a tendencia 

figyelhető meg csak kisebb mértékben, Szeged, Debrecen és Győr is meg tudta tartani a 

lélekszámát. 
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1.2. Kutatási előzmények 

A kutatási előzményeket két irányban foglaljuk össze; az első részben a városkutatásokra 

helyezzük a hangsúlyt kiemelve azokat a kutatásokat, melyek a jelen vizsgálatot 

inspirálták. A második részben foglaljuk össze a városok térségével (kiemelten az 

agglomerációkkal és a vonzáskörzetekkel) foglalkozó vizsgálatokat, amelyek hozzájárultak 

a dolgozat empirikus kereteinek megalapozásához.  

1.2.1. A magyar városok kategorizálásának lehetőségei 

Ennek a fejezetnek a célja bemutatni a városi kutatások (és klaszterezésük) lehetőségeit; 

(1) a városi jogállás és a népességszám kapcsolatán, (2) a településhierarchiában elfoglalt 

pozícióján, és (3) a funkciók szerinti klasszifikáción keresztül. A fejezet végén 

összegezzük a városkutatás legfontosabb irányait, valamint összefoglaljuk a regionális 

központok és a megyei jogú városok között legmarkánsabb különbségeket.  

A városi jogállás népességszám alapján 

A várossá nyilvánítások nagy volumenű hullámai azt eredményezték, hogy ma 

Magyarország lakosságának 70%-a városlakó, 8,5%-uk az öt vizsgált öt nagyváros 

valamelyikében él. A városi népesség arányának növekedése nem párhuzamos a fejlődés 

folyamatával; nem jelenti azt sem, hogy egyre kevesebb a fejletlen, funkcióhiányos 

település Magyarországon, de a várossá nyilvánítás (nem) szabályozása nem szorítja ilyen 

feltételek közé a városi jogállás adományozását. Ez azt eredményezi, hogy – különösen az 

ezredfordulót követően – olyan települések is a rang tulajdonosai lehettek, akik alapvető 

feladatokat sem képesek ellátni. Intenzív vita zajlott 2007 és 2009 között a várossá 

nyilvánítás kérdéséről, melyet Tóth József 2008-as tanulmánya indította el. Többek között 

olyan kérdéseket vetett fel, hogy hogyan lehet értékelni az elmúlt évtizedek várossá 

nyilvánítási folyamatát, a funkciók szempontjából városoknak tekinthetők-e az újonnan a 

címet elnyert települések, valamint, hogy egyáltalán milyen tartalmi elemekkel lehet 

meghatározni a város fogalmát.  

A következő néhány gondolat a városi terminus közigazgatási szempontjait tartalmazza, 

hiszen az is lényeges, hogy Magyarországon mely települést tekintjük jogi vonatkozásban 
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városnak. Mely település lehet város? Hazánkban erre a kérdésre viszonylag egyszerű 

válaszolni; az, amelyiket annak nyilvánítanak4. Véleményünk szerint ez nem túl jó 

gyakorlat, mert hamis adatokat állít ki a városlakókról (hiszen sok várossá nyilvánított 

település sem funkciójában, sem városias jellegében nem hasonlít egy „valódi” – az 

előzőekben már taglalt – városra).  

Jelenleg Magyarországon öt jogcím létezik a települések besorolására: község, 

nagyközség, város, megyei jogú város, főváros (KSH 2015/a), amelyek hézagmentesen 

alkotnak egy hálózatot az ország területén. Nehéz olyan kategóriarendszert készíteni, 

amely figyelembe venné az egyes országok városainak nagyságát, területi viszonyait, 

fejlettségét.  

A „városnak lenni” jóval több felelősséggel jár, amelyhez nem biztosított a feladatok 

ellátásához szükséges anyagi forrás. Különösen azoknak a városoknak a fejlődési 

folyamata akadályoztatott, melyek nem élvezhetik egy „nagyváros” agglomerációs 

előnyeit. 

5. táblázat: Az állandó népesség megoszlása településtípusonként 

 
 állandó népesség 1990-ben állandó népesség 2017-ben 

 

db fő arány (%) fő arány (%) 

község 2809 3 019 340 29 3 019 125 30 

város 322 3 334 672 32 3 286 511 33 

megyei jogú város 23 2 141 741 20 1 971 766 20 

főváros 1 1 956 819 19 1 693 051, 17 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Jól szemlélteti az 5. táblázat a főváros túlsúlyát, amely természetesen a rendszerváltástól a 

kétezres évek közepéig – a ciklusos városfejlődésben megfogalmazott szuburbanizációs és 

dezurbanizációs szakasz jelenlétének hatására – csökkent, de még így is Magyarország 

állandó népességének 17%-ának ad otthont. A 2017. évi adatok alapján a teljes népesség 

egynegyede lakott a fővárosi agglomerációban, amelyhez 80 vonzott település tartozott 

(KSH 2014), mely azóta sem változott. Kiemelhető a megyei jogú városok 

népességkoncentráló ereje, hiszen a lakosság egyötöde valamelyik megyei joggal bíró 

településen él.   

                                                             
 

4 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 104. § 
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A magyar városhálózat kedvezőtlen jellemzője, hogy Budapest mellett aligha van 

„kooperáló versenyben” olyan centrum, melynek vonzása, dinamizáló hatása saját régióján 

túl is érezhető, mérhető volna.  

Ezt a tényt tovább árnyalja egy fontos tényező; a városok népességmegtartó képessége. A 

helyi gazdaság fejlődése szempontjából nagyon lényeges, hogy a városok képesek 

legyenek megtartani, illetve tovább gyarapítani népességüket. Nyilvánvaló tény, hogy a 

gazdaságilag fejletlen térségekből nagyobb arányú az elvándorlás, mint a fejlettebb 

térségek esetében, amely – persze sok más tényező befolyása mellett – elsősorban az eltérő 

foglalkoztatási esélyekkel magyarázható. 

A belföldi vándormozgalom vizsgálata jól mutatja, hogy melyek azok a területek, amelyek 

vonzóak a népesség számára. Az 1990 és 2014 között végbemenő folyamat alapján a 

koncentráció intenzitása megváltozott, amelyet az alábbi ábrák (4., 5., 6. ábra) jól 

szemléltetnek.  

4. ábra: Vándorlási különbözet éves átlaga kistérségenként, 1990-1995 

 
Forrás: KSH T-STRAR adatai alapján saját szerkesztés 

1990 és 1995 között folyamatosan duzzad a budapesti szűk agglomeráció, valamint a 

regionális központok és nagyvárosok népessége. A belső migráció elsődleges 

célterületeinek számít Győr, Sopron, Székesfehérvár, a balatoni térség, Pécs, Szeged, 

Debrecen, Nyíregyháza és Eger közvetlen kistérsége ebben az időszakban. Ezzel szemben 

nagymértékű az elvándorlás az ország északkeleti és déli vidékeiről. 
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5. ábra: Vándorlási különbözet éves átlaga kistérségenként, 1996-2005 

 
Forrás: KSH T-STAR adatai alapján saját szerkesztés 

A következő fordulat 1995-96 körül történt, amely egészen 2005-ig megfigyelhető, amikor 

egy markáns koncentráció veszi kezdetét a nyugati és a budapesti térség felé; sokkal 

erősebben definiálható a népességvonzó térség.  

6. ábra: Vándorlási különbözet éves átlaga kistérségenként, 2006-2014 

 
Forrás: KSH T-STAR adatai alapján saját szerkesztés 

2006-tól az előző szakasz folyamatai tovább zajlanak, de egy jóval intenzívebb elvándorlás 

veszi kezdetét a korábban is népesség kibocsátó területekről.    
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Megállapítható, hogy a településhálózatban jelenlévő városok többségének a 

népességmegtartó ereje csekély, amely a környezetükön is jelentősen érződik. Az 

országban számos térségnek kell szembenéznie a gazdasági-társadalmi szempontból 

hátrányos helyzettel, amely a városok valós „funkcióhiányával” is magyarázható. 

 

Településhierarchiában elfoglalt hely 

A másik vonatkozáson alapuló kategorizálás a településhierarchia szintjein elfoglalt hely 

alapján történhet, amely már átvezet a következő irányra (hiszen már itt is előkerülnek a 

funkciók). Az 1990-es években „leltározó” módszer segítségével 174 intézmény jelenlétét 

vagy éppen hiányát vizsgálták (Beluszky – Győri 2004) az egyes településeken, de 

eredményei ma is értelmezhetők. A vizsgálat hat szintet különít el egymástól: fővárost, 

regionális központot, megyeközpontot, középvárost, kisvárost, és elemi központot – ez 

utóbbit városias jellegű településnek is nevezi a szakirodalom (pl. Beluszky 1967, Kubinyi 

1971, Tóth 1996, Beluszky – Győri 2004, 2005, Sütő 2008). A következő kategóriák 

Beluszky – Győri (2003) kutatása alapján kerülnek bemutatásra: 

1) Főváros 

- az országos feladatokat ellátó intézmények és a gazdasági-társadalmi élet 

országos intézményeinek a székhelye 

- a gazdaság- és népességkoncentráló ereje nagy, amelyet jól példáz a 

városhálózatban elfoglalt helye (a városhierarchia élén áll) 

 

2) Regionális központok 

- évtizedek óta az alábbi öt település tartozik ide: Győr, Pécs, Szeged, 

Debrecen, Miskolc 

- országrészek több igazgatási egységeinek helyt adó nagyközpontjai 

 

3) Megyeközpontok 

- ebbe a csoportba a megyeszékhelyek tartoznak, valamint Sopron 

- a szocializmusban jellemző kiváltságos helyzetüket alapvetően – kisebb 

eltérésekkel – meg tudták őrizni 

- megyei szintű intézményeknek adnak otthon 

- jelenleg a területfejlesztés főszereplői 
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4) Középvárosok 

- középszintű feladatokat ellátó települések 

- ez a klaszter nem lélekszámhoz kötött 

- vannak köztük részleges megyeközponti funkciókkal, mezővárosi múlttal-

jelleggel, és kulturális-idegenforgalmi funkciókkal rendelkező települések 

(Beluszky – Győri, 2004) 

- kereskedelmi-kisipari-uradalmi központok vagy népes alföldi mezővárosok 

voltak 

 

5) Kisvárosok 

- nagyrészük tradicionális kisváros, már a közigazgatási rendszer kiépülése 

előtt piacközpontok voltak 

- falusi térségben lévő többnyire kézműves és kereskedő városok voltak 

- a közigazgatási rendszer kiépülése után járási székhelyek lettek, közülük 

többen voltak célpontjai az egyoldalú iparfejlesztéseknek 

 

6) Elemi központ 

- a kisvárosi szinttől alacsonyabb funkciókat látnak el 

- nincs erős központi szerepkörük, sem vonzáskörzetük 

Ha ezek alapján a vizsgálat középpontjában szereplő öt magyar várost kívánjuk elhelyezni, 

akkor a népességszám szerint kialakított kategóriák „nagyvárosi” csoportjába tartoznak, 

hiszen 100 ezer fő felettiek, de 250 ezer fő alatti lakosságszámú városainkról van szó, tehát 

ebből a szempontból nem tartoznak a regionális központok közé. A településhierarchiában 

elfoglalt helyük szerint viszont már egyértelműen regionális centrumok, hiszen több 

regionális szintű közigazgatási intézménynek adnak helyet, hiszen a „leltározás” módszere 

többnyire ezeket a jellemzőit vizsgálja. 

 

A funkciók szerinti kategóriák  

A harmadik csoportosítási lehetőség a funkciókra épít. Ez a kategóriarendszer igen vegyes 

és egyedi, egyértelműen nem lehet domináns jelzőt egyik városra sem húzni (erre majd a 

dolgozat empirikus része készül választ adni). Ezt fejtük ki a legrészletesebben a három 
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irány közül, hiszen a vizsgálat témájához is jól illeszkedő kutatásokat tartalmaz. Elsőként 

néhány teoretikus levezetést tartalmazó példát hozunk a hazai és nemzetközi 

szakirodalomból, majd a városklasszifikációs vizsgálatok módszerének két lehetséges 

irányát ismertetjük példákon keresztül. Néhány, számunkra jelentős kutatást – és annak 

eredményét – is kiemeljük, a fejezet végén pedig egy csoportosítással próbáljuk meg 

szintetizálni a funkcionális városkutatás elméleteit. 

Ez a módszer kicsit eltér az első két hagyományos kategorizálási lehetőségtől, hiszen túllép 

az egyszerű „népességszámon” és próbálja komplexebben rendszerezni az egyes 

várostípusokat. Ilyen a jelleg – vagy ahogy a szakirodalom többször említi (Kőszegfalvi – 

Tóth, 2002) – a funkciók szerinti csoportosítás. Ez alapján sokféle „funkciót” lehet 

kiemelni egy település esetében, és ez adhatja meg a jellegét, valamint ezek a települések 

erősebben koncentrálnak bizonyos funkciókat. Tehát a kategóriák a domináns funkciók 

jelenléte nyomán kerülnek kialakításra (egyszerű példa erre az „iparvárosok” csoportja). 

Az egyes kategóriákon belül lehetnek még különböző alcsoportok is, a példánál maradva 

az iparvárosokon belül megkülönböztethetünk vegyipari, nehézipari, könnyűipari, stb. 

jellegű városokat. A nemzetközi és a hazai szakirodalmakban gyakran használt ilyen 

jellegű csoportosítás a következő kategóriákba sorolja a városokat: agrárvárosok, 

iparvárosok, vásárvárosok, kereskedelmi városok, kikötővárosok, átkelőhelyek, 

közigazgatási központok, határvárosok, zarándokhelyek, fürdővárosok, garnizonvárosok, 

katonai támaszpontok, iskolavárosok, konferenciavárosok, nemzetközi szervezetek 

központjai. 

A nemzetközi szakirodalomból csak azokat emeljük ki, amelyek a vizsgálat szempontjából 

fontosak lehetnek. Hall (2005) szerint a városok klasszifikációja egyre inkább a város 

rendszerei és funkciói felé tolódik el, illetve ezen jellemzők alapján kapcsolhatók a városok 

egy hálózatba. Christaller klasszikus elméletét egészíti ki; elemzésében kitér a másodlagos 

városok – népesség alapján történő kategorizáláson túl – funkcióira, és a produktivitás 

alapján kialakítható csoportjaira is5. Song (2013) munkájában is találkozhatunk a 

másodlagos városok különböző típusaival, melyet a speciális funkcióik alapján alakítottak 

ki. Shaefer (1977) szerint az optimális városszerkezet és a funkciók erőssége teszi képessé 

                                                             
 

5 Eredményei szerint a magyar regionális központok „megyei városok” kategóriájába sorolhatók (ha 

eltekintünk attól a feltételtől, hogy 40-60 km-es vonzáskörzettel rendelkeznek).  
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a várost arra, hogy a hierarchia élén tudjon maradni. Az elméletek többsége túl általánosan 

fogalmaz, és aligha veszi figyelembe a nemzeti sajátosságokat (mivel nincs az „alap” és 

„speciális” város funkcióknak egységes, nemzetközileg elismert definíciója).  

A városok funkcionális vizsgálatának egyik módszere Major Jenő (1966) vonzáskörzet-

elméleteket megalapozó munkásságából indul ki. A város által biztosított térségi 

szolgáltatások (pl. rendőrség, rendelőintézet, iskola stb.), - ezeken belül is –  a piackörzetek 

kiterjedtségét, a vidéki felhasználói arányát méri. Ennek azonban az az erős kritikája, hogy 

nem képes figyelembe venni a földrajzi és történelmi okok miatt meglehetősen heterogén 

településhálózatot: a számításai szerint a tanyás alföldi mezővárosok vonzó hatása szinte 

nulla – hiszen vonzáskörzetüket önmaguk alkotják. A dunántúli és északi aprófalvas 

területeken azonban egy kisméretű centrum is kiterjedtebb vonzással fog rendelkezni, 

mivel a népesség jóval kevésbé koncentrálódik környezetében (Városhálózati 

hatásértékelés 2013)6. 

A másik fő funkcionális definíciós módszer a leltározás (amelyről már elkerülhetetlenül 

volt szó). A leltározás során át kell tekinteni, hogy a lakossági igényeket kiszolgáló 

intézmények közül – kezdve a vegyesbolttól, haladva a postán, általános iskolán, cipészen, 

gimnáziumon és színházon keresztül a műveseállomásig és egyetemig (Városhálózati 

hatásértékelés 2013) – melyek vannak jelen a vizsgált településeken. Ehhez olyan listákat 

kell összeállítani, amelyek alapján a települések csoportosíthatók (kisváros, régiós központ, 

középfokú központ, stb.) attól függően, hogy milyen az intézményhálózat kiépítettsége, és 

azok milyen kapacitással bírnak. Ennek kritikája, hogy a listán szereplő intézmények 

„fontossága” koronként változik, így korlátozottá válhat a városi funkciók időbeli 

összehasonlíthatósága, valamint nehezebben mutatható ki a városok funkcionális 

heterogenitása, illetve a funkciók dominanciája (ez alatt leginkább 40-50 éves távlatot kell 

érteni). 

Ez utóbbi módszert alkalmazó hazai kutatások közül Beluszky (2003) munkáját emeljük 

ki, aki (1996. évi adatok alapján) vizsgálta a hazai nagyvárosokat, és összetett kategóriákat 

hozott létre a regionális szerepkör szerint. Ez azt mutatja, hogy Pécs, Debrecen és Szeged 

teljes értékű regionális központ, Miskolc és Győr pedig hiányos funkciójú regionális 

                                                             
 

6 Ennek a gondolatmenetnek a neves szellemi képviselője Erdei Ferenc, aki 1939-es munkájában a 

városfejlődés sajátosan magyar útjaként írta le a tanyás mezővárost. 
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központ. Ezt a vizsgálatot megismételték, (2000. évi adatok alapján) ennek a vizsgálatnak 

az eredménye is ugyanezt támasztják alá (Beluszky – Győri 2004). A kutatás egyik 

eredményeként úgy vélte, hogy az öt nagyváros rendelkezik azokkal a funkciókkal, melyek 

a regionális szerepkör betöltéséhez szükségesek. Az 1971. évi Országos Településhálózat-

fejlesztési Koncepciója fejlesztési célok alapján felállított hierarchikus rangsorban a 

regionális centrumokat kiemelt felsőfokú központként (Budapest ellenpólusaiként) kezelte 

(Beluszky 2003). 

A leltárazás módszerének legismertebb kategorizálása Beluszky és Győri (2004:33-34) 

kutatása, mely az alábbi hierarchiaszintek mentén csoportosítja a városokat: 

1. Főváros  

2. Regionális központ (pl. Győr, Szeged)  

3. Megyeközpont (pl. Sopron, Szekszárd, Székesfehérvár)  

4. Középváros (pl. Salgótarján, Mátészalka, Nagykanizsa)  

5. Teljes értékű kisváros (pl. Makó, Érd, Tapolca)  

6. Hiányos értékű kisváros (pl. Nagykőrös, Sátoraljaújhely, Balatonfüred)  

7. Teljes értékű törpeváros (pl. Komárom, Marcali, Bácsalmás)  

8. Hiányos értékű törpeváros (pl. Gyál, Abony, Záhony) 

Ettől eltérő, komplex elgondoláson alapul Rechnitzer (2002) vizsgálata, amely hasonlóan 

intézményeket (gazdasági, társadalmi, szociális, oktatási, szolgáltatási, stb.) vett alapul, 

azonban más speciális és domináns jegyeket ragad ki a csoportosítás során: 

1. Aktív és stabil városok: az innovációk és a gazdasági megújítás központjai 

(többnyire megyeszékhelyek)  

2. A speciális szerepkörrel rendelkező városok: üdülő- és iparvárosok (pl. Hévíz, 

Zalakaros a fürdővárosok, vagy Paks és Százhalombatta iparvárosok) 

3. Az átalakuló, helyzetüket javítani képes városok: gazdasági és társadalmi 

szerkezetükben stabilizálódó és városi-térségi szerepüket szélesítő centrumok (pl. 

ipari központok, mint Ajka, Oroszlány, illetve néhány középváros, mint Gödöllő 

vagy Hatvan)  

4. A köztes, átmeneti helyzetű városok: periférikus helyzetben, illetve a Budapest 

agglomerációjában található centrumok, instabil szerkezettel (néhány kis-

középváros, mint pl. Kőszeg, Makó) 

5. A leszakadók: a funkciókban hiányos városok (pl. Ózd, Záhony, Kazincbarcika) 
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Ehhez nagyon hasonló logikát alkalmazott (kritikája az, hogy mégsem hozott 

meglepetésszerűen új eredményt) Szilágyi Dániel és Gerse József (2015) is, akik egy 

komplex mutatóértéket használtak minden városra. A komplex mutató alapján négy városi 

csoportot határoztak meg a George Jenks-féle módszerrel7: főváros (1 db település), 

felsőfokú központ (8 db település), középfokú központ (29 db település), alsófokú központ 

(308 db település). 

A városhálózat komplex és longitudinális vizsgálatával az elmúlt években kevesen 

foglalkoztak. Rechnitzer, Páthy és Berkes (2014) kutatása emiatt kiemelhető8, amelynek 

összetett módszertana segített feltárni a magyar városhálózatban zajló folyamatokat, azok 

változásait9. A vizsgálat több tematikus – gazdasági, iskolázottság és menedzsment, 

társadalmi aktivitás, humán erőforrás és innovációs – dimenzió mentén zajlott. Az 

eredmények a városhálózat határozott stabilitására engednek következtetni, csak néhány 

kisebb jelentőségű elmozdulás látható. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy csökkent a 

szakadék a jellemzőik alapján azonos csoportokba sorolható települések között, továbbá 

hogy a gazdasági és az innovációs potenciál még a jobban teljesítő városok esetében sem 

mindig találkozik egymással. Ennek gyenge pontját a módszertanban látjuk, hiszen 

adatredukciós, tömörítő klasszifikáció mentén alakították ki az aggregált mutatókat (amely 

a mutatók tulajdonságait figyelembe véve nem szerencsés), viszont ezáltal egy 2004 évi 

(Rechnitzer – Csizmadia – Grosz) kutatást tudtak megismételni. 

A vizsgálaton belül kiemelt szerepet kapott a városhálózat „elitje”, azaz a megyei jogú 

városok (Berkes 2014). Ezt azért tartjuk fontosnak kiemelni, mert az öt regionális központ 

is megyei jogú város, és a megállapítások a későbbiekben hasznosak lehetnek. Az 

eredményeket pontokba szedtük: 

a) a magyar városhálózat elit rétegét alkotó városok erősen polarizáltak 

b) a regionális központok kiemelkedő humánerőforrás és innovációs potenciáljuk 

miatt jelentik a városhálózat csúcsát, illetve az eliten belül viszonylag változatos 

mértékű gazdasági potenciállal rendelkeznek 

                                                             
 

7Jenks 1967; idézve Szilágyi-Gerse 2015:183 
8 hiszen a dolgozat kutatási irányának alapötletét is ihlette 
9Rechnitzer J. – Csizmadia Z. – Grosz A. (2004) vizsgálatának indikátorkészletét és módszertanát 

reprodukálták 
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c) a kedvező gazdasági mutatókkal rendelkező városok (Székesfehérvár, Győr, 

Kecskemét) humán tőkéjük és az innovációs teljesítményük elmarad a nagy 

egyetemi központokétól, viszont stabilan jók az iskolázottsági mutatóik, kedvezően 

alakulnak a foglalkoztatottsági arányszámok is, továbbra sem sikerült bekerülniük 

ezen belül is az elit közé 

d) a klasztereken belüli települések közötti differenciák mérséklődtek, azonban az 

egyes dimenziók között növekedés tapasztalható 

e) jellemző az is, hogy nem ott termelnek tudást, ahol hasznosítani tudják.  

A fejezet végén a funkcióvizsgálatokkal foglalkozó elemzéseket, annak irányait az 

alábbiak szerint próbáljuk meg rendszerezni. 

1) Vannak az egész városhálózatra kiterjedő kutatások, amelyek komplex 

mutatórendszerre építkeznek. 

- időszakot felölelő, változást mérő vizsgálatok 

o Beluszky és Győri „leltározó” módszere: 20. századi eleji (Beluszky–Győri 

2003) és végi (Beluszky–Győri 1999) városhierarchia átrendeződése, 

pozícióváltása (2004)    

o Rechnitzer – Csizmadia – Grosz (2004) kutatási módszereit reprodukálva 

Rechnitzer – Páthy – Berkes (2014) megvizsgálta a magyar városhálózatban 

történő átrendeződéseket az elmúlt évtizedben 

o a KSH (2014) településhierarchiára (és hálózatra) vonatkozó vizsgálata, 

melyben a központi szerepkör mértéke, a városi funkciók alapján négy 

csoportot alakítottak ki (főváros, felső-, közép-, alsófokú kp, valamint két 

másik kategória: falvak, aprófalvak) 

- tematikus, egyfókuszú elemzések: 

o Szigeti (2002) a városok intézmény-ellátottságának elemzése (42 

intézmény) 

o Grosz és Rechnitzer (2005) a nagyvárosok és régiók innovációs potenciálját 

vizsgálta, amelyben 12 városklasztert mutattak be (komplex szerkezetű 

regionális központok 1-2, formálódó innovációs potenciállal rendelkező, és 

erős gazdasági alapokra épülő központok, jelentős felsőoktatási-humán 

bázissal rendelkező központok, kedvező adottságokkal rendelkező térségi 

központok, döntően felsőoktatási orientáltságú városok, kiugró gazdasági és 

munkaerő-piaci adottságú fővárosi agglomerációs városok). 
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o további vizsgálatok, amelyek az innovációt, valamint a megújítások 

megjelenését, illetve azok térszerkezetre gyakorolt hatását további faktorok 

kapcsolatán keresztül mérték (pl. gazdaság, társadalom, népesség, 

intézmény), illetve kölcsönös egymásrautaltságát elemezték pl. Rechnitzer 

1993; Lengyel – Rechnitzer 2000; Rechnitzer – Csizmadia – Grosz 2004. 

o a tőkeforgalom térbeli eloszlása alapján Gál (1996) a városhálózat 

hierarchikus és funkcionális tagolódását elemezte  

o a magyar gazdasági centrumok pozícióját vizsgálta Csomós (2013); a 

működő gazdasági szervezetek pénzügyi adatai alapján számította a szerző 

az úgynevezett TGS (településgazdasági súly) mértékegység nélküli 

komplex mutatót, majd ez alapján állított fel egy rangsort. 

o területi tőkével foglalkozó, anyagi és nem anyagi erőforrások szerint 

rendezett 62 mutatót és így végzett faktor- és klaszteranalízist Tóth Balázs 

István (2011) 319 városon 

 

2) Nem a teljes hálózatra, hanem annak egy részére kiterjedő vizsgálatok  

- kis- és középvárosokkal foglalkozó vizsgálatok 

o négy dimenzió mentén elemezte a kis- s középvárosokat Molnár (2006), 

azok globalizáltságát, diszkriminancia- és főkomponens-analízissel 

o kisvárosok (30 ezer fő alatti lakosságú városok) fejlettségbeli különbségeit 

vizsgálta Pirisi (2009/a, 2009/b); három dimenzió (társadalmi, 

infrastrukturális, gazdasági) négy-négy mutatójából alkotta meg a kisvárosi 

fejlődési indexet. 

- nagyvárosokat vizsgáló komplex funkcióelemzések 

o megyei jogú városok több dimenzió mentén történő skálázását végezte 

Lengyel Imre (1999); 50 mutatót három csoportba (demográfia és 

foglalkoztatottság, lakossági infrastruktúra, gazdaság és egyéb) osztva 

használt a számításokhoz. 

o a regionális centrumok településhálózatban lévő szerepének, súlyának 

meghatározását elemezte Csomós (2009/a, 2009/b); négy főkomponensbe 

(felsőoktatás, gazdaság, egészségügy, kultúra) sorolt mutatók alapján. 

o a regionális központok kialakulásával foglalkozott Beluszky (2007) 

(hasonlóképpen foglalja össze a városok helyzetét, mint a „városfejlődést 

befolyásoló tényezők” c. fejezetben részletezzük). 
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Ide sorolhatjuk még azokat a tematikus kutatásokat is, amelyek egy szempont alapján egy 

– vagy maximum két – várost kívánnak bemutatni. Ilyenek lehetnek például a városok 

társadalmára, annak viszonyaira fókuszáló elemzések. Szirmai munkái (2009, 2013) a 

nagyvárosi társadalom szerkezetét, átrendeződését mutatja be, valamint az átalakulás okait 

feszegeti. Külön ki kell emelni a szocialista iparvárosokról készített részletes gazdasági-

társadalmi elemzéseket, amelyek a városhálózaton belül egy külön sajátos csoportot 

képviselnek (Faluvégi 1973, Germuska 2002, 2004, Lux 2006, Szirmai 1988, 1997, 2013, 

Laki 2015). Emellett a városi rendszerek kormányzása (Pálné 2010), illetve a települések 

közötti együttműködési keretek, formációk, szervezeti kereti sajátos módon világítják meg 

a városokat (Somlyódyné 2012). A várossá nyilvánítás magyarországi jogi oldalának, és 

valós funkcióinak ütköztetése is sokakat foglalkoztatott (Tóth 1996, 2008, Csapó - Kocsis 

2008, Kulcsár 2008, Dövényi 2009, Németh 2009, Pirisi - Trócsányi 2007, 2009, Pirisi 

2009/b). Ebbe a csoportba sorolhatjuk Rechnitzer (2016) Győrről készített gazdaság- és 

társadalomtörténeti spektrumát, valamint a város területi tőkeelemeit bemutató komplex 

munkáját is. Ide tartozik Filep (2014) Győrről és Nyíregyházáról készített összehasonlító 

elemzése, helyzetük a területpolitikában, illetve valamennyi várostörténeti monográfia is 

(pl. Dobrossy 1994 és 2003 között Miskolc történetét írta le). 

Összegezve tehát a funkciókkal kapcsolatos valamennyi elemzés közös jellemzője, hogy az 

intézményrendszer meglétére, valamint annak hiányára alapoz. A kutatások többsége 

rendszerint a központi „funkciók” között tesz különbséget, valamint hierarchikusan rendezi 

a településeket (regionális, felsőfokú, középfokú, megyei központ, tehát valamilyen 

központi hely, attól függően, hogy milyen területre terjed ki az intézményeinek 

kapacitása). Ezek közül azért emeltünk ki néhányat, hogy szemléltessük a vizsgálatunk 

szempontjából fontosabb eredményeket, valamint az elemzések által kialakított egyes 

városkategóriák közötti különbségeket. 

Látható – és ez az empirikus vizsgálat egyediségét is jelzi – hogy a hazai szakirodalomban 

a magyar regionális központokra (és vonzáskörzeteikre) vonatkozó, illetve az időbeli 

változásokat is bemutató, komplex elemzésekre nem találtunk példát, illetve az általunk 

összeállított benchmarking módszer segítségével sem végeztek területi elemzéseket. 
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A regionális központ 

Láthattuk, hogy a legtöbb szakirodalom (Kiss I. 1964, Major 1964, Tóth J. 1996, Gál 1996, 

Beluszky 2003, Beluszky – Győri 2004, 2005) a regionális központot az 

intézményrendszerrel azonosítja, hiszen a módszertanuk, azaz a „leltárazás” azon alapul, 

hogy mely intézmények találhatók meg egy városban, és melyek nem. Ezen módszerek 

többsége kevésbé veszi figyelembe az egyéni teljesítményt (mind gazdasági, mind pedig 

foglalkoztatási értelemben), és kevésbé támaszkodik a város történelmi sajátosságaira.  

A városfogalmak tisztázása, a városkutatás lehetséges irányainak körvonalazása után 

megkíséreljük összefoglalni, hogy mit is jelenthet a regionális központ. Egy – a népesség 

számát tekintve – nagyváros, amely tömege és földrajzi fekvése okán a régiójában (mint 

adminisztratív és spontán létező területi) központi szerepet tölt be. A településhierarchia 

szinteket vizsgálva bizonyos, hogy a főváros után a második klasztert alkotja. A központi 

szerepet a következő területeken tölti be: közigazgatási, gazdasági, közlekedési, 

szolgáltatási, oktatási. 

A regionális központot a megyei jogú városoktól – az előzőek alapján – számos jellemző 

elválasztja. A megyei jogú város kisebb népességkoncentráló erővel bír; kevesebb a 

lakossága. A közigazgatási központi funkciója gyengébb; nincsenek regionális szerepkörű 

intézményeik. A gazdasági (ipari) koncentráció is kevésbé jellemzi (kevesebb a gazdasági 

teljesítmény, a gazdasági szereplők száma). A szolgáltatási szektor is gyengébben működik 

(kevesebb szereplővel, és szintén nincs regionális szintű intézmény). A közlekedési 

hálózatban betöltött szerepe gyenge. A főiskolai, egyetemi szintű oktatás nem – vagy csak 

ritka – esetben jellemzi.  
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1.2.2. A városok térsége; vonzáskörzet, agglomeráció – a dilemma feloldása 

A város nem létezik a vidéke nélkül, és a vidék sem létezik város nélkül. A vizsgálat egyik 

fókusza, hogy erre az állításra is rávilágítson. A városok térségében végbemenő fejlődési 

folyamatok vizsgálata előtt érdemes tisztázni, hogy az általunk kiválasztott öt regionális 

központ és annak környezete milyen elméleti definíciók mentén taglalható. Ebben a 

fejezetben összegzésre kerül a vonzáskörzet, az agglomeráció és az ingázás szerepe egy 

központ, és az azt körülvevő térségnek organizációs folyamataiban, hiszen az empirikus 

kutatás második része az öt nagyváros vonzáskörzetét, és központtal való kapcsolatát 

vizsgálja.  

 

Az agglomeráció 

Az agglomeráció definíciójának megjelenése Geddes 1915-ben megjelent „Cities in 

evolution” munkájához köthető (azonban már előtte is foglalkoztak a témával; pl. Ebenezer 

(1902), aki „városi klaszter”-ként fogalmazta meg). A történelem során a kor szellemének 

megfelelően a definíció sokat változott, alakult, bővült. A következőkben megkíséreljük 

rendszerezni az agglomeráció elméleti megközelítéseit főbb jellemzőik alapján. 

A definíciókban sok hasonlóságot találunk, a megközelítések szempontjából azonban némi 

különbségek felfedezhetők. Az agglomerációt négy perspektívából lehet megközelíteni (a 

teljesség igénye nélkül néhány szerző munkája példaként szolgál az egyes csoportok 

indoklásaként): 

 

1. Az első irány szerint a városi agglomeráció fejlődése egy önszerveződő folyamat, 

mely szerint a város morfológiája a folyamatok mentén létrejövő szimbiotikus 

növekedés. (Lin – Chen 2003, Cui 1992, Wernberg 2017) 

 

2. Ezen alapulva alakítható ki a második csoport, mely szerint valamilyen 

funkcionális összekapcsolhatóság alapján határolható le az agglomeráció. „Városi 

területként”, „városi gazdasági zónaként” is megnevezhető, melyhez a periférikus 

zónák az urbanizációs ráta és az ingázás aránya alapján kapcsolódnak. Ezek alapján 

az agglomeráció legtávolabbi határát az ingázás távolsága fogja megadni. (Zhou 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204617300439#bib0200
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1988, McGee 1991). Ennek lehet akár egy egzakt kiterjedési korlátot is adni (pl. 

négy órás távolság, Fang – Yu 2017).  

 

3. Ennek egy összetettebb definíciója, amikor a kvantitatív módszer már komplex 

mutatók összességéből adódik össze. Alapul veszi a specifikus térbeli méretet, és 

annak tulajdonságait indikátorok segítségével azonosítja. Ilyen a népsűrűség, a 

városi funkciók mennyiségi megléte, valamint a térbeli kiterjedtsége. Ha ezeknek a 

kritériumoknak megfelel a vizsgált téregység, akkor városi agglomerációról 

beszélhetünk. (Fang et al. 2005, Zhang 2003) 

 

4. A negyedik csoportot azok az elméletek alkotják, amelyek az agglomerációt a 

kritikus tömeg meglétével azonosítják. Ebbe beletartozhat a periféria terület is, 

amely szintén csak akkor tekinthető az agglomeráció részeként, ha mind a 

lakossága, mind pedig a lakóhelyeinek száma eléri a „minimumot”. Ez 

természetesen minden esetben változó. (Ni 2007, Li – Stough, 2007).  

Minden lehatárolás egyetért azzal, hogy egy városi agglomerációnak meghatározott számú 

várossal és népességkoncentrációval kell rendelkeznie (Forstall et al. 2009, Polyan 1982 

kutatásait idézi Fang – Yu 2017). A megközelítések mindegyikében az is közös, hogy 

feltételezi a koncentrált gazdasági, infrastrukturális (különösen a közlekedési) hálózatot, 

nem csak földrajzilag alkot egy egységet. Míg az első alapvetően egy térben organikusan 

fejlődő, határokkal kevésbé megfogható, urbanizációs folyamatokon alapuló téregységként 

definiálja az agglomerációt, addig a másik három igyekszik megtalálni a határokat és 

egzakt módon kiemelni azt a teret, ahol zajlanak ezek az intenzív folyamatok.   

Véleményünk szerint az elméleti struktúrából az is pontosan látszik, hogy az 

agglomerációk két fajtáját különböztethetjük meg. Egyrészt beszélhetünk valódi 

agglomerációról, amely elérte azt a népességkoncentrációt, mely valóban képes valós 

horizontális – és vertikális – együttműködéseket, hálózati kapcsolatokat generálni a 

települések között. Másrészt beszélhetünk „igazgatási” agglomerációról, melyre leginkább 

a vertikális kapcsolat a jellemző; döntően a centrum dominanciája határolja le a térség 

nagyságát. Ha hazai agglomerációkat vizsgáljuk, egyértelműen „igazgatási” 

agglomerációkról van szó (kivéve Budapest).  

