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A 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. 
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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.  

 

 

  



5 

 

A dolgozat felépítése 

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. Bemutatjuk Maunier (1910), Mumford (1961), Friedmann (1973) elméleteit, majd 

Christaller (1966) központi helyek koncepciójával foglalkozunk, illetve Parr (2005) város 

használatáról szóló elméletét is tárgyaljuk, mely a témához közelálló kereteket taglal. A hazai 

szakirodalomból Mendöl (1963), Beluszky (2003) definícióit vetjük össze. A városok 
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kialakulása szorosan kapcsolódik a „kritikus” népesség koncentrációjához, ezért beszélhetünk 

igazgatási és funkcionális definícióról. Kiemeljük a funkcionális város fogalmát (Kovács 

2002), melynek konklúziójaként kihangsúlyozzuk a városnak, mint téregységnek a 

komplexitását.  

A következőkben a városfejlődéssel kapcsolatos elméletek rövid bemutatására kerül sor; 

kiemelve az urbanizációs szakaszok alatt zajló folyamatokat (Leo van den Berg 1982, 1987, 

Enyedi 2011, 2012), majd a városfejlődést befolyásoló – és a vizsgálat szempontjából releváns 

– tényezőket (Kőszegfalvi-Tóth 2002, Teleki 1936, Fodor 1924 munkássága alapján) 

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 (1) jogállás 

népességszám alapján; KSH 2014, 2015, Tóth 2008; 2) településhierarchiában elfoglalt hely 

alapján; Beluszky-Győri 2004, 2005; 3) kategóriák funkciók szerint; Kőszegfalvi-Tóth 2002, 

Beluszky 2003, Rechnitzer – Csizmadia – Grosz 2004, Rechnitzer – Páthy – Berkes 2014). 

Ennek 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; Kőszegfalvi 1979, Hardi 2002, KSH 2014, és a vonzáskörzetet; Radvánszki 

– Sütő 2007, Pénzes – Molnár – Pálóczi 2014, Hardi 2015 munkássága nyomán), 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. 
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Kutatási kérdések és hipotézisek 

Az egyedi városi karakterek megtalálása azért is fontos, mert a következő kérdések 

megválaszolásában nyújthat segítséget: 

 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? 

 Milyen reakciókkal válaszolnak a központok a helyzetüket érintő alapvető 

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

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

 A regionális központok funkcióinak változása, átrendeződése milyen hatást gyakorol a 

kiscentrumok szerepköreire? Milyen módon befolyásolja azt? 

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

lehet a kiváltó oka, elindítója? 

 Megkülönböztethetők-e az öt regionális központra, és térségükre vonatkozó 

folyamatok? Lehetséges-e egyedi és általános folyamatok azonosítása? 

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.  
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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.   

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. 
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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 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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A vizsgálat módszertana 

A vizsgálat módszertanának alapját statisztikai adatelemzések adják. Különböző eljárásokat 

(pl.átlagalapú és hierarchikus klaszterelemzés, komplex és kompozit indikátorok kialakítása) 

végezve értékes eredményeket kaphatunk. Vannak olyan problémakörök a témában, 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. 

A regionális központok vizsgálata – a kompozit indikátor 

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. 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 módszer 

alátámasztásához, és a megbízhatóságának igazolásához készítettünk „range normalizáción” 

alapuló komplex mutatót is. 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 (pl. Macmillan 1986, Martic – Savic 2000; Atan et al. 2004; Dzemydaite 

– Galiniene 2013), amely megpróbál ebbe az irányba mutatni (nem hatékonyság, nem 

teljesítmény, hanem terület). Egyik oldalon új, de egyben tesztelt is. 

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 hogy az inputtényezők között 

egy proxy változót szerepeltetünk, amelynek értéke minden vizsgálati egységet tekintve 

ugyanakkora. A kompozit indikátorok kialakításával kapcsolatos másik fontos kérdés a 
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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.  

A súlyozással kapcsolatban az első felmerülő kérdés az, hogy uniformizált, vagy egyedi 

súlytényezőket alkalmazunk-e. Jelen esetben azért tartjuk utóbbit alkalmasabbnak, mivel a 

funkciókészlet 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. 

Ennek érdekében az indikátorokhoz kapcsolódó súlytényezők kialakításához a benefit of the 

doubt típusú súlyozást választottuk. 
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A vonzáskörzetek – a komplex mutató 

A komplex mutató kialakításának 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) 

V. Súlyozás és aggregáció 
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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 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) 
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- 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 1. táblázat foglalja össze a vizsgálat 

eredményeit: 
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1. 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 (2. 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).  

