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I. Bevezetés 

1.1. Problematika 

A globalizáció meghatározó szerkezet-átalakító folyamattá vált Kelet-Közép-Európa 

országaiban, ahol hatása főképp a rendszerváltozások után tudott kiteljesedni. Mind a területi-

települési, mind a társadalmi-gazdasági változások alapvető ösztönzőjévé lépett elő. Sokan, 

sokféleképpen és a legkülönbözőbb vetületekben vizsgálták már következményeit külföldön és 

Magyarországon egyaránt, hiszen egy régóta érlelődő, közegétől függően hol lassabban, hol 

gyorsabban terjedő folyamatról van szó. A globális gazdaságban a térbeli elhelyezkedés szerepe 

felértékelődik, így erőteljesen befolyásolja a terület- és településfejlődést, amely az 1980-as 

években a zártság miatt még kevéssé volt jellemző Magyarországon. Azóta a területi folyamatok 

nagymértékű átalakulásának hazai vonatkozásaira többen felhívták már a figyelmet. A területi 

hatótényezők átalakulása elemzésekor a kutatók részben a globális gazdaság növekvő szerepére 

is utaltak1. A globalizáció településfejlesztő hatásaira szintén – akárcsak a területi vonatkozások 

tekintetében – a térbeli differenciálódás jellemző: az egyenlőtlen urbanizáció különös 

településhálózatokat, város-képződményeket formál a világban. Magyarország 

településfejlődésére is egyértelműen az egyik legjelentősebb hatást gyakorolja – a világgazdasági 

korszakváltással szoros összefüggésben –, amely egyes elemei részben szintén feltártak2. 

A globalizációs hatások a lokalizáció során3 egyrészt felértékelnek egyes, mind határozottabban 

körvonalazódó, társadalmi-gazdasági indikátorokkal jól elkülöníthető területeket, illetve 

központi településeiket, kiterjedt környékükkel együtt. A fejlesztő hatások ritkábban az e 

területeken kívül eső városokat és térségeiket is érinthetik. Ezen összefüggő területekre, illetve 

kiemelkedő városokra jellemző módon a – mai terület- és településfejlődési viszonyok közt 

értendő – ’sikeres’ jelzőt alkalmazza egyre több geográfus, közgazdász, településmérnök vagy 

társadalomkutató. Másrészt azonban összefüggő, korábban akár fejlettnek is vélt területek, 

bizonyos városok és környékeik kívül esnek, kimaradnak a globális gazdaság térséget, település-

környéket, települést felértékelő hatásmechanizmusaiból. Részben ezzel összefüggésben ezek 

akár hosszabb-rövidebb ideig tartó válságba is süllyedtek, süllyedhetnek. 

                                                
1 Legfontosabb vonatkozásaiban ENYEDI (1993, 1996, 2000, 2004), NEMES NAGY (1993, 1996, 1998, 2001, 2003), RECHNITZER (1993, 1996, 
2000), HORVÁTH (2001), ILLÉS (2000, 2002) és LENGYEL – RECHNITZER (2004) mutatta be. 
2 Főleg ENYEDI (1989, 1998, 1999, 2001, 2003), RECHNITZER (1993, 2000, 2002, 2003, 2004), NEMES NAGY (1995, 2001), BELUSZKY (1999, 
2001, 2002), KOVÁCS (2001, 2002), CSÉFALVAY (2004a-b) elemzéseiben. 
3 Széles körben egyre inkább elfogadott, hogy a globalizáció – lokalizáció fogalompár egyazon társadalmi-gazdasági folyamat két vetületét jelenti 
(Robertson 1995; Lengyel – Rechnitzer 2004). 
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1.2. Témaválasztás és indoklása 

A kutatás témája a globális gazdaság, a globalizációs folyamatok hatásainak vizsgálata a 

magyarországi középfokú központok és környezetük fejlődésére. A középfokú központok közül 

elsősorban a népességszám szerinti 10-100 ezer fős kis- és középvárosok és térségeikre 

összpontosítok elemzéseim során4. Célom, hogy a közülük kiválasztott megfelelő 

mintaterületeken empirikus módszerekkel is megvizsgáljam az adott problémát, és feltárjam 

annak társadalmi-gazdasági, valamint terület- és településfejlődési összefüggéseit. 

Alaphipotézisem szerint a globális gazdaság széles integrációja adja a legfontosabb elemét egyes 

városok és környékeik „sikerének”5. Míg az ebből való kimaradás, illetve a globális gazdaság 

negatív hatásainak az eredménye más területek, pl. a ’depressziós’ városok és térségeik 

hosszabb-rövidebb ideig tartó válsága6. Több ok miatt is legtöbbször az új városok – 

Magyarországon az ún. szocialista városok – és környékeik esetében is ez utóbbi történt7. Ezek 

adják vizsgálataim két kiemelt szempontját: egyrészt a tradicionális kontra új városok, másrészt a 

sikeres kontra válságtérségek összevetése jelenik meg a két dimenzióban. 

Több szempontból is fontosnak tartom annak a kérdésnek a tudományos vizsgálatát, hogy a 

globalizáció, a globális gazdaság milyen hatással van a magyar városhierarchia közbenső tagjaira 

és a szorosan hozzájuk kapcsolódó térségek fejlődésére. Egyrészt azért, mert elenyésző számban 

vannak olyan területi és települési kutatások Magyarországon, amelyek a globalizáció 

településhálózati hatásait vizsgálnák, sőt ilyen típusú elemzések külföldön is elvétve akadnak 

(mivel főként a kiemelt nagyvárosokra összpontosítanak). A területi hatások kimutatása 

tekintetében is jelentősek a hiányosságok. Másrészt ebből is adódóan kérdéses, hogy területi és 

települési szempontból hol érzékelhetőek jobban, hol kevésbé, hol pedig egyáltalán nem a 

globalizációs hatások. Milyen változásokat okoznak, illetve milyen összefüggésben állnak a 

területi és települési fejlődéssel, a sikerrel, vagy válsággal, a kiterjedt depresszióval? Nem 

                                                
4 Népességszám alapján városkategóriák meghatározásában eltérő nézetek élnek nemzetközi, európai és magyarországi vonatkozásban. Előző 
viszonylatokban a félmillió (esetenként 100, vagy 250 ezer) főt meghaladó településeket nevezik nagyvárosnak, vagy (nemzetközi) regionális 
központnak. Európa keleti felében a legalább 100 ezer lakosú városok mindenképpen annak számítanak. KŐSZEGFALVI (1997, 2002, 2004) 
középvárosnak 30-100, míg kisvárosnak 10-30 ezer lakosú településeket vesz Magyarországon (de 20-, vagy 25-100 ezres középvárosi, valamint 
10-25, vagy -20 ezer fős kisvárosi korlátokkal is lehet találkozni). A funkcionális várostagolások szerint pedig nagyobb népességűek lehetnek 
akár funkcionális kisvárosok, míg kisebbek akár funkcionális középvárosok is. 
5 A városok és térségek ’sikerének’ magyarázatai közül a téma szempontjából JENSEN-BUTLER (1999) és MUSTERD (2003), magyarországi 
vonatkozásokban ENYEDI (1996, 1999), LENGYEL és RECHNITZER (2000), SÁRI (2001) illetve BELUSZKY (2002) meghatározásainak egyfajta 
összegzését tartom mérvadónak. Ez alapján a sikeres városban: 1) növekszik az előállított jövedelem önkormányzati, vállalkozói és személyi 
bevételek tekintetében (utóbbiból a lakosság széles csoportjai részesülnek); 2) a jövedelem jelentős részben helyben marad újra-befektetés, vagy 
végső felhasználás formájában; 3) a foglalkoztatás bővül; 4) nő a versenyképesség, a tudás-alapú termelés és javulnak az innováció fogadásának 
feltételei; 5) egyre jobb az infrastruktúra és a lakókörnyezet állapota; 6) a gazdasági növekedés fenntartható és nem károsítja a város természeti, 
épített és kulturális környezetét; 7) a döntési központok a helyi vállalkozói kör és a helyi társadalom bevonásával épülnek ki. 
6 Depressziós térség, területi depresszió: olyan térség, mely egy előző periódusban fejlettebb területnek minősült, de a térségi gazdaság – 
általában strukturális okok miatt bekövetkező – recessziója során társadalmi és gazdasági vonatkozásban egyaránt problematikus területté vált. 
Főbb jellemzői: erkölcsi avulás következtében kihasználatlan kapacitások; átalakulási, illetve megújulási képtelenség a helyi (térségi) 
gazdaságban; tőke és beruházási kedv hiánya; jelentős munkaerő-felesleg; helyi (térségi) társadalom leépülése (Bakai – Lackó 1996). 
7 Új város: a funkcionális várostagolás és a modern városépítészet megjelenésétől kezdődően az újszerű elképzelések legegyszerűbb 
megvalósításának az ún. új városok felépítése tűnt. Ezek Nyugat-Európában is, de később főképp a szocialista országokban terjedtek igazán el, 
összefüggésben az extenzív iparfejlesztéssel. Zömük 1940-70 között épült fel (a Szovjetunióban, pl. több mint ezret létesítettek), és ma már 
számos típusuk és generációjuk létezik (Mumford 1985, Szirmai 1988). 
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mindegy ugyanis, hogy egyes magyarországi térségek, városok és környékeik be tudnak-e 

kapcsolódni az új típusú globális hálózati rendszerekbe – és hogyan tudják megtenni azt: 

együttműködve, vagy külön-utas módon –, esetleg kirekednek a húzópontok vonzásköréből, 

netán leszakadnak, perifériára szorulnak. A kisebb városok szempontjából is igen fontos, hogy 

milyen módon alakul az európai városfejlődés tendenciáinak az átvétele, az európai 

városrendszerbe való felzárkózásuk folyamata. 

A témaválasztást egyrészt a Magyarországon társadalmi-gazdasági értelemben meg lévő, a 

rendszerváltozás után a globalizáció hatásai nyomán is felerősödő nyugat-keleti (a hazai területi 

kutatások által a legtöbb dimenzióban így feltárt), illetve a településtípusok között húzódó 

megosztottság indokolja. Másrészt az Európai Unió és Magyarország területi kiegyenlítést, 

társadalmi-gazdasági kohéziót célzó fejlesztési politikája eredményeinek ellentmondásossága. A 

magyarországi városok és térségeik fejlődése csak Európa jövőjében, az európai kultúra, az 

európai városok jövőjével szinkron módon képzelhető el. Városaink problémái is nagyon 

hasonlóak az egyesülő Európa városainak problémáihoz. Ez utóbbi, illetve az előzők évtizedeken 

áthúzódó folytonossága, felerősödése, valamint az átmenet térfolyamatai elemzésének erősödő 

igénye adja a téma időszerűségét, aktualitását. 

1.3. Kutatási célok 

Az értekezést megalapozó kutatások során – a fenti két szempont figyelembevétele mellett – a 

következő kérdésekre kerestem a választ: 

1) A globális gazdaságnak, a globalizációs folyamatoknak milyen társadalmi-gazdasági, 

közte terület- és településfejlődési következményei jelennek meg a magyarországi 

középfokú központok és térségeik vonatkozásában? Ezek a hatások mely földrajzi 

térségekben érvényesülnek a legközvetlenebb módon? 

2) A globális folyamatok lokális társadalmi-gazdasági következményei milyen konkrét 

térség- és városformáló szerephez jutnak a magyarországi középfokú központok és 

térségeik átalakulása során? 

3) Hol inkább, és hol kevésbé eredményes a globális gazdaság hatásai vezérelte átalakulás? 

Milyen tényezők miatt válik az átalakulás eredményessé egyes városokban és 

környékükön, míg másokban kevésbé? Milyen összefüggés mutatható ki az átalakulás és 

globális gazdaság hatásai között? Van-e összefüggése a területi depresszióval? 

4) A globális gazdaság kihívásai által indukált változások tekintetében van-e különbség a 

hagyományos és az új városok és térségeik adta válaszokban? Felfedezhető-e 

stratégiájukban különbség, illetve hasonlóság? 
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1.4. Mintaterületek 

A fenti szempontokhoz és célokhoz illeszkedő, azoknak a lehető legjobban megfelelő, egyben az 

összehasonlíthatóságot is szem előtt tartó területi és települési példákat Magyarországon a 

Közép-Dunántúli Régió területén találtam meg, több – a későbbiekben jelzett – közölt eredmény 

és saját vizsgálat alapján. A térség kiválasztását erősítette, hogy a Közép-Dunántúl esetében 

Magyarország olyan régiójáról van szó, ahol a tradicionális városfejlődés mintapéldái mellett új 

városok is jelentős számban felépültek az egykori középhegységi ipari-energetikai tengely 

mentén. Továbbá jelentős belső perifériák is tagolják a régiót. Itt találtam olyan városi 

agglomerációkat, amelyek kutatási céljaimnak és kiemelt szempontjaimnak is megfeleltek, 

valamint az empirikus vizsgálatok is alátámasztották megfelelőségüket.  

1. ábra: A mintaterületek a 2004-es KSH kistérségi lehatárolás szerint 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezért esett a választásom Székesfehérvárra8, Tatabányára, Dunaújvárosra, Veszprémre, Tatára és 

Oroszlányra, valamint a vizsgálati kérdések függvényében eltérő kiterjedésű térségeikre 

(zömében KSH kistérség). Székesfehérvár és Tatabánya, Veszprém és Dunaújváros, illetve Tata 

és Oroszlány várospárok a két különböző város- (hagyományos, ill. új városok) és térségtípus 

(sikeresen fejlődő, ill. válságtérségek) összehasonlítása igényének is megfelelnek (1. ábra). 

                                                
8 Székesfehérvár funkcionális értelemben megyeszékhely (vagy részleges regionális központ), népességszám szerint pedig elvileg nagyváros a 
hazai nomenklatúrában (101 ezer fő). Mintaterületi kiválasztását – több, a későbbiekben részletezett ok mellett – részben alátámasztja az is, hogy 
a gyors ütemű urbanizáció miatt a 100-500 ezer lakos közötti városok európai viszonylatban sem számítanak ma már nagyvárosnak. Ebben a 
léptékben Székesfehérvár is legfeljebb középvárosnak tekinthető. Ráadásul az elmúlt tizenöt évben fokozatosan veszítette népességét, és 
erőteljesen közelíti felülről az általánosan elfogadott hazai kategória-határt (egykor több mint 110 ezren lakták). 
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1.5. Kutatási módszerek 

Az értekezés több tudományterületet érintő témája miatt már a megalapozó kutatások során, 

komplex módon alkalmaztam a különböző társadalomtudományi módszereket, egymást 

kiegészítve vettem igénybe a modern gazdaságföldrajz, a településföldrajz (városföldrajz), a 

regionális tudomány, a közgazdaságtan és a szociológia eszközeit. 

A dolgozat elméleti megalapozásakor elemeztem a releváns nemzetközi és hazai 

szakirodalmakat a globalizáció, a globális gazdaság és hatásai, valamint a területi és 

városfejlődés nemzetközi, európai és magyarországi vonatkozásában. 

Az elméleteket empirikus vizsgálatokkal egészítettem ki. Ezek során statisztikai adatelemzésre, 

helyi tervezési dokumentumok másodelemzésére, sajtó- és elektronikus dokumentumelemzésre, 

kérdőíves adatfelvételre, valamint mélyinterjús vizsgálatokra támaszkodtam. E módszerek 

együttes alkalmazása a szűkebb mintaterületeken mélyrehatóbb folyamatelemzésre adott módot, 

a hatások részletesebb vizsgálatára, pontosabb következtetések levonására, valamint a kutatási 

kérdések célzottabb megválaszolására, összegzésére. 