Magyarországon is foglalkoznak agglomerációs kutatásokkal. A KSH (2014) vizsgálata 

szerint (a budapestin kívül) a győri, a miskolci, és a pécsi körzet tekinthető 
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agglomerációnak, a szegedi valamint a debreceni nagyvárosi településegyüttes (később 

részletezzük). Nem kívánunk hosszas vitákba bocsátkozni annak kapcsán, hogy részletesen 

taglaljuk e fogalmak kapcsolatát, elfogadjuk a KSH definícióit. Eszerint a 

településegyüttesek közös tulajdonsága a kapcsolat a központtal, melyet erősít az ingázás, a 

gazdasági kapcsolatrendszer, a központ intézményeinek vonzása, de hiányzik a területi 

összefonódás, az összeépülés (amely az egyik kritériuma az agglomerációnak a KSH 

(2014) szerint).  

Szántó (1979) is kiemelte, hogy a településegyüttesek közös jellemzője a centrummal való 

kapcsolat, köztük interakció nincs (vagy hiányos), ez később a funkcionális fejlődéssel 

kiépülhet. Kőszegfalvi (1979) a 1970-es évekbeli győri térséget agglomerálódóként 

definiálja, ahol ugyan elkezdődött a fentebb említett fejlődési, funkcionális térséggé való 

formálódás folyamata, de nem zajlott még le (ezt a definíciót használja a KSH (2014) is). 

Tóth – Schuchmann (2010) az agglomeráció definiálására tesz kísérletet, amely az 

előzőekben említetteket tartalmazza részletesebben. Nagy – Timár (2010) (idézi Honvári 

2014) azt a kritikát fogalmazza meg, hogy a definíciók kevésbé érintik a centrum körüli 

települések közötti horizontális viszonyt, és többnyire hierarchikus kapcsolatot 

feltételeznek. Hardi (2002) a szuburbanizációs folyamatokra alapozza az agglomeráció 

jelenségének kialakulását.  

Az agglomerálódás befejezett szakasza az, amikor már a horizontális kapcsolatok is 

működnek (Lőcsei 2004). Ez azt jelenti, hogy már nem feltételezhetünk egyirányú 

kapcsolatot a központ és vidéke között, tehát nem kizárólag az egyetlen város (mint 

központ) látja el a vidéken többnyire hiányzó funkciókat, hanem a település-együttes egyik 

tagja veszi át azt. Specializáció illetve munkamegosztás révén ezt a közös feladatot teljes 

mértékben egy másik település (nem a központ) látja el (Tóth – Schuchmann 2010). Ezt 

nevezzünk funkcionális várostérségnek (FVT), amely tulajdonképpen szinonímiája a – jól 

működő, nem adminisztratív – agglomerációnak (Faragó 2008, 2009). Ennek bővebb 

kifejtésébe nem bocsátkozunk, hiszen az előzőekben arra már utaltunk, hogy a hazai 

térszerkezet kapcsán kevésbé beszélhetünk valódi agglomerációról, így funkcionális 

várostérségről sem, ez alól Budapest az egyetlen kivétel.  
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A vonzáskörzet 

Azt a területet, amely egy vagy akár több funkciója miatt kapcsolódik a városhoz, tehát a 

városi javak igénybevétele miatt a környező térség lakosságának fizikai mozgása nyomon 

követhető, vonzáskörzetnek nevezzük. Ennek egyik eszköze az intézményrendszer, amely 

segítségével a központ közvetíteni tudja a funkcióit a környező térség lakossága felé, 

valamint ezen kívül a gazdasági agglomeráció, amely foglalkoztatási vonzáskörzetet alakít 

ki. A kereskedelmi és szolgáltatási egységek és funkciók is formálhatnak körzetet a 

központ körül. A vizsgálat tárgyát vagy egy – szimpla vagy egyedi vonzáskörzet – vagy 

több – komplex vonzáskörzet – funkció kiterjedtsége jelenti. A „központi hely” 

elméletével összefüggésben alaptörvényként megfogalmazható, hogy a centrum közvetlen, 

kis hatósugarú környezetében élők intenzív és szoros kötődést mutatnak a központtal 

(agglomerációs övezet), azonban a távolság mértékének nagyságával összefüggésben van a 

vonzás mértékével, így akár egy másik központ is potenciális centrumként jelenhet meg a 

lakosság horizontján (átvonzás, mely által kialakulhat az átmeneti vonzásöv területe).  

A vonzáskörzet lehatárolására több ismert módszer létezik, melyek közül kettőt emelnénk 

ki. Az egyik csoportot a gravitációs modellek alkotják, amely a térbeli távolságon és a 

tömegen alapszik. Az elmélet azt mondja, hogy minél több központi funkciót lát el a 

centrum, annál kiterjedtebb lesz a vonzáskörzete, és annál nagyobb területen képes tömeget 

vonzani (Reilly 1929 idézi Nagy G. 1996, Kiss – Szalkai 2014). A gravitációs modell 

tesztelését Beluszky (1967) is érdeklődéssel fogadta, aki leginkább a nagytérségi 

vonzóképesség kísérleti alkalmazásával foglalkozott. Más hazai kutatók is érdeklődtek a 

modell és annak alkalmazási lehetőségei iránt (Lackó 1978, Papp 1981, Pálné 1992, Nagy 

G. 1996, Süli-Zakar 1996, 2011, Bajmócy – Kiss 1999, Kiss – Bajmócy, 2001), sőt a téma 

módszertanának tanulmányozása is megihlette a kutatókat (Sikos 1984, Nemes Nagy – 

Piros 1984, Dusek 2003). A gravitációs modellt a 1990-es évek végén, és az ezredforduló 

után övezte nagy érdeklődés, viszont számos módszertani hiba felmerült az alkalmazása 

során (Dusek (2011) válasza Nagy (2011) vitaindító tanulmányára a gravitációs modell 

felhasználásának lehetőségei a várostérségek lehatárolásáról)10. 

                                                             
 

10 Nagy (2011) a 100 ezres népességű városok esetében 10-14 km sugarú körrel határolta le a népességvonzó 

zónát. Megjegyzendő, hogy ezen kívül nem találtunk olyan hazai szakirodalmat, amely megpróbálta volna 
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A másik módszer a tapasztalati úton történő lehatárolás. Ennek a módszernek a 

segítségével Magyarországon először Beluszky (1981) határolta le a városok 

vonzáskörzetét, a centrum felkeresésének gyakorisága alapján (pl. munkahelyi és iskolai 

ingázás, egészségügyi, vásárlói forgalom, stb.). A hazai kutatásokban is elterjedt ez a 

módszer, amely segítségével néhány magyar város vonzáskörzetének vizsgálata11 is 

elkészült, például Egernek (Bodor – Pénzes 2012), Nyíregyházának (Beluszky 1974), 

Szolnoknak (Nagy R. 1988), Gyöngyösnek (Bujdosó 2009), Szekszárdnak (Fodor – Hajdú 

1985), Debrecennek (Papp 1981), és Győrnek (Hardi 2014), és Tiszafürednek (Vadász 

1981). Vannak speciális vonzáskörzetek, amelyek egy bizonyos szempontot figyelembe 

véve kerülnek lehatárolásra; ilyen a közlekedési (Szalkai 2010, Tóth – Nagy 2013), 

kereskedelmi (Győri 2010), ingázási (Erdősi 1985, Szabó P. 1998, Hardi 2005, Hardi – 

Lampl 2008, Hardi 2014), oktatási (Teperics 2005, Hardi 2007/a, 2007/b, Bán – Havellant 

2007, Kovács  – Sipos – Mucsi  – Mezősi 2010, 2012, Forray R. – Híves 2009, Forray R. – 

Kozma 2011, M. Császár Zs. – Wusching Á. T. 2014), gazdasági (Kozma 1998, Koppány 

– Kovács – Szabó 2014), munkaerő-piaci (Radvánszki – Sütő 2007, Sütő 2008, Pénzes – 

Molnár – Pálóczi 2014).  

Az alábbiakban (6. táblázat) foglaljuk össze az agglomeráció és a vonzáskörzet közti 

különbségeket: 

6. táblázat: Az agglomeráció és a vonzáskörzet jellemzőinek összefoglalása 

Agglomeráció Vonzáskörzet 

- meghatározott számú város, és népesség  

- gazdasági, infrastrukturális (nem csak 

földrajzi) koncentráció 
- az urbanizációs folyamatokon alapul 

- önszerveződő és organikus 

- egybeépült településtestből áll, területi 

összefonódás jellemzi 
- a települések között horizontális (és több 

irányú) kapcsolatok is vannak 

- jól működő formája a funkcionális 
várostérség 

- gyarapodó népesség jellemzi (az egész 

térséget) 

- egy vagy több funkció miatt a 

központhoz kapcsolható 

- nyomon követhető a fizikai mozgás a 
központ és a környező települések 

között (e mentén lehatárolható) 

- eszköze: az intézményrendszer és a 

gazdaság 
- nagyobb az agglomerációnál az 

átvonzás miatt  

- mérés: gravitációs modellel, vagy 
tapasztalati úton 

                                                                                                                                                                                         
 

újra megkísérelni az alkalmazást. Így az általunk választott módszerrel nem tudjuk összevetni a lehatárolás 
eredményeit.  
11 Ebben az esetben nem lett figyelembe véve a vizsgálat időbelisége, amely több esetben rekonstruktív 

módon építette fel a vonzáskörzet lehetséges történelmi vonásait.  
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- a lakásépítési tevékenység a központot 

körülvevő településeket jellemzi 

- az aktív népesség munkahelyeinek többsége 
a központban találhatók 

- mérés: több dinamikus és statikus mutatóval, 

feltételekkel, korlátokkal 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ahogy a feltételezéseink is utalnak rá; mindegyik funkció más területi kiterjedést mutathat, 

illetve az időbeli változás mérésének célja is ugyanezt kívánja, ezért szükséges a szűkebb 

agglomerációs kereteket tágítani, és egy nagyobb térségen (vagyis vonzáskörzeten) belül 

vizsgálódni. A vizsgálatban szereplő funkciók sokszínűsége is azt indokolja, hogy egy 

szélesebb településkörnyezetet vegyünk alapul. Ennek érdekében öt vonzáskörzet 

lehatárolása mellett döntöttünk. 

Úgy véljük, hogy a legoptimálisabb vonzáskörzet a munkaerő-piaci ingázáson alapuló 

(ahogy az utóbb feltüntetett tanulmányoknál is látható). Ennek oka az, hogy a 

foglalkoztatás is egy funkciója a városoknak, valamint a központi funkciók ellátásához 

szükséges munkaerőt is koncentrálja, ami a funkciók meglétére enged következtetni. 

További előnye a munkaerő-piaci vonzáskörzet lehatárolásának, hogy egzaktan 

határozható meg, jól mérhető, és valós kapcsolat mutatható ki a térségében lévő 

településekkel. Hardi (2015) kutatásában feltárja12 az ingázáson alapuló mobilitás 

lehetséges négy irányát: a hagyományos monocentrikus (városkörnyékről a központba), a 

policentrikus munkaerőcsere (a városkörnyék kiscentrumaiba is történik 

munkaerőáramlás), a policentrikus keresztirányú (városkörnyék települései között 

megvalósuló), illetve a policentrikus decentralizált (minden irányba történő) ingázást. A 

kutatás egyik eredménye, hogy – az észak-dunántúli térségben – ebben az összetett 

rendszerben látható vált a periferizálódás (amelyre jelen vizsgálat is mutathat példát). 

Megszaporodtak és erősebbé váltak a hierarchikus kapcsolatok a központok között, 

valamint a fejlett és fejletlen térségekre más mintázat a jellemző (Hardi 2015). Jelen 

kutatás szempontjából ezek az eredmények fontosak; ezen belül is a vizsgálat kizárólag a 

monocentrikus mintázatot veszi alapul a lehatárolásnál, és a fentebb leírt eredményekre is 

keresi választ (elérhetőség és az ingázás kérdése, valamint ebben az úthálózat szerepe).  

                                                             
 

12Burger et al. (2011) kutatása alapján  
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Kiemelt alapot jelent Radvánszki – Sütő (2007) munkája is, akik feltételezik, hogy a 

szolgáltatási keresletet jelentő tömeg valószínűleg vagy a lakóhelyén vagy a munkahelyet 

adó településen – esetleg a kettő között – fogja igénybe venni a helyi szolgáltatásokat. 

Ezáltal több funkciót lehet feltételezni az adott központban. Sütő (2008) alapos elemzést13 

készített a munkaerő-piaci vonzáskörzetekről, amely alapján kategorizálta a magyar 

nagyvárosokat aszerint, hogy milyen szempontból tekinthetőek funkcionális 

várostérségeknek. Ez alapján Győr, Pécs, Szeged, Miskolc és Debrecen „Nemzeti 

jelentőségű funkcionális nagyvárosi térség” önálló kategóriaként jelent meg. Ennek a 

csoportnak a kialakításában az alapot a hierarchiában elfoglalt helye jelentette; tehát a 

regionális pólusok a magyar településhálózaton belül játszott, Budapesttől nagy mértékben 

elmaradó hatósugarú, de mégis kiemelt jelentőségű hálózati szerepe indokolta a külön 

klaszterben való megjelenítésüket. Ehhez a munkaerő-piaci vonzáskörzet lehatároláson túl 

a KSH térségtípusait használta. Radvánszki – Sütő (2007) szerzőpáros mellett, Pénzes, 

Molnár és Pálóczi (2014) is kiemelte, hogy a „a foglalkoztatási központok és a környező 

települések között a legrendszeresebb és legtömegesebb személyi kapcsolatot a munkahelyi 

ingázás jelenti” (Pénzes – Molnár – Pálóczi 2014:475). A szerzők óvatosan kezelik a 

vonzáskörzet ilyen alapú lehatárolási módszertanának további mondanivalóját, hiszen 

véleményük szerint ez mindössze a foglalkoztatási kapcsolatok intenzitását jelenti, amely a 

foglalkoztatás-bővítési irányok meghatározásában játszik szerepet. A dolgozat 

szempontjából mindenképpen meghatározó jelentőségű a vizsgálatukban kapott eredmény, 

mely szerint a településközi kapcsolatok intenzívebbé váltak 2001 és 2011 között.  

A térbeli mobilitásnak két fajtája ismert: a lakóhely-változtatás (vándorlás) és ingázás 

(lakóhely és munkahely között közigazgatási határok átlépésével) (Fóti – Lakatos 2004). A 

város-vidék kapcsolatrendszer mérésére a legtöbb esetben a foglalkoztatottak napi ingázási 

adatait használják (Faluvégi 2008). 

„Magyarországon 2011-ben minden harmadik foglalkoztatott, 1 millió 341 ezer fő a 

lakóhelyétől eltérő településen dolgozott, naponta ingázott.” (KSH 2016:3). A 7. 

táblázatban bemutatjuk ennek részleteit a regionális központok esetében. 

                                                             
 

13 amely az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálatainak elkészítéséhez járult 

hozzá 
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7. táblázat: A foglalkoztatottak ingázásának mértéke regionális központ esetén, 2011 

Regionális 

központ 

Eljáró a 

helyben 

lakó 

Bejáró a 

helyben 

dolgozó 

Helyben 

dolgozó a 

helyben lakó 

Saját megyéből 

bejáró az összes 

bejáró 

Más 

megyéből 

bejáró a 

bejáró 

 százalékában (%) 

Győr 12,0 37,6 141,0 82,3 17,7 

Pécs 8,9 25,2 121,8 92,7 7,3 

Debrecen 9,2 22,2 116,6 85,7 14,3 

Szeged 9,5 21,1 114,6 87,8 12,2 

Miskolc 12,1 31,8 128,8 96,3 3,7 

Forrás: KSH 2015/b:38 

Az egyértelműen látszik, hogy mind az öt regionális központ munkaerő-nyereségre tett 

szert. A legnagyobb munkaerővonzó-képességgel Győr (+41%) rendelkezik, míg ezt 

követi Miskolc 28,8%-kal. Ezt azért tartjuk fontosnak bemutatni, mert az általunk 

meghatározott vonzáskörzetek esetében is fontos szerepet játszik a központ munkaerő-

vonzó képessége.  
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2. A REGIONÁLIS KÖZPONTOK ÉS VONZÁSKÖRZETÜK 

FUNKCIÓI – A VIZSGÁLAT 

 

A vizsgálat az öt regionális központ szerepkörének meghatározására irányul, valamint 

azokra az folyamatokra, amelyek hatást gyakorolnak a vonzáskörzetekre. A vizsgálat 

elsősorban kvantitatív elemzési eszközökre támaszkodik, alapvetően statisztikai adatok 

másodelemzésével, dinamikus és retrospektív megközelítésben. A munkadefiníciók 

kialakításához, mérési eszközök pontosításához, relevanciájuk biztosításához kvalitatív 

vizsgálati eszközök nyújtanak támogatást, amelybe beleértjük a tartalomelemzést, illetve az 

irodalmi adatok felhasználását. Az elemzés szemléletmódja a vizsgált problémakör 

sajátosságainak megfelelően komplex, amely megkívánja egyrészt bizonyos társadalmi 

tértudományok gyakorlatában bevett összetett indikátorok használatát, másrészt pedig újak 

kialakítását. 

A vizsgálat két témára fókuszál. Az első rész a központok funkciókoncentrációját, és annak 

időbeli változásának összefüggéseit tartalmazza (kompozit-dekompozit mutatóval); a 

második szakaszban a vonzáskörzetekre, illetve azok központtal feltárható kapcsolatára 

koncentrálva történik a területi összefüggések vizsgálata (komplex mutató segítségével). 

2.1. A regionális központok funkciói 

2.1.1. A vizsgálat lépései 

A regionális központok szerepkörének alakulását, valamint a vonzáskörzetek vizsgálatát 

két elkülönített elemzési eljárásban végezzük. Ennek alapvetően két oka van: 

1. A releváns/felhasználható indikátorok köre: Míg a központok funkcióinak 

vizsgálata esetében elsődlegesen az erőforrások koncentrációját kell vizsgálnunk, 

addig a vonzáskörzetekben megfigyelhető folyamatok elsősorban a központ-

vonzáskörzet – dominánsan a központ által meghatározott – közötti kapcsolaton 

alapulnak, tehát a koncentráció helyett a vonzás jellemzőire kell a fő hangsúlyt 

fektetnünk. 

2. A vizsgálati egységek száma, jellege: A vizsgált települések számának eltérő 

nagyságrendje különböző megközelítésmódokat tesz szükségessé a mérőeszközök 
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kialakításánál. Mivel a vonzáskörzetekbe tartozó települések száma megfelelően 

nagy, ezért a különböző funkciók tekintetében megfigyelhető kapcsolatok, 

elmozdulások vizsgálatához egységesen súlyozott komplex mutatók alkalmazhatók. 

Az öt vizsgált regionális központ esetében azonban ilyen mutatók kevésbé 

alkalmazhatók. Egyrészt az alacsony elemszám miatt mind az eltérések, mind pedig 

az elmozdulások nehezen követhetők, másrészt ebben az esetben kiemelt figyelmet 

kell fordítanunk a jellegbeli eltérésekre, a központok fejlődésének egyedi vonásaira. 

Ennek következtében a központok vonatkozásában dinamikus súlyokkal rendelkező 

kompozit indikátorokat alakítottunk ki, „külső” elemzési egységeket – a megyei 

jogú városokat – bevonva a számításokba. 

A két – a központokra és vonzáskörzeteikre vonatkozó – elemzés részben 

összekapcsolható, megfeleltethető egymásnak, a vizsgált folyamatok egymás relációjában 

is követhetők. 

 

Elméleti és módszertani kiindulópontok 

Ahogy a központokra és vonzáskörzeteikre vonatkozó eltérő elemzési logika okainak 

bemutatása során már említésre került, a központok szerepköreinek vizsgálata során 

kompozit mutatók kialakítására törekedtünk. Az ilyen típusú indikátorok lehetőséget adnak 

arra, hogy több dimenzióban megragadható jelenségeket, folyamatokat vizsgáljunk. 

A kompozit indikátorok alkalmazása egyre elterjedtebbnek tekinthető mind az országokra, 

mind pedig a szubnacionális területi egységekre, illetve településekre vonatkozó rangsorok 

kialakításában. Az ilyen típusú indikátorok alkalmazása széles tematikus horizontot – 

versenyképesség, társadalmi-gazdasági fejlettség, környezeti állapot, humán tőke stb. – fed 

le, több százra tehető a nemzetközi gyakorlatban elterjedt, azonos módszerrel és 

adattartalommal kialakított kompozit indikátorok száma14 (Bandura 2005; UNDP 2008).    

                                                             
 

14 Néhány példa a leginkább elterjedt és legszélesebb körben ismert kompozit indikátorokra: Human 
Development Index (HDI), Environmental Sustainibility Index (ESI), World Income Inequality Index (WIIE, 

Gini-index), Composite Leading Indicator (CLI), Technology Achievement Index (TAI), Global 

Competitiveness Index (GCI) 



  

77 

 

A kompozit indikátorok általánosságban, technikai értelemben véve különböző változók 

matematikai kombinációi vagy aggregációi. Amennyiben konceptuálisan akarjuk definiálni 

őket, olyan részindikátorok összetételéről beszélünk, amelyek tiszta formában nem 

rendelkeznek közös mértékegységgel, illetve súlyozásukra nincs egyértelmű lehetőség. A 

kompozit indikátorok általában többdimenziós jelenségeket mérnek. A kompozit mutatók 

kialakításával és alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb pozitívumok és negatívumok (8. 

táblázat) az alábbiakban foglalhatók össze:  

8. táblázat: A kompozit indikátorok előnyei és hátrányai 

Előny Hátrány 

Alkalmas komplex jelenségek és folyamatok 
összegzett vizsgálatára. 

Rosszul kiválasztott, illetve rossz minőségű 
adatok esetén félrevezető lehet. 

Egyszerűbben interpretálható, mint a külön 

vizsgált egyedi mutatók. 

Leegyszerűsítő következtetésekre vezethet. 

Alkalmas az időbeli változások azonos keretben 
való összehasonlítására, a dinamikus elemzésre. 

A nehezen megfogható, mérhető jellemzők 
kihagyása hibás alkalmazáshoz vezethet. 

Redukálja az indikátorok mennyiségét, a 

belőlük nyerhető információ jelentős hányadát 
megtartva. 

Az adatok összetétele és súlyozása vitatható 

lehet. 

Alkalmazásával megközelíthető az 

információmennyiség és a méretbeli korlátok 

optimuma. 

Az indikátor kialakításának számos lépésénél 

(súlyozás, hiányzó adatok kezelése stb.) túlzott 

szerepet kaphat a szubjektív kutatói értékítélet  

Jól interpretálható szakemberek és laikusok 

számára egyaránt. 

 

Az aggregált információk segítségével 

egyszerűvé válik a vizsgálati egységek 
rangsorolása 

 

Forrás: Sharpe (2004), Nardo et al. (2005), OECD (2008) alapján saját szerkesztés 

A fentiek értelmében az indikátorok összeállítása során kiemelten tekintettel kell lennünk a 

potenciális hibák kiküszöbölésére. Ennek érdekében az adatok kiválasztása során kevés 

kompromisszumra van lehetőség a hiányzó adatok, nem teljes idősorok, illetve nem 

egyértelmű helyettesíthetőség esetében. Egy kompozit indikátor értékét elsősorban annak 

alkalmazhatósága, illetve a vizsgált problémához való pontos illeszkedése adja meg, tehát 

ezeket a faktorokat kell elsődlegesen szem előtt tartanunk a mutatók kialakítása során. 

Az indikátorképzés logikája 

A különböző funkciók vizsgálatára szolgáló kompozit indikátorok kialakítása azonos 

logika mentén zajlik. Az alábbiakban általánosságban bemutatjuk ennek lépéseit, illetve a 

kapcsolódó módszerek hátterét. Az egyes funkciók elemzése során már csak az elsődleges 
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technikai tartalmak – felhasznált alapváltozók, részdimenziók meghatározása, 

adatminőség, változókapcsolatok – leírása fog szerepelni. 

A vizsgálat alapjául szolgáló adatbázisok kialakítását megelőzően két fontos dolog kapcsán 

kell döntést hoznunk. Egyrészt abban a tekintetben, hogy milyen legyen az indikátorok 

belső felépítése, másrészt pedig arról kell döntenünk, hogy milyen elemzési módszert 

alkalmazunk. 

A struktúra tekintetében a legfontosabb kérdés az, hogy az egy-egy funkcióra vonatkozó 

kompozit indikátor kialakítása egy, vagy több lépésben történjen-e. Vizsgálatunk esetében 

utóbbi a célra vezető, tekintve egyrészt azt, hogy az elemzett funkciók elméletben is 

többdimenziós jelenségek, másrészt pedig azt, hogy célunk elsősorban a regionális 

központok szerepkörének jellemzése. Amennyiben a kompozit mutatók kialakítását két 

lépésben végezzük, az indikátorok meghatározható és elkülöníthető részindexekből állnak, 

amelyek egyenként több alapváltozót tartalmaznak. A 7. ábra sematikusan bemutatja az 

egy- és kétlépéses indikátorképzés logikáját. 

7. ábra: Kompozit indikátor kialakítása egy és két lépésben 

 
Forrás: Saját szerkesztés  
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A két lépésben folytatott – részindexeket alkalmazó – indikátorképzés illeszkedik az 

elméleti koncepcióhoz. Az általunk vizsgált funkciók esetében ugyanis jól elkülöníthetők 

az eltérő jellegű elemek (gazdaság – erőforrások megléte, koncentráció, teljesítmény, 

specializáció; foglalkoztatás – vonzási potenciál, összetétel; társadalom – struktúra, 

életminőség, humán erőforrás). Azzal, hogy részindexeket alkalmazunk a kompozit 

mutatókban, egyrészt vissza tudunk vonatkoztatni a funkciókkal kapcsolatos elméleti 

jellegű megállapításainkra, másrészt pedig segítségükkel lehetséges a végső mutatók 

dekompozíciója, ezen keresztül annak vizsgálata, hogy ezek a részdimenziók milyen 

szerepet játszanak egy adott központ szerepköreit tekintve, illetve milyen időbeli 

elmozdulásokat tapasztalhatunk a funkciók konstrukciójában. Ezen felül a kezelhető és 

összetartozó alapokból kialakított részindexekről sokkal világosabban meg lehet mondani, 

hogy tényleg azt mérjük, amit elméletben megfogalmaztunk. Ez nemcsak átláthatóbbá és 

érvényesebbé teszi a folyamatot, hanem az elemzésben is plusz lehetőségeket nyújt. 

A másik fontos kérdés, amiről előzetesen dönteni kell, a mutató kialakításának az 

elemzésre vonatkoztatható módszere. Ennek során mérlegelnünk kell azt, hogy az 

aggregáció mely eljárását alkalmazzuk, illetve miként kezeljük az összehasonlíthatóság 

feltételeit. Tekintve azt, hogy valós vizsgálati egységeink száma alacsony, a vizsgált 

funkciókat többdimenziós indikátorokkal közelítjük meg, illetve az időbeli dinamikát is 

vizsgálni szeretnénk, a leggyakrabban alkalmazott, dimenziócsökkentő eljárásokon – 

faktoranalízis, főkomponens-elemzés – alapuló indikátorképzést és elemzést elvetettük, 

azok korlátozott alkalmazhatósága miatt. Az indikátorok kialakításához a data 

envelopment analysis (DEA) módszerét választottuk, amely alkalmas arra, hogy 

összehasonlítsuk a vizsgált regionális központok funkcióit oly módon, hogy benchmark-

értékekhez hasonlítjuk őket, ezáltal egységes keretben tudjuk kezelni a különböző 

időpontokra vonatkozó adatokat. 

A data envelopment analysis olyan lineáris programozási eljárás, amelynek alapvető 

megközelítésmódja, hogy a vizsgálati egységek teljesítményét input és output tényezők 

összevetésén keresztül mérje, az indexek kialakításában viszont a középértékek helyett 

határfelületeket vesz alapul (Cooper – Seiford – Zhu 2011). A módszer első alkalmazása és 

leírása négy évtizedes múltra tekint vissza (Charnes et al. 1978), eredetileg a gazdasági 

szervezetek relatív termelési hatékonyságának vizsgálatát tűzve ki célként. Az input-output 

modell alapvetően a súlyozott outputok és inputok hányadosával írta le a hatékonyságot. A 

módszer a későbbiekben túllépett a mikroökonómiai kereteken, a regionális 
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tudományokban való első alkalmazása William Macmillan nevéhez fűződik, aki a kínai 

nagyvárosok gazdasági teljesítményét vizsgálta a DEA segítségével (Macmillan, 1986). Az 

azóta eltelt időszakban elterjedtté vált a módszer alkalmazása a regionális kutatásokban. A 

vizsgálatok fókuszában változatos problémakörök állnak, kiemelhetők ezek közül a 

gazdasági teljesítmény, illetve növekedés (Charnes et al. 1989; Sueyoshi 1992; Bannister – 

Stolp 1995; Seiford – Zhu 1998; Rao – Coelli 1998; Escaith 2006; Skare – Rabar 2016), a 

társadalmi-gazdasági fejlettség regionális aspektusai (Hashimoto – Ishikawa 1993; 

Athanassopoulos – Karkazis 1997; Martic – Savic 2000; Atan et al. 2004; Dzemydaite – 

Galiniene 2013; Poldaru – Roots 2014), az infrastrukturális rendszerek hatékonysága 

(Barnum et al. 2007; Terzi – Pierini 2015; Juni – Adams 2016) illetve a fejlesztési források 

felhasználásának hatékonysága (Malhotra – Malhotra 2006; Gomez-Garcia et al. 2011; 

Gardijan – Kristo 2017). 

Saját vizsgálatunk célja az volt, hogy olyan kompozit indikátorokat hozzunk létre, amelyek 

egyrészt reflektálnak a vizsgált városok funkcióihoz kapcsolódó erőforrások birtoklására, 

másrészt pedig bemutassák azt, hogy az elemzett funkciók – gazdaság, foglalkoztatás, 

társadalom – esetében milyen súllyal szerepelnek az ezeket meghatározó tényezők. Ennek 

érdekében a kompozit mutatók kialakításának olyan módszerét választottuk, amely nem az 

input és output tényezők közötti kapcsolatot írja le, hanem egységesen outputként kezeli az 

indikátort képező változókat. Ez megoldható oly módon, hogy az inputtényezők között egy 

proxy változót szerepeltetünk, amelynek értéke minden vizsgálati egységet tekintve 

ugyanakkora. A kompozit indikátorok kialakításával kapcsolatos másik fontos kérdés a 

súlyozás technikája. Ebben az esetben azt a módszert választottuk, hogy a súlytényezők 

egyrészt endogén jellegűek – a vizsgált adatokból származók – legyenek, másrészt pedig 

lehetőség nyíljon a vizsgálati egységek tekintetében eltérő súlyozásra. Ennek érdekében az 

indikátorokhoz kapcsolódó súlytényezők kialakításához a benefit of the doubt típusú 

súlyozást választottuk (Melyn – Moesen 1991; Cherchye et. al 2007). Az aggregáció és a 

súlyozás folyamatának leírása részletesen a következő, az indikátorok technikai 

kialakításáról szóló részben található. 

Az indikátorképzés és elemzés folyamata 

A következőkben általánosságban bemutatjuk azokat a lépéseket, amelyek során 

kialakítottuk a különböző funkciókhoz tartozó kompozit indikátorokat, illetve azokat az 

eljárásokat, amelyek segítségével értelmeztük, illetve összehasonlítottuk az eredményeket. 
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Kiindulópontok, illeszkedés a kutatási kérdésekhez 

A kompozit indikátorok kialakításának során első lépésben az érvényesség és 

megbízhatóság szempontjait kellett szem előtt tartanunk. Ez alapvetően azt jelenti, hogy az 

indikátort alkotó változók, illetve részindexek pontosan illeszkednek az adott funkciók 

általunk meghatározott tartalmához, tehát azt mérjük, amit elméletben meghatároztunk, 

illetve vizsgálati eszközünk illeszkedik a kutatási kérdésekhez. Ennek érdekében két fontos 

lépést kellett megtennünk: 

3. A változók alcsoportjainak meghatározása. Ahogy már a fentiekben is említésre 

került, a vizsgált funkciók többdimenziós jelenségként foghatók fel, így 

amennyiben a mérésre szolgáló indikátorok tartalmát egyeztetni szeretnénk az 

elméleti koncepcióval, olyan részindexek kialakítására van szükség, amelyek 

egyenként több változót tartalmaznak. A részindexek változói a vizsgált funkció 

egy-egy aspektusára reflektálnak. A részindexek tekintetében nem feltétel az, hogy 

egymástól függetlenek legyenek, mert ha függetlenek lennének, akkor egy 

eljárásból származnak, ezáltal nem összevethetők (a faktorok egymás zárják ki). A 

kialakított alcsoportok a relatív súlyok meghatározásának alapjául is szolgálnak. 

4. A változók kiválasztási kritériumainak azonosítása. Ebben a lépésben kell döntést 

hoznunk arról, hogy melyek azok a feltételek, amelyeknek teljesítése szükséges 

ahhoz, hogy egy adott változó alkotóeleme legyen a kompozit indikátornak. A 

kritériumok egyrészt a vizsgált jelenséghez való logikai igazodáson, másrészt pedig 

technikai, elsősorban adatminőségi tényezőkön alapulnak. Kritérium a 

multikollinearitás kizárása, amely torzítaná a modellt, így a magyarázóváltozók 

kiválasztása előtt azok vizsgálata történik meg (ennek a feltételnek megfelelő 

változók kerültek be az adatbázisba) 

A fent ismertetett lépések elvégzését követően definiálni tudjuk a részdimenziók 

mibenlétét, felépítve ezáltal a kompozit mutató előzetes struktúráját. 

Indikátorok kiválasztása 

A struktúra kialakítását követően van lehetőségünk arra, hogy kiválasszuk a kompozit 

mutatót felépítő alapváltozókat. Ebben az esetben elkerülhetetlen bizonyos 

kompromisszumok megkötése, annak tekintetében, hogy az elérhető, felhasználható adatok 

köre, minősége sok esetben nem felel meg teljesen az előzetes elvárásainknak. A jelen 
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vizsgálathoz kialakítandó kompozit mutatók felépítése során is találkoztunk olyan 

korlátozó tényezőkkel, hogy egy-egy esetben nagyon korlátozott volt a probléma 

szempontjából releváns, vagy definitív adatok köre. Ez főként az idősorok kialakításában 

okozott problémát. Ez egyértelmű volt a gazdasági indikátor esetében, ahol a kompozit 

mutató kialakítása csak az 1990 utáni időszakra volt lehetséges, mivel a mutatók túlnyomó 

többsége a piaci viszonyok meglétét, működését igényli. Több esetben felmerülő probléma 

volt a csak tíz éves ciklusokban rendelkezésre álló – népszámlálási – adatok helyettesítése 

a felező, öt éves ciklusokban. Minden esetben sikerült olyan helyettesítő mutatót 

alkalmazni, amely tartalmilag az eredetivel azonosítható, illetve az elvégzett próbák – 

korreláció, érzékenységvizsgálat – alapján minőségileg is megfelelő volt. 

Ugyancsak ebben a lépésben kellett döntést hozni arról, hogy a kiinduló nyers adatok 

fajlagosítása milyen elvek alapján történjen, illetve ezeket a műveleteket el is végeztük. A 

viszonyítási bázisok kiválasztásának tekintetében fontos kritérium volt, hogy a változók ne 

csak tartalmuk, hanem típusuk esetében is alkalmazkodjanak a definíciókhoz (pl. 

vállalkozási teljesítményadatok esetében a viszonyítási alapot ne a település lakossága, 

hanem az adott vállalkozások alkalmazottai képezzék, az életminőség adatai esetében a 

releváns populációkra vonatkoztassunk stb.). 

Az indikátorok kiválasztásával és fajlagosításával felépítettük azt a kiinduló adatbázist, 

amely az indikátorok kialakításának alapjául szolgál. 

Hiányzó adatok kezelése 

Az indikátorképzés során a hiányzó adatok jelentős torzításokat okozhatnak, ezért a 

megfelelő imputálási módszerek kiválasztásával teljessé kell tenni az adatbázist. Az 

általunk képzett indikátorok esetében komolyabb probléma nem merült fel ebben a 

tekintetben, vizsgálati egységek szintjén megjelenő adathiány nem volt, tehát teljes 

adatbázissal dolgozhattunk. 

Az alapmutatók struktúrájának vizsgálata 

A változók indikátorképzésre való alkalmasságának vizsgálatára két dimenzió mentén 

végzetünk többváltozós elemzéseket. Egyrészt az indikátorok oldaláról, amelynek során azt 

vizsgáltuk, hogy az alcsoportok struktúrája helyesen került-e meghatározásra, másrészt 

pedig azt, hogy az adatok belső konzisztenciája megfelelő-e. Az első esetben 

főkomponens-analíziseket végeztünk az egyes részindexekhez tartozó változók 
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bevonásával, a konzisztencia vizsgálatára pedig megbízhatósági próbákat (Cronbach-alfa) 

végeztünk. A struktúravizsgálatot az elemzési egységek kiterjesztett körének – a 23 megyei 

jogú város – oldaláról is elvégeztük, hierarchikus klaszterelemzés segítségével. 

Az adatok normalizációja 

Mivel a felhasznált változók esetében eltérő mértékegységekkel, mérési technikákkal 

találkozhatunk, ezért az adatjellemzők figyelembe vételével ki kellett választanunk azt az 

eljárást, amelynek segítségével a változókat hasonló skálákra transzformáljuk, ez alapján 

összevethetővé tesszük őket. Az ilyen jellegű transzformációnak számos módszere van 

(rangsorolás, standardizálás, referenciaértékhez való viszonyítás, normalizálás, 

küszöbértékhez viszonyítás, kategorikus skálatranszformáció), ezek közül az 

adatjellemzők, és a kompozit indikátorok aggregációs technikája szempontjából a 

normalizációt választottuk, a változótulajdonságok figyelembe vételével döntve arról, hogy 

az alábbiakban bemutatottak közül melyik technikát alkalmazzuk. 

A range normalizáció eljárása a következő: 

𝐼𝑞𝑐
𝑡 =

𝑥𝑞𝑐
𝑡 −  𝑚𝑖𝑛𝑐(𝑥𝑞

𝑡 )

𝑚𝑎𝑥𝑐(𝑥𝑞
𝑡 ) − 𝑚𝑖𝑛𝑐(𝑥𝑞

𝑡 ) 
 

ahol x jelenti az adott városra vonatkozó értéket. A mutató értéke 0 és 1 közé eshet. A 0-

max normalizáció eljárása a következőképpen alakul: 

𝐼𝑞𝑐
𝑡 =

𝑥𝑞𝑐
𝑡

𝑚𝑎𝑥𝑐(𝑥𝑞
𝑡 )

 

Az első esetben tehát a tapasztalati értékek mentén kialakult tartományt „osztjuk fel”, a 

második esetben pedig a legmagasabb tapasztalati érték 0-tól való távolságát vesszük 

alapul. 