2. 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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A vizsgálat újszerűsége 

Jelenleg Magyarországon senki nem vizsgálta ilyen hosszú időintervallumban (1980-tól 

napjainkig) a regionális központokat, és azok vonzáskörzeteit – önmagukkal és egymással való 

összehasonlítás céljából. 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, valamint a komplex mutatók kialakításának menete is speciálisan a témához lett 

igazítva).  

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 szakaszok láthatóan egybefolynak, bár a 

dolgozatnak nem volt kifejezett célja ezt vizsgálni, azonban néhány esetben ez tetten érhető. 
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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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Aim of the Research 

The essence of the thesis - and regional science - is to examine the key players in territorial 

development, i.e. cities, as the results can determine the direction of their development and its 

possible obstacles. Cities are important members of regional processes, as they have a number 

of functions that are responsible for the region's quantitative growth and quality improvement. 

On the other hand, special mention should be made of the settlements of the area surrounding 

the city and their characteristics. In this space, complex "movements" and relationships are 

created in which the effects of the participants' developmental processes on each other are 

expected to be well defined and have a significant impact on the quality of life of the population. 

It is a well-known fact that the imbalance in the Hungarian urban network is constantly 

increasing as a result of the social and economic resources of Budapest. Some attempts have 

been made in the past century to slow down or stop the process (e.g. The National Concept for 

Settlement Network Development of 1971 and its predecessor), but these were not very 

successful, although we believe that this process cannot be slowed down or stopped and not 

sure that is worth. Budapest's international weight is steadily increasing, although it is clearly 

not considered to be a metropolis of European significance, but its economic strength to attract 

foreign capital makes it the most suitable city for transnational corporations, thus the continuity 

of its growth is organic. However, this study focuses on the next level of the hierarchy, the role 

of the network of regional centers. 

The aim of the dissertation is to present the functions and profile of Hungarian cities based on 

the specific definition of roles. In this analysis, the functions and changes in the funct ions of 

the five regional centers and their catchment areas are organized in a unified structure. The 

diversity of the cities is the most interesting feature of the study, as there are no two similar 

settlements, and these special features make the Hungarian city network special. Urban 

development is influenced by the qualities acquired in the past. The changes in the economic 

and social system, which were more frequent and more complex in our region compared to the 

Western European countries, and the processes of market transformation sometimes brought 

the whole country under enormous pressure leading to the reorganization of territorial 

processes. The different ages left their marks on the cities, and this research also aims to identify 

the most prominent ones. 
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In the case of regional centers, we want to investigate the dominant characters that can promote 

the development of the settlement network of their environment and support their role and tasks 

within their own environment. 

The aim of the dissertation is to analyze the positions of the regional centers in the Hungarian 

spatial structure, since we believe that their position in the Hungarian settlement hierarchy does 

not determine, but rather influences their development. The aim is to examine what kind of 

tasks the domestic regional centers can fulfill and whether they can fulfill their expected role. 

Another goal is to discover the functions they can provide resources to their environment 

through. 
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Structure of the Dissertation 

Before presenting the study, it is important to review (Figure 1) the theories that deal with the 

conceptual frameworks, definitions, and content of cities, and the process of urban development 

is also an indispensable basis for preparing research. 

Figure 1: Structure of the theoretical background of the thesis 

 
Source: Own editing 

 

The dissertation begins with the presentation of the conceptual evolution of the city. We take a 

look at some of the international and domestic classical cities and compare their contents. We 

present Maunier's (1910), Mumford's (1961), and Friedmann's (1973) theories, and then we 

discuss Christaller's (1966) concept of central locations, and we discuss Parr's (2005) city usage 

theory, which includes frameworks close to the topic. The definitions of Mendöl (1963), and 

Beluszky (2003) from Hungarian literature are compared. The development of cities is closely 

linked to the concentration of the 'critical' population, so we can talk about an administrative 
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and functional definition. We highlight the concept of a functional city (Kovács 2002), and as 

a conclusion we emphasize the complexity of the city as a unit of space. 

The following is a brief introduction to the theories of urban development; highlighting the 

processes taking place during the urbanization phases (Leo van den Berg 1982, 1987, Enyedi 

2011, 2012), and showing some examples relating to regional centres we introduce the factors 

influencing urban development which are relevant to the study (Kőszegfalvi-Tóth 2002, Teleki 

1936, Fodor 1924). 