A kutatási kérdésekre a választ alapvetően háromféle empirikus módszer segítségével kerestem: 

� Egyrészt egyéni empirikus kutatómunkából, önálló adatelemzésből, melynek alapját 

regionális elemzési és szociológiai kérdőíves, mélyinterjús adatgyűjtési módszerek 

jelentették. Ezeket meglévő KSH és egyéb statisztikai adatok (pl. APEH, TEIR, GKM, 

ÁFSZ, önkormányzatok, saját gyűjtés) téma szerinti interpretálásával, elemzésével 

egészítettem ki. További empirikus adatokat a helyi tervezési dokumentumok, az öt 

jelentősebb írott megyei sajtóorgánum tematikus elemzése, valamint a vizsgálat témáival és 

terepeivel foglakozó szakmai internetes portálok tartalmainak böngészése szolgáltatott. 

� Másrészt munkahelyem, az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi 

Tudományos Intézet Közép-dunántúli Kutatócsoportja (MTA RKK NYUTI KDKCS) által 

végzett kutatásokhoz tematikusan – az egyéni PhD. kutatásom érdekében – kapcsolt 

kérdések vizsgálatával (előző két tétel adja saját közvetlen empirikus eredményeimet). 

Egyéni kutatási témám szempontjából a Kutatócsoport által 2001-2005-ben elvégzett, 

illetve jelenleg is futó kutatási projektek közül az alábbiak emelhetők ki: 

− Tatabánya és térsége (Tata és Oroszlány) társadalmi és gazdasági 
kapcsolatrendszerei. A versenyképesség növelésének tényezői, 2001. 

− Város és vidékének társadalmi, gazdasági kapcsolatrendszerei. A vidéki térségek 
fenntartható fejlődésének társadalmi lehetőségei, 2001. 

− Területi szerkezetváltási típusok Magyarországon, 2001. 

− A multinacionális vállalatok telephelyválasztási stratégiái, 2001-2002. 
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− A szuburbanizáció jellegzetességei Fejér megyében és Székesfehérvár térségében, 
2001-2003. 

− A „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület mai és jövőbeni társadalmi-gazdasági 
és területfejlesztési szerepe, 2002. 

− Térségi kapcsolatok a Közép-dunántúli Régióban, 2003-2004. 

− Fejér megye sikeres fejlődése. A déli térségek versenyképessége, 2004. 

− A globális gazdaság területi társadalmi hatásai (OKTK), 2004-2005. 

− Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok (NKFP), 2004-
2007. 

− A megyei önkormányzat szerepe a társadalmi-gazdasági kohézió megteremtésében, 
2005. 

− Nagyvárosi egyenlőtlenségek és nagyvárosi konfliktusok (OTKA), 2005-2007. 

� Harmadrészt a NYUTI és a Kutatócsoport kutatásai egyes részeredményeinek témám 

szempontjai szerint történő újraelemzésével. A saját empíriák felhasználása mellett a 

mások által készített empíriák és az egyes közös résztanulmányok témám szempontjából 

történő újraelemzései szintén értékes részeredményeket szolgáltattak ahhoz, hogy a 

mintaterületek településeinek társadalmi-gazdasági fejlődését és a globalizáció, a globális 

gazdaság helyi hatásainak összefüggéseit több oldalról is körüljárhassam. 

Az egyértelműség érdekében a két utóbbi esetben a saját eredményt és az újraelemzést minden 

esetben megkülönböztetem egymástól. A jelzett megalapozó kutatásokból az értekezés témájával 

összefüggésben összesen hét kérdőíves és kilenc mélyinterjús empirikus vizsgálat eredményét 

tudtam fő-, vagy másodelemzés alá vonni. Ebből saját empíria egy 405 fős teljes körű, egy 300 

fős célzott kérdőíves adatfelvétel, és mintegy 75 darab mélyinterjú. A mélyinterjúk egy részét 

konkrétan a PhD-téma kérdéseivel kapcsolatban készítettem (25 db), másik részét a fent jelzett 

kutatások során, ahol egyéni kérdéseimet kiegészítő jelleggel tudtam megfogalmazni az egyes 

kutatásokhoz tartozók mellett (50 db). Utóbbiakat, továbbá a jelzett fennmaradó egyéb kérdőíves 

adatfelvételek eredményeit másodelemezve tudtam hasznosítani. 
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II. Elméleti megalapozás 

Az értekezés során a globális gazdaság hatásait vizsgálom egyes magyarországi középfokú 

központok és térségeik fejlődése vonatkozásában. Ezért elméleti megalapozást két oldalról tartok 

szükségesnek: a globalizáció, a globális gazdaság és hatásainak bemutatásával kezdem, majd a 

nemzetközi, az európai, a hazai és a közép-dunántúli város- és térségfejlődés folyamatainak a 

jellemzésével, a globalizáció társadalmi-gazdasági hatásai város- és térségfejlődésre gyakorolt 

következményeinek tisztázásával folytatom. Feladatomnak tekintem a két kiemelt főfolyamat – a 

globalizáció és az urbanizáció – kutatási szempontjaim szerinti összekapcsolását és szinergiáik 

elemzését a mintaterületre történő tér- és időbeli közelítés mentén. 

2.1. A globális gazdaság meghatározó folyamatai 

A különböző tudományterületeknek megvannak a maguk domináns teóriái a globalizációról, a 

globális gazdaságról, valamint hatásaikról. A geográfus, a közgazdász, a szociológus, a 

politológus, a kultúrtörténész, az ökológus vagy éppen az esztéta megközelítésének vannak 

közös, de nem feltétlenül egyező elemei is. A párbeszéd, a megértés és a közös következtetések 

levonása azonban feltétlenül szükséges, mivel konszenzusról a globalizáció szinte egyetlen 

aspektusát tekintve sem beszélhetünk. A választott téma szempontjából alapvető, az értekezésen 

végigvonuló fogalmak és folyamatok tisztázása ezért is elengedhetetlen. Valamint azért, hogy 

egyértelművé váljon mit értek, illetve az egyes tudományterületek valójában mit is értenek 

alattuk. A fogalmi tisztázások után érdemes a globalizáció ’összetevőit’, a társadalomra és a 

gazdaságra régóta jellemző nemzetköziesedést, valamint a ráépülő globalizálódást és 

transznacionalizálódást elkülöníteni magától a globalizációtól, a globális gazdaságtól. Eközben 

lehetőség nyílik értelmezésük és mögöttes tartalmaik többoldalú megragadására, szétválasztásuk, 

vagy együttes kezelésük indoklására is. 

2.1.1. Fogalmi megközelítések 

Az 1970-es évek eleje óta zajló egymást erősítő – gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai és 

intézményi – változások az 1980-as évek elejétől tették lehetővé a globális integráció 

jelenségkörének kibontakozását, a globalizációs folyamat felgyorsulását9. A különböző 

szakirodalmak körülbelül ettől az időponttól összesítik e változásokat és folyamatokat a 

globalizáció fogalmában, és tekinti egységes hatásmechanizmusnak, a kapitalista megújulás 

legfontosabb elemének. A jelenséget a figyelem előterébe leginkább az informatika korszerű 

eszközeinek, technológiáinak megjelenése és robbanásszerű terjedése helyezte, mivel ezek tették 

                                                
9 Van, aki a világgazdaság egésze tekintetében 1982-re teszi a fordulópontot, mivel a GDP visszaesett ekkor a fejlett országokat tekintve, s az 
állandósult válságjelenségekből a kilábalási irányt a tőke- és technológia-intenzív növekedés jelentette az elkövetkezendő időkben (Bernek 2002). 
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lehetővé az időtényező egyes elemeinek, valamint a helyi elérésnek a ’kikapcsolását’ az 

információáramlásból. E tendencia általános terjedését a politika is folyamatosan táplálja a 

liberalizáció és a dereguláció révén, valamint a média kap ebben mind kiemelkedőbb szerepet. 

A globalizáció az 1990-es évekre vált a szakmai és tudományos párbeszédek, a közgondolkodás, 

a politika és a mindennapi hírek egyik kulcsfogalmává10. Ekkorra a kommunista tömb leépülése 

a kapitalizmus két évtizede tartó átalakulásával együttesen jelentősen csökkentette a kormányok 

lehetőségét arra, hogy a gazdasági fejlődés valamely a neoliberalizmustól eltérő modelljét 

válasszák11. Ma már rendkívül sokféle és szerteágazó globalizáció-elméletekkel találkozhatunk, 

sőt a globalizációs nézetek legkülönbözőbb tipológiái is rendelkezésre állnak. 

A legtöbben úgy vélik, hogy megváltozott, és egyben teljesen új alapokra is helyeződött a 

társadalmi-gazdasági folyamatok alakulása, melyet egyre több szférára kiterjedő elemzésekkel 

támasztanak alá. Mások szerint a globalizációs folyamatok értelemszerűen együtt léteznek a 

polarizációs folyamatokkal, amely – leegyszerűsítve – Észak-Dél gazdasági, és Kelet-Nyugat 

ideológiai ellentéteként merült fel a XX. század folyamán. Az utóbbi egy része, a kapitalista-

szocialista ellentét mára lényegében megszűnt. Helyét egyesek szerint mindinkább a civilizációk 

ellentéte veszi át (Huntington 1998), még ha ezt a világon sokan kritizálják, és az érdekütközést 

kiiktathatónak gondolják is (Bartke 1999). Talán valóban ez lesz ezután a polarizáció alapvető 

meghatározója: e tekintetben azonban a globalizáció nem más, mint új retorikai elem. A nyugati 

erőfölényen alapuló egyensúlytartás a globalizációt veszi szócsövének homlokterébe, mely által 

továbbra is mellőzhetőnek véli a nem nyugati típusú társadalmak – melyek sok más mellett 

általában vallásilag is máshogy szerveződnek – kulturális és termelési módjának vizsgálatát, 

elfogadását, védelmét. Mindez sokak szerint ismét csak arra jó, hogy eltakarjon: elfedje azt, hogy 

a társadalmi fejlődés anyagi életfeltételeinek sorsdöntő kérdéseire nem rendelkezünk elegendő 

magyarázattal a világ egészére vonatkozóan (Csikós-Nagy 2002). 

A globalizáció kapcsán egy mindent átfogó, bonyolult, és az élet egyes területeit eltérően, más és 

más átalakítási sebességgel érintő folyamatról van szó, ezért meghatározása sem egyszerű12. A 

megközelítések mindegyike tartalmaz bírálatokat, kifogásokat is. Értelmezései során konszenzus 

                                                
10 Két baloldali újságíró 26 nyelvre lefordított német könyve kapcsán – melyben a globalizációt a demokrácia és a jólét elleni támadásként ítélték 
meg – bontakozott egyre világméretűbbé a vita (Martin – Schumann 1996). Magát a kifejezést a Harvard Business School marketingprofesszora, 
LEVITT (1983) használta először a homogenizálódással, a piacokkal kapcsolatban. 
11 A tapasztalatok ma már azt mutatják, hogy a gazdasági növekedés hosszú távon sehol nem kiugró a külföldi beruházásoknak köszönhetően, 
amely minden esetben a neoliberális reformok egyik fő pillére (magánosítás, munkaerőpiac átalakítása és redisztribúció mellett). Sőt a 
tőkebeáramlás – tervezett és nem utólagos – korlátozása kikényszerítheti a hosszabb távú befektetéseket és az általa vezérelt, tartós növekedést is 
(pl. Chile, Dél-Korea, vagy Kelet-Ázsia más országai, ahol szabadon beengedik a tőkét, de kötelezik arra, hogy meghatározott ideig maradjon, 
különben megadóztatják). Az elmúlt két évtized kínai gazdasági sikerei a neoliberális elméletek szempontjából például teljesen talányosak, mert a 
kínai politikusok nemcsak elutasítják a nyílt privatizációt, de nem alkalmazták a neoliberális gazdaságélénkítés más elemeit sem (Stiglitz 2002). 
12 Van, aki azt mondja, hogy a globalizációnak nem létezik egységes megfogalmazása, mert olyan komplex és ellentmondásos folyamat, ahol a 
különböző terek és szereplők folyamatosan újraértelmezik magukat és egymást, így legalább annyi megközelítése van, mint ahány diszciplína a 
társadalomtudományok területén (Pieterse 1995, Anderson et al. 1995). Mások szerint viszont csupán „régi bort töltünk új palackba”, azaz egyes 
régóta zajló különálló folyamatokat, politikai, gazdasági és társadalmi összefüggéseket – amelyeket pl. az integráció, a kapcsolati rendszer, az 
együttműködés, vagy a munkamegosztás szóhasználata akár sokkal egyértelműbben határozott meg – új név alatt egységesítünk (Arrighi 1997). 
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van a nemzetállamok gyengülésében, döntéshozatali monopóliumai fokozatos, illetve részleges 

elvesztésében és a nemzeti gazdaságpolitikák visszaszorulásában (általában abban is, hogy ezek 

azért belátható időn belül nem tűnnek végleg el). 

A legtöbb szerző a globalizáció fogalmát elsősorban gazdasági oldalról közelíti meg, leginkább a 

pénzügyi, az információs és kommunikációs rendszerek dominanciájával köti össze. Határok 

nélküli, azaz globális gazdaságról beszélnek, és a világgazdaság szerves rendszerré 

formálódásának történelmi folyamatát értik alatta (Reich 1991, Ohmae 1995). Megkülönböztetik 

a gazdasági cselekvések fokozódó nemzetköziesedését (a gazdasági cselekvés országhatáron túli 

kiterjesztése, mintegy mennyiségi megközelítésben) a globalizáció minőségileg attól eltérő 

folyamatától (nemzetközileg szétszóródott tevékenységek funkcionális integrációja, 

globalizálódás). Leginkább a kettő együttlétezését tekintik a világgazdaság mai jellemzőjének 

(Hirst – Thompson 1996). Ez az oka, hogy érdemesnek találom a globalizálódást, a 

nemzetköziesedést és a transznacionalizálódást – mint a globalizáció gazdasági motorjait – 

külön-külön is bemutatni (ld. 2.1.2. fejezet). 

CASTELLS (1996) általános megfogalmazása szerint a globális gazdaság olyan gazdaság, 

amelynek megvan a kapacitása, hogy a való időben világszinten egységes egészként működjön. 

SCHMIDT (1999) a világgazdaság elmúlt évtizedekben tapasztalt fejlődését nevezi 

globalizációnak, s szerinte a technikai fejlődés, a közlekedés, a hírközlés, a kommunikáció, a 

kereskedelem, valamint a pénzmozgások modern lehetőségei változtatták meg a világot. 

Érdekes, hogy éppen a szociológus BAUMAN (2002) szerint van – a mobilitás valamennyi 

technikai tényezője közül – az információáramlásnak kiemelt szerepe a globalizációban. 