Ebben a lépésben a normalizáción túl meg kellett vizsgálnunk az alapváltozók eloszlási 

tendenciáit is, hogy szükség esetén helyettesítsük az outliereket, illetve transzformájuk a 

jelentős ferdeséget mutató változókat, de nem találtunk ilyen eseteket. 

A normalizáció elvégzésével rendelkezésünkre állt az az adatbázis, amely lehetővé tette a 

kompozit indikátorok kialakítását a data envelopment analysis segítségével. 
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Aggregáció és súlyozás 

Az adatok súlyozásának tekintetében a legfontosabb kérdés az alkalmazható módszer 

kiválasztása volt. Tekintve azt, hogy egyrészt kevés a vizsgálati egységünk, másrészt pedig 

többdimenziós koncepcióval és idősorokkal dolgozunk, ezért az ilyen esetekben 

leggyakrabban alkalmazott dimenziócsökkentő eljárásokat - főkomponens, faktorelemzés – 

kevésbé tartottuk alkalmasnak az indexkészítéshez (ahogy a komplex mutatóképzésnél 

sem). Tekintve azt, hogy a gazdasági funkciót részben teljesítményként is kezeljük, ezért a 

relatív teljesítményt több dimenzióban mérő benchmark-eljárásokat tekinthetjük a 

leginkább alkalmasnak.  

Ezen eljárások közül – ahogy az előző fejezetben részletesebben leírásra került – a data 

envelopment analysis (DEA) módszerét választottuk. Alkalmazási módja többféle lehet, 

elsődleges előnye, hogy többváltozós input-output kapcsolatokat tud kezelni. Jelen 

vizsgálat esetében nem cél az alapmutatók szerepének meghatározása, tehát a 

mutatókészítés „egyoldalúnak” tekinthető; a DEA segítségével ez is elvégezhető. 

A módszer lényege az, hogy olyan határértékhez viszonyítja a megfigyelt adatokat, 

amelyek több megfigyelési egység tapasztalati értékeihez kapcsolódhatnak. Sematikusan 

az alábbiakban ábrázolható (8.ábra) a koncepció (kétdimenziós mutatót használunk az 

áttekinthetőség kedvéért, a gazdasági mutató koncentrációs alindexének kiskereskedelmi 

egységekre és társas vállalkozások számára vonatkozó mutatójával). 

8. ábra: Az eljárás sematikus modellje két változót tartalmazó alindex esetében 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Az ábrán láthatóak a határértékeket képviselő városok, a piros összekötő vonal az a 

határfelület, amihez a többi város távolságát viszonyítva (kék vonalak) megadhatjuk az 

egyedi pontszámokat. Több dimenzió (több bevont alapváltozó) esetében az eljárás hasonló 

módon működik. Két változóra egyszerűen az alábbi képlettel írható le a módszer: 

𝑤1𝑑𝐼1𝑑 + 𝑤2𝑑 𝐼2𝑑

𝑤1𝑑𝐼1𝑑
∗ +  𝑤1𝑑 𝐼1𝑑

∗  

ahol I a megfigyelt, I* pedig a határérték. 

Az egy vizsgálati egységre (városra) vonatkozó indexpontszám, tehát 

hányadosként/arányszámként fogható fel. Az érték 0 és 1 közé eshet; a grafikus ábrázolásra 

visszavonatkoztatva a maximum értéket az origó és a határfelület távolsága jelenti, az origó  

és az adott város közötti távolságot kell ehhez viszonyítani. A mutatók ilyen módon való 

kialakításának három alapfeltétele van: 

- pozitívan definiált skálák használata minden alapmutató esetében: csak olyan 

változókkal működik az indexképzés, ahol a magasabb érték kedvezőbb pozíciót 

jelöl (pl. a munkanélküliségi ráta esetében transzformálni kell a skálát az 

indexkészítéshez). 

- az index nem diszkriminálhat egyetlen olyan egységet sem, amely valamelyik 

alapváltozó tekintetében a legjobb teljesítményt nyújtja. Ez azt jelenti, hogy minden 

„listavezető” egység a határfelületen helyezkedik el, és 1 lesz az adott indexhez 

tartozó értéke. A diagramon ábrázolt példán látható, hogy a két listavezető 

Békéscsaba és Érd, a két város a két változóból álló kompozit mutató tekintetében a 

legmagasabb értéket kapja. 

- a legjobban teljesítő egységek lineáris kombinációja kizáró jellegű: a határfelületnél 

nagyobb távolságra (azon „kívül”) nem helyezkedhet el vizsgálati egység; illetve a 

határfelületnek konvexnek kell lennie (a példában is látható, hogy van egy város – 

Szekszárd – amelynek a pozíciója a két listavezető által meghatározott területen 

kívülre esik, így a határfelület kialakításában is szerepet kap, valamint ugyanúgy 1 

értéket kap az index tekintetében, ahogy a két listavezető). 

A DEA eljárás segítségével kialakított részindexek aggregációjából képezhető a gazdasági 

funkcióra vonatkozó kompozit mutató. Azonban már az első lépésben is felmerül a 
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súlyozás kérdése (a sematikus DEA képletben a w az adott változóhoz tartozó súlytényezőt 

reprezentálja). A súlyozással kapcsolatban az első felmerülő kérdés az, hogy uniformizált, 

vagy egyedi súlytényezőket alkalmazunk-e. Jelen esetben azért tartjuk utóbbit 

alkalmasabbnak, mivel a szerepkör sajátosságaira és összetételére is kíváncsiak vagyunk, 

nemcsak egyfajta tisztán mennyiségi kritériumokon alapuló klasszifikációt kívánunk 

végezni. Az egyedi súlyok alkalmazása ebben az esetben oly módon működik, hogy 

minden vizsgálati egység esetében azt az optimumot keresi, amely az adott város relatív 

pozícióját maximalizálja, tehát a súly alkalmazása nélkül, vagy más súlytényezővel a város 

minden esetben kedvezőtlenebb értéket mutatna. Erre a célra a benefit of the doubt 

súlyozási eljárást alkalmazzuk, amely ugyancsak hányadosként adja meg a benchmarkhoz 

viszonyított pozíciót az alábbi logika alapján: 

𝐶𝐼𝑐 =  
∑ 𝐼𝑞𝑐

𝑀
𝑐=1 𝑤𝑞𝑐

∑ 𝐼𝑞𝑐
∗𝑀

𝑐=1 𝑤𝑞𝑐

 

 ahol a c városra vonatkozó CI kompozit indikátor q alapmutató normalizált értéke c 

városra (I), a nevezőben pedig a benchmark érték (I*) található.  

A benchmark ebben az esetben egy olyan hipotetikus elemzési egység, amely az összesített 

teljesítmény maximumát mutatja a súlyozott átlag figyelembevételével. Az így kialakuló 

egyedi súlyok esetében nem változónkénti korlátokat alkalmazunk, hanem egységes 

súlyösszegeket, ami azt jelenti, hogy az egy városra vonatkozó súlytényezők összege 1. Ez 

a módszer többletinformációt nyújt annak tekintetében, hogy az egyes változók 

indexképzésben való szerepét pontosan lehessen vizsgálni városonként. 

Láthatjuk, hogy a kompozitok hányadosként levezetett értékei minden esetben (a 

leadereket leszámítva) magasabbak, mint a súlyozatlan hányadosok. A 23 megyei jogú 

város alapul vétele az indexképzéshez mind a maximalizációra, mind pedig a benchmarkok 

kialakítására megadja a lehetőséget. 

Az aggregáció és a súlyozás segítségével kialakultak azok a kompozit mutatók, 

amelyeknek vizsgálatán keresztül képet kapunk a vizsgált városok funkcióiról. 

Az indikátorok dekonstrukciója 

Az elkészült kompozit indikátorok nemcsak arra alkalmasak, hogy segítségükkel 

meghatározhassuk a vizsgált központok egymáshoz viszonyított pozícióját egy adott 
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funkció esetében, hanem arra is, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a mutatók felépítésében 

milyen szerepet játszanak az egyes tényezők, tényezőcsoportok. A dekonstrukció során 

tehát visszavonatkoztatunk a kompozit indikátorok alkotóelemeire, azt vizsgálva, hogy a 

különböző szerepkörök esetében miként térnek el a hangsúlyok városonként, illetve a 

különböző időpontokban. 

Az indikátorok közötti kapcsolatok vizsgálata 

A különböző vizsgált funkciókra vonatkozó kompozit indikátorok összevethetők egyrészt 

abból a szempontból, hogy milyen jelentőségük van egy adott központ teljes szerepkörének 

definiálásában, másrészt pedig egyben, az összes központra vonatkoztatva. Ugyancsak 

lehetőség nyílik arra, hogy a kompozit indikátorokat olyan külső kulcsváltozókkal vessük 

össze, amelyek jól illusztrálják a regionális központok társadalmi-gazdasági folyamatait.  
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A módszer alátámasztása komplex mutatóval 

A kompozit indikátorképzés logikáját támogatva – mintegy kontrollként – kialakítottunk 

komplex indexeket is, melynek eredményeit a vizsgálat első és utolsó éveinél tüntetünk fel. 

A módszer lényege (ahogy a vonzáskörzet vizsgálatnál látszik, illetve a kompozit indikátor 

kialakításánál is megtörtént) „range” normalizáción alapul. A komplex mutató kialakítása a 

következő lépések mentén történik: 

1. A kompozit indikátor alapváltozóit használva a következő képlettel normalizáltuk 

a mutatókat: 

𝐼𝑞𝑐
𝑡 =

𝑥𝑞𝑐
𝑡 −  𝑚𝑖𝑛𝑐(𝑥𝑞

𝑡 )

𝑚𝑎𝑥𝑐(𝑥𝑞
𝑡 ) − 𝑚𝑖𝑛𝑐(𝑥𝑞

𝑡 ) 
 

2. A mutatók az általunk meghatározott dimenziók mentén összeadásra kerültek 

3. A dimenziók (újra) normalizálása történt meg (ez a dekompozíció alapjául is 

szolgált) 

4. Majd az újonnan normalizált dimenziókat adtuk össze, amely már a funkció 

főpontszámát jelenti 

5. Ezt a főpontszámot viszonyítottuk a 23 megyei jogú város átlagos főpontszámához 

Az eredmények az alábbiakban foglalhatók össze.  

9. ábra: A gazdasági funkció eredményei a két módszerrel, 2015. évi adatokkal 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az 9. ábrán (és a többin is) piros színnel jelöltük a regionális központokat. A DEA 

módszerrel (x tengely) jobban kimutatható az az eredmény (lásd később), mely szerint a 

regionális központok többsége inkább a megyei jogú városok gazdasági teljesítményével 

konvergál. Az is látszik, hogy sokkal nagyobb a szórás (a komplexnél kétszer nagyobb, 

mint a kompozitnál), illetve az egyedi eredmények is kétszereződnek (pl. DEA ráta 

Győrnél 100%, míg a komplex 204%).  

10. ábra: A foglalkoztatási funkció eredményei a két módszerrel, 2015. évi adatokkal 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A foglalkoztatási funkció esetében (10. ábra) már nem egyértelmű a sorrend sem (látszik, 

hogy a két módszer esetében az első öt helyen ki is cserélődnek a városok, nem alakult ki 

lineáris rendszer). Ennek oka a változók tulajdonságában keresendő; súlyozás nélkül az 

ismérvek jellegükből adódóan máshogy viselkednek. Ebből arra következtethetünk, hogy 

egyrészt valamilyen súlyozás alkalmazása elkerülhetetlen, illetve a DEA (és a BOD súly) 

használata indokolt. 
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11. ábra: A társadalmi funkció eredményei a két módszerrel, 2015. évi adatokkal 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A társadalmi funkciót tekintve (12. ábra) is hasonlóak az eredmények, mint a gazdasági 

funkció vizsgálatánál; bár a 23 város sorrendje nem változik, az egyedi eredmények 

azonban másfél-kétszer olyan magas ráták is lehetnek (pl. DEA ráta 100%, míg a komplex 

170%).  

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a kompozit indikátor használatát indokoltnak 

tekintjük, hiszen az eredményeket egyértelműen megbízhatóbban alátámasztják (lásd a 

megyei jogú városok és a regionális központok viszonya), valamint a foglalkoztatási 

funkció változói külön megkívánják a módszer használatát. Mindemellett a funkciót alkotó 

dimenziók (3-3 a társadalmi, 4 a gazdasági esetében) összetételében is minden városnál 

felfedezhetők eltérések (ezt minden funkció elemzésekor külön ábrán jelezzük). 

A kompozit indikátor optimalizáción alapul, míg a komplex (range normalizációs) mutató 

középértékhez viszonyít. A kompozit esetében a viszonyítás több dimenziós, valamint ez a 

módszer újszerű (ellentétben egy normalizált indexszel), illetve van néhány olyan vizsgálat 

(fentebb hivatkozzuk), amely megpróbál ebbe az irányba mutatni (nem hatékonyság, nem 

teljesítmény, hanem terület). Egyik oldalon új, de egyben tesztelt is. 
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2.1.2. A regionális központok gazdasági funkciójának alakulása 

Az alábbiakban kerül bemutatásra a regionális központok gazdasági funkciójának 

összetétele, valamint azok a feltételezések, kérdések, amelyekre az eredményekkel választ 

adhatunk.  

Alapmutatók és részindexek 

A vizsgálati célt és a vizsgálati egységeket alapul véve négy dimenzió azonosítható a 

gazdasági funkció jelentéstartalma mögött, ezek az alábbiak: 

1. Gazdasági erőforrások rendelkezésre állása, összetétele: ez a dimenzió egyrészt 

azokra a környezeti tényezőkre reflektál, amelyek a helyi gazdaság specifikus 

szerkezetének alapját adják, másfelől azokra a nem anyagi tényezőkre, amelyek a 

specifikus szerkezet működésének érdekében mobilizálhatók.  

2. Az erőforrások és a tevékenység koncentrációja: elsősorban olyan tényezők, 

amelyek a legfontosabb szerepet játsszák a központ-státusz mögött, abban az 

értelemben, hogy itt a tevékenység (gazdasági szervezetek, szolgáltatások, 

foglalkoztatás) volumene a meghatározó. 

3. A helyi gazdaság működése: a gazdasági szervezetek teljesítményét jelenti 

elsősorban, egyrészt az erőforrások kihasználását, másrészt pedig a külső 

környezetre adott reakciókat tekintve. 

4. Speciális gazdasági és gazdasághoz kapcsolódó tevékenységek: a központi szerep 

„minőségi” oldala olyan termelési, szolgáltatási tevékenységek és gazdasági 

intézmények, amelyek jelenléte a nagyobb központokra jellemző. Ezek a 

specifikumok eltérőek lehetnek az egyes központok esetében. 

A négy dimenzióba kerülő változók egy-egy részindexet alkotnak, amelyek a végső 

lépésben felépítik a gazdasági funkcióhoz tartozó kompozit indikátort. Az alapváltozók 

kiválasztásánál elsősorban arra törekedtünk, hogy az adatok végigvihetők legyenek az öt 

éves ciklusokon, tehát vagy olyan mutatókat választottunk ki, amelyek esetében az 

adatszolgáltatás éves szintű, vagy pedig olyan népszámlálási adatokat, amelyekhez 

megbízható és érvényes helyettesítő mutatót tudtunk társítani a „felező” ciklusokban. 

Minden estben azonos évek adatait vettük alapul, egyetlen kivétel van, a foglalkoztatási 

potenciál mutatója, ahol 2001-es és 2011-es adat szerepel. Az adatsorok kezdő időpontja 
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1992, azért kellett ezt választanunk, mert a mutatók nagy hányadának alapjául szolgáló 

társasági adó adatbázisok ettől az évtől állnak rendelkezésre. A 9. táblázatban találhatók az 

indikátor kialakításához felhasznált mutatók leírása (a részletes leírást pedig az 1. melléklet 

tartalmazza). 

9. táblázat: A kompozit indikátor kialakításához felhasznált mutatók 

Mutató Jelleg Forrás 

Gazdasági erőforrások rendelkezésre állása, összetétele 

foglalkoztatási potenciál arány KSH NSZ, NAV TA 

települési adóerő-képesség15 fajlagos MÁK egyedi 

Az erőforrások és a tevékenységek koncentrációja 

a versenyszférában16 foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó 

száma 

fajlagos T-STAR, NAV TA 

társas vállalkozások 1000 lakosra jutó száma fajlagos T-STAR 

kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek 1000 

lakosra jutó száma 

fajlagos T-STAR 

az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozások társas 

vállalkozásokon belüli aránya 

arány T-STAR 

A helyi gazdaság működése 

bruttó hozzáadott érték fajlagos NAV TA, T-STAR 

export árbevétel arány NAV TA 

nettó árbevétel fajlagos NAV TA 

Speciális gazdasági és gazdasághoz kapcsolódó tevékenységek 

magasabb hozzáadott értéket termelő szolgáltatási 

tevékenységeket folytató vállalkozások aránya az összesen 

belül 

arány T-STAR 

magas foglalkoztatási státuszúak az összes foglalkoztatott 

százalékában17 

arány ONYF FEOR 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az alindexek tulajdonságai 

Az alapváltozók normalizálását követően megvizsgáltuk az azonos dimenzióba tartozó 

mutatók közötti kapcsolatokat. A változók közötti korrelációk alapján három alindex 

esetében szinte az összes időpontra vonatkozóan szignifikáns kapcsolatok állnak fenn, egy 

esetben, a koncentráció alindexénél tapasztalható az, hogy a páronkénti korrelációk több 

                                                             
 

15Számítás módja: (társasági adó alapját képező összeg * 0,014) / település lakónépessége; lásd 1. sz. 

melléklet 
16 társas és egyéni vállalkozások 
17 Az 1, 2, 3 FEOR főcsoportba tartozók aránya az összes foglalkoztatott százalékában: 
FEOR 1 – gazdasági, igazgatási, érek-képviseleti vezetők, törvényhozók 

FEOR 2 – felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 

FEOR 3 – egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 
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esetben gyengék, nem szignifikánsak. Összességében elmondható az is, hogy a kapcsolatok 

az 1990-es évek vonatkozásában gyengébbek és az idő előrehaladtával erősödnek. 

Az adatok belső konzisztenciáját alindexenként és időpontonként Cronbach-alfa teszt 

segítségével vizsgáltuk, az eredmények alapján elmondható, hogy az adatok minősége 

ebből a szempontból is megfelel az elemzés követelményeinek. 

A regionális központok pozíciói a gazdasági funkció alindexei alapján 

12. ábra: A regionális központok erőforrás alindexének alakulása 1992 és 2015 között 

(100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az erőforrások alindexe esetében az látható (12. ábra), hogy Győr kezdeti előnye az 1990-

es évek folyamán növekszik, az ezredfordulóra megközelítve, majd elérve a megyei jogú 

városok átlagértékének kétszeresét. Ez azt jelenti, hogy Győr a rendszerváltástól stabil 

anyagi erőforrásokat, valamint foglalkoztatási potenciált produkál, amelyet láthatóan az 

Audi 1996-ban meginduló termelése csak tovább erősített. Ezzel párhuzamosan a másik 

négy város esetében az ezredfordulóig visszaesés tapasztalható, majd ezt követően 

valamelyest szétválnak a pályák; míg Debrecen és Miskolc az ezredfordulót követően 

tartani, illetve némileg javítani tudja pozícióját a gazdasági erőforrások tekintetében, a 

megyei jogú városaink átlagához közelítve, addig Szeged és Pécs esetében főként 2010 

után jelentős visszaesés tapasztalható; az említett átlag alatt maradva. Az alapváltozók 

relatív értékeinek alakulása alapján az látható, hogy Pécs esetében drasztikus a visszaesés a 

települési adóerő-képesség tekintetében; ezt némileg kompenzálja csak, hogy munkaerő-

vonzásközponti szerepe relatíve erős marad. Tehát a rendszerváltást követően Debrecen és 

Miskolc stabilizálni tudta a gazdasági bevételeit, illetve a foglalkoztatási potenciált, viszont 
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Szeged és Pécs már kevésbé; ez a folyamat mindkét város esetében a külföldi befektetések 

hiányával, valamint a vonzáskörzetük fragmentáltságával (bár a kettő mégis különbözik, 

hiszen Pécs környéke láthatóan különösebb koncentráció nélkül szétesik, míg Szeged 

mellett valódi alcentrumok jelennek meg (pl. Hódmezővásárhely, Makó)) magyarázható. 

13. ábra: A regionális központok gazdasági koncentrációs alindexének alakulása 1992 és 

2015 között (100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A gazdasági koncentráció tekintetében (13. ábra) annyiban hasonló a helyzet, hogy Győr 

elszakadása az ezredfordulót követően nyilvánvaló, viszont a többi városhoz képest 

mutatkozó előny kisebb mértékű. Jól látszik, hogy az Audi megjelenése a térségbe vonzott 

más nagyvállalatokat, amely a versenyszféra egyértelmű fellendülését hozta magával 

(közel 60%-kal haladja meg a megyei jogú városok átlagát).  Ezen felül az tapasztalható, 

hogy Debrecen mellett Szeged képes viszonylag kedvező pozíciót tartani. Az előbbi ezt a 

jelentős gyógyszeriparának (TEVA) köszönheti, míg utóbbi esetében – is – ki kell emelni 

az egyetem foglalkoztató erejét, amely hatással van az alindex alakulására is. A relatíve 

kedvező helyzetből induló Miskolc és Pécs esetében jelentős a visszaesés. A két városra 

nem igazán jellemző az erős verseny-, és nagyvállalati szféra. Pécs ezen funkciója a 

vizsgált időszakban sosem volt húzóerő, „rosszabb” pozícióból is indult, mint Miskolc, és 

fokozatos visszaesés látható. Miskolc a nehéziparának felszámolása okozta mélyzuhanást 

az ezredfordulóig nem tudta megállítani, viszont utána a beruházások hatására (pl. Bosch) 

némileg stabilizálódni látszik a helyzet, de még így is alulról kapaszkodik a megyei jogú 

városok átlagához (ahogy Győr kivételével mindegyik regionális központ).  
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14. ábra: A regionális központok gazdasági teljesítmény alindexének alakulása 1992 és 

2015 között (100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az alapvetően a vállalkozások működését és eredményességét reprezentáló teljesítmény 

dimenzió tekintetében mutatkoznak meg a legjelentősebb különbségek a városok között 

(14. ábra). Itt egyrészt látható Győr kimagasló előnye – 2000 után a mutató a megyei jogú 

városok átlagpontszámának három és fél-négyszeresét teszi ki – illetve a többi város 

esetében markáns pozitív és negatív trendekkel találkozhatunk. A kivételt ez alól Debrecen 

képezi, a város mutatója csak kisebb mértékben ingadozott, alapvetően az átlag körül 

mozog, stabil gazdasági teljesítményt koncentrálva. Jelentős előrelépést mutat Miskolc, 

amely az előzőekben említett beruházásokra utal, míg romló tendencia mutatkozik Szeged 

és főként Pécs esetében. Ez a folyamat Szegednél a vonzáskörzettel összefüggő gazdasági 

teljesítmény „szétszóródással”, míg Pécs esetében az – előzőekben is látható – 

nagyvállalatok és bevételeinek hiányával magyarázható.  
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15. ábra: A regionális központok gazdasági specializációs alindexének alakulása 1992 és 

2015 között (100%=megyei jogú városok átlaga) 

 

A gazdasági specializáció indexe tekinthető javarészt egységesnek, a leginkább olyannak, 

ahol az öt központ teljesítménye nem tér el jelentősen egymástól. Ebben a mutatóban nem 

tapasztalható Győr kiugrása, sőt, a 2015-ös adatot figyelembe véve itt mutatkozik a 

legalacsonyabb érték. Az erőforrások és teljesítmény szempontjából gyengén teljesítő Pécs 

és szeged jellemezhető a legkedvezőbb mutatókkal és a leginkább egyenletes trendekkel a 

gazdasági specializáció tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások köre igazodni 

próbál a városok elsődleges gazdasági tevékenységeihez, és arra is reflektál, hogy milyen a 

központi szerepe. Győr esetében ez kevésbé mutatkozik meg, így elsősorban olyan 

szolgáltatások megléte a legjellemzőbb, amely összhangban van az autóiparral. Debrecen, 

Pécs és Szeged esetében pedig vélhetően a magas foglalkoztatási státusz dominanciája 

jelenik meg, hiszen mindhárom központ egyik – ha nem a legnagyobb – foglalkoztatója az 

egyetem. Miskolc hektikussága azt bizonyítja, hogy még „útkereső” városról van szó, nem 

igazán tudja mihez igazítani a szolgáltatások változatosságának palettáját.  

  

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

1992 1995 2000 2005 2010 2015

Debrecen Győr Miskolc Pécs Szeged



  

97 

 

A gazdasági funkció kompozit mutatójának alakulása és összetétele 

16. ábra: A regionális központok gazdasági funkciója 1992-ben 

 

 

Jelmagyarázat: 1 – erőforrás, 2 – koncentráció, 3 – teljesítmény, 4 – specializáció 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

17. ábra: A regionális központok gazdasági funkciója 2015-ben 

 

Jelmagyarázat: 1 – erőforrás, 2 – koncentráció, 3 – teljesítmény, 4 – specializáció 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

A négy dimenzióból kialakuló kompozit mutató (16. és17. ábra) esetében jól nyomon 

követhetők mind az eltérések, mind pedig az időbeli változások az öt központ esetében (a 
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2. melléklet tartalmazza a többi évre vonatkozó ábrákat). A diagram nagysága a gazdasági 

funkció „méretével” van összefüggésben. Látható továbbá az is, hogy eltérések 

mutatkoznak abban, hogy miként konstruálódik az egyes városok gazdasági funkciója a 

különböző részdimenziók mentén. 

A kompozit mutató városokra jellemző értékének vizsgálata esetében azt tapasztalhatjuk, 

hogy Győr kiemelkedik a többi város közül gazdasági tekintetben, és amennyiben az 

időbeli változást vesszük szemügyre, látható, hogy az előny növekszik. Győr kompozit 

mutatójának értéke (ezt vizualizálja a kördiagram nagysága) 1992-t kivéve minden 

időpontban a legmagasabb volt az összes megyei jogú város közül. A másik négy város 

2015-ben Győr értékéhez képest 50-60% között áll, ezek az értékek általánosan az 

ezredforduló utáni időszakra jellemzők. Ezt megelőzően Győr előnye kisebb mértékű volt. 

Általánosan elmondható, hogy míg az 1990-es években az öt vizsgált város gazdasági 

szempontból láthatóan kiemelkedett a megyei jogú városok csoportjából, addig az 

ezredfordulót követően a helyzet annyiban változott meg, hogy a vizsgált nagyvárosok 

Győr kivételével a megyei jogú városok átlagához kezdtek közelíteni. Tehát óvatosan 

megfogalmazható, hogy gazdasági teljesítményüket tekintve inkább domináns megyei jogú 

városok, mint regionális központok. 

Amennyiben a gazdasági funkciót felépítő dimenziók összetételét vizsgáljuk, alapvetően 

három csoportba sorolhatjuk az öt várost a 2015-ös állapot alapján. Győrben a leginkább 

egyenletes a különböző tényezők hozzájárulása a gazdasági funkcióhoz, ami elsősorban 

abban érhető tetten, hogy a gazdasági teljesítmény részesedése jelentősen nagyobb, a 

specializációé pedig jelentősen kisebb, mint a többi város esetében. Debrecen és Miskolc 

egymáshoz hasonló képet mutat, a specializáció erősebb jelenlétével. Ez utóbbi 

tapasztalható Szeged és Pécs esetében is, azzal a különbséggel, hogy a vállalkozások 

teljesítménye nagyon gyengének tekinthető. 

Győrt leszámítva a négy város gazdasági funkciójának alakulása nagyjából hasonló pályát 

követ 2010-ig, ez után válik érzékelhetően ketté a két típus, elsősorban annak 

köszönhetően, hogy Debrecen és Miskolc jelentősen képes javítani a pozícióján 

önmagához képest a gazdasági erőforrásokat és teljesítményt tekintve. 
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2.1.3. A regionális központok foglalkoztatási funkciójának alakulása 

Alapmutatók és részindexek 

A foglalkoztatási funkció vizsgálatához a felhasznált alapmutatókat három alindexbe 

csoportosítottuk: 

1. A gazdasági aktivitás mutatói: ebben az esetben a munkanélküliség indikátoraiból 

indultunk ki. A munkanélküliségi ráta a foglalkoztatás alapmutatójaként fogható 

fel, míg a tartós munkanélküliek arányának mutatója a munkanélküliség belső 

struktúráját hivatott illusztrálni. Mivel a többi indikátor pozitív értéket vesz fel, és 

egymással egyenesen arányos, így a munkanélküliség mérőszámait fordított 

mutatóként használatuk (tehát pl.100 – munkanélküliségi ráta).  

2. A foglalkoztatási struktúra mutatói: az alindex három alapmutatót tartalmaz. A 

vezető értelmiségi, illetve szellemi foglalkozásúak aránya egyaránt olyan minőségi 

indikátorként fogható fel, amelynek alakulása a központok szempontjából releváns. 

A szolgáltatási ágazatokban foglalkoztatottak aránya részben a tercierizálódás 

folyamatára reflektál. 

3. A munkaerővonzás mutatói: az alindex alapját az ingázási adatokból képzett 

mutatók végzik. A munkaerővonzás központi jellegét eltérő módon közelíti meg a 

beingázók aránya, illetve a be- és kiingázás mutatójának hányadosa 

A három vizsgált funkció közül a foglalkoztatás esetében volt a legnehezebb dolgunk 

annak tekintetében, hogy az alapmutatókat végig lehessen vinni az idősorokon. A 

foglalkoztatás strukturális mutatói (10. táblázat) ugyanis elsősorban a népszámlálások 

adataiból férhetők hozzá közvetlenül települési szinten – nem vonatkozik ez a 

munkanélküliségi adatokra – így a köztes időpontokra egyéb foglalkoztatási adatsorok 

segítségével készültek el a népszámlálási adatokból továbbvitt becslések (a részletes leírást 

az 1. melléklet tartalmazza). A becslések megfelelnek arra, ami a vizsgálat célja is; hogy 

trendeket, tendenciákat mutassunk ki (nem feltétlenül a pontosság az egyetlen cél, sokkal 

inkább a változás, illetve a funkciók, teljesítmények egymáshoz képesti arányának 

hangsúlyozása).  
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10. táblázat: A kompozit indikátor kialakításához felhasznált mutatók 

Mutató Jelleg Forrás 

A gazdasági aktivitás mutatói 

munkanélküliségi ráta arány PM MN, T-STAR 

tartós munkanélküliek aránya az összes munkanélkülihez 

viszonyítva 

arány PM MN 

A foglalkoztatási struktúra mutatói 

a vezető és értelmiségi foglalkozású foglalkoztatottak 

aránya az összes foglalkoztatotton belül 

arány KSH Népszámlálás, 

ONYF FEOR 

a szellemi foglalkozású foglalkoztatottak aránya az összes 
foglalkoztatotton belül. 

arány KSH Népszámlálás, 
ONYF FEOR 

a szolgáltatás nemzetgazdasági ágban dolgozók aránya az 

összes foglalkoztatotton belül 

arány KSH Népszámlálás, T-

STAR 

A munkaerővonzás mutatói 

beingázók száma a településen élő foglalkoztatottakhoz 

viszonyítva 

arány KSH Népszámlálás, 

NAV TA 

beingázók és kiingázók számának hányadosa arány KSH Népszámlálás, 

NAV TA 

Forrás Saját szerkesztés 

Az alindexek tulajdonságai 

Az aktivitás és a foglalkoztatási struktúra esetében az alapváltozók között minden 

időpontban szignifikáns korreláció mutatható ki. Ez nem mondható el a 

munkaerővonzásról, mert 2000 és a 2010 évi adatokat vizsgálva két alapváltozó között bár 

pozitív a korreláció, de nem szignifikáns.  

A belső konzisztencia a Cronbach-alfa próbák alapján minden alindex esetén megfelelő.  
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A regionális központok pozíciói a foglalkoztatási funkció alindexei alapján 

18. ábra: Az aktivitás alindexének alakulása a regionális központokban 1992 és 2015 

között (100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az aktivitás alindex mutatószámai kialakítása során fordított indikátorokat használtunk 

(lásd az alapmutatók és részindexek leírását), tehát minél magasabb a mutató értéke, annál 

kisebb a munkanélküliség. Ez alapján a regionális központok három csoportba 

rendeződnek. Itt is szemmel láthatóan (18. ábra) kiemelkedik Győr, míg a 1990-es 

években szorosan Pécs és Szeged mellett mozgott 10-20%-kal a megyei jogú városok 

átlaga felett, addig ez arány közel 170%-ra nőtt. Természetesen ebben az esetben is 

kiemelhetjük az Audi megjelenését, azonban a legnagyobb ugrás nem a telepítés után 

látható, hanem 2010 és 2015 között, tehát a válságot kezelő kompenzációs pályája 

gyorsabb volt, mint a többi városé. Debrecen és Pécs esetében hasonló ívet követ az 

aktivitási potenciálja, míg Szegeden az ezredfordulóig nőtt a munkanélküliség, majd 

onnantól fokozatos javulás látható. Miskolc Szegedhez hasonló tendenciát mutat, csak 

jóval a megyei jogú városok átlaga alatt. Összességében elmondható, hogy 2015-ben Győr 

és Szeged – bár ez utóbbi alig, hogy – átlépi a megyei jogú városok aktivitásának átlagát.  
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19. ábra: A struktúra alindexének alakulása a regionális központokban 1992 és 2015 között 

(100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A foglalkozási struktúra alindex minden regionális központ esetében meghaladja a megyei 

jogú városok átlagát. Látható (19. ábra), hogy 1992-ben hasonló mutatószámokkal 

indultak, azonban a változás íve szintén három csoportra osztja a városokat. Az első 

esetben Debrecen, Szeged és Pécs alindexe alakul hasonlóan, amely azt jelenti, hogy a 

szellemi tőke és a szolgáltatási szektor foglalkoztató képessége hasonló arányokat képvisel 

a rendszerváltás óta. Ez nagyrészt az egyetem jelenlétével magyarázható, hiszen egyrészt 

jelentős foglalkoztató, valamint a szellemi tőke markáns jelenléte is ide vezethető vissza. 

Miskolc egészen az ezredfordulóig tudja erősíteni a foglalkozási struktúra alá tartozó 

szellemi tőkét és a szolgáltatási szektort, majd meredek csökkenésnek indul. Miskolc nem 

igazán tudja újjáépíteni az ipari jellegű gazdasági profilját, bár látszanak a próbálkozások. 

Az egyetem jelenléte is kevés hatást gyakorol. Ebben a tekintetben Győr bizonyul a 

leggyengébbnek, hiszen alig haladja meg a megyei jogú városok átlagát, amely szintén az 

erősödő járműiparral, az aköré épülő foglalkoztatással és a – többihez képest – kisebb 

egyetemmel magyarázható.  
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20. ábra: Az vonzás alindexének alakulása a regionális központokban 1992 és 2015 között 

(100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vonzás alindex differenciálja leginkább a városokat (20. ábra). Mind az öt regionális 

központ különböző pontról indult a rendszerváltás után, Pécs és Győr az ezredfordulóig 

javított a pozícióján, bár nagyságrendileg különböző szinten; Győr magasan a megyei jogú 

városi átlag felett „vonzotta” a munkaerőt 1992-ben is, amelyet több mint 20%-kal tovább 

növelt 2000-ig, majd csökkenni kezdett. Ezzel szemben Pécs alig 50%-ról indult, és bár 

30%-kal javítani tudta, azonban ez a vonzerő stagnálni látszik. Miskolc folyamatosan 

vesztett pozíciójából, míg Debrecen és Szeged az ezredforduló óta egyirányú javuló 

tendenciát mutat. Ez az alindex mutatja meg leginkább azt, hogy érdemes a vonzáskörzetet 

is megvizsgálni. Itt ugyanis óvatosan következtethetünk arra, hogy az urbanizációs 

szakaszok keveredve jelennek meg a központokban és agglomerációjukban. A csökkenést 

okozhatja egy másik nagyobb város jelenléte (ez főként Szegedre lehet igaz), illetve 

folyamatosan növekedő tendenciát mutathat az állandó vándorlás (Győr esetében 

egyértelmű), így kisebb mértékben jelenik meg a napi ingázó miatti „vonzerő”. Ezzel 

ellentétben ebből az is következtethető, hogy ténylegesen veszített a város a 

munkaerővonzó képességéből (pl. Miskolc és Pécs esete).  
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A foglalkoztatási funkció kompozit mutatójának alakulása és összetétele 

21. ábra: A regionális központok foglalkoztatási funkciója 1992-ben 

 

 

Jelmagyarázat: 1 – aktivitás, 2 – struktúra, 3 – munkaerővonzás 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

22. ábra: A regionális központok foglalkoztatási funkciója 2015-ben 

 

 

Jelmagyarázat: 1 – aktivitás, 2 – struktúra, 3 – munkaerővonzás 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A három dimenzió alapján összeállított kompozit mutató különbözően jellemzi a városok 

foglalkoztatási funkcióját, azonban néhány általános megállapítás tehető. Győr relatív 

előnye itt is megmutatkozik (csakúgy, mint a gazdaságinál), de kevésbé látványosan; nem 

távolodik el az öt központ egymástól. Egyértelműen kijelenthető Miskolc leszakadása, 

illetve a kiegyenlítettség hiánya. Győr egyenlő mértékben (21. és 22. ábra, kompozit 

indikátor sor) és erősen koncentrálja a három dimenziót, és tartja is az arányokat 1992 óta 

(a 2. melléklet tartalmazza a többi évre vonatkozó ábrákat). Viszonylag egyensúlyban van 

az aktivitás, a szellemi tőke, valamint a szolgáltatási szektor foglalkoztató képessége, és a 

munkaerővonzás is. 