Separately, in a second large chapter, we discuss the research history. We divided it into two 

topics; on the one hand we present the aspects of the categorization of cities according to (1) 

the status determined by population; KSH 2014, 2015, Tóth 2008, 2) the position occupied in 

the settlement hierarchy; Beluszky-Győr 2004, 2005, and 3) the categories by function 

(Kőszegfalvi-Tóth 2002, Beluszky 2003, Rechnitzer - Csizmadia - Grosz 2004, Rechnitzer - 

Páthy - Berkes 2014). As a summary, we outline the possible directions of urban research, and 

differentiate between the "category" properties of regional centres and the county cities. 

On the other hand, we emphasize theories and research on urban areas (especially the 

agglomeration; Kőszegfalvi 1979, Hardi 2002, KSH 2014, and the catchment area; Radvánszki 

- Sütő 2007, Pénzes - Molnár - Pálóczi 2014, Hardi 2015), since as a first step of the empirical 

study, the area of regional centres is delimited. We justify our viewpoint then emphasize the 

role of (labor market) commuting. 

The time perspective of the empirical part of the dissertation should be extended to the decade 

before the change of regime, and to nearly three more decades since then, for proper 

comparability in time. The real processes of the years of transition showed a real difference 

between the cities that had developed in a relatively homogeneous way, the effects of which 

can also be traced in the spatial structure of the country. We emphasize that the territorial units 

of the dissertation are the regional centres and their catchment areas, which are examined in a 

separate chapter structure. 
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Research Questions and Hypotheses 

Finding individual city characters is also important because it can help you answer the 

following questions: 

 Are the roles of cities or central settlements clearly defined? What are the complexities 

of functions as activities, how specific are they, what are their weight within the city? 

 What are the reactions of the centers to the fundamental changes affecting their 

situation (e.g. system change)? Is there a kind of road addiction? 

 How are these features standardized? How strong are the external / internal effects?  

 What is the impact of the changes and rearrangement of the functions of regional centers 

on the roles of small centers? How do they affect the roles? 

 Have there been any rearrangements in the roles of cities? If so, what could be the trigger 

for them? 

 Can the processes of the five regional centers and their regions be distinguished? Is it 

possible to identify unique and general processes? 

 

Based on research questions, the following hypotheses can be formulated: 

 

H1. Functions can be defined with precise definitions and defined in empirical 

frameworks. 

 

A significant proportion of research on cities and their hierarchical relationships typifies or 

groups cities according to their functions (see later chapters), but the theoretical and empirical 

determinations of functions are less clear. The first assumption in the research is to clearly 

define the functions of the cities from both a theoretical and an empirical point of view. It is 

assumed that a clear and indisputable conceptual set can be used to describe the meaning of 

economic, workplace employment and social function. We assume that a set of indicators can 

be determined based on the definitions, which is suitable for the empirical examination of the 

individual functions, so an exact logical relationship between the two sides can be assumed. 
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H2. The functions of the regional centers determine their catchment areas and their 

structure, the verification of which requires the complex examination of the catchment 

area. 

Regional centers are located at the top of their own catchment area; this is a powerful way of 

determining the development and performance of their environment. If a regional center is 

strong enough, the surrounding settlements will also be more balanced, creating a coherent 

network. 

 

H3. The network of settlements forming the catchment areas of regional centers requires 

hierarchical relationships. 

 

The total number of settlements that make up the catchment area, as well as the entire network 

of settlements covering the territory of the country, are subordinate to each other; more 

prominent settlements and non "central" settlements (supplying workforce to the regional 

headquarters), which have less powerful functions, become visible. It is assumed that the 

stronger a center is, the fewer sub-centers will appear in the region. 

 

H4. Over time, the catchment area of regional centers has been transformed, all functions 

have been centralized towards the regional center, strongly homogenizing the 

development of the settlements in the region. 

 

According to the assumption, the hierarchical relations of the catchment areas were more 

effective until the turn of the millennium: the presence of potential dominant sub-centers 

changed with the changes of market economy conditions and the appreciation of the role of 

regional centers. The map of the catchment areas shows different levels of development. In 

terms of functionality, the catchment areas are centralized, but these changes are due to different 

reasons. 