GIDDENS (1999), vagy BECK (2000) szerint a globalizáció amellett, hogy gazdasági, ugyanúgy 

politikai, technológiai, társadalmi és kulturális fogalom is, illetve összetett folyamatrendszer 

egyszerre. Mai ismereteinken nem túlmutató, illetve prognózisszerű elemeket nem tartalmazó 

politikai-szociológiai alapú definícióját HELD és kutatótársai (1999) a következőkben foglalták 

össze: a globalizáció olyan történelmi folyamat, amely a társadalmon belüli viszonyok, 

tranzakciók térbeli szerkezetét átalakítja kiterjedtségük, intenzitásuk, sebességük és hatásaik 

függvényében, ezáltal létrejönnek a hatalomgyakorlás, az együttműködés transzkontinentális, 

illetve regionális hálózatai. 

Magyarországon is többen foglalkoznak a globalizáció fogalmának értelmezésével, 

folyamatainak tisztázásával, illetve egyes társadalmi és gazdasági elemeinek elhatárolásával. 

LÁNYI (2001) a nemzetközi gazdaság globalizálódásán azt a folyamatot érti, amelyben a 

gazdaság nagy erejű szereplői számára megszűnnek az erőforrások megszerzésének földrajzi, 

vagy intézményi korlátai, kombinálásuk elől elhárulnak a területi, jogi vagy társadalmi 
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akadályok oly módon, hogy a források allokációja, vagy annak megváltoztatása a lehető 

leggyorsabban, minimális költséggel mehessen végbe. A világgazdaság egységbeforrásának 

folyamatán SZENTES (2002) azt érti, hogy a gazdasági folyamatok és viszonyok mind több 

országra és területre mind mélyebben terjednek ki, és az aszimmetrikus függőségi viszonyok is 

megállíthatatlanul nőnek a történelem folyamán. A globalizáció terjedése fő előmozdítójának a 

kommunikációs és információs technológia rohamos fejlődését, további gyorsítóinak a liberális 

gazdaságpolitika általánossá válását és a szocialista tervgazdasági rendszerek bukását tartja, míg 

hordozóinak a globális üzletpolitikát folytató transznacionális vállalatokat. 

CHIKÁN (2001) számára a gazdaság globalizációja tartalmilag azt jelenti, hogy a gazdaság 

szereplői döntéseik meghozatalakor az egész világon adódó (befektetési, fogyasztói, erőforrás-

beszerzési) lehetőségeket tudnak mérlegelni. BERNEK (2002) új szemléletű politikai földrajzi 

megközelítésében a politikai tér átrendeződésének tekinti a globalizációt, a kapitalista gazdaság 

világméretű kiteljesedését érti alatta, benne a globális szint meghatározó szerepével és a 

nemzetállamok alatti területi szintek fontossága megerősödésével. TAMÁS (2001) szerint a 

globalizáció a legkülönfélébb skálájú folyamatok együttes hatásaként jelentkezik, melyet 

kontextusként, többközpontú, az egyszerre több időrendben zajló folyamatok kaotikus és 

túldeterminált szerkezeteként fog fel. INOTAI (2001) azt hangsúlyozza, hogy a globalizáció 

elsősorban nem gazdasági folyamat, hanem totális jelenség, minőségi változás, 

multidiszciplináris összefonódás, kölcsönhatások sorozata, mely éppúgy jelen van a politikában, 

a kultúrában, a tudományban, a döntésekben, a fogyasztási szokásokban stb., mint a gazdaságban 

és a pénzügyekben. A globalizáció kiváltó okait és felgyorsulása tényezőit a világméretű 

liberalizáción és az információs, valamint közlekedési technológiák fejlődésén túl a tájékoztatás 

és a média teret és időt lerövidítő fejlődésében, költségük csökkenésében, befolyásuk 

növekedésében és bizonytalan kimenetelű szemléletformáló hatásaik terjedésében látja. 

A leginkább gazdasági és technikai aspektusokra koncentráló neoliberálisok gazdaságpolitikai 

koncepciójukban a globalizációt optimalizálási folyamatnak tekintik világméretekben 

kiegyenlített gazdasági térben13. A polgári reformisták alapvetően nem vetik el a globalizációt, 

de keynesi alapokra helyezkedve erőteljesen kritizálják a neoliberálisok filozófiájának 

alkalmazhatóságát. A radikálisabb újbaloldali felfogások is a neoliberalizmus megközelítésének 

egyoldalúsága felől kiindulva kritizálják a globalizációt, és a szabadpiaci, -kereskedelmi 

                                                
13 Az ún. washingtoni konszenzus tulajdonképpen az amerikai dominancia tudományos érvanyag alátámasztása nélküli gazdasági doktrínája. Az 
1990- és 2000-es évek válságai – mexikói, orosz, kelet-ázsiai, argentin, amerikai – a konszenzuson való túllépést és új megoldások keresését, a 
gazdaságpolitikai célok körének kibővítését jelzik. STIGLITZ (2002) mutatott rá arra, hogy a washingtoni konszenzus szűkös eszköztárát – részei a 
makrogazdasági stabilitás, a liberalizált kereskedelem és a privatizáció – csak egy viszonylag korlátozott cél, a gazdasági növekedés érdekében 
javasolt alkalmazni. A gazdasági fejlődésről alkotott nézetek tökéletesítésével, a piacok megfelelő működéséhez szükséges eszközökről való 
ismeretek növekedésével és a fejlesztési politikák új célokkal történő bővülésével az egymást kiegészítő stratégiák alkalmazására kell törekedni, 
amit összefoglalóan a „posztwashingtoni konszenzus” koncepciójában fejtett ki. 
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elvekkel szemben a szabályozások, a piaci beavatkozások mikéntjében ajánlanak demokratikus 

alternatívát (Andor 2003). 

A globalizáció, a globális gazdaság különböző felfogásait áttekintve témám szempontjából az 

alábbi következtetéseket lehet levonni: 

a) a globalizáció fogalma alatt részben jellegükben, részben hatásaikban is eltérő folyamatok 
húzódnak meg, melyek önmagukban is jelentős társadalmi-gazdasági változásokat okoztak 
az elmúlt évtizedekben; 

b) ezek a folyamatok egyes területeken jellegzetesebben, máshol viszont szűkebb módon 
fejtik ki – akár ellentétes irányú – hatásaikat, de sokszor kapcsolatba hozhatók egymással, 
és szinergiáik lévén leginkább erősítik – bár gyengíthetik is – egymás hatásait; 

c) egyre inkább terjed az a világnézet is, amely a hasonló irányultság, az egymást több 
tekintetben való kiegészítés, a sokszor egymást erősítő hatások, valamint a duális jellegű 
társadalmi-gazdasági változások miatt egységes hatásrendszerként tekint e folyamatokra; 

d) sokakban viszont éles kritikát vált ki, hogy mindezek a hatások minőségi változást 
jelentenének akár a gazdaság, akár a társadalom tekintetében, és a globalizáció mindent 
eltakaró fogalmába vonjanak össze eltérő elemeket; 

e) valójában e folyamatok bizonyíthatóan a világ egészére kiterjedő elemeinek tényleges 
elkülönítésével, a végeredményt tekintve egységes szempontok szerinti behatárolásukkal, 
valamint közös kezelésük és elemzésük indokaival leginkább adósak még a 
társadalomtudományok; 

A korábbi megközelítésekből és kritikákból az is kitűnt, hogy a legtöbben globális gazdaságon 

gyakorlatilag a kapitalista gazdaság világméretű kiterjedését értik, míg a globalizáció – többek 

között – a társadalmi-politikai tér átrendeződésére is vonatkoztatható. Felfogásom szerint a kettő 

feltételezi egymást, ezért szétválasztani sem érdemes őket, így e kifejezéseket – tartalmaik 

esetleges különbözőségei ellenére – rokon értelemben használom, de főként a globális gazdaság 

hatásaira koncentrálok. 

2.1.2. A globális gazdaság motorjai 

2.1.2.1. Nemzetköziesedés 

A globalizációs jelenség mögöttes társadalmi-gazdasági folyamatai speciálisak. Egyesek, mint 

amilyen a nemzetköziesedés, nem is új keletűek, hiszen már a legelső ismert árutermelők, 

országok, városok kereskedni kezdtek másokkal, kiterjesztve ezzel gazdasági működési 

kereteiket. A nemzetközi működés újabb kori – XIX. században indult – jelenségében, a 

befektetések kiterjesztésében azonban jelentős változás történt, mert eleinte az csak pénzügyi 

jellegű volt, ma már azonban sokkal inkább a határokat átlépő közvetlen tőkebefektetések 

jelentik a súlypontot. 

A nemzetköziesedés a világgazdaság hosszú távú jellemzője – a globalizációtól eltérően inkább 

kvantitatív folyamatnak tekintendő –, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fontosságának 
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megnövekedése az államok gazdasági fejlődésében, termelésében és a termelt javak 

felhasználásában (Pieterse 1995). A világgazdaság nemzetköziesedése mindenekelőtt 1) a 

világexport, 2) a nemzetközi tőkeáramlások, valamint 3) a világtermelés volumene viszonyának 

alakulásában tükröződik (Simai 1997). Ezek jelentősen megváltozó eredményeit szokták 

legtöbbször a globalizációs folyamat, a globális gazdaság alátámasztásaként is felhozni. 

1) Világexport. Az áruk, a tőke és a munkaerő nemzetközi áramlása a XX. század első felében 
a mait csaknem megközelítő szintet ért el. A nemzetközi kereskedelem a világ becsült GDP-je 
arányában csak az 1960-as évek végén érte el újra az 1910-es évek eleji szintet. A 
kereskedelmi mutatók mennyiségi változása azonban figyelmen kívül hagyja az időközben 
lezajlott minőségi és arányváltozásokat. A világkereskedelem mind a termelést, mind a belföldi 
kereskedelmet meghaladó gyors növekedési üteme az elmúlt 25 évben leginkább a világméretű 
liberalizálódás és az Ázsiában zajló nagymérvű gazdasági átalakulás eredménye (Sassen 1996). 

A termelés nemzetközi összefonódását előmozdító közvetlen beruházások állománya a 
tőkeexportőr országok GDP-jéhez viszonyítva ma kisebb – az USA és Japán kivételével –, 
mint a XIX-XX. század fordulóján volt. Akkor a munkaerő nemzetközi mozgása is sokszorosa 
volt a mainak. Az USA-ba, pl. kevesebb, mint száz év alatt mintegy 100 millió munkavállaló 
özönlött: az 1890-es években népessége mintegy 9%-kal gyarapodott a jelenlegi 4%-os 
értékhez képest. Azonban a munkaerő iránti igény erősen differenciálódik, nagyon gyorsan 
értékelődnek fel bizonyos tevékenységek, míg mások deklasszálódnak, tagjaik kirekesztődnek. 
E tekintetben a globalizáció komoly társadalmi problémákat gerjesztve hozzájárul a 
nemzetközi mértékben kibontakozó versenyhez és agyelszíváshoz, illetve felerősíti a 
nemzetközi munkaerőmozgást (Castells 1998). 

Az 1960-as évek óta a társadalmi-gazdasági folyamatok közül egyre több, mások egyre 
karakteresebben szerveződnek nemzetek feletti szinteken. A globális gazdasági növekedés 
ennek ellenére ellentmondásossá vált, regionális súlypontjai Ázsiába tolódtak. A világ GDP-je 
az 1960-as években átlagosan évi 5, az 1970-esben 3,6, az 1980-asban 2,8%-kal, míg az 1990-, 
2000-es években – részben a több régiót is sújtó gazdasági recesszió és az ipari hatalmak 
visszaesése hatására – ennél is kisebb mértékben emelkedett (Simai 1997, Farkas 2002, 2006). 

2) Nemzetközi tőkeáramlások. Az 1980-as évek vége óta a világkereskedelem és a külföldi 
közvetlen tőkeberuházások lényegesen, kétszer-háromszor gyorsabban nőnek évente, mint a 
világon létrejövő összes GDP. A nemzetközi pénzügyi áramlások egyéb formái pedig (pl. a 
nemzetközi valuta- és értékpapír-forgalom) átlagosan hat-hétszer olyan gyorsan növekednek. 
Egyesek szerint a pénzügyi tranzakciók ráadásul ma már 90%-ban spekulatív jellegűek, míg az 
1970-es évek elején még 90%-ban a folyó kereskedelmi tevékenységgel, a jövőbeli 
befektetések finanszírozásával álltak kapcsolatban (George 1999; UNDP HDR 2001). 

A tőkepiaci integráció első szervezője a fejlődő és szocialista országok olajárrobbanások utáni 
eladósodása volt, melyet a törlesztési ördögi körök, majd nemzeti piacaik külföldi tőke előtti 
megnyitása tovább erősítettek. Az 1980-as végétől, de főleg az 1990- és 2000-es években a 
globális struktúrák legfőbb terjeszkedési módjává azonban a pénz- és tőkepiaci válságok 
váltak. Mindig kiderül, hogy a vagyonok, profitok piacai csak úgy vesznek részt országok, 
társadalmak, vagy különböző csoportok, rétegek helyzetének átalakításában, hogy azok 
alkalmassá váljanak a globális struktúrák befogadására, betagozódjanak a kijelölt helyre. Ez 
jelentős veszélyekkel is jár: a pénzügyi piacokkal kapcsolatos rövid távú gondolkodás 
terjedésével, a növekvő pénzügyi változékonyság miatt könnyen kialakuló makroökonómiai 
instabilitással és a politika pénzügyi értékek védelme felé való eltolódásával a kibocsátás 
növelése helyett (Lányi 2001). 
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Összességében leggyorsabban és legmélyebbre hatóan a pénzügyi szféra globalizációja ment 
végbe a nemzetközi gazdaságban, vagyis a tőke a legnagyobb nyertese, de egyben ösztönzője 
is a globalizációnak. A pénzügyi-, illetve a valutapiacok a globalizáció első pillérét alkotják, 
amelyek azonban napjainkban már kétségkívül nem a legfontosabb elemei. Gazdasági 
tekintetben éppen azért sem megy végbe minőségi változás a világban, mert a globális 
pénzpiacok fejlődését nem kísérik a makrogazdasági mutatók megfelelő változásai. Sokak 
szerint a pénzügyi szektor a reálgazdaságtól nagyrészt függetlenül működik, főleg azért, mert 
az anyagi folyamatok nem versenyezhetnek a pénz – gyakorlatilag korlátlan – 
mozgékonyságával (Sassen 1996, 1998, Greider 1997, Simai 1997, Chikán 2001). 

3) Világtermelés. Mintegy 100-120 éve a termelői befektetések túlnyomórészt még a 
gyarmatok nyersanyagszektorába áramlottak, és a vasútfejlesztések is jellemzővé váltak. Az 
1970-es évektől viszont egész üzemek, sőt iparágak települnek át jórészt alacsony bérű, 
közepesen fejlett térségekbe, kiterjednek az integrációk és nemzetköziesednek a gazdaságok. 
Más esetekben az újonnan iparosodó országok saját nemzeti tőkéje – a fejlett országok 
közreműködésével – indított be munkaerő- és energiaigényes, gyakran környezetszennyező 
termelést. Fokozatosan általánossá vált a nemzetközi bedolgozás, a külföldi összeszerelés, az 
iparágakon belüli nemzetközi munkamegosztás (Antal – Perczel 1976), és máig tartó óriási 
fúziós hullám söpör végig (Lang – Hines 1993). Az 1990-es évtizedben például mintegy 
háromszorosára nőtt a vállalati egyesülések száma a világban. E tendencia jelenleg is tart: 
egyre nagyobb hányadot képviselnek benne a határokon átívelő, a húzóágazatokban zajló 
fuzionálások (UNCTAD WIR 2004, 2005). Ma már szinte minden elsődleges árucikket 
kevesebb, mint 5-6 nagy multinacionális kereskedő cég forgalmaz. 