Ha az öt várost megvizsgáljuk, három jellemző típust vehetünk észre. Az egyik Győr a 

fentebb említett kiegyensúlyozottsága miatt, a másik egyértelműen Miskolc a leszakadó 

tendencia, valamint a „pályakeresés” miatt folyamatosan váltakozó aktivitás, szolgáltatási 

szektor hangsúlyossága, majd hanyatlása miatt. Vonzereje látványosan csökkent. A 

harmadik csoportot Debrecen, Pécs és Szeged alkotja. Bár Debrecen a második 

leggyengébb foglalkoztatási funkcióval rendelkező város, az aktivitás markánsan 

növekedésnek indult. Ez utóbbi megállapítás szintén elmondható Szeged, Debrecen és Pécs 

esetében is annyi különbséggel, hogy az utóbbiak foglalkoztatási potenciálja 2005-től, 

Szeged ezen funkciója 2010-től fokozatosan szűkül.  
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2.1.4. A regionális központok társadalmi funkciójának alakulása 

Alapmutatók és részindexek 

A társadalmi funkció esetében felhasznált mutatók alapvetően két aspektusra, a társadalmi 

struktúrára, valamint az életminőségre fókuszálnak. Utóbbi esetben elkülöníthető 

egymástól a jövedelemből való részesedés, illetve annak felhasználása. Ezt figyelembe 

véve a kompozit mutató három alindexből épül fel, az alábbiak alapján: 

1. A jövedelmi helyzet és az életminőség mutatói: ebbe a dimenzióba tartoznak azok 

az indikátorok, amelyek a jövedelemszintet, valamint a tartós fogyasztási cikkek 

birtoklását illusztrálják. Ide került a lakásépítések volumenének mutatója is, amely 

szorosan kapcsolódik az életminőséghez, amennyiben települési szintre 

vonatkoztatunk.  

2. A lakossági fogyasztást reprezentáló mutatók: ez az indikátorcsoport elsősorban a 

jövedelem-felhasználást hivatott mérni. Mivel viszonylag kevés közvetlen 

fogyasztási mutató áll rendelkezésünkre hosszú idősorban, illetve települési szinten, 

ezért a hálózati infrastruktúra használati mutatóit, valamint a kulturális fogyasztást 

szerepeltetjük komplex mutatóként. A lakáspiaci adatokból készített mutató 

ugyancsak közvetetten reflektál a jövedelem-felhasználásra. 

3. A társadalmi struktúra mutatói: ebben a dimenzióban két indikátor szerepel. Az 

iskolai végzettség esetében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya tekinthető 

relevánsnak a vizsgált településekre vonatkozóan. A vándorlási különbözet a 

társadalmi összetételnek csak egyfajta közelítő mutatója, viszont a népességvonzó-

képesség elsődleges tényezőnek tekinthető a központok társadalmi „fejlettségének” 

tekintetében. 

Ahogy a gazdasági funkció esetében, a társadalmi mutatóknál is elsődleges szempont volt a 

relevancia mellett az, hogy az adatok használhatók legyenek egységes idősorban. Néhány 

esetben helyettesítő, illetve becsült mutatókra volt szükség, illetve az infokommunikációs 

mutató tekintetében a 2000 előtti évekre vonatkozóan az internet-előfizetések helyett a 

telefonvonalak számát használtuk. Találhatók továbbá olyan mutatók, amelyeknél az 

idősoron belül az adatforrás változott (pl. ingatlanárak esetében). Az adatok azonos 

időpontokra vonatkoznak, kivételt ez alól a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 

képez, ahol 2000, illetve 2010 helyett a megfelelő népszámlálási évek adatai szerepelnek. 
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Az alindexek több esetben tartalmaznak olyan alapmutatókat, amelyek nem az adott évre 

vonatkoznak, hanem a megelőző öt éves ciklusok évenkénti átlagát veszik alapul 

(vándorlási különbözet), illetve a megelőző ciklusra vonatkozó kumulatív érték teljes 

állományra számított arányát (lakásépítés, újonnan forgalomba állított 

személygépjárművek). A 11. táblázatban található az indikátor kialakításához felhasznált 

mutatók leírása (a részletes leírást az 1. melléklet tartalmazza). 

11. táblázat: A kompozit indikátor kialakításához felhasznált mutatók 

Mutató Jelleg Forrás 

A jövedelmi helyzet és az életminőség mutatói 

egy főre jutó belföldi jövedelem fajlagos T-STAR, NAV 

SZJA 

személygépkocsik száma 1000 lakosra fajlagos T-STAR 

újonnan forgalomba helyezett személygépkocsik 

aránya a teljes állományon belül  

arány T-STAR 

épített lakások aránya a teljes állományon belül arány T-STAR 

A lakossági fogyasztást reprezentáló mutatók 

a használt lakások négyzetméterenkénti átlagos 

eladási ára 

fajlagos KSH Ingatlanadattár, 

MNB Lakásárindex 

hálózati infrastruktúra komplex használati mutató18 fajlagos T-STAR 

infokommunikációs index19 fajlagos T-STAR, ITM 

kulturális fogyasztás komplex mutatója20 fajlagos T-STAR 

A társadalmi struktúra mutatói 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 7 éven 

felüli népességen belül 

arány KSH Népszámlálás, 

T-STAR, OH FIR 

vándorlási különbözet éves átlaga fajlagos T-STAR, T-STAR 

archív 

Forrás: saját szerkesztés 

Az alindexek tulajdonságai 

Az alapváltozók normalizálását követően megvizsgáltuk az azonos dimenzióba tartozó 

mutatók közötti kapcsolatokat. A változók közötti korrelációkról elmondható, hogy az első 

két dimenzióban (életminőség, fogyasztás) szinte az összes változópár esetében 

szignifikáns kapcsolat található minden időpont esetében, és a kapcsolatok enyhén erősödő 

tendenciát mutatnak az idő előrehaladtával. A struktúra dimenzió esetében a két változó 

közötti kapcsolat nem minden időpontra vonatkozóan szignifikáns. Az adatok belső 

                                                             
 

18 saját elnevezés, a mutató részletes tartalma az 1. sz. mellékletben található 
19 saját elnevezés, a mutató részletes tartalma az 1. sz. mellékletben található 
20 saját elnevezés, a mutató részletes tartalma az 1. sz. mellékletben található 
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konzisztenciájának vizsgálatára elvégzett megbízhatósági tesztek (Cronbach-alfa) 

eredményei megfelelő konzisztenciát mutatnak az alindexek esetében. 

A regionális központok pozíciói a társadalmi funkció alindexei alapján 

23. ábra: A jövedelem és életminőség alindexének alakulása a regionális központokban 

1992 és 2015 között (100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az életminőség alindex városonkénti alakulása tekintetében megfigyelhető (23. ábra) 

egyrészt az, hogy Győr bizonyos mértékben elszakad a többi várostól, és előnye főként 

2010 után növekszik. Természetesen ettől nem érdemes elválasztani a gazdasági funkciót, 

megállapítható, hogy a győriek magasabb jövedelemmel gazdálkodhatnak. A másik 

oldalon Miskolc stabil leszakadása figyelhető meg, a város pontszáma 1992 után nem éri el 

a megyei jogú városok átlagának 50%-át, sőt 2015-ben alig haladja meg a 30%-ot. A 

lakosság nagyrésze nem rendelkezik magas jövedelemszinttel, így nyilvánvalóan nem 

tudják az életminőség magas színvonalát tükröző anyagi egzisztenciát megteremteni (pl. 

lakás, autó, stb.). Debrecen, Pécs és Szeged az átlag körül teljesít, pozícióikat tekintve nem 

tapasztalhatók jelentős elmozdulások a vizsgált időszakban. Az életminőség tekintetében 

nagyrészt stabilitás mutatkozik, Győr 2010 utáni még nagyobb mértékű elszakadásában a 

legerősebb szerepet az játssza, hogy a jövedelemszint tekintetében növekednek a 

különbségek a városok között, amíg Győr relatív pozíciója javul a megyei jogú városokhoz 

viszonyítva, addig Debrecen és Miskolc esetében stagnálás, Pécs és Szeged esetében 

visszaesés mutatkozik. 

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

1992 1995 2000 2005 2010 2015

Debrecen Győr Miskolc Pécs Szeged



  

109 

 

24. ábra: A fogyasztás alindexének alakulása a regionális központokban 1992 és 2015 

között (100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fogyasztási mutató alakulásának tekintetében kissé eltérő a helyzet. Bár itt is 

elmondható, hogy Győr mutatója a legkedvezőbb az összes vizsgált időpont esetében, de 

az is látható (24. ábra), hogy az előnye kevésbé szakítja el a többi várostól. Debrecen, 

Miskolc és Pécs esetében a kiinduló pozíciók azonosak, viszont a pályák eltérőek. Miskolc 

1995-öt követően tartós leszakadást mutat, hiszen a fogyasztási szint általános növekedése 

és szélesedése akkor következhet be, ha erre van megfelelő anyagi fedezet is. Debrecen az 

ezredforduló után jelentősen javít pozícióján, Pécs visszaesése az elmúlt tíz évben 

látványos. Ez utóbbi esetében egyértelmű a gazdasági hanyatlással való összefüggés. 

25. ábra: A társadalmi struktúra alindexének alakulása a regionális központokban 1992 és 

2015 között (100%=megyei jogú városok átlaga) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A társadalmi struktúra dimenziójában nem tapasztalható Győr kiemelkedése; az 

ezredfordulót követően Szeged rendelkezik a legjobb mutatókkal. A diplomások aránya 

láthatóan mindenhol növekszik, illetve a 2010 után látható kisebb negatív irányú tendenciát 

magyarázhatja a látványos szuburbanizáció (lásd a 2.2-es fejezeteket), továbbá Győrrel 

kapcsolatban megjegyzendő, hogy a városban jóval kisebb egyetem működik, mint 

Debrecenben, Szegeden vagy Pécsett. Miskolcot leszámítva a regionális központok 

nagyjából együtt mozognak, hektikus trendek nem igazán tapasztalhatók. Miskolc a 

rendszerváltástól tekintve folyamatosan rontott a pozícióján. 
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A társadalmi funkció kompozit mutatójának alakulása és összetétele 

26. ábra: A regionális központok társadalmi funkciója 1992-ben 

Jelmagyarázat: 1 – jövedelem, életminőség, 2 – fogyasztás, 3 – társadalmi struktúra 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

27. ábra: A regionális központok társadalmi funkciója 2015-ben 

Jelmagyarázat: 1 – jövedelem, életminőség, 2 – fogyasztás, 3 – társadalmi struktúra 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A három dimenzió alapján számított kompozit mutató alakulását (26. és 27. ábra) 

vizsgálva elsődlegesen azt láthatjuk, hogy a gazdaságihoz hasonlóan a társadalmi mutatók 

tekintetében is kiemelkedik Győr a többi központ közül, viszont az is elmondható, hogy ez 

az előny ebben az esetben kisebb mértékű. Az összes megyei jogú várossal való 

összehasonlításban Győr csak 2015-ben (27. ábra) szerepel az első helyen a gazdasági 

funkcióra vonatkozó stabil vezető pozícióval ellentétben. Elmondható, hogy Győr relatív 
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előnye a teljes vizsgált időszakban stabil és mérsékelt, látványosabb kiugrás 2010 után 

tapasztalható (a 2. melléklet tartalmazza a többi évre vonatkozó ábrákat). A társadalmi 

funkció tekintetében leszakadó pozícióban Miskolc található, esetében a kompozit mutató 

értéke egyik időpontban sem éri el a listavezető város 50%-át. Pécsett 2010 után 

mutatkozik jelentős visszaesés. 

A kompozit mutatót felépítő alindexek pontszámhoz való hozzájárulását vizsgálva három 

csoportot különíthetünk el. Az elsőbe tartozik Győr, alapvetően kiegyensúlyozott 

összetétellel, de elmondható, hogy az életminőség dimenzió súlya itt folyamatosan 

jelentős. Debrecen, Pécs és Szeged esetében is kiegyensúlyozottság mutatkozik, viszont 

ezeknél a városoknál inkább a társadalmi struktúra („minőségi”) súlya tekinthető 

meghatározónak. Miskolcot vizsgálva kiemelhető az életminőség mutatóinak gyenge 

hozzájárulása a funkció teljességéhez. 2015-re bizonyos homogenizáció figyelhető meg; 

Győrt leszámítva az életminőség dimenzió súlyában általános visszaesés tapasztalható.   
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2.2. A regionális központok és vonzáskörzeteik kapcsolata, az 

agglomeráció funkciói 

2.2.1. A vizsgálat lépései 

1. Első lépésben a területi lehatárolásra van szükség, kijelölni azt a területet, 

amely az elemzéseket kívánjuk végezni. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a 

központ ne önmagában alkosson egy egységet, ezzel kizárva környezetét és 

területi kapcsolatait, ezért egy vonzáskörzet kijelölése mellett döntöttünk. 

2. Második lépésben indokoljuk azt a feltevésünket, mely szerint a központ nem 

választható el a környezetétől, hiszen a gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási 

fejlődését a környező települések számottevően befolyásolják.  

3. Ezt a gondolatmenetet tovább folytatva kísérletet teszünk a központ 

vonzáskörzetében található településekkel alkotott kapcsolatainak 

vizualizálására, értelmezésére, hiszen az előző feltételezésből kiindulva 

kimutatható kapcsolat van a központ és környezete között.  

4. A kiválasztott három funkció esetében a megfogalmazott definíció után 

komplex statisztikai mutatószámok alkotásának segítségével megvizsgáljuk 

azt, hogy: 

 egyértelműen lehatárolhatók-e ezek a funkciók 

 vannak-e kisközpontok a vonzáskörzetben, illetve látható-e ezek 

szerepének, súlyának változása 

 realizálhatók-e tipikus, vagy éppen atipikus jelenségek mind a 

központok, mind pedig a vonzáskörzetet alkotó települések 

gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi folyamataiban 

A komplex mutatók elkészítéséhez egységesen hat lépést használtunk 

mindhárom funkció esetében:  

I. Elméleti keret és kiindulópontok 

II. Alapadatok kiválasztása 

III. Adatminőség vizsgálata 

IV. Az alapváltozók alkalmassá tétele az összehasonlításra és az 

indexképzésre (az összehasonlíthatóság miatt ugyanolyan 

skálára transzformáljuk a változókat, lásd 2.1 fejezet) 

V. Súlyozás és aggregáció 
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Mivel az aggregáció lépései hasonlóan alakulnak mindhárom funkció komplex 

mutatójának számításakor, ezért az ismétlődések elkerülésének érdekében a 12. 

táblázatban foglaltuk össze a műveletek sorrendjét.  

12. táblázat: Az aggregáció lépései az egyes funkciók komplex mutatónak számításánál 

példával illusztrálva 

Lépések Gazdasági funkció Munkahelyi-

foglalkoztatási funkció 

Társadalmi funkció 

1. A változók 

normalizálás

a (range 
eljárás)21 

 

Pécs esetében a 100 

lakosra jutó 

vállalkozások száma 
2016-ban: 11,25 db22 

Berkesd: 4,80 db 

480 település esetében 
ennek a minimum 

értéke 0, a maximum 

értéke 41,69 

A példák esetében a 
számítás így néz ki: 

Pécs: 11,25-0/41,69-

0=0,27 
Berkesd: 4,80-0/41,69-

0=0,12 

Pécs esetében az 

aktivitási ráta 2011-ben: 

55,53% 
Berkesd: 44,39% 

 

480 település esetében 
ennek a minimum értéke 

0, a maximum értéke 

72,41 

A példák esetében a 
számítás így néz ki:  

Pécs: 55,53-0/72,41-

0=0,77 
Berkesd: 44,39-0/72,41-

0=0,61 

Pécs esetében az egyetemi, 

főiskolai, egyéb oklevéllel 

rendelkezők aránya a 
megfelelő korú népességen 

belül 2011 évi adatai 

alapján 26,4% 
Berkesd: 3,6% 

a 480 település esetén 

ennek a minimum érték 

0,90 a maximum pedig 
29,83 

A példák esetében a 

számítás így néz ki:  
Pécs: 

(26,4-0,9)/(29,83-0,9)=0,88 

Berkesd:  
(3,6-0,9)/(29,83-0,9)=0,09 

2. A normalizált 

értékek 

súlyozása
23

 

Pécs: 

0,27 * 0,835=0,23 

Berkesd: 
0,12 * 0,835=0,10 

Pécs: 

0,77 * 0,709 = 0,55 

Berkesd: 
0,61 * 0,709 = 0,43 

Pécs: 

0,88 * 0,946 = 0,83 

Berkesd: 
0,09 * 0,946 = 0,085 

3. a súlyozott 

értékek 

összeadása a 

dimenziókna

k megfelelően 

struktúra és 

teljesítmény dimenzió 

mozgás és vonzás 

dimenzió 
minőség dimenzió 

Pécs: 
Gazdasági struktúra: 

1,08 

Gazdasági 
teljesítmény: 0,66 

 

Berkesd: 

A mozgás 
dimenzió24Pécs esetében 

így néz ki:  

fordított25 normalizált 
kiingázási ráta (1- (-

0,08)) + normalizált 

foglalkoztatási potenciál 

Pécs: 
(nyelvtudás) 0,58 + (vezető 

értelmiségiek) 0,86 + 

(diplomások aránya) 0,83 = 
2,27 

 

Berkesd: 

                                                             
 

21𝐼𝑞𝑐
𝑡 =

𝑥𝑞𝑐
𝑡 − 𝑚𝑖𝑛𝑐(𝑥𝑞

𝑡 )

𝑚𝑎𝑥𝑐(𝑥𝑞
𝑡 )−𝑚𝑖𝑛𝑐(𝑥𝑞

𝑡 ) 
 

22 az áttekinthetőség érdekében a mértékegységeket a számítások levezetésénél elhagyjuk 
23a változók tapasztalati súlyának meghatározását a fejezetek részletesen tartalmazzák 
24 két változó esetén értelemszerűen a dimenzión belül nincs súlyozás 
25 A mozgás esetében két mutatót vettünk figyelembe, a foglalkoztatási potenciált és a kiingázási rátát. 

Ahhoz, hogy a két mutató releváns összeget adjon (hiszen a kettő ellentétes viszonyban áll egymással), az 
egyiket fordítva kell értelmeznünk. Azt tartjuk szem előtt, hogy a központ és a vonzáskörzeti települések 

közötti kapcsolatot realizáljuk a vizsgálatok során, ezért a kiingázási ráta adatát fordítottuk meg. (1 – 

kiingázási ráta). 
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Gazdasági struktúra: 

0,74 

Gazdasági 
teljesítmény: 0,31 

(0,55) = 1,63 

Berkesd: (1-(0,66)) + 

normalizált 
foglalkoztatási potenciál 

(0,18) = 0,52 

 

Vonzás dimenzió 
Pécs: 2,08 

Berkesd: 1,40 

(nyelvtudás) 0,31 + (vezető 

értelmiségiek) 0,23 + 

(diplomások aránya) 0,09 = 
0,63 

4. A komplex 

mutató 

normalizálás

a 

Pécs: 
Gazdasági struktúra 

dimenzió: 1,08-0/1,8-

0=0,6 

A teljesítmény 
dimenzió: 0,66-

0,04/1,85-0,04=0,34 

 
Berkesd: 

Gazdasági struktúra 

dimenzió: 0,74-0/1,8-
0=0,41 

A teljesítmény 

dimenzió: 0,31-

0,04/1,85-0,04=0,15 

Pécs: 
Mozgás dimenzió:  

1,63-0/1,69-0=0,96 

A vonzás dimenzió:  

2,08-0,1/2,19-0,1=0,95 
 

Berkesd:  

Mozgás dimenzió:  
0,52-0/1,69-0=0,31 

A vonzás dimenzió:  

1,40-0,1/2,19-0,1=0,62 
 

Pécs: 
A társadalmi minőség 

dimenzió:  

(2,27-0,098) / (2,35-0,098) 

= 0,96 
 

Berkesd: 

A társadalmi minőség 
dimenzió:  

(0,63-0,098) / (2,35-0,098) 

= 0,24 

5. A normalizált 

alindexek 

összeadott 

értéke adja a 

funkció 

komplex 

mutatóját 

Pécs: 

a két dimenzió 

összeadott értéke: 
0,6+0,34=0,94 

Berkesd: 

0,41+0,15=0,56 

Pécs: 

a két dimenzió 

összeadott értéke:  
0,96+0,95=1,91 

Berkesd: 

0,31+0,62=0,93 

Nem releváns, mivel itt egy 

dimenziót határoztunk meg 

6. Viszonyítás százalékos 

értékszámítás a 

központ értékéhez 
viszonyítva 

Pécs=100% 

Berkesd: 

0,56/0,94=59,57% 

Százalékos 

értékszámítás, ahol a 

100%-ot az adott 
vonzáskörzet (0,0143) 

adott időpontra 

vonatkoztatott 

átlagértéke adja. 
Pécs esetében így néz ki 

a számítás:  

1,91/0,0143=133,57% 
Berkesd: 

0,93/0,0143=65,03% 

 

százalékos értékszámítás a 

központ értékéhez 

viszonyítva 
Pécs=100% 

Berkesd: 0,24/0,96=25,00% 
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2.2.2. A vonzáskörzetek lehatárolása 

Abból indultunk ki, hogy a vonzáskörzetek kialakításánál hangsúlyozottan a 

munkaerővonzásra támaszkodunk. 

A lehatárolás legfontosabb kutatási előzményének számít a 2014-es KSH agglomerációk és 

településegyüttesek lehatárolása, amelyről már korábban is volt szó, viszont itt mutatjuk be 

az alapvető különbségeket a jelen kutatás, illetve a KSH által végzett között. Ez utóbbi 10 

mutatót vesz alapul, és négy feltételt támaszt a településekkel szemben;  

1) a 10 mutató felhasználásával készített komplex index legyen nagyobb a vidéki átlagnál  

2) eltöröl lett törölve az a feltétel, mely szerint 25 percen belül elhelyezkedő települések 

kerülhetnek be  

3) ne történjen elvándorlás  

4) (peremfeltétel; a 10. mutató szerepének kihangsúlyozása) a lakónépesség min. 10%-a, 

illetve a helyben lakó foglalkoztatottak min. 30%-a ingázik a központba (KSH 2014, 

Tóth G. 2014).26 

A vizsgálat megfelelő alapot jelent, viszont a kutatási témánk indokolja az újragondolását, 

hiszen a funkciók sokszínűségéhez kellett igazítani a módszertant. Ahogy a hipotézisünk is 

utal erre; mindegyik funkció más területi kiterjedést mutathat, illetve az időbeli változás 

mérésének célja is ugyanezt kívánja, ezért szükséges a szűkebb agglomerációs kereteket 

tágítani, és egy nagyobb vonzáskörzeten belül vizsgálódni. 

Tovább erősíti azt a megállapítást, hogy vonzáskörzetről beszélhetünk: az agglomerációra 

jellemző tulajdonságok27 közül szinte egyik sem mondható el az általunk lehatárolt 

területekre. Különösképpen például a gyarapodó népesség kritériuma: 2010 óta a 480 

település közül 305 településen negatív a vándorlási különbözet, 45 településen 15 ezrelék 

felett van; valamint a lakásépítése fellendülése: 196 települések 2011-2016 között nem 

épült új lakás.  

                                                             
 

26 Hasonló vizsgálatot végzett Faluvégi (2008:1094) a következő korlátokkal: urbánus központ: 5000 és több 
helyben foglalkoztatott. Rurális központ: 1200–4999 helyben foglalkoztatott. Urbánus központ gyűrűje vagy 

társközpontja: napi ingázók > 40,0%. 
27 6. számú táblázat 
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Ebben a kutatásban nem használtunk az előzőekben bemutatott komplex indexet; mivel 

vonzáskörzetről van szó, így a negyedik, peremfeltételként számító kritériumon módosítva 

mindössze a központ vonzásának szerepét mértük. Kétféle mutatóhoz rendeltünk 

tűréshatárokat: az egyik az adott központba ingázók aránya a kiingázókon belül, a másik 

pedig az adott központba ingázók aránya az összes foglalkoztatotton belül. Látszik az, 

hogy a két típus nem mindig esik egybe, tehát a vonzáskörzet lehatárolásához egy 

kombinált megközelítést alkalmaztunk. A munkavállalói esetében 10%-os, az ingázókat 

mutató vonzáskörzet esetében 30%-os küszöböt határoztunk meg; ha a település teljesíti 

valamelyik feltételt, bekerül az általunk használt (vagyis két feltétel mentén külön-külön 

vizsgált) vonzáskörzetbe. A kialakítható legnagyobb vonzáskörzetek nem minden esetben 

folytonosak területileg (főleg Miskolc esetében látszik ez). Az ingázók esetében a napi 

belföldi ingázók jelentik az alapot (2011. évi népszámlálás adata), a táblázatokban jelölt 

népességi adata 2017-es év eleji lakónépesség. A különböző megoldások esetében a 

feltüntetett népességi adat a „korrekciós” – területi folytonosságot biztosító – települések 

adatait nem tartalmazza (a 3. melléklet a vonzáskörzetek további részleteit, a 4. melléklet 

pedig a vizsgálatba bevont települések listáját tartalmazza). 

Tehát összevetve a saját és a KSH lehatárolását, az alábbiak szerint (13. táblázat) alakul az 

egyes agglomerációk/vonzáskörzetek nagysága: 

13. táblázat: A KSH és a saját lehatárolás eredményeinek összevetése 
 Saját KSH KSH kategória 

Debrecen 34 13 nagyvárosi településegyüttes28 

Győr 106 68 agglomeráció 

Miskolc 112 36 agglomeráció 

Pécs 163 41 agglomeráció 

Szeged 28 15 nagyvárosi településegyüttes 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

  

                                                             
 

28 meghatározása szerint (KSH 2014): erős funkcionális kapcsolatok vannak a központ és a (szűk) 

környezetében lévő települések között, az intenzív területfelhasználás hatására városias életkörülmény 
figyelhető meg a központot körülvevő településeken. Esetünkben a funkcionális kapcsolatok erősségét 

feltételezzük, azonban a meghatározás többi része nem – vagy csak részben – jellemzi az általunk lehatárolt 

vonzáskörzeteket.  
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Az alábbi térkép (28. ábra) mutatja meg azokat a településeket (14. táblázat), ahonnan a 

munkavállalók több mint 10%-a ingázik a központba.  

28. ábra: Központba ingázók aránya az összes foglalkoztatottból, 10% felett 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

14. táblázat: Az öt regionális központ munkavállalói vonzáskörzete 

Agglomeráció Települések (db) Népesség (fő) Központ nélkül (fő) 

Debrecen 34 399978 197997 

Győr 106 279697 150396 

Miskolc 112 349793 192616 

Pécs 163 268462 123787 

Szeged 28 245591 84454 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A következő térkép (29. ábra) pedig azt prezentálja, hogy milyen kiterjedt a regionális 

központok vonzáskörzete (15. táblázat), ha az ingázókat vizsgáljuk. A kiingázók közül 

minimum 30% a központba ingázik az alábbi ábrán.  

29. ábra: Központba ingázók aránya az összes kiingázóból, 30% felett 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

15. táblázat Az öt regionális központ ingázói vonzáskörzete 

Agglomeráció Települések (db) Népesség (fő) Központ nélkül (fő) 

Debrecen 31 405747 203766 

Győr 82 241722 112421 

Miskolc 85 328100 170923 

Pécs 118 270008 125333 

Szeged 28 308788 147651 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

A vizsgálatunk elemeit azok a települések alkotják, amelyek bekerültek vagy a 

munkavállalói, vagy az ingázói vonzáskörzetbe. Ehhez valamelyik esetben el kellett érniük 

a szükséges küszöbértékeket (előbbinél min. 10%, utóbbinál min. 30%). A következő 

térképek (30-34. ábra) bemutatják az így lehatárolt öt regionális központ komplex 

vonzáskörzetét. 
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Vonzáskörzetek részletesen29 

30. ábra: Debrecenteljes vonzáskörzete (>10, >30) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

31. ábra: Győr teljes vonzáskörzete (>10, >30) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

                                                             
 

29 a települések listáját a dolgozat 4. melléklete tartalmazza 
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32. ábra: Miskolc teljes vonzáskörzete (>10, >30) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 

33. ábra: Pécsteljes vonzáskörzet (>10, >30) 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés 
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34. ábra: Szeged teljes vonzáskörzete (>10, >30) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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2.2.3. A központ és vonzáskörzet együttes vizsgálatának indokoltsága 

 

A városok (továbbiakban központok) széles spektrumú vizsgálatához a környezetüket is 

figyelembe kell venni, ahogy ezt már az előzőekben is említettük. A következő néhány 

ábra szemlélteti ennek indokoltságát. 

A következő ábrák azt mutatják, hogy a gazdasági szerepkör lényeges adatai hogyan 

változnak az egyes városoknak a megyei jogú városok átlagához viszonyítva. 

35. ábra: Társas vállalkozások export árbevételének teljes árbevételhez viszonyított aránya 

a megyei jogú városok átlagához viszonyítva (%), 1992 és 2016 között 

Forrás: TeIR adatbázis NAV TA adatai alapján saját szerkesztés 

Látható, hogy Győr magasan kiemelkedik az öt város közül az export árbevételt tekintve 

(35. ábra). Folyamatos növekedés figyelhető meg 2005-ig, majd ezt követően az árbevétel 

csökkenni kezdett, de még így is jóval a megyei jogú városok átlaga felett van. A többi 

város esetében hektikusan alakult, nem rajzolódik ki egyértelmű minta, kivéve Szeged 

esetében, ahol folyamatos csökkenés mutatható ki, kivéve a 2016-os évet.  
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36. ábra: Bruttó hozzáadott érték a megyei jogú városok átlagához viszonyítva (%), 1992 

és 2016 között 

Forrás: TeIR adatbázis NAV TA adatai alapján saját szerkesztés 

 

37. ábra: Befektetett eszközök értéke a megyei jogú városok átlagához viszonyítva (%), 

1992 és 2016 között 

Forrás: TeIR adatbázis NAV TA adatai alapján saját szerkesztés 

A bruttó hozzáadott érték (36. ábra) négy város esetében viszonylagosan hasonló 

tendenciát – stagnálást, vagy enyhe csökkenést - mutat az elmúlt több mint 20 évben; Győr 

kiugró mutatói azonban megtörik az ábra egyenletes hasábjait. Ugyanez mondható el a 

befektetett eszközökről is (37. ábra); 2016-ra történt kisebb növekedés Debrecen, és egy 

jelentős ugrás Győr esetében.  
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38. ábra: Az egy adózóra jutó, vállalkozásból származó jövedelem összjövedelmen belüli 

aránya a megyei jogú városok átlagához viszonyítva (%), 1992 és 2016 között 

Forrás: TeIR adatbázis NAV SZJA adatai alapján saját szerkesztés 

A vállalkozásból származó jövedelem (38. ábra) esetén kevésbé differenciált képet látunk, 

Miskolc kivételével minden város körülbelül a megyei jogú városok átlaga körül mozog. 

A 39. ábrán pedig a vonzáskörzetek export árbevételeinek átlagai láthatók a saját 

központjukhoz viszonyított adataikkal, amely jól alátámasztja azt a feltételezésünket, mely 

szerint érdemes vizsgálni a központ mellett a térséget is.  

39. ábra: A vonzáskörzetek átlagos export árbevétele a saját központjukhoz viszonyítva 

(%) 1992 és 2016 között 

Forrás: TeIR adatbázis NAV TA adatai alapján saját szerkesztés 

Leginkább Miskolc és Szeged példája indokolja ezt, ahol a gazdaságilag relatíve gyengén 

teljesítő központok mellett a vonzáskörzetben találhatók olyan települések, ahol 
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számottevő nagyvállalkozás van jelen. Vélhetően ilyen Miskolc esetében Kazincbarcika, 

ahol a Borsodchem több mint 2700 munkavállalót foglalkoztat, valamint Szeged 

vonzáskörzetének esetében Makó, ahol a ContiTech Fluid Automotive Hungária üzeme 

több mint 1500 dolgozónak ad munkát. Egy-egy központ melletti, népességét tekintve 

kisebb település példáján jól látszik, hogy ezek nem elhanyagolhatók a térségben, 

domináns gazdasági szerepkört tölthetnek be.  

40. ábra: A vonzáskörzetek átlagos bruttó hozzáadott értéke a saját központjukhoz 

viszonyítva (%) 1992 és 2016 között 

Forrás: TeIR adatbázis NAV TA adatai alapján saját szerkesztés 

41. ábra: A vonzáskörzetekben a befektetett eszközök átlagos értéke a saját központjukhoz 

viszonyítva (%) 1992 és 2016 között 

Forrás: TeIR adatbázis NAV TA adatai alapján saját szerkesztés 
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A bruttó hozzáadott érték (40. ábra) és a befektetett eszközök átlagának (41. ábra) 

tekintetében is magasan kiemelkedik Miskolc vonzáskörzete, ezzel messze meghaladva a 

többi város környezetének átlagos értékét a saját központjához viszonyítva. 2010-ben 

Debrecen vonzáskörzete haladta meg egyedül a központ befektetett eszközeinek értékét.   

42. ábra: Az egy adózóra jutó, vállalkozásból származó jövedelem összjövedelmen belüli 

aránya a vonzáskörzetekben a saját központjukhoz viszonyítva (%) 1992 és 2016 között 

Forrás: TeIR adatbázis NAV SZJA adatai alapján saját szerkesztés 

A vállalkozásból származó átlagos jövedelem (43. ábra) a vonzáskörzetek szempontjából 

önmagában nem feltétlenül releváns, mivel ez nem elsődleges vállalkozási adat, így – nem 

meglepően – sehol nem érte el a központ átlagát 1992 óta, viszont a komplex mutató 

kialakításához szükséges. 
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2.2.4. A regionális központ és a vonzáskörzetet alkotó települések kapcsolata 

Ebben a kitekintésben azt nézzük meg, hogy – statisztikailag – kimutathatók-e kapcsolatok 

a funkciók között (16. táblázat), milyen irányban befolyásolják egymást, illetve melyek 

azok a tényezők, amelyek hatással vannak az egyes funkciók alakulására, valamint a 

funkciók változásának indoklásához keressük a külső és belső összefüggéseket. 

16. táblázat: Korrelációs mátrix, mely a Pearson-féle korrelációs együtthatókat tartalmazza 

  

Gazdasági 

komplex 
mutató, 2015 

Munkahelyi-
foglalkoztatási 

funkció: mozgás 

dimenzió, 2011 

Munkahelyi-
foglalkoztatási 

funkció: vonzás 

dimenzió, 2011 

Társadalmi 

funkció 

Gazdasági komplex mutató, 

2015 
1 ,048 ,740** ,635** 

Fiatalok aránya a 

népességből, 2016 
-,263** ,121** -,264** -,118* 

Szellemi foglalkozásúak 

aránya, 2011 
,651** ,046 ,864** ,861** 

Természetes szaporodás éves 

átlaga, ezrelék, 2010-2016 
-,123** ,073 -,080 ,070 

Vándorlási különbözet éves 

átlaga, ezrelék, 2010-2016 
,349** -,110* ,405** ,309** 

egyetem, főiskola stb. 

oklevéllel rendelkezők aránya 
a 25–X éves népességben, %  

2011 

,669** ,084 ,848** ,942** 

Vezető értelmiségi 

foglalkoztatottak aránya a 
foglalkoztatott népességben, 

% 2011 

,558** ,143** ,768** ,915** 

Foglalkoztatási potenciál, 
2011 

,116* ,926** -,043 ,095 

Kiingázási arány, 2011 ,017 -,970** ,165** -,043 

Beingázási arány, 2011 ,359** ,135** ,309** ,192** 

Munkanélküliségi ráta, 2016 -,510** ,218** -,490** -,343** 

Vitalitási index, 2016 -,168** ,103* -,194** -,319** 

Munkahelyi-foglalkoztatási 
funkció: mozgás dimenzió, 

2011 

,048 1 -,109* ,067 

Munkahelyi-foglalkoztatási 
funkció: vonzás dimenzió, 

2011 

,740** -,109* 1 ,837** 

Társadalmi funkció ,635** ,067 ,837** 1 

**(sárga kiemelés)a kapcsolat szignifikáns 99%-os valószínűségi szinten; * a kapcsolat 

szignifikáns 95%-os valószínűségi szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 



  

129 

 

A gazdasági fejlettség egyértelműen pozitív kapcsolatban van a szellemi, valamint a vezető 

értelmiségi foglalkozásúak, a diplomások magas arányával, valamint minél inkább pozitív 

a vándorlási egyenleg, illetve magasabb a beingázók aránya, annál jobb egy település 

gazdasági teljesítménye. Egyértelmű és erős kapcsolat van a társadalmi minőség és a 

vonzás dimenziókkal, amely azt jelenti, hogy minél magasabb szintű a társadalom 

kvalifikáltsága, illetve minél nagyobb a település vonzóképessége, annál erősebb a 

gazdasági potenciál. Természetesen ez fordítva is hatással van egymásra, hiszen a 

gazdasági teljesítmény növekedésével egy település vonzereje is nagyobb lesz, amely az 

odavándorlók és az ingázók számában fog megmutatkozni.  

A munkahelyi-foglalkoztatási funkción belül a mozgás (lásd későbbi fejezet: 

foglalkoztatási potenciál + kiingázók aránya) dimenzió és a fiatalok, valamint a vezető 

értelmiségi foglalkozásúak aránya, a foglalkoztatási potenciál, a munkanélküliség és a 

vitalitási index között erős kapcsolat van. Ebben a dimenzióban a kiingázás negatív irányú 

kapcsolatot mutat a foglalkoztatási potenciállal, ezért ezt a mutatók technikailag fordítva 

értelmezzük (1-x), így a táblázat korrelációs iránya is változik. Egy településen akkor erős 

a mozgás, ha sokan járnak oda dolgozni, kevés a kiingázó, elvándorló, értelemszerűen 

alacsony a munkanélküliség, valamint a fiatalok aránya (15-29 évesek, akik többsége 

inaktív gazdasági státuszú). 