 

H5. Regional centers have undergone changes in functions that reflect the development 

and transformation of the centers. The structure of the functions of the five cities is 

different; the internal dynamics of the economic role is the most differentiated. 

 

The economic, occupational and social functions of regional centers are different, i.e. the 

dynamics and structure of operations are different. It is assumed that there will be identifiable 
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similarities in the internal structure of the functions, and the differences are most evident in the 

case of the economic role. 

 

H6. The regional centers are able to mobilize the resources of their catchment areas on 

the one hand and to develop them on the other. Its spatial extent depends on the activity, 

nature and complexity of the centers' resources. 

 

The delimitation of the catchment area is always done in a defined way, and usually refers to a 

given time. According to the assumption, the spatial extent of the economic, occupational and 

social functions included in the study, when using the same method, shows a different picture 

at all times. Differentiation within the catchment area forms a pattern according to which (as 

time goes by) the settlements in the immediate vicinity of regional centers are more closely 

connected with the center, they shown a positive shift over the decades, and they are active 

members of the territorial division of labor. This does not mean a weakness of function, but 

actually rearranges the base of actors in the region. 
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Methodology of the Research 

The methodology of the analysis is based on statistical data analyses. Various procedures (e.g. 

average and hierarchical cluster analysis, complex and composite indicators) can provide 

valuable results. There are some problem areas in the topic where classification would cover 

the main point, so it is worth looking at the possibility of applying methods which are used 

primarily in regional studies to turn inequalities from arithmetic to hypothetical areas (e.g. 

multidimensional scaling methods). The question is if they can be applied on discrete units, and 

if yes, whether they are relevant. 

 

Examining regional centers - the composite indicator 

 

Data envelopment analysis is a linear programming method, the basic approach of which is to 

measure the performance of test units by comparing input and output factors, but based on 

indexes instead of averages. We have chosen the data envelopment analysis (DEA) method for 

the development of the indicators, which is able to compare the functions of the examined 

regional centers by comparing them with benchmark values, thus allowing us to handle the data 

relating to different dates in a unified framework. In order to support the method and to prove 

its reliability, we also prepared a complex indicator based on "string normalization". The 

composite indicator is based on optimization, while the complex (range normalization) 

indicator compares to the mean. In the case of composite indicator, the comparison is multi-

dimensional, and this method is novel (unlike a normalized index), and there are some tests 

(e.g. Macmillan 1986, Martic-Savic 2000; Atan et al. 2004; Dzemydaite - Galiniene 2013) that 

try to point in this direction (not efficiency, not performance, but area). New on one hand, but 

also tested. 

The aim of our own research was to create composite indicators that reflect on the possession 

of resources related to the functions of the examined cities on the one hand, and on the other 

hand to show the weight of the factors - economy, employment, society - determining them in 

the analyzed functions. Therefore, we have chosen a method to formulate the composite 

indicators that does not describe the relationship between input and output factors, but treats 

the variables that make up the indicator uniformly as output. This can be done by including a 

proxy variable among the input factors, the value of which is the same for each test unit. Another 

important issue related to the formulation of composite indicators is the weighting technique. 

In this case, we chose a method to make weight factors on the one hand endogenous - derived 
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from the examined data -, and on the other hand to make it possible to have different weights 

for the test units. 

The first question about weighting is whether we use uniform or individual weight factors. In 

the present case, we consider the latter to be more appropriate, because we are also interested 

in the features and composition of the set of functions, and not only in a classification based on 

purely quantitative criteria. The use of individual weights in this case works in such a way that 

each test unit searches for the optimum that maximizes the relative position of that city, so 

without the weight being applied, or with another weight factor, the city would always show a 

less favorable value. 

For this purpose, we have chosen the „benefit of the doubt” type weighting to create weight 

factors related to the indicators. 
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The catchment areas - the complex indicator 

 

Steps to create a complex indicator: 

3. As the first step, the territorial delineation is needed to identify the area that is to be 

analyzed. We consider it very important that the control panel should not form a unit on its 

own, thus excluding its environment and spatial relationships, so we have chosen to 

designate a catchment area. 

4. As the second step we justify our assumption that the center cannot be separated from its 

environment, since the surrounding settlements have a significant influence on the 

economic, social and employment development. 

5. Continuing this line of thought, we attempt to visualize and interpret the relationship with 

the settlements located in the catchment area of the center, since there is a demonstrable 

relationship between the center and its environment, deriving from the previous 

assumption. 