Míg a világ ipari termelésének 1975-ben 13%-a települt külföldre, és 15%-a került nemzetközi 
forgalomba, addig 2000-ben ez 25, illetve 30% körül alakult. E révén alapjában véve már nem 
a munkaerő áramlik a tőkéhez, hanem a tőke az olcsóbb munkaerőhöz. E folyamatnak is a 
multinacionális vállalatok a hajtóerői, amelyek cégen belüli forgalma adja a világ exportjának 
1/3-át, további 1/3-át pedig egymásnak és másoknak irányuló eladásaik (Farkas 2002). 

Az új technológiák rendkívül gyors fejlődése és elterjedése szintén jelentős szerepet játszik a 
nemzetköziesedésben, erőteljesen befolyásolja a világtermelést. Az infokommunikációs 
eszközök fejlődésével a távolságok csökkennek, a munkavégzés könnyebbé, a találkozók 
egyszerűbben megvalósíthatókká válnak. Az információ- és adatáramlás sokszorozódik, a 
szolgáltatások kiterjednek, elérhetőbbé válnak, egyszerűsödik az áru- és személyszállítás, és 
mindezek költségei is drasztikusan csökkennek14. Mindezek alapján a természeti, humán és 
pénzügyi erőforrások oldaláról ösztönzött gazdasági növekedéssel szemben sokak szerint egyre 
inkább az információ-, vagy tudásalapú, tudásintenzív társadalmi-gazdasági növekedés 
környezete rajzolódik ki (Castells 1989, 1993, Greider 1997). 

Fenti tényekből az látszik, hogy a nemzetköziesedés folyamata egyenlőtlenül zajlik a világban, 

és az erős globalizációs trend ellenére nem jött létre egy teljesen integrált világgazdaság 

(uniformitás nem egyenlő globalitás). Manapság leginkább valamiféle világgazdasági 

átmenetiség a jellemző, mivel a globalizáció legtöbb folyamatát a tudomány még nem tudja 

kielégítően magyarázni, és a politika még közel sem találta meg az irányítására alkalmas 

eszközöket. A globalizáció a valódi szabad verseny beteljesülése helyett inkább annak 

intézményileg korlátozott eddigi legátfogóbb rendszerének tűnik, egy részben nemzetek feletti 
                                                
14 A pusztán technológiai determinizmuson alapuló globalizáció-magyarázatok megdőltek az elmúlt évek során. Az egyre inkább elfogadott 
felfogás szerint a technológiai változások mindössze megkönnyítették a globalizációs folyamatot, melyet alapvetően az 1970-80-as években 
uralmon lévő – főleg az amerikai és brit – kormányok által megalapozott tudatos politikai döntések indítottak el, a neoliberalizmus ideológiája 
tett lehetővé. Hatásukra megdőlt a rögzített árfolyamok és ellenőrzött tőkemozgások Bretton woods-i alapja, kikényszerítették, hogy korábban 
zártabb országok (legfőképp Délen) megnyissák piacaikat a (legfőképp északi) termékek és befektetések előtt, és Európa nagy részét közös 
piaccá változtatták (Levy-Livermore 1998). 
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szuperkapitalizmusnak. Ebben a helyzetben viszont igaz az, hogy a világ sokkal globalizáltabb, 

mint fél évszázada volt, de egyben sokkal kevésbé is az, mint amilyen elméletileg lehetne. 

Az elmúlt évtized kiterjedt pénzügyi és társadalmi-gazdasági válságai, valamint az utóbbi évek 

növekvő ellenállásai, szélsőséges megmozdulásai hatására jó néhány javaslat is született már a 

globalizáció lassítására, megszüntetésére15. Ezek a változtatások mindaddig tüneti kezelést 

jelentenek, amíg a kapitalista rendszer alapvető jellemző és mozgástörvényei meg nem 

változnak, és az uralkodó közgazdasági logikát drasztikusan felül nem bírálják. WENT (2000) 

számos hivatkozással támasztja alá, hogy egyre többen és többen jutnak arra a következtetésre, 

hogy a forradalmi változások nem csupán szükségesek, de lehetségesek is. A kapitalizmus 

lényegével teljesen ellentétes nézőpontja szerint a termelést nem a lehető legmagasabb profit 

elérése, hanem a világ egész lakosságának ellátását célul kitűzve kellene megszervezni. Az 

erőforrások és az intézmények drasztikus újrafelosztására és demokratizációjára lenne szükség16. 

2.1.2.2. Globalizálódás 

A globalizálódás az államok integrálódásának erősödése a tudományos és műszaki átalakulás, a 

tömegkommunikáció, az információáramlás, a világkereskedelem, a nemzetközi tőkeáramlás, a 

termelés és fogyasztás homogenizálódása, a transznacionális vállalkozások üzleti műveletei, a 

piacok összekapcsolódása és az államközi szervezetek tevékenysége során (Simai 1997). A 

folyamat következményei egyértelmű kifejezésre jutnak a világ valamennyi országát – többé-

kevésbé – érintő, csak közösen kezelhető globális problémák növekedésében (pl. globális 

természeti erőforrások, környezetvédelem, betegségek, szegénység). A gazdasági globalizálódás 

olyan áramlások és folyamatok kialakulása és bővülése, amelyek ugyan az államok keretei 

közötti tevékenységekhez kapcsolódnak, de azokra az egyes államok befolyása minimális. Mivel 

különböző külső és belső tényezők miatt kialakult válságuk, sorvadásuk következtében még 

meglévő gazdasági szerepeiket is fokozatosan veszítik el, vagy szabják teljesen át. 

A globalizálódás a nemzetközi kapcsolatrendszer kiterjedése és a liberalizálódás következménye, 

amely mindenekelőtt a pénzpiacokra és a nemzetközi információs rendszerekre jellemző. 

Fogalma kialakulása és folyamata terjedése az egyre inkább változékony jellegű tőke 

versengésével és nemzetközi védő intézményei diktátumainak való alárendeltség növekedésével 

függ össze (Arrighi 1997, Simai 1997). A technikai vívmányok tehát fontos szerepet játszanak a 

globalizálódásban, de önmagukban nem változtatják meg a világot. Az új alkalmazások útjában 

még mindig komoly intézményi, gazdasági, társadalmi, jogi és egyéb jellegű akadályok állnak, 

                                                
15 Pl. nemzetközi adók bevezetése a pénzügyi tranzakciók megadóztatására és a fejlesztési segélyek finanszírozására, szociális charta, 
tőkeáramlások ellenőrzése és korlátozása, stb. 
16 A következő szempontok figyelembe vételével: pénzügyi szektor újraszabályozása, társadalmi felügyelet alá helyezése; harmadik világ 
adósságának eltörlése; szakítás az exportorientált növekedéssel; fenntartható termelés kialakítása; menedzsment-orientáció visszaszorítása; 
munkalehetőségek, jövedelmek újraelosztása; demokrácia, tervezés erősítése (Went 2000). 



 17 

melyek lebontása kétséges, és további politikai döntéseket, valamint a társadalmi viszonyokban 

bekövetkező mélyreható változásokat igényelnek. 

A jelenlegi, világgazdasági átmeneti helyzetben a legvalószínűbb perspektívának tűnő töretlen 

globalizálódás a piac diktatúrájának elhatalmasodásához, illetve a kettős polarizálódás 

következtében növekvő társadalmi egyenlőtlenségekhez vezethet (egyes országok keretein belül, 

de a különböző országok és régiók között világviszonylatban is). A globalizálódás tendenciája 

azonban nem lineáris folyamat és nem vezet a világ gazdaságainak homogén egyesüléséhez, 

hanem épp ellenkezőleg a gazdasági világhatalmak körül történő vertikális átrendeződésről van 

szó, amely peremhelyzetbe és sorozatos konfliktusokba sodorja a világ egy részét. Sokak szerint 

a jövőt a tőke és a munka, a munkásmozgalmak, a fejlett hatalmak elitje, valamint a fejlődő világ 

lázadó mozgalmai, illetve az ezeken belüli erőviszonyok alakulása fogja meghatározni (Hirst – 

Thompson 1996, Doremus et al 1998, Huntington 1998). 

A globalizálódás jelentős veszélyeket hordoz magában, mivel gyakorlatilag nem léteznek olyan 

– jól működő – nemzetközi szabályozó mechanizmusok, melyek képesek lennének a piaci 

liberalizáció, a privatizáció és a pénzügyi innovációk nyomása alatt álló nemzeti, állami szintű 

struktúrákat felváltani. A globalizálódással egyre nagyobb annak az esélye, hogy nem találunk 

olyan mechanizmust, ami végül helyrebillenti majd a világ rendjét. A fokozódó társadalmi 

egyenlőtlenséget, a financializálódást, a lassú és bizonytalan növekedést, az árstabilitást, a kettős 

gazdaságokat és munkaerőpiacokat, a spekulációt, stb. Úgy tűnik, ebben mind nagyobb szerep 

hárul majd a társadalmi mozgalmak, a szak- és civil szervezetek szintén egyre globálisabban 

kiterjedő hálózataira és tevékenységeire. Illetve az eddigi alapfunkcióiktól eltérő jellegű 

érdekérvényesítési és -védelmi irányokba (is) szükségszerűen átalakuló regionális integrációkra, 

vagy lobbi-jellegű koordinatív szervezetekre (Went 2000, Csath 2001, Cavanagh et al 2002). 

2.1.2.3. Transznacionalizálódás 

A transznacionalizálódás a nemzetgazdaságok termelési és jövedelemviszonyainak alakulására 

olyan közvetlenül ható folyamat, amely az államok érdekeitől független nemzetközi vállalati 

döntési centrumokból indul ki, és globális vállalati érdekeinek rendeli alá a különböző 

nemzetgazdaságokban folyó műveleteit. Ennek hatására globális integrált termelési és 

szolgáltató szektorok alakulnak ki a világgazdaságban. Jelenleg több mint 40 ezer döntési 

centrum működik mintegy 260 ezer vállalkozással, melyből több mint 15 ezer található 

Magyarországon. A nemzetközi cégek száma kb. 70 ezer (1980: 10 ezer, 1990: 37 ezer), míg 

leányvállalataik száma meghaladja a 690 ezret. A világkereskedelem 70%-át tartják ellenőrzésük 

alatt, a 200 legnagyobb bonyolítja le felét, és főleg a legdinamikusabb szektorokban (pénzügyek, 

olaj-, autóipar, biztosítás, távközlés), a legfejlettebb országokban koncentrálódnak (a 100 
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legnagyobból 71 az USA, Japán, Nagy-Britannia, Német- és Franciaország területén). A világ 

nemzetgazdaságait is beleértve a száz legnagyobb gazdasági egység fele transznacionális cég 

(George 1992, 1999, UNCTAD WDR 2000, UNCTAD WIR 2004, 2005, Cséfalvay 2004b). 

A transznacionalizálódás folyamatát a transz- és multinacionális vállalatok leginkább külföldi 

tőkekihelyezéseiken (Foreign Direct Investments, FDI) keresztül vezérlik, mely által egyre több 

termelőeszköz kerül nemzetközi tulajdonba. Meghatározó szerepet kap a növekedésben, a 

globalizációban és a nemzetgazdaságok nemzetközi összefogásában. A világ összes országban 

eddig befektetett FDI állomány 2004 végére meghaladta a 8800 Mrd USD-t, míg 1980-ban még 

nem érte el a 700 Mrd-ot sem. Ez mintegy 95%-ban a fejlett országokból, azon belül is mintegy 

¾-ed részben a tíz legfejlettebb országból származik. 

Az FDI 1991-95 között mintegy 20, 1996-2000 között mintegy 40%-kal növekedett átlagosan 

évente (a technológiai boom idején 1998-ról 1999-re egy év alatt, pl. 56%-kal). E tendencia 

azonban 2001-re teljesen a visszájára fordult: 51%-os visszaesés következett be, amely 

mélyrepülés 2002 és 2003-ban is tovább tartott újabb 21 és 14%-os csökkenéssel (1500 Mrd 

USD/éves csúcsról 2003-ra 560 Mrd-ra). 2004-ben újbóli növekedés indult, bár egyelőre 

bizonytalan léptekkel, 6%-os bővüléssel (2. ábra). A kilábalás egyik nyertesének Európa keleti 

része látszik, ahol 1/3-ával nőtt a külföldi befektetések értéke, főként az EU-hoz csatlakozó 

országok szolgáltatásainak erősödése miatt. Emellett igen dinamikus Latin-Amerika és a Karibi 

térség (főként Mexikó és Brazília), valamint Ázsia és Óceánia (főleg Kína, Hongkong, 

Szingapúr, India) befektetéseinek növekedése (UNCTAD WIR 2002-2005). 

2. ábra: A közvetlen külföldi tőkebefektetések alakulása a világban (Mrd USD, 1993-2004) 
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Forrás: UNCTAD WIR 2002-2005 alapján saját szerkesztés 

A tőkeáramlás globális csökkenése a világgazdaság lassulása, a vezető gazdaságok recessziója, a 

határon túli összeolvadások és felvásárlások visszaesése17, valamint a nemzetközi terrorizmus 

számlájára írható. Az előrejelzések ezt azonban nem tartják tartós tendenciának (2-3 év), mert a 

vállalatok termelésének átszervezése, fragmentálása és földrajzi áthelyezése továbbra is erősödő 

                                                
17 Számuk a 2000. évi 7900-ról 2003-ra 4500-ra esett vissza, értékben 1200 Mrd-ról 297 Mrd dollárra. 
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volument mutat (Kalotay 2003, UNCTAD GIPA 2005). Azért is van jó esély a tőkeimport 

gyorsulására, mert a tőkeáramlásában egyre erőteljesebb a szolgáltatások szerepe: az 1970-es 

években a kihelyezett tőke ¼-e, manapság 2/3-a sorolható e körbe, és az elemzők szerint ez a 

trend folytatódik. Ebből Magyarország is profitálhat, hiszen 2002-ig a térségbe telepített 91 

exportorientált szolgáltató – ügyfélszolgálati, informatikai, regionális vagy egyéb – központ 

közül 26 minket választott, 20 pedig Csehországot (UNCTAD WIR 2004). 

Évente az FDI mintegy 40-60%-a a fejlett országok között áramlik: 2004-ben például 51%-a 

jutott az EU-ba (2001: 44%), 38%-a az USA-ba (2001: 17%). Az elmúlt években tartósan 

növekvő tendenciával mintegy 25-40%-a a fejlődő országokba, 3,5-6%-a pedig Közép- és Kelet-

Európába került (25-40 Mrd USD évente). Lényeges azonban, hogy míg a világon az összes FDI 

állomány 1990-2004 között nagyjából négyszeresére nőtt, addig Közép- és Kelet-Európában a 

kilencvenszeresére. A befektetési tendencia 2000 utáni általános visszaesése mögött meghúzódó 

okok is kevéssé éreztették hatásukat e régióban. Kínába ugyanakkor évente már önmagában 

kétszer akkora tőke érkezett 2000-2004 között, mint egész Közép- és Kelet-Európába, így 

térségünk komoly versenytársává nőtte ki magát. A 2000 után Közép- és Kelet-Európába érkező 

működőtőke 2/3-a öt országot választott: Cseh-, Lengyel-, Magyar-, Oroszországot és Szlovákiát 

(1. táblázat, UNCTAD WIR 2005). 