A vonzás dimenzió (lásd későbbi fejezet: aktivitási ráta + üzleti szolgáltatásokban 

foglalkoztatottak aránya + szellemi foglalkoztatottak) szoros kapcsolatban van a gazdasági 

komplex mutatóval, a fiatalok arányával, a vándorlási egyenleggel, a vezető értelmiségűek 

arányával, a munkanélküliséggel, a vitalitással, valamint a társadalmi minőséggel. Ez azt 

jelenti, hogy minél magasabb a vonzó ereje a településnek, annál kisebb a 

munkanélküliség, annál magasabb az aktív, munkaképes korú népesség aránya, egyre 

többen költöznek oda (magas, pozitív vándorlási különbözet), magas szintű a társadalom 

kvalifikáltsága (vezető értelmiségiek, szellemi foglalkozásúak aránya, és a minőségi 

dimenzió pontszáma). 

A társadalmi funkció komplex mutatója erős korrelációs kapcsolatot mutat a gazdasági 

komplex értékkel, a fiatalok, valamint a szellemi foglalkozásúak arányával, a vándorlási 

egyenleggel, a beingázással, a munkanélküliséggel, a társadalom vitalitásával, valamint 

foglalkoztatás vonzás dimenziójával. Ez azt jelenti, hogy egy település népességének 

„minősége” (lásd későbbi fejezet: nyelvtudás + diplomások aránya + vezető értelmiségiek 
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aránya) növekszik, ha a gazdaság potenciálja erős (illetve ennek ellentétes iránya is igaz, 

ahogy már azt említettük). Nagy arányú a szellemi foglalkozású munkavállalói réteg, egyre 

többen „vándorolnak” oda, sokan ingáznak át oda dolgozni, alacsony a munkanélküliség, 

illetve magas a vonzó ereje a településnek (aktivitási ráta, foglalkoztatási potenciál).  

Ezeket a kapcsolatokat sok esetben érdemes ellentétes kölcsönhatásban is vizsgálni. Egy 

település gazdaságát meghatározza a társadalom kvalifikáltsága, de a vizsgálat alapján ez 

fordítva is igaz, a társadalom minőségének szintjét befolyásolja a gazdaság, vagyis ha a 

gazdaság kevésbé prosperáló, akkor onnan a munkavállalói réteg is elvándorol, jobbára a 

lakosság alacsonyabb képzettségű rétege marad helyben. Ennek következtében az is igaz, 

hogy minél nagyobb a településen a szellemi tőke, minél szélesebb a diplomás értelmiségi 

státuszúak, annál jobban működik a gazdaság, annál inkább az adott település felé mutat a 

mozgás iránya, valamint vonzóképessége is erősödik. A vándorlás pedig újra visszafelé hat 

a gazdaságra, hiszen minél jobban gyarapszik egy település munkavállalói népessége, 

annál nagyobb gazdasági teljesítményt produkál, illetve alapesetben a szolgáltatási kínálat 

bővülését is magával vonja. 

Ezeket a többirányú kapcsolatokat térképekkel is illusztráljuk. A munkanélküliséggel való 

kapcsolat minden funkció esetében erős negatív irányt mutatott, ezért elsőként azt 

illusztráljuk, hogy a munkanélküliségi ráta a hogyan változott a regionális központok 

térségén belül (5. melléklet). Megállapítható, hogy a munkanélküliség 1990 óta hullámzó 

trendjeit nagy vonalakban a vizsgált vonzáskörzetek mutatói is követték, viszont főként a 

kisebb egységek tekintetében felfedezhetők egyedi mintázatok.  Szeged, valamint Győr és 

vonzáskörzete egyértelműen és szinte egyöntetűen javuló tendenciát mutat. A pécsi 

vonzáskörzet esetében a dél-nyugati település-együttesek esetében sűrűn koncentrálódnak 

azok a települések, ahol magas a munkanélküliek aránya, ugyanez a helyzet a miskolci 

észak-keleti, valamint a debreceni településkörzet keleti részével. Bár szinte mindegyik 

regionális központ és térsége az országhatáron vagy annak közelében terül el, mégiscsak 

Győr (vélhetően Pozsony és Bécs miatt), illetve Szeged (itt alapvetően nagy területű 

településekről van szó, kisebb a szórás lehetősége, „alacsonyabb a mérési szint”) tudott 

javítani a rátán. Debrecent vizsgálva egyértelműen észlelhető a határon átnyúló kapcsolat 

hiánya is jelentős negatív hatást gyakorol, Miskolc és Pécs környezetének esetében a 

szénbányászat megszűnése óta fennáll a probléma ezeken a településeken, és láthatóan 

egyre mélyebben koncentrálódik.  
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A foglalkoztatási potenciál mutatóját (lásd későbbi fejezet: helyben lakó, helyben 

foglalkoztatott + beingázó / összes településen élő foglalkoztatott) vizsgálva (43-45. ábra) 

érdekes kapcsolatot figyelhetünk meg a központ és a környezetében lévő települések között 

(az 1980 és 2001 adatokat mutató térképeket a 5. melléklet tartalmazza). 

43. ábra: A foglalkoztatási potenciál 1970-ben, %30 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                             
 

30 az osztályközök kialakításánál a 480 település átlagát is figyelembe vettük, ezért változik minden vizsgált 

évben az ötödik osztályköz felső határa 
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44. ábra: A foglalkoztatási potenciál 1990-ben, % 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

45. ábra: A foglalkoztatási potenciál 2011-ben, % 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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Az elmúlt több mint négy évtized alatt a foglalkoztatási potenciálról (43-45. ábra) 

általánosságban elmondható, hogy a központ felé lineárisan növekszik. 1990-ig ez a 

növekedés egyértelműen erős, majd a rendszerváltozás megtörte ezt a folyamatot, és 

fragmentált vonzáskörzetek jöttek létre szigetekkel. Kevésbé látványos és inkább 

kiegyenlített foglalkoztatás jellemzi Debrecen és Szeged térségét, azonban a másik három 

regionális központ térsége változatosabb képet mutat, amely szintén a településhálózat 

sűrűségével is összefüggésbe hozható. Győr környezetében 1990 után látható egy 

fordulhat; az ezredfordulót követően gyűrűszerűen kiemelkedtek azok a települések, 

amelyek egyértelmű magas foglalkoztatást biztosítanak, majd ez 2011-re szigetszerű 

pontokká alakította a gyűrűt. Tehát napjainkban néhány a központon kívül maradt néhány 

kiemelt foglalkoztatási potenciállal rendelkező kisebb település Győr környékén (Bábolna, 

Tét, Kunsziget, Csorna).  

Pécs esetében egyértelmű, hogy a központ kimagasló foglalkoztatási potenciállal 

rendelkezik, amely az évek alatt folyamatosan erősödött. Vele párhuzamosan néhány 

környező település foglalkoztatási ereje szintén nem elhanyagolható (Királyegyháza, 

Kacsóta, Pécsvárad, Bóly, Szigetvár). A pécsi vonzáskörzet esetében sokkal markánsabbak 

a különbségek, mint Győr környékén. Itt egyértelműen szétszóródnak azok a települések, 

ahol megjelenik egy-egy nagyobb befektető, amely egyből vonzani kezdi a környező 

lakosságot. Így a foglalkoztatási „kisközpontok” körül a többi településnek nagyon gyenge 

az ez irányú potenciálja. Ez alapján kétféle kisközpontot különböztethetünk meg; az első 

csoportba azok a kisvárosok tartoznak, amelyek valódi – bár gyenge – kiscentrumként 

funkcionálnak (Szigetvár, Pécsvárad), illetve azok a kistelepülések, ahol megjelennek a 

befektetők, akik viszonylag nagyobb létszámban foglalkoztatnak (Királyegyháza 

cementgyára, Kacsótán a Kőröstej cégcsoport tagjaként működő Bábel sajt kft.). Bóly a két 

típus között mozog, bár város, de nem nagy, nem természetes központ, viszont van egy jól 

működő túlélő üzeme.  

Miskolc környezete a pécsi vonzáskörzetre hasonlít. Szintén egy széttördelt térségről van 

szó, ahol egyértelmű a magas foglalkoztatás a központban, valamint Kazincbarcikán és 

Berentén (a BorsodChem működése miatt). Ennek következményeként szépen kirajzolódik 

a térképen a 26. számú főút útvonala, ebbe az irányba egyértelműen érezhető a 

foglalkoztatási potenciál erősödése. A miskolci vonzáskörzet északkeleti részén a 
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munkanélküliség növekedése nemcsak a központban található munkahelyek számának 

csökkenésén, hanem a helyben történő foglalkoztatás mértékének visszaesésén is alapul. Itt 

meg kell jegyezni a közfoglalkoztatás hatását, mert ebben a térségben érezhető leginkább, 

hiszen 10%-nyi munkanélküliséget fed le.  

A következő témakör arra adhat bizonyítást, hogy ezekbe a térségekbe valóban (munkaerő) 

mozgás, vándorlás történik (46-48. ábra). Az 1980 és 2001 adatokat mutató térképeket a 5. 

melléklet tartalmazza.  

46. ábra: Vándorlási különbözet éves átlaga, ezrelék, 1980-1990, ezrelék 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 



  

135 

 

47. ábra: Vándorlási különbözet éves átlaga, ezrelék, 1995-2000, ezrelék 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

48. ábra: Vándorlási különbözet éves átlaga, ezrelék, 2010-2016, ezrelék 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A foglalkoztatási potenciál növekedésének, ezzel párhuzamosan a munkanélküliség 

csökkenésének az az oka, hogy munkaerő jelenik meg a településen. Ezt az alapvetően 

kétirányú folyamatot magyarázhatja a vándorlási különbözet változása (46-48. ábra) (tehát 

egyszerűbben munkát generál a tömeg, vagy a tömeg generálja a munkát). Mivel egy 

dinamikus változóról van szó, ezért célszerű időintervallum átlagokra alapozva illusztrálni 

az adatokat. 

1980-1990 között (46. ábra), tehát még a piaci átalakulás előtt egységesen a központba és 

nagyon szűk környezetébe történt a legnagyobb arányú költözés, kivéve Miskolcot. Az öt 

regionális központ közül Miskolc az egyetlen olyan település, ahol kizárólag az 

ezredforduló környékén volt pozitív a vándorlási egyenleg, egyébként a teljes időszakban 

negatív, illetve a legnagyobb népességveszteséget szenvedte el. A miskolci központból 

tehát inkább elvándorlás figyelhető meg. A rendszerváltozás után jellemzően lelassul a 

központba történő költözés intenzitása, és a vonzáskörzeten is cirkulálódik a lakóhely 

változtatók aránya viszonylag egyenletes mértékben. 1995 és 2000 (47. ábra) között Győr 

az egyedüli központ, amely továbbra is képes megtartani vonzerejét a lakóhely változtatók 

körében. A vonzáskörzetek esetében szintén erős lesz a városkörnyéki kitelepülés. Szeged 

vonzáskörzetének nyugati része erősen frekventálttá válik ebben az időben. Debrecen 1995 

és 2005 között „megosztja” vonzáskörzetén a beköltözőket; az első öt évben a keleti, míg a 

következő öt évben a nyugati települések válnak a lakóhely változtatás célpontjává. Ennek 

valószínűleg két oka lehet; egyrészt 1995-2005 között a szuburbanizáció nagyjából 

egyenletes minden irányban. Azért tűnik erősebbnek a kelet(délkelet-dél) ebben az 

időszakban, mert az elsődleges északi és nyugati kiköltözési irányok/települések (Józsa, 

Pallag) közigazgatásilag Debrecenhez tartoznak, tehát nem jelennek meg a térképen. 

Másrészt 2005 után valóban északi/nyugati irányba fordul a dolog. Ehhez valószínűleg 

köze van az autópályának (és talán annak is, hogy ezáltal a 35-ös út is használhatóbb). 

Pécs esetében a 2010-es évekre egyértelműen elkezd kirajzolódni a 6-os, az 57-es és az 58-

as főutak útvonala. Ezek mentén, valamint a központ környékén pozitív migrációs rátával 

számolhat a pécsi település-együttes. A helyzet Győrnél hasonló, de ott a központ környéki 

gyűrű az ezredforduló után haladva az időben egyre erősebb és szélesebb. Debrecennél is 

népszerűvé válnak a 33-as út melletti települések, valamint Miskolcnál 26-os és a 3-as főút. 

Ha leegyszerűsítve próbáljuk az urbanizáció ciklusait értelmezni, megfigyelni a 

központokon és környezetükön, akkor látjuk, hogy nagyon nehéz dolgunk van, hiszen nem 
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lehet – bár a vizsgálatnak szorosan nem célja – megállapítani a szakaszokat, inkább azt 

mondhatjuk, hogy sokszor párhuzamosan zajlanak egymást mellett.  
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2.2.5. A vonzáskörzetek gazdasági funkciója 

 

Mit is értünk gazdasági funkció alatt? Milyen elméleti és módszertani keretek adnak 

választ a kutatási kérdésekre? A funkciókat egyforma keretek között kívánjuk bemutatni 

indulva az elméleti vonatkozásoktól, a módszertani kereteken át az elemzésig.  

1. Elméleti keret és kiindulópontok 

 

Az elméleti koncepciók többsége a gazdasági szerepkört a foglalkoztatási potenciállal és a 

vállalatok termelékenységével azonosítja. Ebben a kutatásban is hasonló módon került 

kialakításra az értelmezés, de mégsem teljesen ezt a gondolatot követve. Elsősorban 

azokban a központokban hangsúlyos a gazdasági tevékenység, ahol gazdasági intézmények 

erős jelenléte, vállalkozások földrajzi koncentrációja, ezen belül is a nagyszériás fordista 

tömegtermelés üzemei vannak jelen. Az erős gazdasági szerep eredményeként a 

vonzáskörzet is domináns gazdasági kiszolgálója lesz a központnak, megjelenhetnek a 

beszállítók, partnerek, szolgáltatók a szomszédos településeken. Nemcsak koncentrálja a 

gazdasági potenciált, hanem sugározza is a térségébe. Ezen túl két dimenzióban – ahogy 

már a definícióból is lehetett sejteni – beszélhetünk gazdasági funkcióról.  

Egyrészt a gazdaság struktúrája egy meghatározó jellemző. Ez alatt a gazdasági 

intézmények meglétét, mennyiségét, a vállalkozások összetételének jellegzetességeit, 

demográfiáját értjük.  

Másrészt a gazdasági teljesítmény jelenti az értelmezési keret másik felét. Teljesítmény 

alatt többnyire a gazdasági tevékenységből befolyó anyagi javakat, a termelés összegszerű 

értékét értelmezzük.  

A központ mellett vizsgálni kívánjuk a vonzáskörzet településeinek gazdasági 

teljesítményét és struktúráját is. Az elmúlt évtizedek változásai hatással voltak a 

vonzáskörzetekre is, így a központok mellett ezek a települések is főszerephez jutnak 

ebben az elemzési szakaszban.  

A változás, illetve folyamat alatt a kilencvenes évek piacgazdasági átalakulása miatt 

végbemenő következményeket értjük elsősorban, amely legláthatóbban talán a gazdaságon 

– ezen keresztül természetesen a foglalkoztatáson is – mutatkozik meg. 
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A funkciók egyértelmű lehatárolása: Alapvetően abból indulunk ki, hogy egyértelműen 

lehatárolhatók ezek a funkciók elméleti és módszertani síkon egyaránt. Azonban azt látni 

kell, hogy nagyon nehéz megmondani, mit is értünk gazdasági szerepkör alatt, majd ehhez 

olyan mérőeszközt rendelni, amelyen keresztül releváns kijelentéseket tehetünk egy-egy 

város gazdaságáról. 

A vonzáskörzetben található kiscentrumok funkcióin tükröződik a változás vagy éppen a 

stagnálás: Ebben a fejezetben ennek a feltételezésnek a vizsgálata a legfontosabb, nagy 

hangsúlyt kell fektetni a vonzáskörzetben található településekre egyenként is.  

Tipikusnak, illetve atipikusnak mondható folyamatok: Vizsgálni kell, hogy a városok és a 

vonzáskörzetek gazdaságban betöltött szerepe mennyire kiegyensúlyozott, hogyan 

változott, ténylegesen látható-e a vonzáskörzeti települések gazdasági szerepe vagy nem 

tekinthető jelentősnek. 

 

2. Alapadatok kiválasztása 

 

Az alapadatok kiválasztása a fentebb említett dimenziók mentén történt. Elsősorban fel kell 

sorakoztatni azokat a mutatókat, amelyekkel mind a gazdasági struktúrát, mind a 

teljesítményt ki lehet fejezni.  

A struktúrát egyszerű vállalkozás demográfiai mutatókkal, a teljesítményt pedig többféle 

jövedelmi mutatóval lehet vizsgálni. A kiválasztásnál az első és legfontosabb szempont az, 

hogy a kistelepülések esetén is – többé-kevésbé – releváns, értelmezhető adatok 

szerepeljenek egy olyan komplex mutatóban, amely a központ gazdasági dimenzióinak 

mérésére is alkalmas. Ez már egy nehéz, viszont fontos pontja az elemzésnek.  

 

3. Adatminőség vizsgálata 

 

Az előzőekben említett célok, illetve az adatminőség szigorú kritériumai jelentősen 

korlátok közé szorítják a felhasználható adatok körét. A teljesítménymutatók közé számos 

más jövedelmet mérő mutatót felsorakoztathattunk volna, de egyrészt többnyire nem voltak 

értelmezhetők a kisebb települések esetében (pl. export árbevétel), vagy éppen 

multikollinearitást mutattak az adatok (pl. egy főre jutó SZJA alap). A struktúra 

adatcsoport kialakításánál is hasonló korlátok szűkítették a lehetőségeket (pl. kistelepülés 

esetében a nagyvállalatok száma). A változók együttes hatását vizsgáló tesztek eredményei 
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alapján megállapítható a dimenziók relevanciája. Az alábbi adatok (17. táblázat) feleltek 

meg a kritériumoknak a két dimenzióban. 

17. táblázat: A gazdasági funkciót alkotó adatok 

Adat Mértékegység Forrás 

Gazdasági struktúra (KMO 0,547; Bartlett’s Sig. 0,000)31:  

összes vállalkozás száma 100 lakosra db/fő T-STAR 

nem mezőgazdasági vállalatok aránya az összes 

társas vállalkozásból 
% T-STAR 

vállalkozásból származó jövedelem aránya az 

összesből 
% NAV TA 

Gazdasági teljesítmény (KMO 0,540;Bartlett’s Sig. 0,000): 

bruttó hozzáadott érték egy alkalmazottra Ft/fő NAV TA 

befektetett eszközök értéke egy alkalmazottra Ft/fő NAV TA 

egy adófizetőre jutó beföldi jövedelem Ft/fő NAV TA 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4. Az alapváltozók alkalmassá tétele az összehasonlításra és az indexképzésre 

 

Fontos, hogy az alapadatok minden esetben összehasonlításra alkalmassá legyenek 

alakítva, a definíciójuknak megfelelően fajlagosítva. Mivel a gazdasági teljesítmény- és 

struktúraváltozást a kilencvenes évektől vizsgáljuk, így minden alapadatot az alábbi évekre 

gyűjtünk és alakítunk át: 1992, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015/2016. Mivel fontos, hogy a 

változás érzékelhető legyen, ezért van szükség az öt éves intervallumok kialakítására. 

Az alapváltozók kiválasztása, transzformációja után a 480 (az öt központ és a 

vonzáskörzetben lévő települések) település jellemzőinek vizsgálata történik; különösen 

figyelve az outlierekre, amelyek jelentősen befolyásolják a mintánk középértékeit, ezáltal 

az általunk megfogalmazott gazdasági „szerepkör” meghatározását, tehát minden változó 

esetén ki kell zárni az outliereket (7. melléklet).  

 

5. Súlyozás és aggregáció 

 

A gazdasági struktúra és a teljesítmény esetén is tapasztalati súlyokat alkalmazunk. 

Mindkét dimenzió esetében egy-egy faktor kialakításánál kapott súly adja meg a változók 

súlyértékeit, amelyet minden évre egységesen alkalmazunk. Jelen esetben az utolsó év 

                                                             
 

31 a faktoranalízis részleteit a 8. melléklet tartalmazza 
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(2015) teljesítmény és struktúra főkomponensének súlyaihoz igazodunk (18. táblázat), azt 

tartjuk meg a teljes elemzési szakaszban az alábbiak szerint: 

18. táblázat: A gazdasági funkció adatainak kommunalitása és faktorsúlyai 

Adat Kommunalitás Faktorsúly 

összes vállalkozás száma 100 lakosra 0,697 0,835 

nem mezőgazdasági vállalatok aránya az összesből 0,323 0,568 

vállalkozásból származó jövedelem aránya az összesből 0,571 0,755 

bruttó hozzáadott érték egy alkalmazottra 0,773 0,873 

befektetett eszközök értéke egy alkalmazottra 0,672 0,813 

egy adófizetőre jutó beföldi jövedelem 0,302 0,553 

Forrás: Saját szerkesztés 

A faktor-analízis a továbbiakban nem kap szerepet. Az elemzések pontosságát, 

értelmezhetőségét szem előtt tartva más eljárással képezzük a komplex mutatót minden 

egyes település esetében, a mutatók normalizálásával úgy véljük, sokkal pontosabb 

eredményeket kaphatunk. 

Az aggregálás lépéseit 2.2.1. fejezet 12. táblázata tartalmazza.  
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A központok és vonzáskörzeteik gazdasági funkciója 

49. ábra: A gazdasági komplex mutató eredményei 1992 és 2015 évekre vonatkozóan, % 

(Győr központ=100%) 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés32 

Az 49. ábrán látható, hogy Győr vonzáskörzetének esetében a központ gazdasági 

teljesítményét az ezredforduló előtti években két település (lásd 6. melléklet, 1995-ben 

Enese) meghaladta, tehát beszélhettünk alközpontok jelenlétéről. 1992-ben Enese, ahol két 

nagyobb foglalkoztató telepedett le ebben az időben (igazából 1996-ban, viszont egy már 

ott működő vállalat helyére érkezett, felváltva annak gazdasági szerepét) és Bábolnán az 

IKR működése emelte ki a városokat, amely még 1995-ben is tartott. 2000 után a 

vonzáskörzetben található, addig gazdaságilag kiemelkedő szerepkörrel rendelkező 

települések dominanciája megszűnik, a térség gazdasági ereje Győrbe, a központba 

koncentrálódik ezzel homogenizálva, egyenlő szintre hozva a körzet településeit. Tehát a 

kilencvenes évek következményei, a piaci átmenet egyértelműen Győr gazdasági központi 

szerepét erősítette, oda koncentrálva a jelentős erőforrásokat. Ezt persze torzítja az is, hogy 

a központban megjelent egy óriási foglalkoztató vállalat, a motorgyártás darabszámát 

tekintve világelső helyen szereplő Audi. Nyilvánvalóan a kiugró adatok bekerülésével a 

kisebb központok gazdasági teljesítménye gyengébbnek látszik, azonban nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy a győri vonzáskörzet így is a legdominánsabb gazdasági 

                                                             
 

32 a győri vonzáskörzetek térképei és az elemzések egy része a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 

azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt 

keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatási dokumentációjában is felhasználásra kerültek 

tel:15201600001
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potenciállal rendelkezik a másik négy térséggel szemben (lásd előző fejezet). Egy ehhez 

hasonló méretű nagyvállalat megjelenése jelentősen befolyásolja a központ szerepét, 

látszólag maga mögé szorítva a vonzáskörzet gazdaságát, azonban a látszat ellenére a 

„kiszolgáló” települések (pl. Enesén is autóipari beszállító foglalkoztat több száz főt) is 

tudnak építkezni a központ gazdaságára, profitálni abból. Fordítva is igaz, hiszen a központ 

korlátozottan tud befogadni újabb gazdasági szereplőket, illetve ezek a telepítési okok 

differenciáltsága miatt más települések ipari területein fognak megjelenni. A körzet ipari 

infrastruktúrája is kiemelkedő, amely az előzőekben leírt folyamatokat szintén kiválóan 

szolgálja. 

50. ábra: A gazdasági komplex mutató eredményei 1992 és 2015 években, % (Pécs 

központ=100%) 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Pécs térsége (50. ábra) már jóval szegmentáltabb képet mutat. A kilencvenes évek elejétől 

voltak és vannak is erős gazdasági potenciállal rendelkező települések. 1992-ben 

Mecseknádasd, Pellérd, Kozármisleny, Harkány emelkedett ki, 1995-ben nagyjából 

hasonló gazdasági potenciál dominálta a térséget, nem volt egy kiugró település sem. 2000-

ben viszont Pécsudvardot és Keszüt a központnál is erősebb gazdaság jellemezte. 2005-ben 

Harkány és Pogány vezette a rangsort, 2010-re bővült a kör Keszüvel, Palkonyával és 

Kisdérrel. 2015-ben hasonlóan kimagasló gazdasági mutatókat produkált Orfű, 

Zengővárkony, Feked és Királyegyháza is. Mivel magyarázható ez? A Mecsek, a harkányi 

fürdő, a villányi borvidék egyaránt a gazdaságot támogató bevételeket produkál. Az is 

nyilvánvaló, hogy Pécs és térségének gazdasági mutatói összességében messze elmaradnak 
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például Győrhöz vagy Miskolchoz képest (lásd 6. melléklet), ebben az elemzésben ez azért 

nem látszik élesen, mert a saját központhoz hasonlítottunk a településeket. Itt nem 

telepedett le nagyfoglalkoztató, amely vonzotta volna a partnereit, beszállítóit is a 

környező településekbe, ipari parkokba, ezáltal jelentős hatást gyakorolva az oktatásra, az 

infrastrukturális beruházásokra. A térség gazdasága bár nem mutat rossz teljesítményt, 

azonban mindenképpen meg kell látni a stagnálást. Pécs után a második legnagyobb 

település Komló, amely szocialista iparvárosként az ötvenes évektől prosperáló 

szénbányászatáról volt híres, azonban az elemzésből kiderül, hogy az elmúlt években a 

gazdasága messze elmarad a központétól, nem sikerült átlendülnie az aranykorát követő 

hanyatló időszakon. A pécsi térség tehát már heterogénebb gazdasági képet mutat, mint 

Győr. Jól látszik, hogy 1992-höz képest a perifériáknak a relatív hanyatlása látványosabb, 

szembetűnően szűkebb körben érvényesül a központ hatása.  

51. ábra: A gazdasági komplex mutató eredményei 2000 és 2015 években, % (Szeged 

központ=100%) 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Szeged (51. ábra), mint központ a kilencvenes évek eleje óta a rendelkezik a legerősebb 

gazdasági funkcióval, azonban halványan megjelennek mellette kisebb centrumok is (lásd 

6. melléklet, 1992, 1995, 2005, 2010 év adatai alapján szerkesztett térképek hasonló képet 

mutatnak). 2000-ben Zsombó és Röszke zavarja meg az összképet a 100% feletti 

kiugrásával. Ha megnézzük, ezek a települések mind Szeged központi fényében 

tündökölnek, élvezve annak közelségét. A kilencvenes évek közepén, az ezredforduló táján 

ugrásszerűen megnőtt a kiköltözők száma Zsombón, ahol ekkortájt jelentek meg 

élelmiszeripari, mezőgazdasági, agrártevékenységgel foglalkozó kis- és 
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középvállalkozások is. Röszke szintén kiemelkedik a „tömegből”, hiszen az ország déli 

kapujának nevezett röszkei határátkelő jelentős hatással van a gazdaságra, nagyobb 

arányban vannak jelen kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalkozások. Nem 

elhanyagolható a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó számottevő élelmiszer-feldolgozó 

ipar, hiszen a településen működik két nagy ismert gyár gyáregysége: az Unilever Kft. és a 

KNORR termékek gyártója. Ezt követően az elmúlt egy évtizedben nem látunk feltűnő 

kiugrást, a szegedi központ azóta is megtartotta a legerősebb gazdasági erőforrásokat 

koncentráló szerepét. A térség gazdasági területi szerkezete a győrihez hasonlít, leginkább 

a központban települtek le a nagyfoglalkoztatók. Földrajzilag is kevésbé fragmentált a 

vonzáskörzet, nagyobb területű települések veszik körül, mint Pécset vagy Miskolcot. A 

térségének egyenletesebb fejlődését az is befolyásolja, hogy a Maros és a Tisza találkozása 

kettévágja a térségét. 

52. ábra: A gazdasági komplex mutató eredményei 1992 és 2015 években, % (Debrecen 

központ=100%) 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Debrecen – csak úgy, mint Győr – esetében (52. ábra) hasonlóan szembetűnik egyfajta 

homogenizálódás (a további évekre vonatkozó térképeket a 6. melléklet tartalmazza). A 

kilencvenes évek elejétől az ezredfordulóig látszik a domináns gazdasági alközponti 

szerepe Monostorpályinak (a rendszerváltás előtt a településen a legnagyobb foglalkoztató 
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a mezőgazdasági termelőszövetkezet volt33), Hajdúszoboszlónak és Kabának (ez utóbbi 

esetében a Cukorgyár, majd később az  Evonik egy nagyobb létszámot foglalkoztató cég, 

amely évi 90 milliós iparűzési adót fizet, ami az összes IPA 30%-át jelenti, és 2018 

áprilisában bezárta kabai üzemét). Hajdúszoboszló esetében a termálforrások kiaknázása 

jelentette a növekedést, viszont az elmúlt évtizedekben a központban történt jelentős 

beruházás „nyomta vissza” a térség településeinek gazdasági potenciálját. Ilyen volt a négy 

legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalat letelepedése: ’90-ben érkezett a Chemical 

Seed, ’91-től működik az E.ON,’95-től lett a híres gyógyszergyár a TEVA csoport tagja, 

’99-től a FAG, akik számos beszállítót vonzottak Debrecen ipari területeire. Debrecen – 

mint központ – gazdasági ereje a második az öt város között, valamint a megyei jogú 

városok sorában is meggyőző szerepkört tölt be ezen a téren. Győr mögött marad ugyan, de 

stabil erős gazdasági tevékenységet folytat, amelyet az elmúlt két évtized beruházásai is 

tanúsítanak. Erős vegyi-, gyógyszeripari központ, mindemellett más irányú gazdasági 

területeit is erősíteni kívánja, hiszen 2014 óta 23 beruházás valósult meg, ezzel 200 

milliárd forintnyi működő tőke áramlott a térségbe 4700 új munkahelyet teremtve34. 

Debrecen központi szerepe vélhetően követi a múlt tendenciáit és továbbra is erősödni fog 

(hiszen a jelenkor küszöbén toporog a BMW debreceni telephelyének építése).  

53. ábra: A gazdasági komplex mutató eredményei 1992 és 2015 években, % (Miskolc 

központ=100%) 

 

                                                             
 

33 Olvasható a Mostorpályi Gazdasági Program 2011-14 c. dokumentumban. In: 

http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/MONOSTORPALYI-GAZDASAGI-PROGRAM.pdf 
34 https://magyaridok.hu/belfold/debreceni-polgarmester-varos-gazdasaga-irant-jelentos-nemet-erdeklodes-

2826351/ 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Miskolc központját szintén – ahogyan Pécsét és Győrét is – kisebb méretű, elaprózódó 

települések veszik körül (53. ábra), ezzel színezve az általunk lehatárolt vonzáskörzetet. 

Ha megfigyeljük az ábrákat (6. melléklet), szembe tűnhet, hogy a kilencvenes évek elején a 

központ környéki települések jutottak erősebb gazdasági szerepkörhöz, majd az idő előre 

haladtával ezek elhalványultak. Mindössze két település emelhető ki, amelyek stabilan 

minden vizsgált évben magas gazdasági potenciállal rendelkezik: Kazincbarcika és Bőcs. 

Ez utóbbi község esetében meghatározó vállalat a Borsodi Sörgyár, amely 1973 óta jelen 

van a településen. Kazincbarcika, a másik híres szocialista iparváros, az ország vegyipari 

fellegvára, amely otthont a BorsodChem 100%-ban külföldi tulajdonú vállalatnak, és több 

mint két és fél ezer embernek ad munkát, és az éves nettó árbevétele meghaladja az 500 

milliárd forintot. Ez hatalmas bevételt jelent a város számára, így töretlenül tölti be a 

gazdasági alközpont szerepet a térségben. Sajóbábony vélhetően azért tudta megelőzni a 

központ gazdasági potenciálját a kilencvenes évektől az ezredfordulóig, mert át tudta 

vészelni a rendszerváltozással járó nehézségeket egy, a településen működő legnagyobb 

foglalkoztató vegyipari vállalat (SVIP Kft.). 1992-ben a Mátrai Erőmű bükkábrányi 

szénbányája miatt mutatott nagyobb, de nem stabil gazdasági tevékenységet. 2015-ben 

ugyancsak Kazincbarcika és Bőcs tölt be domináns gazdasági szerepet, mellettük bár 

megjelenik Felsőnyárád, Galvács, Szemere (2005), Varbó (2000), Répáshuta (1992) 

amelyek mögött nem találunk valós folyamatot („kistelepülés-effektus”). Miskolc esetében 

nyert a legerőteljesebben bizonyítást az a feltételezés, hogy bár lehet, de nem érdemes a 

központot a térsége nélkül vizsgálni. Az itt megtalálható legerősebb „alközpont” 

Kazincbarcika, amely másfélszeres gazdasági főkomponens átlagpontszámot mutatott 

Miskolchoz képest. Kazincbarcika és Miskolc egymás mellett élése, egymással történő 

együttműködése – mind munkaerő-áramlás, foglalkoztatás, városi bevételek növelése – 

tekintetében fontos, és egyértelműen kimutatható, hogy egymás gazdasági fejlődését 

befolyásolják.  
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2.2.6. A vonzáskörzetek munkahelyi-foglalkoztatási funkciója 

1. Elméleti keret és kiindulópontok 

 

A kutatások, értelmezések a gazdasági potenciált gyakran közvetlen formában 

összekapcsolják a foglalkoztatás jelentőségével (pl. Compton 1969, Bíró-Molnár 2004, 

Rechnitzer-Csizmadia-Grosz 2004, Tánczos-Egri 2010, Poreisz 2014, Páthy-Berkes 2014, 

Rechnitzer-Páthy-Berkes 2014).  

Természetesen tagadhatatlan ennek a két szerepnek az összefonódása egy város életében, 

azonban értelmezésünk szerint egy város gazdasági ereje eredményezi a foglalkoztatás 

mértékének változásait és nem fordítva. Egy jól működő gazdaság „képes” új vállalatokat 

vonzani, amelyek munkaerő-kereslettel jelennek meg, valamint a meglévő vállalatok 

kívánnak bővíteni egy esetleges fellendülés okán. A meglévő gazdasági háttér okozhat 

foglalkoztatási növekedést, viszont önmagában a foglalkoztatás nem épít gazdaságot. 

Az eddigi értelmezések szerint ez a két potenciál gyakran együtt mozog, egymásra hat, sőt 

a gazdaság részeként fogható fel, ez a folyamat vitathatatlan is, viszont ebben a 

vizsgálatban a jól működő gazdaság egyik eredményeként definiáljuk a növekvő 

foglalkoztatási potenciált.  

Egy város munkahelyi-foglalkoztatási szerepének hátterét a gazdaság biztosítja, viszont 

önállóan definiálható és mérhető eredményeként is felfogható. A funkció fogalma abban 

rejlik, hogy milyen erősen képes munkaerőt vonzani, illetve kiket és hol képes 

foglalkoztatni, valamint milyen módon tudja aktivizálni saját népességét.  

Ezt a szerepkört is két dimenzió mentén kívánjuk megvizsgálni: egyrészt a munkaerő-

vonzás képessége alatt értelmezzük a foglalkoztatási szektorok megoszlását, a szellemi 

tőkét, valamint a központ felől a vonzáskörzetével alkotott kapcsolatát. Másrészt a mozgás 

képessége alatt értjük a munkaerőnek a mozgásirányát, mennyiségét, a vonzáskörzet felől a 

központtal való kapcsolatát.   

Lényeges megismerni, hogy ezek a folyamatok hogyan változtak meg az elmúlt 

évtizedekben, így az évtizedek keresztmetszeti mérései longitudinális értelmezési keretet 

adhatnak.  
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A funkciók egyértelmű lehatárolása: Ebben a részvizsgálatban is arra törekszünk, hogy 

bizonyítást nyerjen annak feltételezése, hogy a munkahelyi-foglalkoztatási funkció 

lehatárolható és módszertani keretek között megbízhatóan vizsgálható, elemezhető.  

A vonzáskörzetben található kiscentrumok funkcióin tükröződik a változás vagy éppen a 

stagnálás: A foglalkoztatás súlya, „minősége” és kiterjedtsége milyen módon érzékelhető a 

vonzáskörzeten, milyen kapcsolatot mutat a központtal és ezek a folyamatok milyen 

változásokon mentek keresztül. Itt a kapcsolatot tartjuk hangsúlyosnak, szemben a 

körzetben található települések fejlettségével, amit ebben a részvizsgálatban nem célzunk.   

Tipikusnak, illetve atipikusnak mondható folyamatok: Ez a részvizsgálat a központ és a 

vonzáskörzet közötti kapcsolat erősségét és irányát hivatott mérni, illetve annak időbeli 

változásait. Alapvető cél, hogy kimutathatók legyenek ezek a folyamatok és esetlegesen 

felmerülő atipikus elrendeződés.  

 

2. Alapadatok kiválasztása 

 

Az alapadatok kiválasztása a dimenziók mentén történt figyelembe véve azt, hogy a 

központ egy nagyobb kritikus tömeget felölelő regionális nagyváros szemben a 

vonzáskörzetében található kisebb községekkel. Olyan mutatók kiválasztása volt a cél, 

amelyek mindkét esetben relevánsak és értelmezhetők. A vonzás dimenzió alatt az 

aktivitást, a szektorális foglalkoztatás és a szellemi tőke mértékét definiáljuk, a mozgás 

dimenzió pedig a foglalkoztatási potenciál és a kiingázás mértékén alapul.  

 

3. Adatminőség vizsgálata 

 

Az adatok minőségét az előzőekben említett célok jelentősen korlátok közé szorítják. 