6. In the case of the three functions selected, after drawing up the definition we will examine 

the following by the creation of complex statistical indicators: 

 if these functions can be clearly defined 

 if there are small centers in the catchment area and there are any changes in their role 

or weight 

 if typical or atypical phenomena can be realized in the economic, employment and 

social processes of both centers and settlements; 

 

We used six steps to create complex metrics for all three functions: 

I. Theoretical framework and starting points 

II. Selecting basic data 

III. Examining data quality 

IV. Making basic variables fit for comparison and indexing (transforming variables to the 

same scale for comparability) 

V. Weighting and aggregation 
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Evaluation of the Hypotheses 

H1. Functions can be defined with precise definitions and within empirical frameworks. 

Chapters containing the results: 2.1.1, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 

Condition of the hypothesis: Verified 

The study revealed that although it was difficult but we could define functions in a theoretical 

context, and then assign a methodology and indicators to the measurement, which we consider 

an empirical delimitation. The concept of the economic-employment role often becomes 

blurred in the literature, but this research has treated the definition and measurement separately. 

The data reduction process has been successful for all functions. Of course, the analysis 

revealed that these processes showed a significant correlation, assuming a causal relationship, 

but the starting point could be considered as delimited. 

T1. The concept of functions can be defined within a theoretical framework, and a suitable 

methodology and toolkit can be assigned for it, and there is a logical connection between 

them as a necessary and fulfilled condition. 

 

H2. The functions of the regional centers determine their catchment area and their 

structure, the verification of which requires the complex examination of the catchment 

area. 

Chapters containing the results: 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

Condition of the hypothesis: Verified 

It is impossible to define the role of the centers without the surrounding network of settlements. 

The control panel can only appear as a leader in a space if it has an environment that is an 

integral part of it and performs the most important tasks at the top of the division of labor. One 

of the focuses of the study was to determine, based on historical processes, how these centers 

occupied their position in the region. Empirical research was about how this position changed 

with regard to the three functions. The study has showed that the change in the function of the 

centers influences the catchment area, which can be multi-directional; 

- the role of the catchment area will increase as the center rises (Győr), 

- with the weakening of the center, the power conditions of the catchment area change, 

smaller - but basically weak - centers can evolve (Pécs) 
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- besides the stagnant processes of the center, the atony of the catchment area is also felt, 

but a steadily strong center also "breathes" the area, from which the traditional center 

also benefits (Miskolc). 

- in sharp contrast to that, besides a solid central role strong sub-centers are also active, 

thus stabilizing the developing region as well as the center (Szeged). 

- the center is stable and balanced, but it is unable to energize the entire catchment area 

(Debrecen) 

In each case a common process can be observed, a return effect between the center and its area. 

T2. The regional center is an important player in the spatial structure, but the catchment 

area also contributes to the strength of its role (with many activities outside the city boundary) 

and the center has a significant impact on the area; so they need to be treated in unity. 

 

H3. The network of settlements forming the catchment areas of regional centers requires 

hierarchical relationships. 

Chapters containing the results: 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 

Condition of the hypothesis: Partially verified 

It is clear that all the functions of the regional centers appear much more dominant than in the 

case of catchment areas, in only a few cases can their presence be appreciated by any sub-

centers. This does not necessarily depend on the strength of the operation of the center, but it is 

rather a re-structuring. In the case of Szeged and Debrecen, due to the specificity of the 

settlement network, this hypothesis can be examined less, with more caution. Table 1 

summarizes the results of the study: 

 

Table 1: Main results of function analysis of centers and their catchment areas 

 Economic Workforce-employment Social 

Győr 

strong attraction;  
the center strengthens 

the catchment area; 

there is no dominant 
small center 

a clear „employment ring” 
around the center, the role of 

the road network is 

significant in the movement 
dimension, high 

employment potential 

the concentration of high 
status social stratum in 

the immediate vicinity of 

the center 

Pécs 

average economic 

performance and 
structure, seemingly 

balanced catchment area, 

"pop-up" but unstable 
small centers 

poor employment potential, 

presence of insular small 
centers; 

fragmented catchment area 

the highly qualified 

social stratum is getting 
closer to the center; 

traces of suburbanisation 

are visible. 