1. táblázat: A be- és kiáramló közvetlen befektetések éves változása néhány Közép- és Kelet-európai államban 
(Mrd USD, 1990-2004) 

 1990-96 éves átl. 1997-99 éves átl. 2000 2002 2003 2004 
 Be Ki Be Ki Be Ki Be Ki Be Ki Be Ki 
Bulgária 74 -12 620 5 1002 3 905 28 1419 22 2488 -228 
Csehország 1177 84 3765 81 4984 43 8483 206 2583 232 4463 546 
Észtország 162 11 384 75 387 63 284 132 891 148 926 257 
Magyarország 2205 21 2060 388 1646 620 2845 275 2470 1581 4167 538 
Lengyelország 2119 25 6181 131 9341 17 4131 230 4225 386 6159 806 
Románia 206 3 1759 -1 1025 -11 1144 16 1566 56 5174 70 
Szlovákia 201 20 529 -43 1925 21 4123 5 571 22 1122 -155 
Szlovénia 122 -3 255 25 136 65 1606 93 181 304 516 498 

Forrás: UNCTAD WIR 2003-2005 

Egyes, korábban jelentősebb FDI-fogadó országok szerepe jellemzően lecsökkent (pl. Szlovénia, 

Cseh-, Magyar-, Észtország), míg másoké megnőtt a térségben. Ennek okai többrétűek: általában 

a beruházó és a befogadó országok gazdasági dinamizmusának visszaesésével, a beruházók 

stratégiáinak változásával és a befogadók nem megfelelő gazdaságpolitikai döntéseivel 

magyarázható. További okai, hogy a térség egyes országai a gazdasági átalakulás különböző 

stádiumaiban vannak, az FDI-t kitevő befektetések belső arányai eltolódnak, és részben a helyi 

gazdaságpolitikák is különböznek egymástól. Magyarország ugyan jelentősen veszített az FDI-ra 

gyakorolt vonzerejéből, de a közép- és kelet-európai országok nagyságát és népességét is 

figyelembe vevő (korrigált) FDI-állomány tekintetében továbbra is vezető szerepű a térségben. 
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Magyarországon (Szlovéniával, Észt- és Csehországgal egyetemben) az FDI-fogadás új 

szakaszba érkezett: a zöldmezős és privatizációs befektetésekkel érkező beruházások aránya 

lecsökkent (e folyamatok kifutásával), és a már működő vállalkozások fejlesztéséhez felhasznált 

források – az ún. pótlólagos beruházások – aránya növekedett meg (Antalóczy – Sass 2002, 

Barta – Bernek – Nagy 2003). Párhuzamosan egyre jelentőssebbé válik ezen országok hazai 

vállalkozásainak külhoni terjeszkedése és tőkekivitele is. 

Miközben tehát a nemzetközi gazdasági tevékenység komoly történelmi hagyományokkal 

rendelkezik, addig a globalizáció jelenség-együttese, a világgazdaság globalizációs szakasza 

csak az elmúlt két évtized terméke. A globális gazdaság a nemzetközivé váló gazdaság új 

minősége – fejlődésben lévő tendenciája –, amely a kapcsolatok intenzitásában és tartalmában is 

eltér a korábbi időszakok nemzetközi gazdasági kapcsolataitól. Az erősödése irányába mutató 

jelenlegi trend a tőkének a gazdaság lassulására adott válasza, amely két összefüggő folyamat 

eredménye. Egyrészt a kapitalizmus a tőke korlátlan felhalmozása, koncentrációja és 

centralizációja felé tartó lassú fejlődésének, másrészt az 1980-as évek elején kialakult 

liberalizációs, deregulációs, és a szociális és demokratikus vívmányokat leépítő politikáknak. 

3. ábra: A globális gazdaság 5 meghatározó folyamata és 4 térszerveződési szintje 

 
Forrás: DICKEN (2003) 2. p. és LENGYEL – RECHNITZER (2004) 61. p. alapján saját szerkesztés 

Érdemes DICKEN (2003) összesítését is áttekinteni, aki szerint a globális gazdaságot öt 

meghatározó globalizációs folyamat alakítja, továbbá új térszerveződésének négy jellegzetes 

szintje van (3. ábra). A globális gazdaság meghatározói a transznacionális vállalatok, a 

technológiák, a nemzetközi integrációk, az új globális pénzügyi rendszerek és a termékek, 

szolgáltatások előállítása, amelyek kölcsönhatásaikon keresztül egymást is befolyásolva 

alapvetően globális, szupranacionális, nemzeti és lokális/regionális szinteken szerveződnek. Ma, 

a globalizáció korában egyfajta globális-lokális paradoxon (Porter 1998) uralja a társadalmi-

gazdasági, közte a területi folyamatok szerveződését, amely a területi különbségek, az 

egyenlőtlenségek tartós fenntartását is szolgálja. 
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2.2. A globális gazdaság meghatározó folyamatai és Magyarország 

2.2.1. Magyarország nemzetköziesedése és globalizálódása 

A változások elől elzárkózó, a nemzetközi együttműködésből kimaradó államok egyedül 

maradnak szűk nemzeti kereteikben megoldhatatlan problémáik tömegével, belső társadalmi 

feszültségeikkel. Nem jutnak hozzá a globalizáció vívmányaihoz, de közben el kell viselniük 

annak ártalmait, és kordában kell tartaniuk a belső stagnálásból eredő elégedetlenséget. A 

magyar gazdaság nemzetköziesedése azonban a rendszerváltást megelőző időszakban is jelentős 

volt – elsősorban a KGST sajátos kapcsolatrendszere miatt –, míg a külföldi közvetlen 

befektetések minimális szerepűek maradtak, a nemzetközi tőkepiacok tekintetében eladósodás 

vált jellemzővé. Ma a világ leginkább globalizált gazdaságai, országai közé tartozunk legalább is 

az ezt mérő nemzetközi mutatók alapján18: két-, háromszorosan megelőzzük az utánunk 

következő kelet-európai államokat, de jelentősen elmaradunk az élbolytól (Hong Kong, 

Szingapúr, Hollandia, Belgium, stb.): Portugáliával, Francia-, Svéd-, Spanyolországgal, Izraellel 

és Malajziával vagyunk nagyjából hasonló szinten (UNCTAD WIR 2002-2005). 

A globalizálódás tekintetében integrálódásunk igen előrehaladott egyes tényezőkben (pl. 

nemzetközi tőkeáramlás, nemzetközi szervezetek befolyása, üzleti szolgáltatások, pénzpiacok 

liberalizálódása, tömegkommunikáció, termelési és fogyasztási homogenizálódás: ld. 

összeszerelő ipar, plázák, hipermarketek, kereskedelmi láncok). Míg más vonatkozásokban 

erőteljes lemaradásaink vannak (pl. információs társadalom, termelési-szolgáltatási klaszterek, 

szabványosodás, fogyasztóvédelem, fogyasztási szokások, állathigiéniai, egészségügyi 

kihívások, környezetvédelem, fenntarthatóság, társadalombiztosítási kihívások). A globális 

gazdasági folyamatok hatásai világgazdasági integrálódásunk konkrét körülményeit nagyban 

befolyásolják: a Szovjetunió és több centralizált politikai rendszerű ország – közte Közép- és 

Kelet- és Délkelet-Európa államai – 1990-es évekbeli átalakulásának, majd legtöbbjük Európai 

Uniós csatlakozásának következményei erősítették ezt. Kelet-Közép-Európa legutóbbi 

évtizedben megfigyelhető társadalmi-gazdasági változásai kezdettől fogva globalizációs 

keretekbe ágyazódnak (a transzformáció akkor ment végbe, amikor a globalizáció erőteljes 

mértékben formálódott), míg fordítva az egyes régiók és országok átalakulása, nyitása nem 

meghatározója a globalizációnak, ha annak irányára gyakorol is némi hatást. Magyarország 

felemelkedésének előfeltétele a részvétele a globalizációban, de szükséges kihívásaira a 

sajátosságainknak és az érdekeinek megfelelő válaszok keresése és kidolgozása. 

                                                
18 Az ún. transznacionalizációs index (globalizációs index: ld. később) a nemzetközi cégek egyes országok gazdaságában betöltött szerepét emeli 
ki (külföldi tőke aránya a jegyzett tőkében, az FDI GDP aránya, a külföldi leányvállalatok GDP hozzájárulása és foglalkoztatási aránya): ez 
alapján Magyarország a világ egyik leginkább nemzetközi, nyitott gazdaságú országa, a 12. az országok listáján. Csak Hong Kong, a Benelux 
államok, Szingapúr, Ír-, Észt- és Csehország, Dánia, Trinidad és Macedónia előz meg minket (UNCTAD WIR 2005). 
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2.2.2. Magyarország transznacionalizálódása 

Magyarországon térségi arányokban, összértékében és a GDP arányában is jelentősen csökkent a 

külföldi befektetési tendencia 1995 után (kivéve 2001, 2004-05). Az egy főre jutó befektetések 

terén mára szintén elvesztettük térségi vezető szerepünket. Az egykori szocialista blokkon belül 

– Orosz- és Lengyelország után – a harmadik legnagyobb (csehországi nagyságrendű) külföldi 

tőkeállománnyal rendelkezünk (a térségbe érkezett tőke mintegy nyolcada). A külföldi 

tőkebefektetések között az újrabefektetett jövedelmek értéke azonban folyamatosan nőtt 1995 

óta: 2004-re elérte az 55%-ot. A kifelé irányuló befektetések tekintetében, pedig egyértelműen 

éllovasok vagyunk (1. táblázat). A magyarországi vállalatok 2004 végéig (jellemzően 1997-től) 

csaknem annyi tőkét helyeztek ki főleg a környező országokba (4,5 Mrd USD), mint a térség 

más országainak – kivéve Oroszország – cégei együttvéve (ld. MOL és OTP, ill. más hazai 

cégek – pl. Danubius, TriGránit, Synergon, Globus, Pannonplast – 2002 utáni terjeszkedéseit). 

Magyarországon 1990-től 2005 végéig mintegy 60 Mrd USD tőkebefektetés valósult meg, 

melynek zömét az EU és az USA hajtotta végre. A tőkebefektetések 30%-a érkezett más 

országokból, különösen Japánból, Koreából és Oroszországból. Az ágazatok közül a 

feldolgozóiparnak jutott a legnagyobb részesedés, a teljes beérkezett külföldi tőke csaknem fele. 

Az ingatlan-ügyletek és gazdasági szolgáltatások egyhatod résszel, a kereskedelem, a pénzügyi 

szolgáltatások és az energiaszektor mintegy 10-10%-kal részesülnek, míg a szállítási-távközlési 

és a többi ágazatra ennél valamivel kevesebb jut. A feldolgozóiparon belül az FDI által 

leginkább kedvelt terület a gépjárműipar és az ágazat beszállítói, az elektronikai, informatikai 

termékek, valamint a dohányipar (a gépjármű- és dohányiparban a kapacitások több mint 80%-a 

külföldi kézben van). Magas a külföldi tőke jelenléte a gyógyszeriparban és a K+F területén is, 

de becslések szerint a logisztika, a környezetvédelemmel kapcsolatos ágazatok és az 

idegenforgalom tűnnek a közeljövő leginkább reményt keltő szektorainak. A külföldi befektetők 

a mezőgazdaságot továbbra is kerülik, mivel a termőföld és egyéb mezőgazdasági terület-

vásárlási lehetőségeik korlátozottak (Antal 1999, Baráth – Molnár – Szépvölgyi 2001b, ITDH 

2002, Perczel 2003, UNCTAD WIR 2004, 2005, GKM 2005). 

Összegezve: a külföldi szektor bővülése igen jelentős szerepet játszik a magyar gazdaság 

világgazdasági reintegrációjában, pozitív és negatív társadalmi-gazdasági következményeket 

egyaránt okozva. A transznacionalizáció hatása, elmélyülése és kimenetele csak hosszabb távon 

mérhető fel. A gazdaság dualitása oldódott az elmúlt évek során, és egyes magyar cégek 

transznacionalizálódása is előrehaladt. A környező országokhoz képest meglévő korábbi előnyök 

eltűnése után, az FDI-beáramlás új szakaszában Magyarország azonban nehezen tudja megújítani 

korábbi sikeres tőkevonzó politikáját. A magyar gazdaság elhagyása a már idetelepedett külföldi 
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vállalkozások egy része – főleg az átmenetileg nemzetközi recesszióban lévő elektronikai 

összeszerelők – számára menekülési stratégia is lett. Az elektronikai recesszió átmenetisége, a 

beruházás-ösztönzési újbóli felértékelődése miatt az optimista előrejelzések megelőlegezték az 

FDI-beáramlás újbóli növekedését, amely 2004-től realitássá is vált. Ez – kiegészülve az EU-

tagság pozitív hozadékaival, illetve a befektetéshez megszerezhető hazai támogatások 

nagyságának és versenyének növekedésével – már a beszállítói kör bővülésével (KKV-szektor), 

a K+F, az üzleti szolgáltató központok, az integrált termelő és szolgáltató bázisok és a regionális 

irányító és logisztikai alközpontok magyarországi telepítésével járhat. Továbbra is főleg a 

nagyvárosi térségekbe, ahol az ezekhez szükséges emberi erőforrás, oktatási-képzési, kutatás-

fejlesztési és infrastrukturális háttér jobban rendelkezésre áll (Barta – Bernek – Nagy 2003, 

Kalotay 2003, Szirmai – Baráth – Molnár – Szépvölgyi 2003). 

A külföldi befektetéseket jelenleg a magyar gazdaság új realitásai és az erősödő nemzetközi 

megmérettetésben is vonzó versenyelőnyei szolgáltatják. Az integrációs lehetőségek, az 

innováció-barát környezet, a humán bázis, az infrastruktúra és a jog- és intézményrendszer 

fejlődése pozitívan befolyásolhatja a nemzetközi cégek stratégiáit. Ugyanakkor a globalizációs 

folyamat integráns részeként rendkívül felerősödött a lokalitások szerepe, ami legjobban talán 

abban nyilvánul meg, hogy az állam helyett egyre inkább a globális településhálózatokba 

beépülő városok – és a többnyire köréjük szerveződő régiók, illetve regionális gazdasági 

hálózatok, vagy klaszterek – válnak a nemzetközi cégek partnereivé (Molnár – Szépvölgyi 2005). 

E cégek, pedig egyre inkább közepes és kisebb külföldi vállalkozások, amelyek szintén 

ugyanazokat a versenyképességi tényezőket mérlegelik, mint nagyobb társaik, csak sokkal 

óvatosabbak, mivel terjeszkedésükkel akár a teljes bukást kockáztatják. Viszont nehezebben 

hagyják el az országot, ha már megtelepedtek, mint a globális nagyvállalatok, és jobban tűrik a 

konjunktúra ingadozásait, amely leépítési hajlandóságukban is lassabban jelentkezik. 