Mindkét dimenzió esetén a felmerülő lehetőségek számát csökkentette a multikollinearitás 

és a negatív-pozitív irányú korreláció összeütközése (pl. a munkanélküliségi ráta – 

aktivitási ráta ellentétes iránya, vagy a szolgáltatásban, iparban, mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak aránya, mindhárom mutató egyszerre összeférhetetlen). Az alábbi adatok 

(19. táblázat) feleltek meg a kritériumoknak a két dimenzióban. 
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19. táblázat: A munkahelyi-foglalkoztatási funkciót alkotó adatok 

Adat Mértékegység Forrás  

Vonzás (KMO 0,64; Bartlett’s Sig. 0,00035):  

aktivitási ráta (alkalmazásban álló + 
munkanélküli + egyéni vállalkozó + 

közfoglalkoztatott / aktív korú) 

% Népszámlálás, egyedi 
archív 

üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya 
az összes foglalkoztatott közül* 

% Népszámlálás, egyedi 
archív 

szellemi foglalkozásúak aránya az összes 

foglalkoztatott közül 

% Népszámlálás, egyedi 

archív 

Mozgás: 

foglalkoztatási potenciál (helyben lakó, helyben 
foglalkoztatott + beingázó / összes településen 

élő foglalkoztatott) 

% Népszámlálás, egyedi 
archív 

kiingázási arány % Népszámlálás, egyedi 
archív 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4. Az alapváltozók alkalmassá tétele az összehasonlításra és az indexképzésre 

 

Fontos, hogy az alapadatok minden esetben összehasonlításra alkalmassá legyenek 

alakítva, a definíciójuknak megfelelően fajlagosítva. A változás vizsgálatára olyan mutatók 

kiválasztására törekedtünk, amelyek ugyanazokra az évekre állnak rendelkezésünkre. 

Szemben a gazdasági funkcióval – ahol a rendszerváltozás előtti időkre nem állnak 

rendelkezésre megfelelően alkalmazható, releváns mutató, itt az alábbi évek adatait 

alkalmaztuk a vizsgálatban: 1980, 1990, 2001, 2011. A népszámlálás adatbázisa jelentette 

az adatok legfőbb forrását.  

Az alapváltozók kiválasztása, transzformálása után egyenként vizsgáltuk meg az adatok 

viselkedését a 480 településen koncentrálva az eloszlásra, homogenitásra, ferdeségre, 

valamint az outlierekre (ezeket a használat előtt korrigáltuk, lásd 7. melléklet).   

 

5. Súlyozás és aggregáció 

 

A vonzás dimenzió esetében tapasztalati súlyokat alkalmazunk, mivel a mozgás dimenzió 

két komponensből tevődik össze, így ebben az esetben nincs szükség a mutatók 

súlyozására. Hasonlóan a gazdasági funkció esetében, a főkomponens analízis művelet 

                                                             
 

35a faktoranalízis részleteit a 8. melléklet tartalmazza 
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során a mutatókhoz tartozó kommunalitás adja meg a változók súlyértékeit, amelyet 

minden évre egységesen alkalmazunk. Jelen esetben az utolsó év (2011) „vonzás” 

főkomponensének súlyaihoz igazodunk (20. táblázat), azt tartjuk meg a teljes elemzési 

szakaszban az alábbiak szerint: 

20. táblázat: A munkahelyi-foglalkoztatási funkció adatainak kommunalitása és 

faktorsúlyai 

Adat Kommunalitás Faktorsúly 

aktivitási ráta 0,503 0,709 

üzleti szolgáltatásokban/szolgáltatási ágazatban 
foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatott közül 

0,709 0,842 

szellemi foglalkozásúak aránya az összes foglalkoztatott 

közül 

0,738 0,859 

foglalkoztatási potenciál - - 

kiingázási arány - - 

Forrás: Saját szerkesztés 

A faktoranalízis a továbbiakban nem kap szerepet egyik funkció esetében sem. Az 

elemzések pontosságát, értelmezhetőségét szem előtt tartva más eljárással képezzük a 

komplex mutatót minden egyes település esetében, a mutatók normalizálásával úgy véljük, 

sokkal pontosabb eredményeket kaphatunk, ahogyan a gazdasági funkció esetében is 

eljártunk. 

Az aggregálás lépéseit 2.2.1. fejezet 12. táblázata tartalmazza.  
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A központok és vonzáskörzeteik munkahelyi-foglalkoztatási funkciója 

54. ábra: A munkahelyi-foglalkoztatási komplex mutató eredményei 1980 és 2011 

években, komplex mutató nominálértéke Győr és vonzáskörzetének esetében 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A munkahelyi-foglalkoztatási szerepkör egyértelműen láthatóan a központ felé 

összpontosul (54. ábra), szépen kirajzolva annak szuburbán övezetét. Míg 1980-ban alig 

egy-két település (Csorna, Bábolna, Bakonyszentlászló) emelkedett ki a vonzáskörzetből, 

illetve a központhoz mérve is jól teljesített, akkor még döntően a helyben működő 

vállalkozásoknak volt ez köszönhető. Később viszont nagy lendülettel 1990-ben és 2001-

ben is (lásd 6. melléklet) fellendülésnek indult a vonzáskörzet összes települése. A 

foglalkoztatási funkció a központot körülvevő gyűrűben erősödött, majd ez láthatóan 

expandált a körzet távolabbi települései felé. Jól kivehető a 82-es, a 85-ös és az 1-es főút 

jelentősége, így feltehetően a központ megközelíthetőségének javulása miatt a 

foglalkoztatottság nőtt a térségben, ami a központba ingázással jár együtt. Győr esetében 

egyértelműen magas a vonzás (a központ felé) és a mozgás (a vonzáskörzetben).  
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55. ábra: A munkahelyi-foglalkoztatási komplex mutató eredményei 1980 és 2011 

években, komplex mutató nominálértéke Pécs és vonzáskörzetének esetében 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Pécset vizsgálva (55. ábra) már nem ennyire egyértelmű a helyzet. 1980-ban szintén 

látható, hogy a települések a saját gazdasági struktúrájukba integrálták a lakosságot és a 

helyben foglalkoztatás itt-ott (Sellye, Szigetvár, Siklós, Harkány, Bóly, Sásd) magasabb 

volt, mint a teljes vonzáskörzet átlaga, valamint a központhoz viszonyítás értékéhez képest 

is. Enyhén körvonalazódik a 6-os főút jelentősége, de nem egyértelmű. Öt „sziget” még 

ennyi idő távlatában is képes volt magas vonzást és mozgást mutatni, ezzel növelve a 

munkahelyi-foglalkoztatási szerepkört a központtal szemben (a további évekre vonatkozó 

térképeket a 6. melléklet tartalmazza). Ez jelzi a központ gyengeségét, hiszen 

működhetnek kisközpontok. Természetesen látszik Pécs jelentősége is, hiszen a központ 

közelségével egyértelműen érvényesül a „szomszédság effektus”, feltehetően a munkaerő-

áramlásnak (elsősorban szellemi és üzleti szolgáltatásban foglalkoztatottak arányára 

gondolva) ez az oka. Pécs esetében még a főútvonalak mentén lévő települések lakóhelyi 

funkciójának növekedése sem jelenthető ki egyértelműen, nem látszik az, hogy lenne 

bármilyen jelentősége az úthasználatnak a bejáráshoz (kivéve természetesen a központ 

közvetlen, ám de szűk gyűrűjét). A gazdasági eredményeket áttekintve viszont nincs 

összhangban a magas foglalkoztatási potenciál szigetszerű kirajzolódása a térségben. 

Kiemelkedő gazdasági struktúra és teljesítmény pontszámot az öt „sziget” közül csak 

Harkányban és Mecseknádasd környékén mértünk. Ez ugyancsak azt támasztja alá, hogy 

egy gyenge regionális központ mellett a kisközpontok működnek.  
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56. ábra: A munkahelyi-foglalkoztatási komplex mutató eredményei 1980 és 2011 

években, komplex mutató nominálértéke Szeged és vonzáskörzetének esetében 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Szeged mellett két egyértelmű központ is látszik a térképen (56. ábra). Hódmezővásárhely 

és Makó egyértelműen magas vonzás potenciállal és mozgással rendelkezik (a további 

évekre vonatkozó térképeket a 6. melléklet tartalmazza). A Szeged nyugati oldalán fekvő 

térség munkahelyi-foglalkoztatási funkciója is erősödik, ami leginkább a központ 

szomszédsági hatása, a napi ingázó munkavállalók is kedvelt célvárosa Szeged. 

Marosvásárhely és Makó a szegedi vonzáskörzet nyugati feléről járó dolgozókat nem 

vonzza, hiszen a Tisza és a Maros kissé nehezíti a megközelíthetőséget ebből az irányból. 

Ezekbe a városokba nagyrészt a tőlük északkeletre fekvő településekből érkeznek az 

ingázó dolgozók. A gazdasági funkció eredményeivel történő összehasonlításban azt látjuk, 

hogy a központ az egyetlen erősen kiemelkedő gazdasági teljesítményt produkáló város 

(0,95 a gazdasági pontszáma az előzőekben levezett számítások alapján 2015-ben), 

mellette ugyanannyi ponttal jelenik meg Makó (0,95) és nem sokkal maradt 

kiegyensúlyozottan mögöttük Hódmezővásárhely (0,8) az elmúlt évtizedekben. A mozgás 

dimenzió erősebb a két város esetében, hiszen 2011-ben az öt központ után hetedikként 

következik Hódmezővásárhely, 11. helyen áll Makó. Rendszerint, ahol magas a mozgás 

dimenzió pontszám, ott alacsonyabb a vonzás (kizárólag az öt központ esetében magas 

mindkettő érték), viszont a térképen az összesített, központhoz és vonzáskörzethez 

viszonyított értékeket látjuk. Ebből arra következtetünk, hogy a helyben foglalkoztatás és a 

vonzás mellett a központba is erős a napi ingázók aránya.  
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57. ábra: A munkahelyi-foglalkoztatási komplex mutató eredményei 1980 és 2011 

években, komplex mutató nominálértéke Debrecen és vonzáskörzetének esetében 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A debreceni vonzáskörzetet vizsgálva (57. ábra) első ránézésre is eszünkbe juthatnak a 

munkanélküliségi ráta ábrái (6. melléklet), jóllehet, hogy az nagyrészt komplementere a 

többi várostérség esetében is. A Debrecent körülölelő településgyűrű nyugati részén erős a 

munkahelyi-foglalkoztatási potenciál jelenléte, és ez az évtizedek során nőtt (6. melléklet). 

Erősödött az észak-nyugati és a délnyugati települések szerepköre (pl. Hajdúhadház, 

Téglás és Derecske), ami a mozgás térséghez viszonyított arányszámának növekedésével 

magyarázható. Egyre nagyobb arányú munkaerőt szív fel a debreceni központ. Érdekes 

viszont, hogy ennyi évtized távlatából is alig mozdult előre a térség keleti fele, alig látható 

javulás a munkahelyi-foglalkoztatási pontszámok tekintetében. Ezek a települések éppen 

hogy átlépték azokat a feltételhatárokat, amelyeket a vonzáskörzet lehatároláskor szabtunk. 

A vonzáskörzetnek ez a része minden funkciót tekintve messze elmaradt az öt város 

vonzáskörzetének átlagától, mintha egy láthatatlan fal választaná el Debrecentől az összes 

települést. Elöregedő népesség, magas eltartottsági ráta és munkanélküliség jellemzi. Ez 

egyrészt magyarázható a fekvéssel; a határmenti településeknek egy nagyon leszakadó 

periférikus csoportját alkotják, annyira, hogy szinte teljesen ismeretlen. Másrészt a két 

oldal között nagyok a településhálózati eltérések, míg nyugaton nagy, addig keleten kisebb 

területű települések terülnek el.  
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58. ábra: A munkahelyi-foglalkoztatási komplex mutató eredményei 1980 és 2011 

években, komplex mutató nominálértéke Miskolc és vonzáskörzetének esetében 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Miskolcnál is hasonló tendenciát figyelhetünk meg (58. ábra), mint Pécsnél, hiszen a 

munkahelyi-foglalkoztatási potenciál a központban volt a legmagasabb 1980-ban, ez alól 

nyilvánvalóan Kazincbarcika és elvétve néhány közvetlen szomszéd település volt kivétel. 

Itt volt a legmagasabb vonzás és a mozgás. Az elmúlt évtizedek folyamatai látványosan 

átszínezték a térképet (6. melléklet), ugyanis eleinte a központ és a fontosabb közlekedési 

útvonalak (26-os, 3-as főút) mellett elhelyezkedő települések erősödtek, majd ez a 

folyamat végigment az egész vonzáskörzeten erősítve az összes település helyzetét. A 

központnak és Kazincbarcikának erős a vonzó ereje, viszont a többi településben 

lendületes mozgás figyelhető meg. Mindenképp Miskolc az elsődleges foglalkoztató, 

amely magához gravitálja a munkaerőt, viszont Kazincbarcika potenciálja sem 

hanyagolható el. Érdekes eredmény azonban, hogy még mindig vannak – feltehetően 

lesznek is – olyan települések, amelynek aktív, munkaképeskorú népességét nem vagy 

kevésbé tudja megmozgatni akár Miskolc, akár Kazincbarcika. Ezek apró, szigetszerű 

térséget alkotva izolálódnak, a munkanélküliségi ráta is többnyire ezeken a településeken 

magas, melynek a távolság az egyik oka, kivitelezhetetlen a napi ingázás Miskolcra.   



  

157 

 

2.2.7. A vonzáskörzetek társadalmi funkciója 

Van-e különbség a városi és a vonzáskörzet népességének minőségi struktúrájában? Az 

évtizedek alatt látható-e változás a társadalmi jellemzőikben? Hogyan lehet mérni ezt a 

funkciót? A következő fejezetben a városi és városkörnyéki társadalom minőségének 

vizsgálatára teszünk kísérletet.  

1. Elméleti keret és kiindulópont 

Ebben az esetben a társadalmi funkció jelentése egy olyan minőségi összetétel, amely a 

központ és a környezetének társadalmi struktúráját mutatja be. A rendszerszemléletű 

városfogalom egyik legalapvetőbb feltevése szerint a város abban különbözik a nála 

„alacsonyabb rangú” településnél, hogy sokkal összetettebb hálózatot alkot a gazdasági, 

társadalmi és műszaki struktúrája. Ezzel párhuzamosan nem vitatható a társadalom 

minőségében jelentkező eltérés is, hiszen a város népességvonzó-képessége egyben a 

gazdasági és társadalmi erőforrások intenzív koncentrációját is eredményezi. Ennek 

szervezeti keretei is szélesebben és differenciáltabban jelennek meg a központokban, mint 

a vidéki térségben. A népesség duzzadásával párhuzamosan differenciálódik a gazdaság és 

a társadalom is. A bővülő szükségletek kielégítése érdekében a szolgáltatások egyre 

szélesebb köre jelenik meg, így a munkaerő is jelentős differenciálódáson megy keresztül.  

A piacgazdaságra való áttérés és a globalizációs folyamatok hatására a társadalom 

minőségi jellemzői is megváltoztak. Ezeknek a folyamatoknak a vizsgálatára teszünk 

kísérletet. 

A funkciók egyértelmű lehatárolása: A társadalmi „funkció” elméleti és empirikus 

lehatárolása nagy kihívást jelent, hiszen egyrészt értelmezhető „eredményként” (a 

gazdasági fejlődés okozta a társadalmi minőség átalakulását), illetve a gazdasági 

fejlődéssel együtt járó, de azzal párhuzamosan zajló folyamatként. Az empirikus 

vizsgálatban a társadalom minőségére egyértelműen értelmezhető attribútumokat 

használunk, hogy megismerhetővé váljanak a társadalmi jellemzők, azonban az 

elemzésben már kevésbé függetleníthetők ezek a folyamatok a többi funkciótól.  

A vonzáskörzetben található kiscentrumok funkcióin tükröződik a változás vagy éppen a 

stagnálás: Lényeges képet kaphatunk a központ társadalmáról akkor, ha a környezetével 

együtt vizsgáljuk, hiszen a gazdasági, illetve munkahelyi-foglalkoztatási funkció 

indukálhatja a társadalmi jellemzők változását.  
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Tipikusnak, illetve atipikusnak mondható folyamatok: A központ közvetlen környezetében 

található települések társadalmi minőségének eltérése más gazdasági és foglalkoztatási 

folyamatra adhat választ, valamint feltételezheti a kapcsolat irányának jellemzőit a 

központtal (pl. ingázás és iskolázottság kapcsolatának óvatos feltételezése).  

2. Az alapadatok kiválasztása  

A többi funkció vizsgálatától eltérően itt egy dimenzió mentén készült a komplex mutató. 

A társadalom minőségét egzakt mutatókon keresztül jól lehet szemléltetni, viszont a 

mennyiségre vonatkozó adatok dinamikusak, térben változnak, azokkal leginkább a 

központtal való kapcsolatra lehet következtetni (pl. természetes szaporodás, vándorlási 

különbözet, stb.). A társadalom feltérképezése egy fókuszú, de a számítások az előzőek 

logikáját követik.  

3. Az adatminőség vizsgálata  

Az előzőekben leírt vizsgálati célok alapján egyértelművé vált, hogy a társadalmi 

minőséget mely jellemzők mentén érdemes megismerni. Ez több oldalról közelíthető meg: 

iskolázottság, a munkavégzés jellege, valamint a nyelvismeret, hiszen ez a modernkori 

társadalom egyik kiemelt jellemzője. Felmerülhet a korösszetétel; fiatalok vagy az idősek 

aránya, eltartottsági indexek, azonban ezek vagy multikollinearitást, vagy negatív/fordított 

irányú korrelációt mutattak, így ezekkel nem tudtunk statisztikailag megbízható komplex 

mutatót számítani. Meg kell jegyezni, hogy napjainkban ez az egyik olyan kutatási téma, 

amelyhez aligha elérhetőek az adatok minden népszámlálás évére (hiszen csak ekkor van 

ilyen jellegű hiteles adatfelvétel), amely szintén korlátozta a vizsgálat menetét. 21. táblázat 

tartalmazza a vizsgálatba bevont adatok körét.  
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21. táblázat: A társadalmi funkciót alkotó adatok 

Adat Mértékegység Forrás  

Minőség dimenzió (KMO 0,593; Bartlett’s Sig. 0,000)36: 

anyanyelvén kívül egy vagy több 

nyelven beszélők aránya a 

lakónépességen belül 

% KSH Népszámlálási és népesedési 

statisztikai főosztály 

 

vezető értelmiségi foglalkoztatottak 

aránya a foglalkoztatott népességben 

% KSH Népszámlálási és népesedési 

statisztikai főosztály 

egyetem, főiskola stb. oklevéllel 

rendelkezők aránya a 25–X éves 
népességben 

% KSH Népszámlálási és népesedési 

statisztikai főosztály 

Forrás: Az adatok nem nyilvánosak, az adatbeszerzés egyéni igénybejelentés alapján 

történt, saját szerkesztés 

 

4. Az alapváltozók alkalmassá tétele az összehasonlításra és az indexképzésre 

A változók transzformálása a definíciójuknak megfelelően történt alkalmassá téve őket az 

összehasonlításra. A változás érzékeltetésére itt is a piacgazdasági átalakulás előtti évekre 

érdemes visszanyúlni, tehát az 1980., 1990., 2001. és 2011. évi népszámlálásból származó 

információk alapján állt össze az adatbázis.  

A nyelvismeretre vonatkozó változó esetén extrém outlierek voltak az adatbázisban, hiszen 

az öt központhoz tartozó vonzáskörzeti települések között számos, többségében nem 

magyar nemzetiségű népességű (akár 50% feletti aránnyal) található. Ez leginkább Pécs 

környékére jellemző; német és/vagy horvát anyanyelvű lakosság, akik magyarul is 

beszélnek. (7. melléklet) 

5. Súlyozás és aggregáció  

22. táblázat: A társadalmi funkció adatainak kommunalitása és faktorsúlyai 

Adat Kommunalitás Faktorsúly 

anyanyelvén kívül egy vagy több nyelven beszélők 
aránya a lakónépességen belül 

0,498 0,670 

vezető értelmiségi foglalkoztatottak aránya a 

foglalkoztatott népességben 

0,851 0,927 

egyetem, főiskola stb. oklevéllel rendelkezők aránya a 
25–X éves népességben 

0,900 0,946 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                             
 

36a faktoranalízis részleteit a 8. melléklettartalmazza 



  

160 

 

A faktoranalízis használatára továbbra is tapasztalati súlyok beállítása miatt van szükség. 

Minden esetben az utolsó, 2011 évi adatokkal végeztünk főkomponens elemzést, amelynek 

súlyértékeit az elemzésben szereplő további három évi (2001, 1990, 1980) változóinál 

megtartottuk (22. táblázat)k. Az elemzés statisztikai háttere konzekvensen követi az előző 

két funkció számítási módszerét. 

Az aggregálás lépéseit 2.2.1. fejezet 12. táblázata tartalmazza.  
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A központok és vonzáskörzeteik társadalmi funkciója 

59. ábra: A társadalmi komplex mutató eredményei 1980 és 2011 években, % (Győr 

központ=100%) 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Míg 1980-ban a győri vonzáskörzetben (59. ábra) egy kiemeltem magasan kvalifikált 

népességet számláló település volt (Bábolna), addig 2011-re a társadalom magasan képzett, 

diplomás, idegennyelveket beszélő, értelmiségi rétegei sűrűsödni kezdtek a központ 

közvetlen agglomerációjában (Győrzámoly, Vámosszabadi, Kisbajcs, Győrladamér, 

Győrújfalu, Győrújbarát), de például Nyúl, Écs, Abda, Öttevény és Kunsziget is jeleskedik 

ebben a dimenzióban. Látható egy északnyugati-délkeleti tengely, ahol kiemelten jó 

komplex pontszámot értek el a települések (a további évekre vonatkozó térképeket a 6. 

melléklet tartalmazza). Ezek a települések szintén a főút (1-es és 82-es) mellett terülnek el, 

tehát a jól képzett munkaerő inkább a győri határokon kívül, kisebb településen él, viszont 

napi szinten ingázik Győrbe. Ha megfigyeljük, a foglalkoztatási potenciál és a vándorlási 

különbözet is ezeken a területeken kiemelkedően magas. Ebből óvatosan arra lehet 

következtetni, hogy elsődlegesen Győrből költözik ki, vagy a vonzáskörzeten belül 

költözik át a magas státuszú réteg Győrbe, illetve az agglomeráció távolabbi településeire 

elsősorban az költözik, aki lakóhely-változtatással, jobb foglalkoztatási feltételek miatt 

Győr közelében akar élni, munkát vállalni. 
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60. ábra: A társadalmi komplex mutató eredményei 1980 és 2011 években, % (Pécs 

központ=100%) 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Pécset vizsgálva (60. ábra) azonnal szembetűnik, hogy 1980-ban még sok olyan település 

volt a vonzáskörzeten belül, amelyek a központot megelőzve értek el magas pontszámot a 

„társadalmi kvalifikáltság” mezőnyében (a további évekre vonatkozó térképeket a 6. 

melléklet tartalmazza).  Ezekből a településekből elköltözött az „elit” réteg vélhetően a 

központba, közvetlen környékére (kevés arányban egészen más városba, de ez adathiány 

miatt feltételesen kezelendő). Lassan az évtizedek elteltével ez a magasan kvalifikált 

népesség kiürült abból a térségből, helyét felváltotta a magas munkanélküliség, alacsony 

foglalkoztatási potenciál, gyenge gazdasági teljesítmény és struktúra. Kozármislenyen 

kívül más településen nem mértünk erősebb társadalmi minőséget, mint Pécsen, viszont 

valamennyire látható a szuburbanizáció. Összességében az öt város ebben a dimenzióban 

kis eltéréssel hasonlóan teljesít, Szeged az egyetlen kivétel (minden év adatait vizsgálva itt 

a legmagasabb a komplex mutató összegpontszáma).  
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61. ábra: A társadalmi komplex mutató eredményei 1980 és 2011 között, % (Szeged 

központ=100%) 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Összességében kijelenthetjük, hogy Szeged térségének társadalmi kvalifikáltsága az elmúlt 

évtizedek alatt exponenciálisan növekedett (61. ábra) (a további évekre vonatkozó 

térképeket a 6. melléklet tartalmazza). Néhány település kivételével (Maroslele, Óföldeák, 

Földeák – rossz közlekedési lehetőségek miatt se Szegedhez, se Makóhoz, se 

Hódmezővásárhelyhez nem gravitál – egyértelműen magasabb a népesség képzettsége 

ebben a vonzáskörzetben. Kiemelkedő Deszk és Újszentiván társadalmi potenciálja, amely 

leginkább a központ közelségével magyarázható, illetve a belsőöv azon része, amely nem 

„klasszikus tanyás” térség. Ez alól kivétel Makó és Hódmezővásárhely, ahol kiemelkedő a 

gazdasági teljesítmény és a foglalkoztatás, valamint magasan edukált népesség lakja a 

települést, viszont mégis az elmúlt évtizedekben végig negatív a vándorlási egyenlege. 

Ennek oka az, hogy bár a népesség valóban magasan képzett, a foglalkoztatás viszont csak 

a környező falvakhoz képest kiemelkedő. Önmagukban ezek nem olyan városok, ahol a 

magasabban képzettek túl sok lehetőségre számíthatnak. 

Mind az öt központ tradicionális felsőoktatási központként is funkcionál, így 

nyilvánvalóan óvatosan kell értelmezni a társadalmi minőség dimenzióját és a vándorlás 

összefüggéseit. Természetesen az iskolai végzettség általános növekedése is a folyamatok 

hátterét részben magyarázhatja.  
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62. ábra: A társadalmi komplex mutató eredményei 1980 és 2011 években, % (Debrecen 

központ=100%) 

 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Debrecen vonzáskörzetében kevésbé jól mutatható ki a magasan kvalifikált társadalom (62. 

ábra), hiszen a környező települések területeinek kiterjedtsége miatt kevésbé 

differenciáltnak tűnik a hajdúsági város környezete, de még így is látható néhány kiugró 

település. 1980-ban Hortobágy, Hajdúszoboszló és Berettyóújfalu népességének 

kvalifikáltsága kiugró a többi településhez képest, azonban azt fontos megjegyezni, hogy 

Debrecent egyik évben sem előzte meg egyik település sem (a további évekre vonatkozó 

térképeket a 6. melléklet tartalmazza). Vélhetően a központ közelsége itt is szerepet 

játszott, ahogy abban is, hogy az egész térség társadalmának képzettségi szintje javult. 

2011-re viszont Hortobágy helyét Ebes vette át, illetve Bocskaikert ezirányú mutatója is – 

egyetlenként – került közel a központhoz, mivel szuburbán területről van szó. Ez utóbbinál 

egyértelmű a központtal való közvetlen szomszédsági hatás, illetve a sajátos történelme is 

befolyásolja az adatok átrendeződését (csak 1993 óta önálló község, és alapvetően a 

gazdag polgárság kúriái és szőlőbirtokai voltak itt, amit csak nyaranta használtak, jelenleg 

is hasonló funkciót tölt be).  
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63. ábra: A társadalmi komplex mutató eredményei 1980 és 2011 években, % (Miskolc 

központ=100%) 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A miskolci vonzáskörzeten is látszik a magas státuszú társadalmi réteg központ felé 

gravitálása (63. ábra), de mindemellett néhány szigetszerű településen is magas pontszám 

mérhető még 2011-ben is (a további évekre vonatkozó térképeket a 6. melléklet 

tartalmazza). 1980-ban látszik, hogy összesen három olyan település volt a 

vonzáskörzetben, ahol láthatóan magasabb a társadalom edukáltsága (Baktakék 

„kistelepülés mérethatás effektusa” miatt, Encs és Kazincbarcika). Ezt követően a 

térségben összességében is javult a társadalom „minősége”, ez alól az északi térség a 

kivétel, ahol a munkanélküliségi ráta és a foglalkoztatási potenciál is alacsony. Egyetlen 

településen egyik vizsgált évben sem haladta meg a központ értékét. Alapvetően Miskolc 

ebben a kérdésben az öt regionális központ közül a legstagnálóbban és ötödikként 

teljesített, bár kicsi a szórás az öt település összehasonlításánál, mégis ennél a funkciónál 

mutatkoztak a legnagyobb különbségek. Ha összevetjük a vándorlási különbözet 

térképeivel – amelyeken a Miskolc volt az egyetlen regionális központ, ahol negatív 

egyenleg volt kimutatható – azt látjuk, hogy a közvetlen szomszédságát alkotó 

településgyűrű viszont magas, tartós és pozitív vándorlási különbözetet mutatott, amely 

arra enged következtetni, hogy az ezirányú lakóhely-változtatást szándékozó inkább 

Miskolc közvetlen környezetében telepedik le.  
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2.2.8. A vonzáskörzetek funkcióinak időbeli változása 

A vizsgálat a funkciók változásának mérésére is kiterjeszthető, amely segít meghatározni 

azt a szűk agglomerációt, amely a regionális központok környékén gazdaságilag, 

foglalkoztatási és társadalmi viszonylatban is prosperál.  

Ehhez egy egyszerű abszolút különbséget vettünk alapul. Minden funkció esetében a 

számolt komplex pontszám kezdő időpontjának értékét levontuk az utolsó rendelkezésre 

álló év adatából. Az előzőekben bemutatott vonzáskörzeti számításokhoz képest ezek az 

illusztrációk azt célozzák bemutatni, hogy önmagukhoz (nem a központhoz) képest milyen 

változást produkáltak a vonzáskörzetek települései. Ez alapján az alábbi eredményeket 

kaptuk: 

64. ábra: A győri vonzáskörzet gazdasági szerepének változása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Győrnek viszonylag széles  agglomerációja változott pozitív irányba (64. ábra) az elmúlt 

évtizedekben gazdasági tekintetben. Kisebb szigetek (Dunaszeg, Rábapatona, Tét) 

mozdultak enyhén pozitív irányba (maximum 0,1 tizedet javítottak a komplex 

mutatójukon, de inkább összességében visszaesésről beszélhetünk). Alapvetően az egész 

térségre a pozitív elmozdulás jellemző, mindössze három településre jellemző a gazdasági 

visszaesés (Cakóháza, Sikátor és Bábolna; ez utóbbinak van jelentősebb ereje, a másik 
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kettő esetében az 1990-es évek elején volt jellemző egy-egy kisméretű gazdasági ugrás, 

ami csak pontszerűen csillant meg a gazdasági fejlődés időintervallumában, alapvetően 

kistelepülésekről van szó). Győr egyre szélesedő gazdasági agglomerációja nyilvánvalóan 

a központ rohamos fejlődésével is magyarázható. Az Audi megjelenése ehhez egy 

kezdőlökést adott, ami a többi befektetést tovább vonzotta a térségbe, amelyhez 

elengedhetetlen alapokat jelentett a megfelelő ipari infrastruktúra jelenléte. Természetesen 

más nagyobb beruházások is történtek, amelyek nincsenek összefüggésben a német 

autóipari multi megjelenésével, valamint a beruházásokra jelentős befolyással van a térség 

jó földrajzi fekvése.  

65. ábra: A győri vonzáskörzet munkahelyi-foglalkoztatási szerepének változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A regionális központ foglalkoztatási vonzáskörzetében tapasztalható elmozdulások már 

jóval koncentráltabb képet mutatnak a gazdaságihoz képest (65. ábra). Látható, hogy Győr 

közvetlen agglomerációja változott erősen pozitív irányba, a központra és keleti részére 

gyenge pozitív, távolabbi településeire erős negatív elmozdulás jellemző. Az adatstruktúrát 

figyelembe véve ez egyértelműen a foglalkoztatási potenciál, illetve az ingázás 

növekedésével magyarázható. A közvetlen környezetben lévő településekről nagyobb a 

munkaerő-vonzás, mint a távolabbi kisebb településekről. Mindemellett arra is érdemes 

rámutatni, hogy az adatstruktúra kidolgozása utalhat egyfajta gazdasági szuburbanizációra 
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is, hiszen a foglalkoztatási potenciál a helyben foglalkoztatás mértékének a növekedését is 

tartalmazza. A távolabbi településeken mutatkozó esetleges pozitív irányú eltérés utal a 

győri munkaerő-vonzásra, ami közvetlenül nem jelenik meg a központ foglalkoztatási 

potenciálján.  

66. ábra: A győri vonzáskörzet társadalmi funkciójának változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Győr társadalmi minőségének vizsgálati eredményeit mutatja a térkép (66. ábra). Ez az 

előző két szerepkörrel is jelentős összefüggést mutat. A társadalmi minőségek növekedése 

Győr közvetlen agglomerációjára jellemző, valamint itt is kirajzolódnak az ingázáshoz 

szükséges útvonalak, amelyek mentén feltételezhetően történik az „értelmiségi” ingázás a 

központba, illetve az agglomerációba, tehát a kiköltözés is ezekbe az irányokba mutat. A 

legerősebb pozitív változást mutató települések (pl. Győrújbarát, Nyúl, Écs, Töltéstava, 

Ikrény, Abda, Győrzámoly, Vámosszabadi, stb.) szinte teljes mértékben lefedik az erős 

foglalkoztatási potenciállal is rendelkező településeket. Látható az is, hogy Győr esetében 

enyhén negatív a társadalmi tőkét reprezentáló mutatók relatív elmozdulása, ezzel óvatosan 

következtethetünk arra (és megerősíthetjük az előzőekben megfogalmazott 

feltételezéseket), hogy a központból kiköltöző magasan kvalifikált réteg jelenik meg 

ezeken a településeken.  
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67. ábra: A pécsi vonzáskörzet gazdasági szerepének változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Pécs gazdasági ereje (67. ábra) egyértelműen csökkenést, vagy elhanyagolható növekedés 

mutatott az elmúlt évtizedekben, ami indokolja az legtöbb funkció esetében jelentkező 

furcsa területi tagoltságot. Néhol szigetszerűen egy-egy település, valamint Bóly-Mohács 

térsége produkál pozitív ugrást, ami vélhetően egy-egy a település nagyságához képest 

nagyobb beruházás megjelenésének köszönhető. A központ inkább stagnálást mutat, míg a 

követlen környezetében lévő kistelepülések fragmentálják a térséget. A vonzásöv 

délnyugati része, az Ormánság egy része drasztikus visszaesést mutat. A pontszerű 

gazdasági növekedés megjelenését az előzőekben már bizonyítottuk; nem volt állandó erős 

gazdasági potenciállal bíró település egyik vizsgált időpontban sem, ahogy ezt a fenti ábra 

is alátámasztja.  
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68. ábra: A pécsi vonzáskörzet munkahelyi-foglalkoztatási szerepének változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A pécsi vonzáskörzet foglalkoztatási szerepköre (68. ábra) igen kaotikus kapcsolathálót 

mutat. Elsősorban a főutak mentén láthatók egybefüggő település „vonalak”, hiszen – 

megint csak a komplex mutató struktúrájára utalva – erősen dominál az ingázás ezeken a 

településeken. Azt azért érdemes kiemelni, hogy ez az a vonzáskörzet az öt közül, ahol a 

legjelentősebb foglalkoztatási „süllyedést” mértük (-0,84, bár ezt csak egy településen). Ez 

önmagában kevés információval szolgál, emellett az is fontos, hogy 33 település 

foglalkoztatása romlott több mint 0,1-gyel (ami a normalizált értékek intervallumát 

tekintve jelentős). Még Miskolc esetében sem mondható el ez a foglalkoztatási depresszió. 

Zavaró lehet, hogy az ormánsági és a hegyháti térségek egy része javulást mutat, ami az 

adatok sajátosságával indokolható (a kiingázás nem csak a helyi potenciál növekedésével, 

hanem a központ gyengülésével is csökken, illetve feltételezhető a közfoglalkoztatás, mint 

helyi „munkaerőpiacot” befolyásoló tényező megjelenése 2011-re).  
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69. ábra: A pécsi vonzáskörzet társadalmi funkciójának változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A társadalmi minőség itt elsősorban a központ nagyon szűk agglomerációjában mutat 

lényeges javulást (69. ábra), mint egy gyűrűként körbefogva a központot. Tehát a 

társadalmi tőkének kiterjedése a legkisebb mértékű a három funkció közül, ami azzal 

magyarázható, hogy míg ez utóbbit csak a központ generálja, addig a másik kettő 

szerepkör esetében jelentős befolyást gyakorolnak a stabil kisközpontok. A társadalmi 

funkció elemzésénél tett óvatos feltételezés újra értelmet kap, mely szerint a pécsi elit a 

szűk, központhoz minél közelebb lévő településeken él, vélhetően – többé-kevésbé az 

előző ábra alapján, mert annak egy részét lefedi – onnan ingáznak a munkahelyükre. A 

települések több mint 40%-ánál negatív tendencia figyelhető meg. 
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70. ábra: A szegedi vonzáskörzet gazdasági szerepének változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Szeged vonzáskörzete a településhálózati sajátossága miatt nehezebben elemezhető (70. 

ábra). Láthatóan inkább javuló vagy stagnáló gazdasági potenciál uralja a térséget, 

mindössze három település mutat negatív elmozdulást (Pusztamérges, Röszke, Óföldeák). 

Szeged stagnál, míg Makó javított a helyzetén. Ez kissé ellentmondásos az előző 

módszertan alapján vizsgált kérdésekre tett megállapításokkal, hiszen ott a központhoz 

mértük a települések gazdasági teljesítményeit, ami egyértelműen Szeged dominanciáját 

gyökerezte le az elmúlt évtizedekben. Az egységes gazdasági húzóerővel bíró térség a 

változások abszolút mérése után három részre szakad. Ennek a három résznek a határa az 

autópálya, a Tisza és a Maros. Fontos kiemelni, hogy itt nem romló gazdasági 

teljesítményről, hanem biztos lábakon stagnáló vagy erősödő potenciálról van szó, így 

inkább stabil működésként jellemezzük.  
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71. ábra: A szegedi vonzáskörzet munkahelyi-foglalkoztatási szerepének változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A foglalkoztatási szerepkör esetében felrajzolható vonzáskörzet egy fél körgyűrűre bontja 

a településhálózatot (71. ábra). Összességében az egész térséget stabil stagnálás és inkább 

javulás jellemzi (hat települést kivéve). Az erős vörös színnel jelölt települések esetében az 

elmúlt évtizedek alatt nőtt a vonzás és a mozgás, a központ és Makó stagnáló 

foglalkoztató.  