Szeged 
strong economic 

potential, equilibrium 

rivers have a strong 

influence on accessibility, 

it has the highest 

proportion of highly 
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due to settlement 

network features, two 

major sub-centers: 

Makó, 
Hódmezővásárhely 

so the catchment area is 

divided; 

two strong sub-centers: 

Makó, Hódmezővásárhely. 
In Szeged and the two sub-

centers, employment is 

strong and balanced 

qualified stratum; 

exponential growth 

across the region 

Debrecen 

strong economic role; 
east-west disparity of 

development; one sub-

center: Hajdúszoboszló 

the western part of the 
catchment area has an 

equally strong employment 

role (with weak but stable 
sub-centers: Hortobágy, 

Berettyóújfalu, 

Hajdúszoboszló), the 
eastern side is a depressed 

and recessive area 

there is no sign of 
suburbanisation, the 

center is the primary 

target for the high status 
stratum, stagnant social 

potential (retaining the 

dominance of the three 
sub-centers, and the east-

west opposite 

development) 

Miskolc 

apparently balanced 
development, average 

economic structure and 

performance; significant 
sub-center: 

Kazincbarcika 

Miskolc and Kazincbarcika, 
with significant workforce, 

have high commuting in the 

catchment area 
and an isolated and 

declining settlement-island 

appears 

weak social potential, 
stagnant high status 

stratum, but strong ring 

around the center 
(parallels to assumed 

suburbanisation and 

counterurbanisation) 

Source: Own editing 

T3. In the case of settlements located in the catchment areas of regional centers, it is not 

always possible to establish a clear hierarchical relationship, which can be partly explained 

by settlement network and historical features. 

 

H4. Over time, the catchment area of regional centers has been transformed, all functions 

have been centralized towards the regional center, strongly homogenizing the 

development of the settlements in the region. 

Chapters containing the results: 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 

Condition of the hypothesis: The rearrangement has been verified and the hypothesis of the 

trend has been partly confirmed 

The previous table also illustrates that the map of the catchment areas shows different levels of 

development. Trends in development are different for the catchment areas of all five regional 

centers. We have verified that the districts are centralized in terms of functionality, and we have 

partly proved that these are due to different reasons: 

- There is a coherent catchment area around Győr, which is mainly due to its stable 

economic structure and the ability to adapt to changes. 
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- Pécs can be considered a weak center concerning the three functions, which causes 

disintegration of the catchment area. The reason for this is primarily the failure of the 

monocultural economy (and the lack of adaptation to it), which resulted in a significant 

loss of labor force attractiveness and consequently in a fall in the employment structure. 

- Szeged is a strong center, but the structure of its catchment area is rearranged by two 

sub-centers that have been stabilized over time (processes relating to the history of the 

market towns) 

- The catchment area of Debrecen is divided into an undeveloped eastern periphery and 

a developing western part, which can be explained by inadequate infrastructure and 

urban history processes. 

- The settlements of the catchment area of Miskolc show the highest standard deviation 

from the point of view of development; it has a strong sub-center, but the most declining 

settlements are in the catchment area of this regional center. The reason for this - 

similarly to Pécs - is the poor ability to adapt to change 

T4. Over the past decades, the catchment areas of regional centers have been reorganized, 

and strong centralization towards the center is not always clear (e.g. the 'disintegrated' 

catchment area of Pécs) and there are some paralell reasons. 

 

H5. Regional centers have undergone changes in functions that reflect the development 

and transformation of the centers. The function of the five cities is different; the internal 

dynamics of the economic role is the most differentiated. 

Chapters containing the results: 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 

Condition of the hypothesis: Verified 

The assumption is true, as the functions of each center are different (Table 2). The biggest 

differences are in the structure of the "components" of the economy, which also affect the 

"composition" of employment and society. Győr clearly concentrates its functions significantly, 

and it has a spectacular advantage over the average of cities with county rights. The change of 

regime had the strongest effect on Miskolc and Pécs, while Debrecen and Szeged kept their 

position relatively stable (they were also more resistant to two main effects; they were able to 

cope with the change of regime and the 2008 crisis, too). 
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Table 2: Key Findings of the Centers (Based on Composite Index) 

 Economic (resource, 
concentration, 

performance, 

specialization) 

Employment (activity, 

structure, workforce) 

Social (income and 

quality of life, 

consumption, structure) 

Győr 

high advantage, 
spectacular prominence, 

consistent composition of 

different dimensions 
(significant resource, little 

specialization) 

relative advantage, 
uniform composition, 

stability 

less advantage, stable 
balance, spectacular 

leap after 2010 

Pécs similar profile, very weak 

corporate performance 

weakening activity, 

steadily shrinking 
employment potential 

(Debrecen, Pécs from 

2005, Szeged from 2010) 

weight of social 

structure is dominant, 
the income and quality 

of life dimension is 

weakening 

Szeged 

Debrecen 

similar trend, strong 

specialization 
Miskolc 

weak feature; alternating 
composition ratios due to 

"track search" 

declining trend, very 
poor quality of life and 

income dimension 

Source: Own editing 

T5. The content of the role of regional centers has been greatly differentiated. The biggest 

difference is in the structure of the components of the economy; the balance between 

"resource", "concentration", "performance" and "specialization" has been lost. 