2.3. A globális gazdaság területi-települési hatásai 

A globális gazdaság terjedése számos társadalmi-gazdasági hatással jár. Ezek talán a társadalmi, 

jövedelmi egyenlőtlenségek és a migráció növekedésében, a kulturális és politikai 

összefüggésekben (homogenizálás, demokrácia válsága), valamint az ökológiai változások 

területén a legszembetűnőbbek. Az értekezés szempontjai szerint a társadalmi-gazdasági hatások 

közül a területi összefüggések, a globális gazdaság közvetlen térségi és települési aspektusai 

kiemeltek a világ, Európa, Magyarország és a Közép-dunántúli Régió szűkülő 

keresztmetszetében. A területi-települési folyamatok szerveződése azonban felhívja a figyelmet 

arra, hogy a globalizáció nem egyeduralkodó ’világfolyamat’. Részben mellette, részben a 

globalizációra adott válaszként másfajta tendenciák – regionalizációs, lokalizációs és 
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fragmentációs folyamatok – is hasonlóan jelentős dinamikát képviselnek a világgazdasági, a 

világpolitikai és a területi-települési folyamatokat tekintve egyaránt. 

A globális gazdaság pozitív és negatív hatásai különböző kombinációkban jelennek meg az 

egyes országokban, régiókban, kisebb térségekben, településeken. A globalizációs folyamatok 

sebessége és földrajzi-funkcionális terjedése felgyorsulásának köszönhetően a tér (és az idő) 

hihetetlenül összezsugorodott. E folyamatok és kölcsönhatások egyenlőtlenül kibontakozó 

területi folyamatokhoz és urbanizációhoz vezetnek a világban, valamint karakteres földrajzi 

megjelenési formákat hoznak létre: például különös településhálózatokat, város-

képződményeket, várostérségeket formálnak. A globális gazdaság erőtereivé, nyerteseivé a 

multifunkcionális nagyvárosok és térségeik váltak, melyekből a világon ma már több mint húsz 

népessége haladja meg Magyarországét. 

A globális kihívásra adott nemzeti, regionális és lokális válaszok rendkívül heterogének, 

radikálisak, jellemzőik inkább divergálnak még, mint konvergálnak, és a kulturális sokféleség is 

inkább növekszik, mintsem csökken a különböző identitások magukra találása és ellenállása 

következtében. A globalizáló és lokalizáló erők harcát ROBERTSON (1995) egy japán üzleti 

stratégiai terminus nyomán „glokalizációnak” nevezte el19. A folyamatot a tőke, a pénzügyek, a 

választási lehetőség, a hatékony cselekvési és mozgásszabadság koncentrálásaként ragadja meg. 

A globalizáció területi értelmezésben, pedig még csak nem is globális: az iparosodott 

országokban és az alulfejlett országok kiemelt zónáiban tömörül. A legtöbb térség és lakója a 

rendszeren kívül reked, és az ő soraik növekednek gyorsabban. Mindezek alapján a globalizáció 

motorjait a helyi adottságokkal a legmegfelelőbb arányban vegyíteni képes szakmai kultúra 

képezheti a sikeres alkalmazkodás feltételeit, egyben új fejlesztési felfogása és érvényesítése 

miatt záloga lehet a társadalmi-gazdasági kohézió növelésének, a területi egyenlőtlenségek 

csökkentésének. 

Európa válasza a globalizációra kulturális sokszínűsége és nemzeti, területi szétaprózottsága 

következtében egyértelműen a regionalizáció felerősödésében, támogatásában nyilvánul meg. De 

minden jelentősebb európai régióban megfigyelhető a térségen belüli kapcsolatok erősödése is, 

amely részben a globális mértekben megerősödött versenyképesség következménye. Közép-, 

Kelet- és Délkelet-Európa a kisebb államok és nemzetek zónája még Európán belül is, amiből 

következik, hogy az európai regionalizációs folyamatok egyrészt fontosabbak és sokkal 

intenzívebb hatásúak, mint a globalizáció, melynek következményei e ’szűrőn’ keresztül, 

zömében csak korlátozottan érvényesülnek. Másrészt ebben a régióban a társadalmi-gazdasági 

fejlődés szorosabb összefüggésben áll a gazdasági rendszerek rugalmas alkalmazkodási 
                                                
19 A folyamat jellegzetességeit más szókapcsolatok is kitűnően érzékeltetik: pl. a globalizáció és urbanizáció elegye a ’glurbanizáció’, a 
’nemzetközi lokalizáció’, vagy a fragmentáció és integráció érdekes összetételeként létrejövő ’fragmengráció’. 
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képességével és a politikai stabilitással, mint a globalizáció közvetlen hatásaival. Közép-

Európában a legerősebb történelmi tradíció mindig is a Nyugathoz való felzárkózás volt, így itt 

sokkal inkább megvannak a globális kihívásra adható pozitív válaszok előfeltételei, mint tőlünk 

délebbre, vagy keletebbre, ahol még bizonytalanság érezhető a globalizációhoz való kényszerű 

felzárkózás, illetve a sajátos hagyományokra alapozott külön-utak, más szövetségkeresési 

irányok közötti végleges választásban. Ha nem is minden vonatkozásban kínálta a legjobb 

igazodási formát a globalizációhoz, mégis az Európai Uniós csatlakozás tűnt a legtöbbet ígérő 

alternatívának Magyarország számára is. Az európai kultúrkörbe, politikába és gazdaságba való 

évszázados beágyazottság, valamint a globalizáció negatív kihívásaival szemben erősödő és 

kiterjedő integrációs védelem szempontjai miatt. 

A globalizációra adott sikeres európai válaszok eddig is leginkább a félperifériákon voltak 

jellemzők (ld. ír növekedés, észak-európai információs technológiai fejlődés, portugál és holland 

munkaerőpiaci rugalmasság siker-tényezői). De a felhalmozódott keleti tapasztalatok és sajátos 

magatartási-modell elemek – rendszerváltás negatív következményeinek emlékei, kitörési-

felzárkózási energiák, innovatív magatartás, piacnyitás hatásai, magas műveltségi-oktatási 

színvonal, magasabb életszínvonal elérésére irányuló törekvések, stb. –, illetve ezek szinergikus 

hatásai szintén a sikeresebb alkalmazkodást feltételezik (Csaba 2000). Ennek egyik fontos 

tényezője, amelyre a társadalmi-gazdasági átalakulások épülhetnek, az európai és magyar területi 

és településhálózati modernizáció a globalizációs kihívás során. 

2.3.1. Globális urbanizáció 

Az 1980-as évektől a városfejlődésben is egyre jobban érvényesülnek a globalizáció hatásai, 

amelyek ugyan eltérő módon jelennek meg a fejlettebb és a szegényebb térségekben, de 

mindenhol a nagyvárosi fejlődést támogatják. Ezzel speciálisan erősítik a modern urbanizációs 

folyamatot, amely szakaszos jellegű. A társadalmi-gazdasági fejlődés, az indusztrializáció 

periódusai szerint alakul, minek következtében koncentrációs és dekoncentrációs szakaszok 

váltják egymást (Berg et al 1982, Enyedi 1984, 1988). A globális urbanizációs modellek csak az 

utolsó – jelenleg is, de legfőképp a jövőben formálódó – szakasz során mutatnak jelentősebb 

eltérést, mely szerint a reurbanizáció és/vagy az informatika urbanizációja (dezurbanizáció) 

ösztönzi a városi jellegű népességnövekedést20. A mai helyzet szerint azonban a fejlett 

országokban kiformálódott ciklusok más térségekbe történő tovaterjedésében, az egyes 

                                                
20 ENYEDI (1984, 1988) korábbi elképzelése szerint ez a szakasz az informatika urbanizációja, a csúcstechnológia fejlődése ösztönözte 
urbanizáció („interurbán decentralizáció”), mely során egységesen fejlett településegyütteseknek kellene kialakulnia, ahol összességében 
változatlanok a dezurbanizáció nagytérségi folyamatai (ehelyett azonban a fejlett világban a nagyvárosi koncentrációk kiterjedése, a 
’koncentrációk koncentrációja’ jellemző). A holland iskola szerint az utolsó szakaszban a reurbanizáció során a városközpontok élednek újjá az 
agglomerációk népességének átrendeződése mentén. Ez a fejlett világban meg is indult és kiterjedt, azonban – több, egymással összefüggő ok 
miatt – nem járt jelentősebb népességnövekedéssel (Jeney 2002), de a felzárkózó országok erőcentrumaiban is kibontakozó félben van (ld. 
Budapest, Pozsony, Varsó, Peking). 
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térségeken belül a különböző szakaszok ’torlódásában’, kumulálódásában ellentmondások 

vannak, de a területi eltérések kiváltó okai, a megkésettség és a befogadó közeg, valamint a 

társadalom szerkezeti eltérései, stb. tekintetében is. 

A világ városfejlődésére jelenleg a legjelentősebb hatást – nagyjából az 1970-1980-as évektől – 

az egymással szoros összefüggésben álló világgazdasági korszakváltás és a globalizáció 

gyakorolják. Együttes városfejlesztési hatásukat transznacionális urbanizációnak is nevezik 

(Smith 2001). A világgazdaság formálódó új rendjében a termelés jelentős része a 

centrumtérségekből kikerült a perifériákra, ahol olcsó a munkaerő és a termelési költségek is 

alacsonyabbak (Ázsia délkeleti, Európa keleti része, Latin-Amerika). A centrumok szerepe a 

gazdaság megújulását és működtetését – kutatás-fejlesztés, irányítás, szervezés – biztosító magas 

kvalifikációt igénylő szolgáltatói tevékenységek esetén maradt kiemelkedő (pl. üzleti 

szolgáltatások, tanácsadás, tőzsde, kereskedelem, stb.). A centrumtérségek városainak 

növekedése mennyiségi értelemben megtorpant – sőt viszonylagos hanyatlás vette kezdetét e 

tekintetben –, míg minőségi értelemben töretlenül halad. A periféria országaiban viszont 

felgyorsult a városnövekedés, amit a minőségi elemek bővülése nem, vagy csak lemaradó 

jelleggel tud követni (Kovács 2001). 

A globalizáció felerősödésével az urbanizáció egyenlőtlenül valósul meg a világban. A 

(fél)periféria országaiban általában nem az adott városhálózatok növekszenek, hanem extrém 

módon csak egy-egy nagyváros, legtöbbször a főváros, egy tengeri kikötő vagy regionális 

központ (pl. Manila, Dacca, Jakarta, Delhi, Sanghaj, Lagos, Sao Paulo, Bangkok). A 

centrumtérségekből ide befektető multi- és transznacionális vállalatok ugyanis csak bizonyos, a 

számukra legelőnyösebb helyzetben lévő városokat preferálják. Oda telepítik ki termelésüket, 

valamint ösztönöznek ehhez kapcsolódó egyéb – területileg akár igen jelentős kihatású – 

társadalmi-gazdasági folyamatokat, míg a tágabb térségről kevéssé vesznek tudomást. Az 

urbanizáció térben igen koncentráltan valósul meg, és rendkívül sokáig egypólusú is marad: e 

települések töltik be a ’köldökzsinór’ szerepét, melyeken keresztül a (fél)perifériális ország be 

tud kapcsolódni a globalizálódó világgazdaság vérkeringésébe. Sok esetben növekedésük oly 

mértékűvé vált, hogy ellátásuk szempontjából problémák lépnek fel, már-már irányíthatatlanná, 

áttekinthetetlenné válnak, és gigantikus népesség-koncentrációkká, ún. megavárosokká 

alakulnak (2. táblázat). Tapasztalatok szerint különleges kapufunkciók betöltése révén azonban 

sokuk pozitív módon is tudja hasznosítani periférikus helyzetét. 
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2. táblázat: A világ 15 legnagyobb agglomerációja (1950-2015, millió fő) 

1950 1975 2000 2015 
New York 12,3 Tokió 26,6 Tokió 34,5 Tokió 36,2 
Tokió 11,3 New York 15,9 Mexikóváros 18,1 Bombay 22,6 
London 8,4 Sanghaj 11,4 New York 17,8 Delhi 20,9 
Párizs 5,4 Mexikóváros 10,7 Sao Paulo 17,1 Mexikóváros 20,6 
Moszkva 5,4 Osaka-Kobe 9,8 Bombay 16,1 Sao Paulo 20,0 
Sanghaj 5,3 Sao Paulo 9,6 Calcutta 13,1 New York 19,7 
Rajna/Ruhr 5,3 Buenos Aires 9,1 Sanghaj 12,9 Dacca 17,9 
Buenos Aires 5,0 Los Angeles 8,9 Buenos Aires 12,6 Jakarta 17,5 
Chicago 5,0 Párizs 8,6 Delhi 12,4 Lagos 17,0 
Calcutta 4,4 Peking 8,5 Los Angeles 11,8 Calcutta 16,8 
Osaka-Kobe 4,1 Calcutta 7,9 Osaka-Kobe 11,2 Karachi 16,2 
Los Angeles 4,0 Moszkva 7,6 Jakarta 11,0 Buenos Aires 14,6 
Peking 3,9 Rio de Janeiro 7,6 Peking 10,9 Kairó 13,1 
Milánó 3,6 London 7,5 Rio de Janeiro 10,8 Los Angeles 12,9 
Berlin 3,3 Bombay 7,3 Kairó 10,4 Sanghaj 12,7 

Forrás: World Urbanization Prospect. The 2003 Revision. U.N. 2003. 

A globalizáció hatására térben egyenetlenül megvalósuló urbanizáció a fejlett országok 

városhálózatára abból a szempontból bír hasonló következményekkel, hogy egyes városok 

gazdasági-politikai súlyát és szerepeit szintén megnöveli, de nem csak nemzeti, hanem már 

globális, világgazdasági értelemben teszi őket kiemelkedővé. Ezek a multifunkcionális 

óriásvárosok váltak a globális gazdaság erőtereivé, az újszerű társadalmi-gazdasági folyamatok 

egyértelmű koncentrálójává, a világgazdasági változások nyerteseivé. E konurbációkat 

megalopoliszoknak, majd fő központjaikat, továbbá a világ bizonyos téren kiemelkedő szerepű – 

pénzügyek, politika, közlekedés, gazdaság, kereskedelem, kultúra, stb. – egyéb nagyvárosait 

világvárosoknak nevezték el az 1960-as évek első felében. Vonatkozásaikat a külföldi 

szakirodalmak, a különböző világváros-hipotézisek és elemzések az 1980-as évek végére igen 

részletesen feltárták (King 1983, 1990, Friedmann 1986, Moss 1987, Castells 1989). 

Legújabban, számos szempont figyelembe vételével (főként a különböző fejlett termelői 

szolgáltatási központok – könyvviteli, hirdetési, pénzügyi, biztosítási, jogi és üzletviteli 

tanácsadási vezető nemzetközi cégek – meglétét elemezve) kategorizálásukat BEAVERSTOCK és 

társai (1999, 2000), TAYLOR és WALKER (1999), továbbá TAYLOR (2004a) készítette el. Eleinte a 

világ 263, majd 315 nagyvárosát vizsgálták meg, amelyből mintegy 150-ben találtak a 

világváros-képződésre utaló folyamatokat és jellemzőket. Az egyértelműen világvárosi jellegűek 

közül 22 található Európában (köztük Budapest), de további 31 is mutatott erre utaló jeleket (4. 