72. ábra: A szegedi vonzáskörzet társadalmi funkciójának változása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A társadalmi minőség vonzáskörzete (72. ábra) szinte csak a térség nyugati részére terjed 

ki (ahogy a Tisza kettévágja a területet), illetve a kisebb – egyébként is Szeged területébe 

szinte belenövő – településekre. Feltételesen megállapítható, hogy többnyire a szegedi elit 

költözött ki ezekre a településekre, ahonnan a napi ingázás könnyebben oldható meg, mint 

a keleti oldalról.   

73. ábra: A debreceni vonzáskörzet gazdasági szerepének változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Debrecen gazdasági vonzáskörzete egyrészt nyugatra koncentrálódik, de nem összefüggő 

területen (73. ábra).  A keleten fekvő néhány kistelepülés (pl. Kokad, Nyírábrány, Álmosd) 

nem fed valós gazdasági teljesítményt. Mindössze egy település zuhant mélyre gazdasági 

teljesítményben és struktúrában; Monostorpályi (-0,43). A másik kettő (Újléta, 

Nyírmihálydi) is kissé visszaesett, de alapvetően a többi stagnál. Debrecen mellett 

Berettyóújfalu is gazdasági gyarapodást produkált. 
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74. ábra: A debreceni vonzáskörzet munkahelyi-foglalkoztatási szerepének változása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A foglalkoztatási vonzáskörzet is jóval szűkebb településhálózatot fed le, mint az általunk 

lehatárolt (74. ábra). A foglalkoztatási potenciálját javítani tudó nyugati területek mellett 

néhány szigetszerű felkapaszkodó keleti település is megjelent, hiszen ott is megnőtt az 

ingázói aktivitás (10-15 km-en belül közvetlen – bár nem főúton – útvonalon 

megközelíthető Debrecen). 

75. ábra: A debreceni vonzáskörzet társadalmi funkciójának változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A társadalmi minőség funkciója a legszűkebb agglomerációra szabja át a térséget (75. 

ábra). Ha megnézzük a foglalkoztatási funkció (74. ábra) ábráját, akkor egyből 

szembetűnik három település, ahol negatív irányú a vonzás-mozgás-foglalkoztatás; 

Hortobágy, Berettyóújfalu és Kaba. Ugyanezen a településeken a társadalmi „elit” is 

fogyóban van az elmúlt évtizedeket tekintve. Óvatosan kezelve megjegyezhetjük azt a 

feltételezést – mivel adatok hiánya miatt nem támasztható alá –, hogy nem csak 

Debrecenből, hanem elképzelhető, hogy ezekből a településekből is „vándorol” az 

értelmiségi réteg a szűk agglomerációba.  

76. ábra: A miskolci vonzáskörzet gazdasági szerepének változása 

 
 Forrás: Saját szerkesztés 

Miskolc vonzáskörzetének gazdasági szerkezete és teljesítménye is szétaprózódó (76. 

ábra). Önmagukhoz képest is csak azok a települések tudtak pozitív irányba mozdulni, 

amelyek főútvonal mentén helyezkednek el. Egyértelműen a központ a koncentráló, amely 

csillag alakzatban gravitálja a többi települést. Itt is jelentős mértékű a leszakadás (-0,51, 

de csak egy településnél), viszont ebbe a kategóriába mindössze négy település tartozik 

(ellentétben Péccsel, ahol 25).  
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77. ábra: A miskolci vonzáskörzet munkahelyi-foglalkoztatási szerepének változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A foglalkoztatási szerepkör esetében a központ stagnáló tendenciát mutat (77. ábra), azok 

a települések voltak képesek pozitív irányú elmozdulásra, amelyek gazdasági potenciálja is 

javult. Mindössze 14 településre mondható erőteljes visszaesés, a többi alig volt képes 

változtatni a helyzetén. Itt komplementerként jelenik meg Miskolc (ahogy már említettük), 

illetve Kazincbarcika és Berente is, mivel itt vannak a legjelentősebb foglalkoztatók, ezek 

irányába mozdul leginkább az ingázás is.  

78. ábra: A miskolci vonzáskörzet társadalmi funkciójának változása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A társadalom minőségi jelzőszámainak növekedése ebben az esetben is a központ köré 

gyűrűző legszűkebb agglomerációt érinti (78. ábra). Ez a „legszabályosabban” kirajzolódó 

mintapéldája az „elit” szuburbán övezetének. A többi település pozitív irányú 

elmozdulásait a már említett „kistelepülés-effektussal” magyarázhatjuk. A teljes 

vonzáskörzetet alkotó települések mindössze egynegyedének romlott a társadalmi 

minőséget koncentráló ereje, a többi önmagához képest alig változott az elmúlt évtizedek 

alatt. 

Az elemzésben néhány helyen már említést tettünk arról, hogy milyen mértékű zuhanás 

vagy javulás látható egy-egy település esetében. Egy egyszerű átlagszámítás segítségével 

képet kapunk arról, hogy a vonzáskörzetek átlagos javulása (mert minden funkció esetében 

pozitív az érték) milyen nagyságrendű volt a vizsgált időszaktól függően. 

79. ábra: A vonzáskörzetek funkcióinak átlagos változása (komplex pontszámból számított 

adat) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A gazdasági szerkezet és teljesítmény 1992-től 2016-ig (79. ábra) egyértelműen győri 

vonzáskörzetben mutatott intenzív javulást, még Szeged és Miskolc is erősödött az öt 

regionális központ vonzáskörzetének átlagához képest. Pécs környéke alig mozdult pozitív 

irányba. A foglalkoztatás – sajátos mutatókonstrukciójának köszönhetően – kevésbé 

egyértelműen magyarázható. Miskolc és Pécs körzete azért tűnik kiugrónak, mert 
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széttagolt agglomerációról van szó, amelyek esetében egy-egy kisebb településen történő 

beruházás hatására, illetve a távolabbi településekről erősödő ingázás következtében 

összességében egy javulást látszik, míg a szegedi és a győri vonzáskörzet mindig 

kiegyensúlyozottan működött. Debrecen környékén stagnál mind a három funkció. A 

magasan kvalifikált népességkoncentrációs erő a szegedi esetében a legmarkánsabb 

növekedés, de ezt a tendenciát szorosan követi a győri. Miskolc körzetében is számottevő a 

koncentráció, de a pécsi agglomerációban gyenge a változás mértéke.  
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3. A hipotézisekre vonatkozó döntések és a kutatási kérdések 

megválaszolása 

H1. A funkciók pontos definíciókkal meghatározhatók, valamint empirikus keretek 

között is definiálhatók. 

A vizsgálatot tartalmazó fejezetek: 2.1.1, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 

A hipotézis állapota: Igazolt 

A vizsgálatból kiderült, hogy nehéz ugyan, de mégis sikerült elméleti kontextusban 

definiálni a funkciókat, illetve ezt követően a méréshez módszertant, mutatókat rendelni, 

melyet empirikus lehatárolásnak tekintünk. A gazdasági-foglalkoztatási szerepkör fogalma 

gyakran mosódik össze a szakirodalomban is, azonban ez a kutatás szeparáltan kezelte a 

definíciót és a mérést. Az adatredukciós eljárás minden funkció esetében sikeresnek 

bizonyult. Természetesen az elemzés során kiderült, hogy ezek a folyamatok jelentős 

összefüggést mutattak, ok-okozati viszonyt feltételeznek, de a kiindulópont 

lehatárolhatónak tekinthető. 

T1. A funkciók fogalma elméleti keretek között meghatározható, valamint ehhez 

megfelelő módszertan, eszköztár rendelhető, melyek között – szükséges és teljesült 

feltételként – logikai kapcsolat van.  

H2. A regionális központok funkciói meghatározzák a vonzáskörzetüket, valamint 

azok szerkezetét, melynek igazolásához szükség van a vonzáskörzet komplex 

vizsgálatára. 

A vizsgálatot tartalmazó fejezetek: 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

A hipotézis állapota: Igazolt 

A központok szerepét lehetetlen meghatározni az őt körülvevő településhálózata nélkül. A 

központ csak úgy jelenhet meg egy tér vezéregységeként, ha van egy olyan környezete, 

amelynek szerves részét képezi, illetve a munkamegosztás csúcsán ellátja a legfontosabb 

feladatokat. A vizsgálat egyik fókusza az volt, hogy történeti folyamatokra alapozva 

meghatározzuk, hogy ezek a központok hogyan foglalták el a pozíciójukat az adott 

térségben. Az empirikus kutatás pedig arról szólt, hogy ez a pozíció hogyan változott a 
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három funkció tekintetében. A vizsgálatból kiderült, hogy a központok funkciójának 

változása befolyásolja a vonzáskörzetet, mely több irányú lehet;  

- a központ emelkedésével lendül fel a vonzáskörzet szerepe (Győr),  

- a központ gyengülésével a vonzáskörzet erőviszonyai megváltoznak, 

kialakulhatnak kisebb – de alapvetően gyenge – központok (Pécs) 

- a központ stagnáló folyamatai mellett a vonzáskörzet atóniája is érződik, de egy 

stabilan erős alközpont is „lélegezteti” a térséget, amiből a tradicionális központ is 

profitál (Miskolc) 

- az előző szöges ellentéte, hogy egy szilárd központi szerepkör mellett erős 

alcentrumok is aktívan működnek, ezzel stabilizálva a fejlődő térséget, valamint a 

központot is (Szeged) 

- a központ stabilan és kiegyensúlyozottan működik, viszont mégsem képes a teljes 

vonzáskörzetet energizálni (Debrecen) 

Minden esetben egy közös folyamat figyelhető meg, az oda-vissza hatás a központ és 

térsége között. 

T2. A regionális központ fontos szereplője a térszerkezetnek, azonban a szerepkörének 

erősségéhez a vonzáskörzet is hozzájárul (számos olyan tevékenységgel, amely a 

városhatáron kívül esik), illetve a központ is jelentősen befolyásolja a térséget; így 

egységben szükséges kezelni őket.  

H3. A regionális központok vonzáskörzeteit alkotó települések hálózata hierarchikus 

viszonyokat feltételez. 

 A vizsgálatot tartalmazó fejezetek: 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 

A hipotézis állapota: Részben igazolt  

Az egyértelműen látszik, hogy a regionális központok minden funkciója jóval 

dominánsabban jelenik meg, mint a vonzáskörzetek esetében, mindössze néhány esetben 

van értékelhető jelenléte bármilyen alközpontnak. Ez nem feltétlenül a központ 

működésének erősségétől függ, inkább átstrukturálódásról van szó. Szeged és Debrecen 

esetében a településhálózat sajátossága miatt ez a hipotézis kevésbé, óvatossággal 

vizsgálható. A 23. táblázat foglalja össze a vizsgálat eredményeit: 
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23. táblázat: A központok és vonzáskörzeteik funkcióelemzésének főbb eredményei 

 Gazdasági Munkahelyi-foglalkoztatási Társadalmi 

Győr 

erős vonzás, 

kiegyenlítetten 

erősíti a 

vonzáskörzetet, 
nincs domináns 

kisközpont 

egyértelmű „foglalkoztatási 

gyűrű” a központ körül, az 

úthálózat szerepe jelentős a 

mozgás dimenzió 
erősödésében, magas 

foglalkoztatási potenciál 

a magas státuszú 

rétegkoncentrációja a 

központ közvetlen 

közeli 
agglomerációjában 

Pécs 

átlagos gazdasági 
teljesítmény és 

struktúra, látszólag 

kiegyenlített a 

vonzáskörzet, 
„felbukkanó”, de 

nem stabil helyzetű 

kisközpontok 

gyenge foglalkoztatási 
potenciál, szigetszerű 

kisközpontok jelenléte, 

fragmentált vonzáskörzet 

a magasan kvalifikált 
társadalmi réteg egyre 

közelebb kerül a 

központhoz, láthatóak a 

szuburbanizáció nyomai 

Szeged 

erős gazdasági 

potenciál, a 

településhálózati 

sajátosságokkal 
magyarázható 

kiegyenlítettség, két 

jelentős alközpont: 
Makó, 

Hódmezővásárhely 

a folyók erősen befolyásolják 

az elérhetőséget, így osztott a 

vonzáskörzet; két erős 

alközpont: Makó, 
Hódmezővásárhely. 

Szegeden, és a két 

alközpontban erős és 
kiegyensúlyozott a 

foglalkoztatás 

legnagyobb arányú 

magasan kvalifikált 

réteg jelenlét jellemzi. 

Exponenciális 
növekedés az egész 

térségben.  

Debrecen 

erős gazdasági 

szerep, kelet-nyugati 
irányú fejlettségbeli 

különbség, egy 

alközpont: 
Hajdúszoboszló 

a vonzáskörzet nyugati része 

egyenletesen erős 
foglalkoztatási szerepkört tölt 

be (gyenge, de stabil 

alközpontokkal: Hortobágy, 
Berettyóújfalu, 

Hajdúszoboszló), a keleti oldal 

depressziós és recesszív térség. 

nincs jele 

szuburbanizációnak, a 
központ az elsődleges 

célpontja a magas 

státuszú rétegnek, 
stagnáló társadalmi 

potenciál (megtartva a 

három alközpont 

dominanciáját, és a 
kelet-nyugati ellentétes 

fejlődési irányt) 

Miskolc 

látszólag 
kiegyenlített 

fejlődés, átlagos 

gazdasági szerkezet 

és teljesítmény. 
Jelentős alközpont: 

Kazincbarcika 

jelentős munkaerő-vonzással 
rendelkező Miskolc és 

Kazincbarcika mellett a 

vonzáskörzetben magas az 

ingázás, és megjelenik izolált 
és hanyatló település-sziget.  

gyenge társadalmi 
potenciál, stagnáló 

arányú magas státuszú 

réteg viszont erős gyűrű 

a központ körül 
(feltételezett 

szuburbanizáció és félig 

lezajlott dezurbanizáció 
párhuzama).  

Forrás: Saját szerkesztés 

T3. A regionális központok vonzáskörzeteiben található települések esetében nem 

minden esetben mutatható ki egyértelmű hierarchikus viszony, mely részben 

településhálózati és történeti sajátosságokkal magyarázható.  
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H4. Az idők során a regionális központok vonzáskörzete átalakult, minden funkció a 

regionális központ irányába centralizálódott, erőteljesen homogenizálva a térség 

településeinek fejlettségét. 

A vizsgálatot tartalmazó fejezet: 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 

A hipotézis állapota: Igazolt az átrendeződés, részben igazolt a trendre vonatkozó 

feltételezés 

Az előző táblázatból az is kiderül, hogy a vonzáskörzetek térképe eltérő fejlettséget mutat. 

Mind az öt regionális központ vonzáskörzetének esetében eltérőek a fejlődés trendjei. 

Igazoltuk, hogy a funkciók tekintetében a vonzáskörzetek centralizálódnak, és részben 

igazoltuk, hogy ezek más és más okokra vezethetők vissza: 

- Győr körül egységesen fejlődő, összefüggő vonzáskörzet van, mely elsősorban a 

stabil gazdasági szerkezetének, a változásokhoz való alkalmazkodás képességének 

köszönhető 

- Pécs a három funkció tekintetében gyenge központnak mondható, mely a 

vonzáskörzet szétesését okozza. Ennek oka elsősorban a monokulturális 

gazdaságának csődje (és az ehhez való alkalmazkodás hiánya), így 

munkaerővonzó-képességéből is jelentős mértékben veszített, mely hatására a 

foglalkoztatási szerkezete is szétesett 

- Szeged erős központnak bizonyul, de a vonzáskörzetének struktúráját átrendezi két 

alközpont, amelyek az idők során stabilizálták magukat (a mezővárosok 

történetének folyamatai) 

- Debrecen vonzáskörzete kettészakad egy fejletlen keleti perifériára és egy fejlődő 

nyugati részre, mely az infrastruktúra nem megfelelő kiépítettségével, illetve 

várostörténeti folyamatokkal is magyarázhatók 

- Miskolc vonzáskörzetének települései mutatják a legnagyobb szórást a fejlettség 

szempontjából; van egy erős alközpontja, viszont a legerőteljesebben hanyatló 

települések is ennek a regionális központnak a vonzáskörzetében vannak. Ennek 

oka – hasonlóan Pécshez – a változásokhoz való alkalmazkodás gyenge képessége 

T4. Az eltelt évtizedek során a regionális központok vonzáskörzete átrendeződött, a 

központ irányába történő erős centralizáció nem minden esetben egyértelmű (pl. a 

„szétesett” pécsi vonzáskörzet), és ennek okai között vannak párhuzamosságok.  
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H5. A regionális központok funkciói változásokon mentek keresztül, melyek tükrözik 

a központok fejlődését, átalakulását. Az öt város funkciójának felépítése eltérő; ezen 

belül is a gazdasági szerep belső dinamikája a legdifferenciáltabb. 

A vizsgálatot tartalmazó fejezet: 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 

A hipotézis állapota: Igazolt 

A feltételezés igaznak bizonyult, hiszen mindegyik központ funkcióinak esetében más 

irányok figyelhetők meg (24. táblázat). A legnagyobb különbségek a gazdaság 

„alkotóelemeinek” struktúrájában vannak, amely a foglalkoztatás és a társadalom 

„összetételét” is befolyásolja. Győr egyértelműen jelentős mértékben koncentrálja a 

funkciókat, a megyei jogú városok átlagához képest is látványos előnyben van. A 

rendszerváltozás Miskolcot és Pécset viselte meg a legerősebben, Debrecen és Szeged 

viszonylag stabilan tartják a pozíciójukat (a két legfőbb hatással szemben is ellenállóbbnak 

bizonyultak; a rendszerváltozást is a 2008-as válságot is kezelni tudták).  

24. táblázat: A központok vizsgálatának főbb megállapításai (a kompozit mutató alapján) 

 Gazdasági (erőforrás, 

koncentráció, 

teljesítmény, 

specializáció) 

Foglalkoztatás (aktivitás, 

struktúra, 
munkaerővonzás) 

Társadalmi (jövedelem 

és életminőség, 
fogyasztás, struktúra) 

Győr 

magas előny, látványos 

kiemelkedés, egyenletes a 

különböző dimenziók 
összetétele (jelentős 

erőforrás, kis mértékű 

specializáció) 

relatív előny, egyenletes 
összetétel, stabilitás 

kisebb mértékű előny, 

stabilan 
kiegyensúlyozott, 2010 

után látványos kiugrás 

Pécs hasonló profil, nagyon 
gyenge vállalati 

teljesítmény 

gyengülő aktivitás, 

folyamatosan szűkülő 
foglalkoztatási potenciál 

(Debrecen, Pécs 2005-től, 

Szeged 2010-től) 

társadalmi struktúra 
súlya meghatározó, 

mindegyik esetében 

enyhén gyengül a 

jövedelem és 
életminőség dimenzió 

Szeged 

Debrecen 

hasonló tendencia, erős 
specializáció 

Miskolc 

gyenge funkció, a 

„pályakeresés” miatt 
váltakozó összetételi 

arányok 

hanyatló tendencia, 

nagyon gyenge 
életminőség és 

jövedelem dimenzió 

Forrás: saját szerkesztés 

T5. A regionális központok szerepének tartalma erősen differenciálódott. A legnagyobb 

eltérés a gazdaság alkotóelemeinek struktúrájában mutatható ki; az „erőforrás”, 

„koncentráció”, „teljesítmény”, és a „specializáció” egyensúlyának felbomlásával. 
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H6. A regionális központok képesek egyrészt a vonzáskörzeteik erőforrásait 

mobilizálni, másrészt azokra fejlesztő hatást gyakorolni. Ennek térbeli kiterjedtsége 

függ a központok erőforrásainak aktivitásától, azok jellegétől, és összetettségétől. 

A vizsgálatot tartalmazó fejezet: 2.2.8 

A hipotézis állapota: Igazolt 

A vizsgálatban egyértelműen igazolódott, hogy a központok eltérő intenzitással, más és 

más területi lefedettségben gyakorolnak hatást a vonzáskörzetükre. A vizsgálathoz 

elkészített eredeti vonzáskörzet határokhoz képest jóval szűkebb településhálózatot érint 

mind a gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási, illetve a társadalmi szerepkör erős befolyása 

(az időbeli változás vizsgálata azt mutatta, hogy kevesebb település tudott pozitív irányú 

elmozdulást produkálni). Az intenzitás mértéke összefügg az előzőekben tárgyalt 

vonzáskörzet-központ kapcsolattal, hiszen egy gyenge központ kevésbé koncentrálja 

ezeket a szerepköröket, kisebb erővel képest hatni a környezetére. A legszűkebb 

vonzásteret egyértelműen az értelmiségi státuszúak jelenlétének pozitív változása mutatta; 

a központ szoros gyűrűjében nőtt a legintenzívebben a magasan kvalifikáltak aránya. A 

gazdaság csak egy alkalommal bizonyult az erőteljes hatósugarúnak; Győr esetében. 

Természetesen nehezen választható el ettől a foglalkoztatás vonzásköre (bár az 

módszertani vizsgálati struktúrát tekintve ez esetben is megbízhatóan megtehetjük); a 

munkahelyi-foglalkoztatási szerepkör kiterjedtsége minden esetben közepes lefedettséget 

mutat és (Győr kivételével) mégis a legszélesebb agglomerációt ez a szerepkör produkálja. 

T6. A regionális központok erőforrás-mobilizáló képessége, és annak fejlesztő hatása az 

egyes funkciók esetében eltérő intenzitást és térbeli kiterjedtséget mutat, mely 

egyértelműen függ a központok erőforrásainak aktivitásától, jellegétől, és 

összetettségétől. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A nagy múlttal rendelkező városkutatás eredményeire támaszkodva a dolgozat célja a 

regionális központok funkcióinak, illetve fejlődési tendenciáinak feltárása volt. Az egyik 

legfontosabb kiindulópont – és egyben kritérium is –, hogy a városok a környező 

agglomerációjukból emelkednek ki, azokkal folyamatos aktivitásra épülő hálózatot 

alkotnak. A városok olyan központi funkciókkal rendelkeznek, amelyek kiterjesztésével 

nem csak a saját lakosságuk igényeit szolgálják ki, hanem a környező települések 

népességét is. A regionális központok a hierarchia második szintjét foglalják el, hiszen 

ezek a városok nagyobb arányban koncentrálják az alap, illetve speciális funkciókat is.  

Minden települést meghatároz a történelme, az elhelyezkedése, valamint nemzeti és 

nemzetközi hatások egyaránt befolyásolják a fejlődési pályájukat. Ezekre számos módon 

reagálhatnak; a kutatás egyik legfőbb célkitűzése az volt, hogy ezeket a reakciókat 

azonosítsa, és egymással összevesse a funkciók koncentrációjának tendenciáit. 

A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága sem hanyagolható el, hiszen akár a városi 

kormányzás, akár a területfejlesztés szereplőinek döntéshozását elősegítheti.  

A vizsgálat újszerűsége 

A regionális központok esetében három irányt lehet azonosítani, egyrészt Győr kimagasló 

teljesítményét minden funkció esetében, másrészt Miskolc hanyatlását, és egyben 

„pályakeresését”, illetve Debrecen, Szeged és Pécs sok esetben hasonló jellemvonásokat 

tükröz. A vizsgálat ezen szakaszában a legfőbb – de óvatos – megállapítás az, hogy a 

regionális „központi” lét megkérdőjelezhető-e ezekben a városokban. Jól kimutatható, 

hogy Győr jelentős mértékben koncentrálja a funkciókat, viszont a másik négy város 

esetében ez nem mondható el, sőt erősen a megyei jogú városok átlagához húznak (kérdés 

az, hogy melyik városklaszter közeledett a másikhoz). 

A vonzáskörzet vizsgálatának szükségessége vitathatatlan, amelynek két főbb 

következtetését lehet kiemelni; egyrészt Győr megkérdőjelezhetetlen teljesítménye 

homogenizálja a térséget, és nincs másik centrum az agglomerációban, Szeged és Debrecen 

esetében ez már kevésbé egyértelmű, a miskolci vonzáskörzet gazdasági lélegeztetője 

Kazincbarcika, Pécs látványosan fragmentált (de nem a kis centrumok jelenléte miatt, 

hanem sokkal inkább gyenge központ). A másik fontos megállapítás, hogy az urbanizációs 
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szakaszok láthatóan egybefolynak, bár a dolgozatnak nem volt kifejezett célja ezt 

vizsgálni, azonban néhány esetben ez tetten érhető. 

Mindezek mellett fontos kiemelni a kutatás módszertanát, hiszen a kompozit indikátor 

képzésével, illetve annak dekompozíciójával Magyarországon a városkutatásokban még 

nem igazán kísérleteztek, illetve a komplex mutatók kialakításának menete is speciálisan a 

témához lett igazítva. 

A vizsgálat korlátai, illetve lehetséges irányai 

Ebből kiindulva azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a statisztikai adatokra támaszkodó 

elsősorban kvantitatív kutatások önmagukban nem elégségesek, mindenképpen célszerű 

kiegészíteni kvalitatív elemekkel is, amelyek hozzájárulhatnak az eredmények árnyaltabb 

adaptálásához is. További akadályt jelenthet az adatok rendelkezésre állása és 

hozzáférhetősége, valamint a dinamikus elemzésre lehetőséget adó idősorok elemzésének 

problematikája, hiszen számos esetben változtak az adatok metainformációi, ezzel együtt a 

gyűjtésük módszertana is. A mutatók kiválasztásának folyamata is ezek közé a korlátok 

közé szorult. 

A kutatás további irányai között határozottan szerepel másik két funkció (intézményi, 

oktatási szerepkör) vizsgálata változatlan módszertan mellett. Ezen felül érdekes lehet 

ezeknek a regionális központoknak a határon túli „szomszédját” – mint ellenpólust – 

megvizsgálni, hiszen az országhatár szintén egyfajta korlátot jelentett a vizsgálatban. 

Az egyik legfontosabb konzekvencia, amit szem előtt kell tartani; ez egy kiinduló pont. 

Mind témájában, mind módszertanában alapját jelentheti a következő kutatásoknak.  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A doktori értekezés szerzőjeként egyedül, mint jelölt vagyok feltüntetve, azonban a mű 

elkészítésének folyamatában közvetett módon számos olyan inspiráció, tapasztalat szerepet 

játszott, amelyet másoknak köszönhetek. 

Nagyon hosszú lista lenne – talán még az irodalomjegyzék tételszámát is lekörözné – ha 

felsorolnám azokat a személyeket, akiknek nagyon sokat köszönhetek, így hát erre nem is 

vállalkozom. Köszönettel tartozom az egyetemi, és az egyetemen kívüli kollégáimnak, a 

barátaimnak, akik türelmesen hallgatták az aktuális vívódásaimat a dolgozat egyes 

fázisairól, akik szakmai tanácsokkal, jól feltett kérdésekkel segítették a gondolkodást. 

Szeretném külön kiemelni a két témavezetőmet, Rechnitzer Professzor urat és Dr. Filep 

Bálintot, akik támogatással, szakmai hozzáértésükkel, szakirodalmakkal, konzultációkkal 

segítették a munkát. Köszönöm Rechnitzer Professzor úrnak a bizalmát, hogy 2013-ban 

lehetőséget adott a doktori program elkezdésére, valamint azt a rengeteg tapasztalatot, 

melyet a közös kutatásaink, projektjeink, munkáink során szereztem, és mellyel sok 

szakmai és baráti kapcsolatra tettem szert. Ugyancsak külön köszönöm 

tanszékvezetőmnek, Dr. Dusek Tamásnak a támogatást, valamint a szakmai 

tanácsadásokat, melyek jelentősen hozzájárultak a dolgozat fejlődéséhez. 

Szeretném kiemelni a disszertáció tervezetének két bírálóját; Dr. Hardi Tamást és Dr. Tóth 

Gézát, akik részletes – és nem utolsó sorban ösztönző – szakmai véleménnyel járultak 

hozzá a doktori értekezés végleges formájához. Dr. Tóth Gézának külön köszönöm a KSH 

adatbázisából gyűjtött adatokat, melyek hatalmas segítséget jelentettek az adatbázis 

felépítésében. 

Végül egy tapasztalattal zárnám a gondolatokat: egy doktori értekezést nem lehet 

befejezni, késznek tekinteni, csak abbahagyni, lezárni valahol. 
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet: A kompozit mutató indikátorainak részletes leírása 

A gazdasági funkció 

Gazdasági erőforrások 

a1 Foglalkoztatási 

potenciál 

Népszámlálási évek esetében: A helyben lakó, helyben 

foglalkoztatottak és a beingázók aránya a helyben lakó 

foglalkoztatottak százalékában 

köztes évek esetében: az alkalmazotti létszám többletének 

aránya a becsült37 foglalkoztatási rátához viszonyítva 

a2 Települési 

adóerőképesség 

A társasági adóbevételek változó kulcsokat figyelmen kívül 

hagyó mértéke egy lakosra 

Számítás módja: (társasági adó alapját képező összeg * 

0,014) / település lakónépessége 

Koncentráció 

b1 Foglalkoztatottak 

száma a 

versenyszférában 

A mutató a társas vállalkozások alkalmazottait illetve az 

egyéni vállalkozókat tartalmazza. A fajlagosítás alapja a 

lakónépesség, végső formájában az 1000 lakosra jutó 

foglalkoztatott szerepel. 

b2 Társas 

vállalkozások 

száma 

A mutató a társas vállalkozások 1000 lakosra jutó számát 

adja meg. 

b3 Kiskereskedelmi 

egységek és 

vendéglátóhelyek 

száma 

A település összes kiskereskedelmi egysége 

(gyógyszertárak nélkül) és vendéglátóhelye (szálláshely-

szolgáltatás nélkül) 1000 lakosra. 

b4 Nagyvállalkozások 

aránya 

A mutató az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozások 

társas vállalkozásokon belüli arányát adja meg százalékos 

formában. Az idősor nem végigvihető ugyanazokkal a 

definíciókkal, 1992, 1995 esetében a jogi személyiségű 

vállalkozások, 2000-2015 között pedig a működő 

vállalkozások képezik az alapot.  

Gazdasági teljesítmény 

c1 Bruttó hozzáadott 

érték 

A mutató a társas vállalkozások által megtermelt bruttó 

hozzáadott érték egy alkalmazottra jutó értéke. 

c2 Export árbevétel Az export értékesítés aránya a teljes árbevétel százalékában 

a társas vállalkozások esetében. 

c3 Nettó árbevétel A nettó árbevétel egy alkalmazottra jutó értéke. 

                                                             
 

37Általános megjegyzések az összes becsléses eljárással pótolt adatokra:  

Az adathiányok feloldása akadályoztatott. A becslés alkalmazásának kétirányú indoklása: 

1. A 2011 évi népszámlálás után nem állnak rendelkezésre ugyanazok az adatok, amelyekkel addig 

dolgoztunk; így a helyettesítést az egységes struktúrát biztosító a becsléssel küszöböltük ki 

2. Ugyanazzal a logikával működő indikátort kellene találni, amellyel kiküszöbölhető a népszámlálás, de nem 

ilyen indikátorokat nem találtunk 
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Speciális tevékenységek: 

d1 Speciális 

szolgáltatások 

Azon vállalkozások részarányát adja meg százalékos 

formában, amelyek alapvetően magasabb hozzáadott 

értéket termelő szolgáltatási tevékenységeket folytatnak. A 

teljes idősor esetében azonos definíció használata nem 

lehetséges; a TEÁOR ’08 alkalmazása előtti időszakra 

vonatkozóan az ingatlanügyletek, illetve a gazdasági 

támogató szolgáltatások jelentik a kiindulópontot, ezt 

követően pedig a J, K, L, M nemzetgazdasági ágak. 

d2 Magas 

foglalkoztatási 

státusz 

Az 1, 2, 3 FEOR főcsoportba tartozók aránya az összes 

foglalkoztatott százalékában 

Forrás: saját szerkesztés 

A foglalkoztatási funkció 

Aktivitás 

a1 Munkanélküliségi 

ráta 

Munkanélküliek, illetve regisztrált álláskeresők aránya az 

aktív korú népességen belül. 

Az egységes idősor kialakításához alappopulációként a 15-

59 éves korosztályt vettük alapul. 

a2 Tartós 

munkanélküliek 

aránya 

A 180 napon túl munkanélküliek aránya az összes 

munkanélkülihez viszonyítva. 

Struktúra 

b1 Vezető értelmiségi 

foglalkozásúak 

aránya 

A vezető és értelmiségi foglalkozású foglalkoztatottak 

aránya az összes foglalkoztatotton belül. 

A köztes évekre vonatkozóan a továbbvitt becslések 

súlyozási alapját a foglalkoztatottak státusz szerinti 

besorolásának éves adatai, illetve a mikrocenzusok 

településtípusonkénti és megyénkénti foglalkoztatási 

adatai képezik.  

b2 Szellemi 

foglalkozásúak 

aránya 

A szellemi foglalkozású foglalkoztatottak aránya az összes 

foglalkoztatotton belül. 

A köztes évekre vonatkozóan a továbbvitt becslések 

súlyozási alapját a foglalkoztatottak státusz szerinti 

besorolásának éves adatai, illetve a mikrocenzusok 

településtípusonkénti és megyénkénti foglalkoztatási 

adatai képezik. 

b3 Szolgáltatási 

ágazatban 

foglalkoztatottak 

aránya 

A szolgáltatás nemzetgazdasági ágban dolgozók aránya az 

összes foglalkoztatotton belül. 

A köztes évekre vonatkozóan a továbbvitt becslések 

súlyozási alapját a munkaerőfelmérés ágazati adatai 

képezik. 

Munkaerővonzás 

c1 Beingázók száma a 

településen élő 

foglalkoztatottakhoz 

viszonyítva 

A településre naponta ingázók számának aránya a 

településen élő foglalkoztatottakhoz képest. 

A köztes évekre vonatkozóan a továbbvitt becslések a 

társas vállalkozások foglalkoztatotti létszáma és a 

településen élő foglalkoztatotti állomány alapján végeztük 
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el. 

c2 Beingázók és 

kiingázók számának 

hányadosa 

A településre naponta ingázók számának aránya a 

településről naponta elingázók számához képest. 

A köztes évekre vonatkozóan a továbbvitt becslések a 

társas vállalkozások foglalkoztatotti létszáma és a 

településen élő foglalkoztatotti állomány alapján végeztük 

el. 

Forrás: saját szerkesztés 

A társadalmi funkció 

Jövedelem, életminőség 

a1 Egy főre jutó 

belföldi jövedelem 

A teljes belföldi jövedelem egy lakosra jutó értéke az 

állandó népességet figyelembe véve. 

a2 Személygépkocsik 

száma 1000 lakosra 

Az összes személygépkocsi 1000 lakosra jutó száma az 

állandó népességet figyelembe véve 

a3 Újonnan forgalomba 

helyezett 

személygépkocsik 

aránya a teljes 

állományon belül 

Az újonnan forgalomba állított személygépkocsik aránya a 

teljes állományon belül. A mutató a megelőző öt éves 

ciklusra vonatkozik, az adott években forgalomba állított 

személygépkocsik teljes számát viszonyítja a ciklus záró 

évének állományához. 

1992-re vonatkozóan adathiányból kifolyólag helyettesítő 

mutató szerepel, amely az 1985-1992 közötti időszak 

személygépkocsi-állománya közötti eltérést veszi alapul. 

a4 Épített lakások 

aránya a teljes 

állományon belül 

Az újonnan épített lakások aránya a teljes állományon 

belül. A mutató a megelőző öt éves ciklusra vonatkozik, az 

adott években épített lakások teljes számát viszonyítja a 

ciklus záró évének állományához. 

1992-re vonatkozóan a mutató 5 éves ciklus helyett a 

megelőző három év adatain alapul. 

Fogyasztás 

b1 Eladott lakások 

négyzetméterenkénti 

átlagára 

A használt lakások négyzetméterenkénti átlagos eladási 

ára. 1992-re és 1995-re vonatkozóan adathiány miatt 

visszaszámolt értékeket tartalmaz az 1997. évi 

ingatlanadattárból származó adatok és az MNB 

ingatlanárindex felhasználásával.  

b2 Hálózati 

infrastruktúra 

komplex használati 

mutató 

A mutató az alapvető közszolgáltatásokra vonatkozó 

felhasználási adatokból készített komplex indikátor. 

Tartalmazza a háztartási villamosenergia, gáz- és 

vízfogyasztás, valamint az elvezetett szennyvíz 

mennyiségét. Az egyes fogyasztási alapmutatók 

fajlagosításának alapja a háztartások száma. Az 

alapmutatók normalizált értékeinek összesítése adja a nyers 

komplex indikátort. 

b3 Infokommunikációs 

index 

A mutató az internet-előfizetések háztartásokra 

vonatkoztatott arányából indul ki. 2000 és 2005 esetében 

az összes internet-előfizetés, 2010 és 2015 esetében a 

szélessávú előfizetések képezik az alapot. 1992-re adat, 

1995-re vonatkozóan pedig relevancia hiányában az 

internet-előfizetések helyett a telefon-előfizetések számát 
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használtuk. 

b4 Kulturális fogyasztás 

komplex mutatója 

A mutató a kulturális fogyasztás települési szinten elérhető 

adataira támaszkodik. Alapmutatóként a mozilátogatások, 

kölcsönzött könyvtári egységek, illetve a 

múzeumlátogatások egy főre jutó számát használtuk. Az 

egyedi mutatók normalizált értékeinek összesítése adja a 

nyers komplex indikátort.  

Társadalmi struktúra 

c1 Felsőfokú 

végzettséggel 

rendelkezők aránya 

a 7 éven felüli 

népességen belül 

A mutató a népszámlálási évekre vonatkozóan a 

népszámlálási adatokból indul ki, a „felező” ciklusok 

esetében trendadattal helyettesít (1995), illetve az adott 

időszakban diplomát szerzettek számát alapul vevő becslést 

alkalmaz (2005, 2015). 

c2 Vándorlási 

különbözet éves 

átlaga 

A mutató a megelőző ötéves ciklus adatait veszi 

figyelembe. Kivétel ez alól 1992, ahol a megelőző három 

év átlaga szerepel. 