 

H6. The regional centers are able to mobilize the resources of their catchment areas on 

the one hand and to develop them on the other. Its spatial extent depends on the activity, 

nature and complexity of the centers' resources. 

Chapters containing the results: 2.2.8 

Condition of the hypothesis: Verified 

The study clearly showed that centers have an impact on their catchment area with varying 

intensity, and different spatial coverage. The strong influence of the economic, workplace-

employment and social roles is affected by a narrower network of settlements compared to the 

original catchment area prepared for the study (the analysis of the temporal change showed that 

fewer settlements were able to make positive moves). The degree of intensity is related to the 

previously discussed attraction-center relationship, since a weak center concentrates these roles 

less, and has a lower impact on its environment. The narrowest attraction is clearly the positive 

change concerning the presence of intellectuals; the highest rate of highly qualified people in 

the tight ring of the center has increased. Economy has only once proved to be a powerful 

attraction, in the case of Győr. Of course, the attraction of employment is difficult to separate 

from economy (although it can also be done reliably in this case because of the methodological 
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structure of the research); in all cases, the scope of the workplace-employment role shows 

medium coverage and yet (apart from Győr) the most extensive agglomeration is produced by 

this role. 

T6. The resource mobilization capability of the regional centers, and its developmental 

impact have different intensities and spatial scales for each function, which clearly depends 

on the activity, nature, and complexity of the centers' resources. 
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Novelty of the Research 

In Hungary there has been no research of such a long time period (from 1980 to the present) 

into the regional centers and their catchment areas in order to compare them with themselves 

and with each other. Morover the complex methodology can also be considered as a unique 

character of the study (there are only a few examples of the territorial application of the 

composite indicator applied to cities at the international level, no one has applied this method 

in Hungary in this way, and the process of developing complex indicators has been specially 

adapted to the topic). 

In the case of regional centers, three directions can be identified; on the one hand Győr's 

outstanding performance in all functions, on the other hand the decline of Miskolc and, at the 

same time, its “career search”, and Debrecen, Szeged and Pécs which reflect similar traits in 

many cases. At this stage of the study, the main - but cautious - finding is whether regional 

"central" existence can be questioned in the case of these cities. It can be clearly shown that 

Győr concentrates the functions significantly, but in the case of the other four cities, it cannot 

be said, and indeed they tend to be closer to the average of towns with county rights (the 

question is which city cluster approached the other). 

The need to examine the catchment area is indisputable, and two main conclusions can be 

drawn. On the one hand, the unquestionable performance of Győr homogenises the area and 

there is no other center in the agglomeration, but in the case of Szeged and Debrecen it is less 

clear, while the economic respirator of the catchment area of Miskolc is Kazincbarcika, and 

Pécs is spectacularly fragmented (but not because of the presence of small centers but rather 

because it is a weak center). Another important finding is that the urbanization phases seem to 

coincide, although the dissertation did not have the explicit aim of examining it, but in some 

cases it is obvious. 
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Limitations and Possible Directions of the Research 

It must be emphasized that the first and foremost quantitative research based on statistical data 

is not sufficient in itself, but it is also advisable to add some qualitative elements that can 

contribute to the more flexible adaptation of the results. Another obstacle is the availability and 

accessibility of data and the problem of analyzing time series that allow for dynamic analysis, 

as meta-information on the data has changed in many cases, along with the methodology of 

their collection. The process of selecting indicators was also one of these barriers. 

The other directions of the research are definitely the examination of two other functions 

(institutional and educational roles) with the same methodology. In addition, it may be 

interesting to look at the cross-border "neighbours" of these regional centers as a counterpart, 

as the border was also a barrier to the investigation. 

One of the most important consequences to keep in mind; this is a starting point. It can be the 

basis for further research concerning both its theme and methodology. 
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