ábra). További jellegzetes adataik korrelációi és clusteranalízisük alapján megtörtént 

csoportosításuk és hálózataik jellemzése is. 
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4. ábra: Világvárosok Európában 

 
Forrás: Beaverstock et al 1999 alapján saját szerkesztés 

Már az 1980-as években a világvárosok közül többen kiemeltek egy-egy csoportot az ún. 

globális városokat (elsődlegesen Londont, New Yorkot, Tokiót és Párizst)21. A mindinkább 

finomodó megközelítések hatására – a nemzetközi szolgáltatókon túl egyre több elemzési 

szempontot értékelve, pl. a kulturális, a politikai és szociális globalizációt is – a 2000-es évek 

közepére azonban már a globális városokon belül is elkülönítettek „jól körülhatárolható globális 

városokat” és „szűkebb piacú globális városokat”. Így az előzőeken túl globális városnak tekintik 

ma már Chicagot, Los Angelest, San Franciscot, Amszterdamot, Brüsszelt, Moszkvát, Torontót, 

Frankfurtot, Hong Kongot, Milánót, Madridot, Bostont, Genovát és Szingapúrt is. Az újabb 

felfogásokban a béta és gamma világvárosok az ún. szubglobális városokat adják (Hall 2000, 

2003, Taylor 2004a, 2004b). 

A globális városok csoportjai azért emelkednek ki, mert a nagyvállalatokat és a döntési 

központokat (parancsnoki funkciókat) azzal tudják magukhoz vonni és megtartani, hogy 

egyszerre termelőhelyek (kiemelten a vezető iparágakban és az innovációban) és óriási 

felvevőpiacok. Koncentrálják a vállalkozásorientált (termelői) fejlett szolgáltatásokat, a 
                                                
21 Egyes világvárosok kiemelkedésének okait talán SASSEN (1991) mutatta be a legreálisabban nagysikerű könyvében „A globális városban”, 
ezért eredeztetik sokan tőle a ’globális város’ kifejezést. Mások azonban már jóval korábban is használták azt hasonló értelemben, illetve utaltak 
a világvárosokkal, azok hierarchiájával kapcsolatban hasonló tartalmakra. 
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világgazdaság szervezeteit, a hatalom és a befolyás intézményeit, a pénzügyi irányítókat, a 

kreatív és kulturális ipart, a turizmust, de ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy mindezek 

által e városok kiemelkedő kommunikációs és kontroll csomópontokká váltak (Sassen 1991, 

Knox – Taylor 1995, Smith – Timberlake 1995). Ráadásul a globalizációs folyamatok és hatásaik 

különböző hálózatokra épülő terjedését felhasználva e városok hierarchiájára is egyre inkább a 

hálózatosság válik jellemzővé. A hálózat legfelső rétegét alkotják az alfa világvárosok, vagyis a 

globális városok szintén hálózatba szerveződve („world city network”). Egyes vizsgálatok 

szerint ez a hálózatosság egyre erősebben hasonlít a teret a lehető legjobban lefedő, kitöltő 

alakzathoz, a hatszöges elrendeződéshez (melyet alapvetően a gazdaság térszerveződése során 

tárt fel Christaller és Lösch). E legfelső hálózatra azonban szintén az erőteljes hierarchizáltság 

jellemző, ha nem is az alá-fölérendeltségben, de a hálózat alakulásában, a belső viszonyokban 

(Lo – Yeung 1998, Sassen 1998, Hall 2003, Taylor 2004a). 

A nagyvárosi folyamatok térbeli dimenziói és a területi összefüggések egyre fontosabb 

szempontokká váltak az utóbbi időben. CASTELLS (1999) „metropolitan regions”-nek, SCOTT 

(2001) „global city-regions”-nek, azaz globális városrégióknak nevezik a világvárosokat és 

tágabb térségeiket. A bennük zajló folyamatokat van, aki metapolizációnak hívja, mely 

végeredménye a metaváros: megszakítatlan konurbáció, ami állandó mozgásban van, heterogén 

és multipoláris, társadalmát és kapcsolatait a homogén-differenciált, illetve a lokális-globális 

dualizmusok harmóniájára való törekvés jellemzi (Asher 2003). Ennek legkorábbi változatát – 

egy globálisan összefüggő világvárossal összefüggésben – DOXIADIS (1968) fogalmazta meg az 

ökumenopolisz vízióban. Sokak szerint legalábbis Európa és a Föld egyes térségei már nem 

járnak messze ettől, mivel lakosságuk teljes egésze városokban és szuburbán térségekben, vagyis 

transzurbánus-transzrurális, azaz város-vidék kontinuumokban él (Hassenpflug 2003). 

A fejlett országok dezurbanizációs szakasza az 1970-80-as években ért csúcsára: az információs 

társadalom hálózatokra épülő rendszereiben kristályosodtak ki az új nagyvárosi csomópontok22. 

Ezek multifunkcionális, többközpontú, új szerkezetű urbanizált régiók. A makrogazdasági 

folyamatok irányító központjai, a globalizáció motorjai, terei a nemzetközi tőke és szakképzett 

munkaerő megjelenésének, az informatika fejlődésének, a nemzetek közötti szerveződéseknek és 

a kulturális sokszínűségnek. A világgazdaság legversenyképesebb és leginkább növekedést 

ösztönző helyei, ugyanakkor bennük a kormányzás és tervezés intézményi keretei nehezen 

tudnak megfelelni a társadalmi rend, valamint az egészséges gazdaság és környezet fenntartása 

                                                
22 A globális városrégiók rohamos fejlődését többen az infokommunikációs technológiák fejlődésével, az általa kialakított tudásalapú társadalom 
terjedésével próbálják magyarázni. Az információs technológiák terjedésének térbeli hatásai azonban ma még korántsem egyértelműek. Egyedüli 
hatásukra ugyanis a nagyvárosi és rurális terek, a területi egységek, vagy a társadalmi csoportok közti hagyományos különbségek nem oldódnak, 
de a perifériák felzárkózása és az ipari válságtérségek szerkezeti megújulása sem valósul meg. Ezt ugyanis a befogadó társadalmi háttér, a 
lakosság képzettsége, aktivitása, az oktatási-képzési, a K+F, valamint az általános gazdasági színvonal is befolyásolja. E technológiák segítik a 
globális városrégiók szerveződését is, de leginkább egyfajta új nyugati városminőséget, az „információs város” formálódását alapozzák, amelyet 
azonban szintén duális jelleg, kettős társadalmi-gazdasági szerkezet határoz meg (Castells 1989, 1993, 1996-1998, 1999, Borja – Castells 1997). 
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igényeinek (Gottmann 1990, Scott 1992, Knox – Taylor 1995, Clark 1996, Sassen 1998). 

Kiemelkedésük a globalizáció egyik alapvető földrajzi eredménye, és a globális rendszer 

csatlakozási pontjaivá váltak. Szintén a globalizáció hatása, hogy ma már a nemzeti politika 

rajtuk keresztül jobban érvényre tudja juttatni nemzetközi érdekeit, mint akár a nemzetállamon 

keresztül, sőt, ezt a multi- és transznacionális vállalatokon keresztül is teszi. Következtében a 

nemzeti államok, a nagyvárosi régiók, valamint a transznacionális vállalatok között hatalom-

megosztás játszódik le napjainkban (Enyedi 2001, Erdősi 2003). Mindez a nagyvárosi tér 

társadalmának erőteljes átalakulásával is együtt jár (Szirmai 2004). Gyakorlatilag e témák váltak 

az új évezred elejére a településföldrajz, -szociológia egyik legfontosabb mondanivalójává. 

A nagyvárosi régiókon túl azonban azok a közép- és kisebb városok is sikeresek lehetnek a 

globalizáció korában – és Európában inkább ez vált jellemzővé –, amelyek jelentősebb 

felsőoktatási, kutatás-fejlesztési háttérrel, diverzifikált iparszerkezettel és fejlett 

szolgáltatásokkal, kulturális iparral rendelkeznek. Az újabb kori kihívásokra adott válaszok 

tekintetében – úgy tűnik – ahány város, annyiféle átalakulás és annyiféle várostípus jött létre az 

elmúlt évtizedekben. A települések alapvetően meg akarnak felelni az új társadalmi-gazdasági 

elvárásoknak: a technológiai, a politikai és a társadalmi-gazdasági változások mind-mind 

kihatnak rájuk, funkcióikra és területi összefüggéseikre is. Ezeket azonban folyamatosan figyelik 

a városok, értékelik a kihívásokat és azok függvényében, különböző irányokba alakulnak át. Az 

új funkciók és a hálózatok a közeljövőben nagy hatással lehetnek egyes városok fejlődésére, 

együttműködéseikre, versenyképességükre anélkül, hogy a városhálózatban, a 

településszerkezetben komolyabb változások állnának be középtávon. E folyamatnak vannak 

átmeneti vesztesei, melyek kiterjedt, vagy épp kisebb jelentőségű társadalmi-gazdasági 

problémákkal küzdenek, azonban kialakultak már információs városok, tudásvárosok, kreatív-

városok, televárosok, virtuális városok, ökovárosok, kibernetikai városok, hétvégi városok, 

fogyasztói városok, vagy akár intelligens városok is. Köztük az átmenetet az átalakulás 

eredményessége képezi, és sikerüket a városversenyben való helytállás adja (Musterd 2003). 

2.3.1.1. Az urbanizáció európai jellemzői 

A világvárosoknál azonban nem csak népességszámban, de területi és társadalmi-gazdasági 

hatókörben, valamint funkcionálisan is kisebb jelentőségűek általában az európai városok. 

Európában a sajátos történelmi fejlődés (kis regionális államokból létrejövő független 

nemzetállamok) többközpontú városhálózat kialakulásának kedvezett. Emellett a kontinens 

országai településszerkezeteiben a viszonylag sűrűn lakott vidéki térségek váltak jellemzővé, 

ahol azonban szintén a városhálózatok képezik az urbanizált térszerkezetek alapját. A 100-500 

ezer fős népességű középvárosok száma például mintegy 450 (Oroszország nélkül): a 
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kisvárosokkal együtt a kontinens lakosságának 1/3-át tömörítik. A népesség további 1/5-ét a 

mintegy 90 nagyváros és agglomerációja23, illetve az egybefüggő városias térségek (pl. Rajna-

Ruhr, Rajna-Neckar, Randstadt) lakossága teszi ki (ESDP 1999, WUP 2003). 

Az európai városok hierarchiáját különböző indikátorok alapján (népességszám, fejlettség, 

fejlődési lehetőségek, szerepkörök, stb.) számos kutató vizsgálta. Ezek közül a téma 

szempontjából az általános társadalmi-gazdasági ismérvek alapján meglévő hatókör, a városok 

funkcióinak és globalizációs folyamatot támogató szolgáltató szerepeik kisugárzása szerinti 

klasszifikációkat érdemes összegezni. Ezek az európai városoknak általában 4-8 szintjét 

különböztetik meg. Az európai városhierarchia legfelső szintjén a nemzetközi, ’globális’ 

nagyvárosok találhatók (Párizs, London, Moszkva), amiket a speciális, ’globalizálódó’ 

(Amszterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Zürich), illetve a hiányos funkciókkal 

rendelkező ’szubglobális’ nagyvárosok követnek (Brüsszel, Genova, Strasbourg, Berlin, 

Koppenhága, Bécs). Majd az erős nemzetközi orientációval rendelkező regionális városok 

következnek (pl. Manchester, Marseilles, Stuttgart, Rotterdam, Torino, Lyon) az egyre jobban 

nemzetközivé váló (pl. Barcelona, Madrid, Milánó), illetve az izolált nemzeti városok csoportja 

előtt (pl. Dublin, Belfast). A periférikus nagyvárosok gyenge nemzetközi orientációval (pl. 

Eindhoven, Bordeaux, Innsbruck, Athén, Lisszabon), vagy erős specializációval jellemezhetők 

(pl. Cardiff, Liege, Toulon, Kiel, Le Havre). E városok felső csoportjaiba egyelőre kevés kelet-

európai város tud beférkőzni: köztük van a közép-európai társközpontnak számító Budapest, 

Szentpétervár, Kijev, Minszk, Varsó és Prága mellett. E városok – a kontinens mindkét felén – a 

globális jelenségek, folyamatok befogadása és továbbítása révén jelentős hatással bírnak a 

holdudvarukba tartozó (zömében nemzeti) városrendszereikre. Budapest és térségét közép-

európai alközponti szerepek jellemzik: erős kapuvárosi funkcióival közvetít Európa nyugati és 

keleti fele között. E közvetítés legjellemzőbb pontjai: kommunikációs, vállalatszervezési, 

kulturális, kereskedelmi, tőkekoncentrációs és tudástranszfer tevékenységek (Wegener 1995, 

Grasland – Jensen-Butler 1997, Kunzmann 1998, Hoyer – Taylor 2000, Hall 2003). 

Fentiek alapján a világ és azon belül Európa urbanizációs trendjei a következők: 

� Az 1990-es évek végétől a világ népességének már több mint fele városi jogállású 
településeken él: becslések szerint 2030 körül ez az arány elérheti a 2/3-ot is, melynek 
további 1/3-a viszont az egymillió főnél népesebb metropolisokban fog élni. 

� A kontinensek közül Amerika, Európa és Ausztrália (Óceánia) összevont városlakó-aránya 
2003-ban meghaladta a 75%-ot, míg Ázsia és Afrika hasonló mutatója a 40%-ot közelíti: 
manapság az utóbbi kontinenseken zajlik a legjelentősebb városrobbanás a világon. 

                                                
23 Az európai nagyvárosok lakosságszáma az 1980-as évek vége óta stagnál. A népességnövekedés lassuló, mára enyhe csökkenésbe váltó 
tendenciája a II. világháborútól napjainkig fokozatosan áttevődött Nyugatról Dél-, majd Kelet-Európa városaiba is (követve az urbanizációs 
ciklusok terjedését). Az utóbbi évtizedben azonban újra növekedésnek indultak Nyugat- és Észak-Európa jelentősebb városai főként a 
reurbanizációs folyamatok hatására, míg Keleten a szuburbanizáció és különböző politikai okok következtében népességfogyásuk egyre nő 
(Jeney 2002, Kovács 2002). 
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� Európa lakossága több mint fele már 1950-ben városlakó volt: a legurbanizáltabb Észak- és 
Nyugat-Európa (83% – 81%), míg Kelet- és Dél-Európa lakói kisebb arányban élnek 
városokban (68% – 66%). 1990 óta is nőtt az európai országok átlagos urbanizációs szintje 
(2 százalékponttal), a leginkább városodott európai országokban azonban alig növekszik a 
városlakók aránya, itt ugyanis már a falusi térségek is erősen urbánus jegyeket hordoznak. 

� Nyugat- és Kelet-Európa urbanizációja között számos különbség található, melynek okai 
többrétűek és hosszabb ideje fennállnak, és az eltéréseket tovább erősítette a második 
világháborút követő keleti elzártság is. A városlakó-arány terén a Nyugattól való elmaradás 
a rendszerváltozásokkal együtt járó társadalmi-gazdasági átalakulás hatására sem csökkent 
– és ez hosszabb távon sem várható –, mivel a keleti városok népességmegtartó ereje 
általában romlott, a differenciálódásuk, valamint az urbanizáció térségi különbségeinek 
fokozódása vált jellemzővé (Balkán ↔ Kelet-Közép-Európa északi államai). 

� Ma a világ népességének egytizede él megavárosokban, melyek azonban Európára 
egyáltalán nem jellemzőek (2. táblázat). 

� Európa a világviszonylatban kisebb, az egy-két millió fős nagyvárosok és leginkább a 
közép- és kisvárosok hazája: 1990-ben mintegy 275 egy milliónál népesebb város volt a 
világban, 2003-ra számuk meghaladta a 400-at, melyből 57 található kontinensünkön, és a 
lakosság egyötödét tömörítik. 