Forrás: saját szerkesztés 
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2. melléklet: A kompozit mutatók további ábrái 

A regionális központok gazdasági funkciója 

Jelmagyarázat: 1 – erőforrás, 2 – koncentráció, 3 – teljesítmény, 4 – specializáció 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A regionális központok foglalkoztatási funkciója 

Jelmagyarázat: 1 – aktivitás, 2 – struktúra, 3 – munkaerővonzás 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A regionális központok társadalmi funkciója 

Jelmagyarázat: 1 – jövedelem, életminőség, 2 – fogyasztás, 3 – társadalmi struktúra 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3. melléklet: A vonzáskörzetek részletesen38 

Debrecen 

 

Összes beingázó a kibocsátó település foglalkoztatottainak arányában 

 

 

 

Összes beingázó a kibocsátó település kiingázóinak arányában 

                                                             
 

38 Forrás: saját szerkesztés 
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Debrecen 

 

Munkavállalóivonzáskörzet(>10%) Ingázó vonzáskörzet(>30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex vonzáskörzet (>10, >30) 
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Győr 

 

Összes beingázó a kibocsátó település foglalkoztatottainak arányában 

 

 

 

 

 

 

Összes beingázó a kibocsátó település kiingázóinak arányában 
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Győr 

 

Munkavállalói vonzáskörzet(>10%) Ingázó vonzáskörzet(>30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex vonzáskörzet (>10, >30) 
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Miskolc 

 

Összes beingázó a kibocsátó település foglalkoztatottainak arányában 

 

 

 

 

 

 

Összes beingázó a kibocsátó település kiingázóinak arányában 
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Miskolc 

 

Munkavállalói vonzáskörzet(>10%) Ingázó vonzáskörzet(>30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex vonzáskörzet (>10, >30) 
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Pécs 

 

Összes beingázó a kibocsátó település foglalkoztatottainak arányában 

 

 

 

 

 

 

Összes beingázó a kibocsátó település kiingázóinak arányában 
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Pécs 

 

Munkavállalói vonzáskörzet(>10%) Ingázó vonzáskörzet(>30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex vonzáskörzet (>10, >30) 
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Szeged 

 

Összes beingázó a kibocsátó település foglalkoztatottainak arányában 

 

 

 

 

 

 

Összes beingázó a kibocsátó település kiingázóinak arányában 
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Szeged 

 

Munkavállalói vonzáskörzet(>10%) Ingázó vonzáskörzet(>30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex vonzáskörzet (>10, >30) 
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4. melléklet: A vizsgált települések listája 

Település 

azonosító 

Település neve Jogállás Népesség 

2017.01.01-

én (fő) 

Járás Megye Vonzás-

körzet 

230 Kaba város 5681 Püspökladányi Hajdú-Bihar Debrecen 

291 Balmazújváros város 17322 Balmazújvárosi Hajdú-Bihar Debrecen 

304 Hajdúböszörmény város 30717 Hajdúböszörményi Hajdú-Bihar Debrecen 

411 Hortobágy község 1410 Balmazújvárosi Hajdú-Bihar Debrecen 

517 Hajdúszoboszló város 23781 Hajdúszoboszlói Hajdú-Bihar Debrecen 

557 Derecske város 8526 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

576 Létavértes város 7096 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

618 Nyíradony város 7727 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

626 Hosszúpályi község 5579 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

898 Vámospércs város 5306 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

947 Nagyhegyes község 2707 Hajdúszoboszlói Hajdú-Bihar Debrecen 

1039 Hajdúhadház város 12748 Hajdúhadházi Hajdú-Bihar Debrecen 

1129 Bököny község 3025 Nagykállói Szabolcs-Szatmár-Bereg Debrecen 

1183 Pocsaj község 2606 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

1278 Berettyóújfalu város 14698 Berettyóújfalui Hajdú-Bihar Debrecen 

1400 Nyíracsád község 3765 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

1461 Ebes község 4513 Hajdúszoboszlói Hajdú-Bihar Debrecen 

1513 Debrecen megyei 

jogú 
város 

201981 Debreceni Hajdú-Bihar Debrecen 

1547 Kismarja község 1245 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

1745 Kokad község 637 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

1747 Hajdúszovát község 3042 Hajdúszoboszlói Hajdú-Bihar Debrecen 

2001 Bagamér község 2525 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

2041 Újléta község 1146 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

2215 Fülöp község 1753 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

2321 Téglás város 6281 Hajdúhadházi Hajdú-Bihar Debrecen 

2421 Mikepércs község 4598 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

2500 Sáránd község 2247 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

2589 Monostorpályi község 2125 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

2596 Konyár község 2202 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

2617 Hajdúbagos község 1976 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

2636 Nyírmihálydi község 2279 Nyírbátori Szabolcs-Szatmár-Bereg Debrecen 

2764 Álmosd község 1634 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

3104 Tépe község 1083 Derecskei Hajdú-Bihar Debrecen 

3109 Hajdúsámson város 13216 Debreceni Hajdú-Bihar Debrecen 

3229 Nyírábrány község 3690 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

3238 Nyírmártonfalva község 2006 Nyíradonyi Hajdú-Bihar Debrecen 

3410 Bocskaikert község 3213 Hajdúhadházi Hajdú-Bihar Debrecen 

206 Gönyű község 3038 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 
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223 Vág község 444 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

236 Nagybajcs község 992 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

241 Kisbabot község 222 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

255 Mórichida község 803 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

261 Sopronnémeti község 300 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

263 Öttevény község 3048 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

336 Szilsárkány község 690 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

375 Rábcakapi község 148 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

388 Szerecseny község 754 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

403 Csorna város 10335 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

417 Tárnokréti község 166 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

437 Lázi község 592 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

442 Ács város 6804 Komáromi Komárom-Esztergom Győr 

479 Rábacsanak község 485 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

501 Vének község 167 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

508 Lovászpatona község 1085 Pápai Veszprém Győr 

594 Bakonyszentlászló község 1748 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

619 Barbacs község 761 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

622 Bodonhely község 319 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

661 Börcs község 1295 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

664 Jobaháza község 557 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

677 Markotabödöge község 478 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

695 Fehértó község 465 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

748 Győrújbarát község 6838 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

853 Szany község 2038 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

860 Sikátor község 304 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

862 Bársonyos község 740 Kisbéri Komárom-Esztergom Győr 

872 Győrasszonyfa község 509 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

929 Gecse község 402 Pápai Veszprém Győr 

1000 Nagydém község 355 Pápai Veszprém Győr 

1056 Bezi község 512 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1099 Kerékteleki község 703 Kisbéri Komárom-Esztergom Győr 

1126 Kóny község 2637 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

1145 Tényő község 1637 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1188 Abda község 3185 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1211 Kajárpéc község 1284 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1230 Hédervár község 1244 Mosonmagyaróvári Győr-Moson-Sopron Győr 

1240 Vámosszabadi község 1805 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1262 Sokorópátka község 1129 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1271 Pázmándfalu község 1051 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

1281 Mezőörs község 963 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1295 Nyúl község 4392 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1319 Győrladamér község 1720 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1350 Csikvánd község 473 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

1426 Táp község 742 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 
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1503 Enese község 1761 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1522 Győrzámoly község 2829 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1542 Rábatamási község 933 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

1550 Bősárkány község 2100 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

1552 Pér község 2392 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1565 Győrszemere község 3324 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

1587 Dunaszentpál község 720 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1667 Töltéstava község 2384 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1670 Écs község 2025 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

1671 Gic község 343 Pápai Veszprém Győr 

1729 Rábaszentmiklós község 137 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

1750 Románd község 304 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

1903 Tét város 4083 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

1926 Szil község 1320 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

1930 Győrsövényház község 790 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

1936 Bábolna város 3855 Komáromi Komárom-Esztergom Győr 

1975 Nyalka község 450 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

2028 Egyed község 527 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

2038 Mérges község 86 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

2040 Gyömöre község 1221 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

2060 Ikrény község 1862 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

2107 Dunaszeg község 2090 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

2180 Ravazd község 1180 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

2186 Darnózseli község 1569 Mosonmagyaróvári Győr-Moson-Sopron Győr 

2191 Dör község 704 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

2197 Tápszentmiklós község 941 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

2206 Bakonypéterd község 262 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

2269 Veszprémvarsány község 1071 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

2281 Bakonyszentkirály község 834 Zirci Veszprém Győr 

2288 Kisbajcs község 896 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

2348 Pásztori község 372 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

2412 Bakonytamási község 573 Pápai Veszprém Győr 

2420 Sobor község 267 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

2430 Pannonhalma város 3997 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

2463 Koroncó község 2131 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

2472 Rábapordány község 1011 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

2533 Rábapatona község 2591 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

2558 Győr megyei 

jogú 
város 

129301 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

2644 Maglóca község 96 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

2664 Vaszar község 1433 Pápai Veszprém Győr 

2686 Gyarmat község 1320 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

2692 Ásványráró község 1966 Mosonmagyaróvári Győr-Moson-Sopron Győr 

2708 Cakóháza község 50 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 
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2735 Mecsér község 601 Mosonmagyaróvári Győr-Moson-Sopron Győr 

2876 Bágyogszovát község 1290 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

2893 Bakonygyirót község 130 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

3125 Pápateszér község 1140 Pápai Veszprém Győr 

3131 Győrság község 1470 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

3142 Bana község 1615 Komáromi Komárom-Esztergom Győr 

3162 Kunsziget község 1233 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

3178 Győrújfalu község 1922 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

3224 Árpás község 255 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

3325 Felpéc község 858 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

3338 Acsalag község 479 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

3354 Nagyszentjános község 1788 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

3366 Lébény város 3276 Mosonmagyaróvári Győr-Moson-Sopron Győr 

3367 Mosonszentmiklós község 2419 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

3370 Rábacsécsény község 569 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

3371 Rábaszentmihály község 491 Téti Győr-Moson-Sopron Győr 

3391 Tarjánpuszta község 401 Pannonhalmi Győr-Moson-Sopron Győr 

3395 Bőny község 2150 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

3396 Rétalap község 581 Győri Győr-Moson-Sopron Győr 

3399 Farád község 1927 Csornai Győr-Moson-Sopron Győr 

215 Muhi község 443 Tiszaújvárosi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

246 Hegymeg község 122 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

284 Felsőzsolca város 6470 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

308 Sajóhídvég község 1073 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

313 Taktaszada község 1888 Szerencsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

350 Sajóbábony város 2698 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

353 Léh község 388 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

374 Gagyvendégi község 203 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

376 Kiskinizs község 319 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

377 Arnót község 2381 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

380 Szakáld község 459 Tiszaújvárosi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

395 Viszló község 68 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

421 Nyomár község 294 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

423 Aszaló község 1839 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

460 Hejőkeresztúr község 1023 Tiszaújvárosi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

467 Emőd város 4716 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

530 Bőcs község 2635 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

533 Csobád község 672 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

549 Gadna község 279 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

559 Izsófalva község 1733 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

584 Harsány község 2003 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

669 Kazincbarcika város 26706 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

802 Bükkszentkereszt község 1164 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

807 Szendrő város 4272 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

808 Ináncs község 1210 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 
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814 Szászfa község 105 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

821 Alsótelekes község 122 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

839 Boldva község 2312 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

848 Szentistvánbaksa község 274 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

897 Sajósenye község 432 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

901 Monaj község 245 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

949 Szirmabesenyő község 4117 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

974 Felsődobsza község 945 Gönci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

983 Szemere község 421 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1014 Varbóc község 50 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1017 Sajógalgóc község 336 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1052 Detek község 257 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1072 Edelény város 9413 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1090 Garadna község 353 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1122 Hangács község 555 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1169 Hidasnémeti község 1114 Gönci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1174 Mezőnyárád község 1588 Mezőkövesdi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1215 Hejőszalonta község 828 Tiszaújvárosi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1237 Pamlény község 33 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1239 Kistokaj község 2071 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1248 Újcsanálos község 841 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1288 Nyékládháza város 4929 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1326 Sóstófalva község 232 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1337 Kázsmárk község 955 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1359 Bükkábrány község 1664 Mezőkövesdi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1431 Sajókaza község 3041 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1560 Gesztely község 2646 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1583 Hernádbűd község 121 Gönci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1605 Sajószentpéter város 11385 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1612 Borsodgeszt község 264 Mezőkövesdi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1663 Sajópetri község 1397 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1679 Borsodszirák község 1166 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1706 Keresztéte község 26 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1713 Hernádszentandrás község 415 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1818 Baktakék község 720 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1824 Taktaharkány község 3561 Szerencsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1853 Sajópálfala község 693 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1872 Kupa község 166 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1927 Ziliz község 359 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1929 Galvács község 84 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1966 Alsódobsza község 275 Szerencsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

1984 Hernádvécse község 1116 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2073 Sajóvámos község 2035 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2103 Alsózsolca város 5581 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2119 Radostyán község 560 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 
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2123 Homrogd község 871 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2135 Szikszó város 5289 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2154 Múcsony község 2932 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2167 Sajókápolna község 392 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2176 Megyaszó község 2659 Szerencsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2181 Varbó község 1047 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2182 Hernádkércs község 277 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2212 Fulókércs község 392 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2247 Sajólászlófalva község 437 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2255 Onga város 4724 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2262 Ónod község 2303 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2284 Kisgyőr község 1690 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2302 Rudabánya város 2404 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2353 Felsővadász község 547 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2416 Hernádkak község 1608 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2442 Pere község 335 Gönci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2497 Hernádszurdok község 151 Gönci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2538 Selyeb község 443 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2539 Igrici község 1177 Mezőcsáti Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2561 Méra község 1702 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2623 Ládbesenyő község 287 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2635 Berzék község 1114 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2650 Nagykinizs község 302 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2674 Parasznya község 1155 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2694 Sajókeresztúr község 1457 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2717 Sajólád község 2791 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2719 Novajidrány község 1370 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2733 Sajóecseg község 1040 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2739 Mályi község 3894 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2745 Szendrőlád község 2110 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2766 Dubicsány község 209 Putnoki Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2783 Tornaszentandrás község 157 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2789 Bükkaranyos község 1527 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2794 Halmaj község 1838 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2830 Gagybátor község 195 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2839 Tiszalúc község 4858 Szerencsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2905 Tornyosnémeti község 404 Gönci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2967 Beret község 276 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

2981 Alsóvadász község 1470 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3007 Vatta község 892 Mezőkövesdi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3045 Miskolc megyei 

jogú 
város 

157177 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3101 Szalaszend község 1012 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3120 Hernádnémeti község 3368 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 
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3188 Répáshuta község 432 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3190 Rásonysápberencs község 565 Szikszói Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3249 Kondó község 601 Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3276 Felsőnyárád község 957 Putnoki Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3304 Encs város 6341 Encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3309 Alacska község 757 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3330 Bódvarákó község 68 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3341 Perkupa község 804 Edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3406 Ormosbánya község 1546 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3411 Csincse község 557 Mezőkövesdi Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3412 Rudolftelep község 728 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

3429 Berente község 1170 Kazincbarcikai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 

222 Martonfa község 211 Pécsváradi Baranya Pécs 

254 Sumony község 414 Szentlőrinci Baranya Pécs 

285 Geresdlak község 756 Pécsváradi Baranya Pécs 

301 Szebény község 296 Mohácsi Baranya Pécs 

328 Hirics község 244 Sellyei Baranya Pécs 

333 Ivánbattyán község 119 Siklósi Baranya Pécs 

347 Meződ község 120 Hegyháti Baranya Pécs 

354 Kökény község 606 Pécsi Baranya Pécs 

378 Ócsárd község 378 Pécsi Baranya Pécs 

383 Keszü község 1241 Pécsi Baranya Pécs 

389 Cserkút község 593 Pécsi Baranya Pécs 

397 Baksa község 782 Sellyei Baranya Pécs 

429 Kacsóta község 254 Szentlőrinci Baranya Pécs 

438 Magyartelek község 193 Sellyei Baranya Pécs 

448 Oroszló község 278 Komlói Baranya Pécs 

451 Rózsafa község 347 Szigetvári Baranya Pécs 

454 Feked község 209 Mohácsi Baranya Pécs 

513 Birján község 503 Pécsi Baranya Pécs 

520 Villánykövesd község 259 Siklósi Baranya Pécs 

541 Magyarmecske község 310 Sellyei Baranya Pécs 

543 Magyarhertelend község 601 Komlói Baranya Pécs 

548 Baranyaszentgyörgy község 144 Hegyháti Baranya Pécs 

551 Siklós város 9080 Siklósi Baranya Pécs 

560 Szederkény község 1675 Bólyi Baranya Pécs 

589 Vokány község 830 Siklósi Baranya Pécs 

599 Kárász község 315 Komlói Baranya Pécs 

606 Újpetre község 958 Siklósi Baranya Pécs 

609 Ellend község 182 Pécsi Baranya Pécs 

633 Kozármisleny város 6071 Pécsi Baranya Pécs 

641 Kákics község 204 Sellyei Baranya Pécs 

678 Kemse község 64 Sellyei Baranya Pécs 

683 Kishajmás község 184 Hegyháti Baranya Pécs 

686 Adorjás község 184 Sellyei Baranya Pécs 
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688 Aranyosgadány község 364 Pécsi Baranya Pécs 

696 Katádfa község 138 Szigetvári Baranya Pécs 

699 Kővágótöttös község 323 Pécsi Baranya Pécs 

701 Páprád község 144 Sellyei Baranya Pécs 

707 Vázsnok község 123 Hegyháti Baranya Pécs 

712 Hetvehely község 488 Szentlőrinci Baranya Pécs 

715 Palkonya község 275 Siklósi Baranya Pécs 

756 Garé község 276 Siklósi Baranya Pécs 

760 Bánfa község 167 Szigetvári Baranya Pécs 

769 Szőkéd község 326 Pécsi Baranya Pécs 

811 Kórós község 210 Sellyei Baranya Pécs 

829 Bakonya község 329 Pécsi Baranya Pécs 

834 Okorvölgy község 73 Szentlőrinci Baranya Pécs 

847 Szajk község 814 Bólyi Baranya Pécs 

930 Szemely község 417 Pécsi Baranya Pécs 

945 Márfa község 177 Siklósi Baranya Pécs 

966 Babarcszőlős község 97 Siklósi Baranya Pécs 

980 Szentkatalin község 89 Szentlőrinci Baranya Pécs 

1054 Kémes község 433 Siklósi Baranya Pécs 

1069 Bogdása község 248 Sellyei Baranya Pécs 

1074 Kistótfalu község 284 Siklósi Baranya Pécs 

1082 Pécsvárad város 3985 Pécsváradi Baranya Pécs 

1094 Nagykozár község 1947 Pécsi Baranya Pécs 

1108 Cún község 226 Siklósi Baranya Pécs 

1118 Kisdér község 102 Siklósi Baranya Pécs 

1140 Mecsekpölöske község 374 Komlói Baranya Pécs 

1151 Rádfalva község 187 Siklósi Baranya Pécs 

1173 Orfű község 1003 Pécsi Baranya Pécs 

1195 Dinnyeberki község 79 Szentlőrinci Baranya Pécs 

1220 Zók község 304 Szentlőrinci Baranya Pécs 

1235 Kistamási község 100 Szigetvári Baranya Pécs 

1238 Drávapiski község 67 Siklósi Baranya Pécs 

1254 Abaliget község 654 Pécsi Baranya Pécs 

1264 Óbánya község 116 Pécsváradi Baranya Pécs 

1275 Gerde község 504 Szentlőrinci Baranya Pécs 

1286 Pereked község 145 Pécsi Baranya Pécs 

1331 Bicsérd község 1004 Szentlőrinci Baranya Pécs 

1336 Botykapeterd község 342 Szigetvári Baranya Pécs 

1344 Mecseknádasd község 1501 Pécsváradi Baranya Pécs 

1349 Erzsébet község 260 Pécsváradi Baranya Pécs 

1367 Tengeri község 58 Sellyei Baranya Pécs 

1419 Nagyváty község 334 Szigetvári Baranya Pécs 

1436 Bosta község 136 Pécsi Baranya Pécs 

1448 Máriakéménd község 481 Bólyi Baranya Pécs 

1507 Szabadszentkirály község 706 Szentlőrinci Baranya Pécs 
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1521 Marócsa község 82 Sellyei Baranya Pécs 

1538 Pécsdevecser község 107 Siklósi Baranya Pécs 

1553 Kővágószőlős község 1253 Pécsi Baranya Pécs 

1563 Tarrós község 107 Hegyháti Baranya Pécs 

1584 Zengővárkony község 392 Pécsváradi Baranya Pécs 

1586 Szentlőrinc város 6311 Szentlőrinci Baranya Pécs 

1602 Monyoród község 147 Bólyi Baranya Pécs 

1611 Pellérd község 2263 Pécsi Baranya Pécs 

1646 Berkesd község 834 Pécsi Baranya Pécs 

1680 Kékesd község 154 Pécsváradi Baranya Pécs 

1697 Kisherend község 191 Pécsi Baranya Pécs 

1698 Szellő község 139 Pécsváradi Baranya Pécs 

1719 Helesfa község 481 Szentlőrinci Baranya Pécs 

1724 Pogány község 1197 Pécsi Baranya Pécs 

1760 Liget község 369 Komlói Baranya Pécs 

1783 Fazekasboda község 189 Pécsváradi Baranya Pécs 

1805 Sámod község 173 Sellyei Baranya Pécs 

1811 Nagycsány község 143 Sellyei Baranya Pécs 

1831 Gyód község 662 Pécsi Baranya Pécs 

1833 Gilvánfa község 372 Sellyei Baranya Pécs 

1851 Vejti község 158 Sellyei Baranya Pécs 

1855 Olasz község 606 Bólyi Baranya Pécs 

1858 Túrony község 252 Siklósi Baranya Pécs 

1866 Ózdfalu község 158 Sellyei Baranya Pécs 

1870 Erdősmecske község 334 Pécsváradi Baranya Pécs 

1890 Kisasszonyfa község 207 Sellyei Baranya Pécs 

1900 Belvárdgyula község 391 Bólyi Baranya Pécs 

1913 Kátoly község 279 Pécsváradi Baranya Pécs 

1941 Pécs megyei 

jogú 
város 

144675 Pécsi Baranya Pécs 

1964 Ófalu község 325 Pécsváradi Baranya Pécs 

1972 Versend község 923 Bólyi Baranya Pécs 

1983 Szilágy község 233 Pécsi Baranya Pécs 

1987 Nagypall község 359 Pécsváradi Baranya Pécs 

1990 Csányoszró község 619 Sellyei Baranya Pécs 

1991 Kiskassa község 236 Siklósi Baranya Pécs 

2046 Baranyahídvég község 172 Sellyei Baranya Pécs 

2055 Királyegyháza község 876 Szentlőrinci Baranya Pécs 

2089 Boda község 417 Szentlőrinci Baranya Pécs 

2097 Téseny község 291 Sellyei Baranya Pécs 

2102 Hegyszentmárton község 406 Sellyei Baranya Pécs 

2109 Pécsudvard község 771 Pécsi Baranya Pécs 

2151 Pécsbagota község 101 Szentlőrinci Baranya Pécs 

2152 Harkány város 4454 Siklósi Baranya Pécs 
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2169 Drávasztára község 390 Sellyei Baranya Pécs 

2189 Bogádmindszent község 398 Sellyei Baranya Pécs 

2207 Velény község 103 Szentlőrinci Baranya Pécs 

2221 Szőke község 131 Pécsi Baranya Pécs 

2225 Szalánta község 1136 Pécsi Baranya Pécs 

2227 Bakóca község 270 Hegyháti Baranya Pécs 

2242 Tormás község 266 Hegyháti Baranya Pécs 

2257 Csonkamindszent község 150 Szentlőrinci Baranya Pécs 

2260 Magyarszék község 983 Komlói Baranya Pécs 

2316 Bükkösd község 1072 Szentlőrinci Baranya Pécs 

2320 Siklósbodony község 143 Siklósi Baranya Pécs 

2422 Kovácshida község 279 Siklósi Baranya Pécs 

2462 Lovászhetény község 301 Pécsváradi Baranya Pécs 

2471 Szilvás község 138 Pécsi Baranya Pécs 

2485 Romonya község 526 Pécsi Baranya Pécs 

2492 Bisse község 205 Siklósi Baranya Pécs 

2512 Zaláta község 208 Sellyei Baranya Pécs 

2529 Regenye község 140 Pécsi Baranya Pécs 

2608 Cserdi község 393 Szentlőrinci Baranya Pécs 

2632 Nyugotszenterzsébet község 243 Szigetvári Baranya Pécs 

2640 Komló város 22997 Komlói Baranya Pécs 

2657 Szigetvár város 10572 Szigetvári Baranya Pécs 

2699 Tótszentgyörgy község 143 Szigetvári Baranya Pécs 

2706 Magyarsarlós község 250 Pécsi Baranya Pécs 

2716 Nagypeterd község 624 Szigetvári Baranya Pécs 

2729 Apátvarasd község 125 Pécsváradi Baranya Pécs 

2788 Hásságy község 261 Bólyi Baranya Pécs 

2812 Drávacsepely község 183 Siklósi Baranya Pécs 

2840 Gyöngyfa község 133 Szentlőrinci Baranya Pécs 

2852 Varga község 79 Hegyháti Baranya Pécs 

2853 Vajszló község 1749 Sellyei Baranya Pécs 

2858 Áta község 150 Pécsi Baranya Pécs 

2874 Sellye város 2495 Sellyei Baranya Pécs 

2891 Egerág község 917 Pécsi Baranya Pécs 

2892 Nagytótfalu község 349 Siklósi Baranya Pécs 

2952 Molvány község 175 Szigetvári Baranya Pécs 

2975 Magyaregregy község 725 Komlói Baranya Pécs 

2992 Maráza község 181 Mohácsi Baranya Pécs 

3003 Drávaszerdahely község 165 Siklósi Baranya Pécs 

3004 Besence község 106 Sellyei Baranya Pécs 

3043 Görcsöny község 1501 Pécsi Baranya Pécs 

3061 Csarnóta község 146 Siklósi Baranya Pécs 

3083 Hosszúhetény község 3351 Pécsi Baranya Pécs 

3106 Szava község 321 Siklósi Baranya Pécs 

3138 Lothárd község 206 Pécsi Baranya Pécs 
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3143 Husztót község 54 Pécsi Baranya Pécs 

3200 Szentdénes község 274 Szentlőrinci Baranya Pécs 

3215 Bogád község 952 Pécsi Baranya Pécs 

3216 Sásd város 3000 Hegyháti Baranya Pécs 

3237 Diósviszló község 669 Siklósi Baranya Pécs 

3242 Peterd község 202 Siklósi Baranya Pécs 

3274 Tésenfa község 183 Siklósi Baranya Pécs 

3315 Bóly város 3851 Bólyi Baranya Pécs 

3392 Mánfa község 704 Komlói Baranya Pécs 

396 Ruzsa község 2401 Mórahalmi Csongrád Szeged 

434 Mórahalom város 6100 Mórahalmi Csongrád Szeged 

554 Zákányszék község 2720 Mórahalmi Csongrád Szeged 

635 Pusztamérges község 1002 Mórahalmi Csongrád Szeged 

735 Makó város 22546 Makói Csongrád Szeged 

775 Óföldeák község 481 Makói Csongrád Szeged 

819 Bordány község 3290 Mórahalmi Csongrád Szeged 

825 Klárafalva község 471 Szegedi Csongrád Szeged 

831 Hódmezővásárhely megyei 

jogú 

város 

44009 Hódmezővásárhelyi Csongrád Szeged 

921 Földeák község 2967 Makói Csongrád Szeged 

1033 Ásotthalom község 3856 Mórahalmi Csongrád Szeged 

1051 Maroslele község 2037 Makói Csongrád Szeged 

1200 Szatymaz község 4743 Szegedi Csongrád Szeged 

1279 Ópusztaszer község 2172 Kisteleki Csongrád Szeged 

1316 Röszke község 3252 Szegedi Csongrád Szeged 

1338 Domaszék község 4971 Szegedi Csongrád Szeged 

1441 Kübekháza község 1402 Szegedi Csongrád Szeged 

1492 Újszentiván község 1931 Szegedi Csongrád Szeged 

1696 Tiszasziget község 1688 Szegedi Csongrád Szeged 

1776 Zsombó község 3281 Mórahalmi Csongrád Szeged 

1899 Ferencszállás község 596 Szegedi Csongrád Szeged 

2141 Üllés község 2981 Mórahalmi Csongrád Szeged 

2367 Balástya község 3422 Kisteleki Csongrád Szeged 

2407 Deszk község 3548 Szegedi Csongrád Szeged 

2666 Kiszombor község 3722 Makói Csongrád Szeged 

2859 Pusztaszer község 1365 Kisteleki Csongrád Szeged 

2910 Baks község 1993 Kisteleki Csongrád Szeged 

3053 Dóc község 680 Szegedi Csongrád Szeged 

3102 Kistelek város 6960 Kisteleki Csongrád Szeged 

3107 Öttömös község 698 Mórahalmi Csongrád Szeged 

3170 Sándorfalva város 7850 Szegedi Csongrád Szeged 

3302 Forráskút község 2234 Mórahalmi Csongrád Szeged 

3336 Szeged megyei 

jogú 
város 

161137 Szegedi Csongrád Szeged 
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3424 Algyő község 5125 Szegedi Csongrád Szeged 
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5. melléklet: Kiegészítő térképek 

 

Munkanélküliségi ráta, 1993, % 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkanélküliségi ráta,2000, % 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Munkanélküliségi ráta, 2017, % 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglakoztatási potenciál, 1980, % 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Foglalkoztatási potenciál, %, 2001 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vándorlási különbözet éves átlaga, ezrelék, 1990-1995, ezrelék 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Vándorlási különbözet éves átlaga, ezrelék, 2000-2005, ezrelék 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vándorlási különbözet éves átlaga, ezrelék, 2005-2010, ezrelék 

Forrás: Saját szerkesztés 
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6. melléklet: A komplex mutató eredményeinek további térképei 

A gazdasági komplex mutató eredményei 1995 és 2010 között, % (központ=100%) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A munkahelyi-foglalkoztatási funkció komplex mutatójának abszolútértékei 1990-ben és 

2001-ben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A társadalmi komplex mutató eredményei 1990 és 2001 között, % (központ=100%) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7. melléklet: Outlierek listája 

Gazdasági funkció 

Módosított adat Outlier 

település 

Eredeti 

adat 

Módosítás (a következő 

legnagyobb értékű adatra) 

befektetett eszközök értéke egy 

alkalmazottra, 2015 (Ft/fő) 

Királyháza 409 304 100 223 

befektetett eszközök értéke egy 

alkalmazottra, 2010 (Ft/fő) 

Kisdér 

Babarcszőlős 

Alsődobsza 

123 319 

109 749 

102 358 

57 986 

befektetett eszközök értéke egy 
alkalmazottra, 2010 (Ft/fő) 

Babarcszőlős 
Szemere 

 

124 481 
84 074 

31 426 

bruttó hozzáadott érték egy 
alkalmazottra, 2000 (Ft/fő) 

Zsombó 21 064 7967 

befektetett eszközök értéke egy 

alkalmazottra, 1995 (Ft/fő) 

Vág 18 038 9601 

befektetett eszközök értéke egy 
alkalmazottra, 1992 (Ft/fő) 

Monostorpályi 88 965 13 252 

bruttó hozzáadott érték egy 

alkalmazottra, 1992 (Ft/fő) 

Monostorpályi 12 972 2673 

 

Munkahelyi-foglalkoztatási funkció 

Módosított adat Outlier település Eredeti adat Módosítás (a következő 

legnagyobb értékű adatra) 

foglalkoztatási 

potenciál, arány, 2011 

Pamlény 380 212 

foglalkoztatási 
potenciál, arány, 2001 

Keresztéte 500 231,82 

foglalkoztatási 

potenciál, arány, 1990 

Kővágószőlős 802 287,62 

foglalkoztatási 
potenciál, arány, 1980 

Kővágószőlős 
Bakonya 

708 
591 

279 

foglalkoztatási 

potenciál, arány, 1970 

Kővágószőlős 

Bakonya 

720 

646 

279 

 

Társadalmi funkció 

Anyanyelvén kívül egy vagy több nyelven beszél, ráta, 1980 

Többségben nem magyar nemzetiségű települések (német vagy horvát) adata outlier, ezért 

az adat módosítva 40%-ra az alábbi településekre:  

Település Eredeti adat (%) 

Ófalu 79,58 

Drávasztára 79,58 

Kátoly 79,58 

Óbánya 79,46 

Feked 78,59 
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Répáshuta 76,73 

Hásságy 67,56 

Mecseknádasd 67,29 

Pécsudvard 61,71 

Fazekasboda 61,64 

Olasz 61,01 

Pogány 60,15 

Szalánta 59,69 

Kökény 59,08 

Geresdlak 56,78 

Erdősmecske 54,11 

Magyarsarlós 52,05 

Monyoród 51,92 

Pécsdevecser 51,61 

Versend 51,52 

Nagykozár 48,15 

Szederkény 45,89 

Villánykövesd 44,57 

Szajk 44,48 

Hetvehely 42,33 

 

Anyanyelvén kívül egy vagy több nyelven beszél, ráta, 1990 

Többségben nem magyar nemzetiségű települések (német vagy horvát) adata outlier, ezért 

az adat módosítva 40%-ra az alábbi településekre:  

Település Eredeti adat (%) 

Óbánya 79,31 

Ófalu 79,31 

Drávasztára 76,70 

Feked 76,11 

Gilvánfa 74,26 

Mecseknádasd 69,07 

Kátoly 67,55 

Répáshuta 65,51 

Hásságy 61,45 

Geresdlak 56,42 

Olasz 55,68 

Versend 51,27 

Szajk 50,88 

Pécsudvard 50,18 

Fazekasboda 49,59 

Kökény 48,60 

Pogány 47,30 

Kistamási 46,98 

Erdősmecske 46,82 

Szalánta 45,47 

Hetvehely 42,52 

Villánykövesd 41,65 

Pécsdevecser 41,38 
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Anyanyelvén kívül egy vagy több nyelven beszél, ráta, 2001 

Többségben nem magyar nemzetiségű települések (német vagy horvát) adata outlier, ezért 

az adat módosítva 40%-ra az alábbi településekre:  

Település Eredeti adat (%) 

Ófalu 59,74 

Drávasztára 59,74 

Mecseknádasd 59,74 

Geresdlak 54,65 

Hásságy 54,14 

Óbánya 53,74 

Kátoly 51,16 

Szajk 50,44 

Feked 50,00 

Répáshuta 49,18 

Szalánta 48,22 

Olasz 46,96 

Szederkény 46,23 

Kökény 42,96 

Bóly 42,21 

Pécsudvard 40,81 

 

Anyanyelvén kívül egy vagy több nyelven beszél, ráta, 2011 

Többségben nem magyar nemzetiségű települések (német vagy horvát) adata outlier, ezért 

az adat módosítva 40%-ra az alábbi településekre:  

Település Eredeti adat (%) 

Óbánya 54,78 

Ófalu 54,78 

Mecseknádasd 52,02 

Répáshuta 50,11 

Babarcszőlős 46,15 

Szalánta 44,97 

Pogány 44,36 

Villánykövesd 42,75 

Feked 42,71 
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8. melléklet: A faktoranalízis részletei 

 

Gazdasági funkció 

a) Struktúra dimenzió 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,547 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 142,502 

df 3 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Az összes vállalkozás száma 100 

lakosra, db/fő, 2016 
1,000 ,697 

A nem mezőgazdasági vállalatok 

aránya az összesből, %, 2016 
1,000 ,323 

Vállalkozásból származó jövedelem 

aránya az összesből, %, 2016 
1,000 ,571 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,590 53,001 53,001 1,590 53,001 53,001 

2 ,880 29,317 82,318    

3 ,530 17,682 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

Az összes vállalkozás száma 100 lakosra, db/fő, 2016 ,835 

A nem mezőgazdasági vállalatok aránya az összesből, %, 2016 ,568 

Vállalkozásból származó jövedelem aránya az összesből, %, 

2016 
,755 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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b) Teljesítmény dimenzió 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,540 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 255,267 

df 3 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Bruttó hozzáadott érték egy 

alkalmazottra, Ft/fő, 2015 
1,000 ,773 

Befektetett eszközök értéke egy 

alkalmazottra, Ft/fő, 2015 
1,000 ,672 

Egy adófizetőre jutó beföldi 

jövedelem, Ft/fő, 2015 
1,000 ,302 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,747 58,238 58,238 1,747 58,238 58,238 

2 ,866 28,852 87,090    

3 ,387 12,910 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

Bruttó hozzáadott érték egy 

alkalmazottra, Ft/fő, 2015 
,879 

Befektetett eszközök értéke egy 

alkalmazottra, Ft/fő, 2015 
,820 

Egy adófizetőre jutó beföldi 

jövedelem, Ft/fő, 2015 
,550 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 



  

248 

 

Munkahelyi-foglalkoztatási dimenzió 

a) Vonzás dimenzió 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,640 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 334,884 

df 3 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Aktivitási ráta, 2011 1,000 ,503 

Üzleti szolgáltatásokban 

foglalkoztatottak aránya az összes 

foglalkoztatott közül, 2011 

1,000 ,709 

Szellemi foglalkozásúak aránya, 2011 1,000 ,738 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,950 64,988 64,988 1,950 64,988 64,988 

2 ,672 22,402 87,390    

3 ,378 12,610 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

Aktivitási ráta, 2011 ,709 

Üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak 

aránya az összes foglalkoztatott közül, 

2011 

,842 

Szellemi foglalkozásúak aránya, 2011 ,859 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Társadalmi funkció 

a) Minőségi dimenzió 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,593 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 768,643 

df 3 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Anyanyelvén kívül egy vagy több nyelven beszélők 

aránya a lakónépességen belül, 2011 
1,000 ,498 

Vezető értelmiségi foglalkoztatottak aránya a 

foglalkoztatott népességben, % 2011 
1,000 ,851 

egyetem, főiskola stb. oklevéllel rendelkezők aránya 

a 25–X éves népességben, %  2011 
1,000 ,900 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,249 74,976 74,976 2,249 74,976 74,976 

2 ,650 21,669 96,644    

3 ,101 3,356 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

Anyanyelvén kívül egy vagy több nyelven beszélők 

aránya a lakónépességen belül, 2011 
,670 

Vezető értelmiségi foglalkoztatottak aránya a 

foglalkoztatott népességben, % 2011 
,927 

egyetem, főiskola stb. oklevéllel rendelkezők aránya a 

25–X éves népességben, %  2011 
,946 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 