� Európa lakosságának egyharmada kis- és középvárosokban él (500 ezer főig), és mellettük 
a sűrűn lakott vidéki területek jellemzőek. 

Összességében Európa városhálózata lassabban változik, mint a világ más térségeiben, mert a 

globalizációval is összefüggő jelenlegi átalakító folyamatok szintén lassabban zajlanak (és ez 

korábban, más jelentősen formáló folyamatok esetében is így volt). Mindez összefügg azzal, 

hogy Európában hosszú, az egyes nemzetállamok vezérelte történelmi fejlődés társadalmi-

gazdasági és politikai örökségeként formálódtak a jelentősebb városok. Zömében tradicionális 

ipari múlttal rendelkeznek, és jórészt megtartották ipari kapacitásaikat (illetve más 

kontinensekhez képest kevés az új város is). Így a minőségi paraméterekkel jellemezhető nyugat-

európai városfejlődés főleg a városfelújítások mentén zajlik (rehabilitáció, revitalizáció, 

reanimáció), míg Európa keleti részén jelenleg a városi népesség ’szétterülési folyamatának’ 

lehetünk tanúi. 

2.3.2. Területi-települési hatások Magyarországon 

A gyors ütemű – a globális gazdaság hatásai által erősen befolyásolt – társadalmi-gazdasági 

változások miatt jelenleg sokféle térszerkezeti elem egymás mellett létezése jellemző 

Magyarországon. Nagytérségi szinten a legkülönbözőbb társadalmi-gazdasági fejlettségi mutatók 

mentén a Dunántúl (Nyugat), a központi régió (Budapest és Pest megye) és a keleti országrész 

elkülönülése jelenik meg markánsan. Tradicionálisan hátrányos helyzetű térségek az apró- és 

kisfalvas, valamint tanyás körzetek, a határmenti térségek, továbbá a kedvezőtlen adottságú 

agrártérségek. Itt elsősorban az alapellátás alacsony színvonala, a lakosság kedvezőtlen 

demográfiai összetétele és a nem megfelelő térségi kapcsolatok alakították ki a települések és 
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lakosságuk hátrányos helyzetét. Más válságtérségek kialakulását strukturális okok, a bányászat, a 

kohászat és energetika, esetenként a keleti piacokra termelő élelmiszer- és ruházati ipar 

problémái eredményezték. Ezekhez tartoznak a leginkább nagykiterjedésű volt ingázási 

övezetek, ahol a munkanélküliség jelentősen megemelkedett, sok esetben máig hatóan tartóssá 

vált (pl. Ózd, Miskolc, Várpalota, Törökszentmiklós, Salgótarján). Az átértékelődő térségek 

települései (melyek korábban kedvezőtlen adottságú agrárzónák voltak) inkább a nyugati 

határhoz fekszenek közel, ahol a határokon átnyúló közvetlen gazdasági kapcsolatok gyors 

felzárkózást eredményeztek (Bartke 1993, Enyedi 1993, 1996, Nemes Nagy 1993, 1997, 2003). 

Ezek városi központjai sokszor igen dinamikusan fejlődnek (pl. Szombathely, Sopron, Sárvár, 

Kőszeg, Csorna, Szentgotthárd). Az új innovációs központok, vállalkozási övezetek térségei és 

befogadó települései általában a külföldi működőtőke koncentráltan megjelenő, jó elérésű 

térpontjai, amelyek egységes területi megjelenésük, a dinamikus nyugati zónák mellett, szórtan 

is előfordulnak. A globális gazdaság területi hatásainak egyik fő eleme az általa vezérelt 

városnövekedés, amely a városok terjeszkedésben úgy mutatkozik meg, hogy funkcionálisan 

tagolt, többközpontú városi terek alakulnak. A várostérségek alközpontjai egymás felé irányuló 

kapcsolataiban a hierarchizáltság helyett sokkal inkább a horizontális együttműködés, a hálózati 

alapú működés és munkamegosztás válik jellemzővé. Nagyvárosi régió Budapest körül van 

kialakulóban az agglomeráció kibővülésével a jelentősebb környező városokig (Esztergom, 

Tatabánya, Székesfehérvár, Kecskemét, Szolnok, Gyöngyös), e térség funkcionális 

tagozódásával (Enyedi 2000, 2001, 2003). 

Ehhez hasonló (kisebb jelentőségű) horizontális együttműködési rendszerek alakulnak ki a 

vidéki nagyvárosok körzetében is. Jellegében általában lokális településhálózati szövet veszi 

ezeket körül, de a Budapest nagyvárosi teréhez tartozó jelentősebb határvárosokat is (5. ábra). 

Ezek közül a Közép-dunántúli Régióban Székesfehérvárt egy szűkebb zónában Várpalota, Mór, 

Gárdony, Sárbogárd és Enying övezi így, Tatabányát Tata, Oroszlány és Bicske, míg 

Esztergomot Nyeregsújfalu, Dorog (és Párkány). Budapest irányába a tér azonban mindhárom 

határváros esetében nyitott, amely ’fürtszerű’ kapcsolódást jelez. E kisebb városok a lehető 

legtöbb szállal csatlakoznak Székesfehérvárhoz, Tatabányához, illetve Esztergomhoz 

(munkaerő-áramlás, beszállítás, mezőgazdasági ellátás, költözési irányok meghatározása, stb.), 

amelyek egyben fejlődésük meghatározói is. Egymás irányába azonban szükséges erősíteni 

kapcsolataikat, a tehermentesítést is szolgáló, ma még csak formálódó, vagy esetleg fel sem 

ismert egyedi funkciók erősítésével. 
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5. ábra Magyarország területi integrálódásának főbb dimenziói 

 

Forrás: OTK, 2005. 

Az ország e meghatározó településrendszerein, gazdasági potenciáljain, innovációs körein kívül 

rekedő települések, városok a társadalmi-gazdasági átalakulás vesztesei, és nem tudják (vagy 

nem is akarják) befogadni a globális gazdasággal együtt járó újszerű folyamatokat, hatásokat. 

Korábban Magyarországon – akárcsak Nyugat-Európában az 1960-80-as években – a kis- és 

középvárosok száma bővült (jóllehet más okok miatt), szolgáltatásaik igen dinamikusan 

fejlődtek. A globális gazdaság területi és települési hatásai miatt pályájuk azonban kettévált 

(Nyugaton főként az 1980-as, Keleten inkább az 1990-es évektől), mivel a mai felgyorsult 

világban könnyen kikerülhetővé váltak. Sűrű településhálózat és fejlett közlekedési rendszerek 

mellett a nagyobb kínálattal, fejlettebb szolgáltatásokkal rendelkező közeli középvárosok elérése 

egyre kevésbé okoz gondot. Így szolgáltatásaik iránt elkezdett csökkenni a kereslet, egyre 

nehezebben tudják ellátni körzetüket, szűkülnek a lehetőségeik és elveszítik önálló funkcióikat 

is. Ezért vagy betagozódnak a jelzett nagyvárosi térségekbe, vagy visszaszürkülnek falusias 

környezetükbe (Enyedi 2003). Ezt, az alapvetően globalizáció-vezérelte folyamatot segíti 

Magyarországon a rohamos népességcsökkenés és annak társadalmi-gazdasági hatásai. 

A globális gazdaság e természetes területi és települési következményével nagyon nehéz felvenni 

a versenyt, bár a sikeres településfejlődésnek is vannak járt és lehetnek további járatlan útjai. 

Egyfajta megközelítésben sikeresnek tűnik az a globális gazdaság elvárásaihoz való igazodás, a 

termelési rendszerek dinamikus megújítása, a szerkezetátalakításban a külföldi tőkeelemek, a 

rugalmas termelőegységek és az univerzalizált, vagy egyszerűsített ellátási, fogyasztási és 

szolgáltatási formák alkalmazása. Az ehhez szükséges adottságok azonban csak a tér kiváló 
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elérésű pontjaiban koncentrálódnak, ahol elegendő munkaerő áll rendelkezésre, amely lehetőleg 

olcsó és aránylag képzett is, viszont a demokrácia, a szolidaritás, a társadalmi részvétel, az 

érdek- és fogyasztóvédelem, valamint a környezeti érdekek artikulációja gyenge. A Közép-

Dunántúlon ennek a követelménynek leginkább Székesfehérvár-Mór, Tatabánya-Oroszlány, 

Dorog-Esztergom, Bicske-Etyek és – az M6 autópálya, a híd és az ahhoz csatlakozó M8 

elkészültével – Dunaújváros-Adony térsége felel meg. Feltételezésem szerint a globális gazdaság 

hatásai ezt a térséget érintik a legközvetlenebbül és a legerőteljesebben. 

Ahogy az innovációk, mint a gazdaság mikroszintű újításai végiggyűrűznek a városrendszeren, 

úgy a globalizáció, mint a világgazdaság makroszintű újszerűsége is. Ennek során kijelöli, 

körülhatárolja, jellemzővé teszi az általa érintett településhálózatot és területiséget. A terjedési 

folyamatok általános jellegzetessége szerint – közte kiemelten az innovációk szomszédsági alapú 

terjedése alapján – a globalizációs folyamatok azt a területet tudják összekötni, amelyek egymás 

mellett vannak, de nem szükségszerűen a síkban, térben, hanem átvitt értelemben hasonlók, azaz 

a befogadás feltételeit tekintve vannak ’egymás mellett’. A hierarchikus terjedés és tagozódás a 

területiség miatt azonban nem egyértelműen Budapestről kiinduló zónákat jelent annak ellenére, 

hogy a globális gazdasághoz köthető elsődleges centrum mindenképpen a főváros. Mivel a 

rendszerváltozás óta a tág értelemben vett innovációk ismét Nyugat-Európa felől érkeznek, ezért 

a globális gazdaság nyugat-európai ’település- és térnyúlványainak’ keleti leágazása az, amely a 

Bécs-Pozsony-Győr-Tatabánya vonalon át Budapestet, illetve rajta keresztül tovább az ország 

egyéb térségeit, nagyvárosait is bekapcsolja ebbe az összefüggő rendszerbe. A globalizációhoz 

köthető folyamatok terjedései zömében a meglévő hálózati infrastrukturális elemeket veszik 

igénybe, amelyek szintén Budapest-centrikusak. Éppen ezért az autópályák és az egyéb fő 

’transz-magyar’ hálózatok futási irányai jelölik ki a globális gazdaság terjedési zónáit. Ezek 

Budapest felől amőbaszerűen az M7-es autópálya mentén a Balatonig, az M5-ös mentén 

Kecskemétig és az M3-as mentén Gyöngyösig húzhatók meg ENYEDI (2003) szerint (6. ábra). 

6. ábra: Globális és lokális városhálózatok Magyarországon 

 
Forrás: Enyedi 2003. p. 20. 
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A magyarországi térszerkezet hármas-osztatúsága mellett a településhálózatra egy újszerű 

dualitás jellemző. A globális hálózat terjedése és átalakító hatása ugyanis feloldotta a 

településállomány korábban jellegzetes elkülönülését mind a város-vidék, mind a Dunántúl-

Alföld (Enyedi 2003), mind a településhierarchia mentén. A globális hálózat által elsődlegesen 

érintett zóna és annak települési elemei a betelepült külföldi vállalatokon, a települések ezáltal is 

formálódó nemzetközi kapcsolatain, valamint az elsőkézből közvetített kulturális, mentális, 

munkaszervezési és egyéb hatásokon keresztül – amelyek az országos és helyi médiumok által 

kiemelten kerülnek közvetítésre – sokkal közvetlenebbül kötődnek az európai és nemzetközi 

hálózatokhoz, térelemekhez, településrendszerekhez, mint az abból kimaradó térségek és 

települések. Ez egyre inkább függetlenedik területi elhelyezkedésüktől, jellegüktől (falusias-

városias), vagy a településhierarchiában elfoglalt helyüktől. 

A globális hálózatból peremi helyzetük, kedvezőtlen elérési viszonyaik, vagy átmeneti 

társadalmi-gazdasági válságuk miatt kimaradó, de regionálisan jelentős funkciókkal rendelkező 

vidéki nagyvárosok a maguk körül szerveződő lokális hálózatok csomópontjai. Ezek a lokális 

tér- és települési hálózatok jelentős – összefüggéseiben eddig kevéssé feltárt – felületeken 

kapcsolódnak az országba hatolt globális hálózathoz. A kapcsolódás a helyi KKV szektor 

beszállítói tevékenységén, az idegenforgalom, az oktatási-kulturális szféra összekötő láncolatán, 

a gazdaság és a lakosság mobilizációja, valamint a kiegészítő szolgáltatások és infrastruktúrák, 

stb. szálain keresztül valósul meg. A regionális központokat a Budapest központú ’amőba 

csápjai’ próbálják elérni, melyek ezeken, zömében a központon keresztül tudnak kommunikálni, 

összekapcsolódni. A centralitáson túl további problémát jelent, hogy ezek az összekötő hálózatok 

korlátozott áteresztőképességűek, virtuálisan erősen autópályákhoz kötődnek, valamint haladási 

irányuk viszonylag szűk körzetében, viszont ott érzékelhetően dinamizálják a gazdasági 

fejlődést, a területi és városszerkezeteket (Bíró – Molnár 2004, Tóth G. 2004, Erdősi 2005). 

A mindkét dinamikusnak mondható zónából kimaradó terek és települések zömében a rurális 

zónákat adják, amelyeket az elmaradó kisközpontok szűkülő szolgáltatásainak, 

munkalehetőségeinek gyengülő hatókörű vonzása fűz egybe. Ezek a terek a globális és az ország 

peremein elhelyezkedő, a szomszédos országokba korlátozottan átnyúló regionális hálózatok 

között helyezkednek el területi szempontból, ugyanakkor társadalmi-gazdasági értelemben e 

fejlett zónák ’megszakadásaiként’ jelennek meg, amely belső periférikus helyzetüket támasztja 

alá (7. ábra). Átmeneti helyzetüket jelzi, hogy lehetséges e zónákhoz való csatlakozásuk, amely 

az innovációs folyamatok transzverzális irányban is kiterjedő területi terjedésétől függ (a globális 

és lokális hálózatok frontális terjeszkedésétől). Ez utóbbi erősen keresztirányú infrastrukturális 
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hálózati elem-függő (ami azonban hiányos), és a jelenlegi gazdasági teljesítőképesség 

meghatározta jövőbeni gazdasági fejlődés szintén jelentősen befolyásolja. 

7. ábra: Elmaradott térségek és perifériák Magyarországon 

 
Forrás: OTK, 2005. 

A globális és lokális területi-települési zónák közti tér egyike a Közép-Dunántúli Régió maga is, 

melynek csak egyik fele tudott csatlakozni a globális hálózatokhoz: a régió északkeleti része, a 

Komárom-Dunaújváros-Esztergom városok határolta nagyjából háromszög-alapú terület, míg a 

régió másik fele egyelőre kimarad abból. A két területet elválasztó éles fejlettségbeli 

törésvonalra, illetve az egyenlőtlenségek, egyensúlytalanságok várostérségi fokozódására az 

újabb kistérségi fejlettségi elemzések is rávilágítanak (Kiss 2003, Jakobi – Kiss 2003, Németh 

2003, Bíró – Molnár 2004, Bartke et al 2004, Faluvégi 2004). A területi egyenlőtlenségi 

vizsgálatok, például a szomszédságból fakadó települési gazdasági fejlődési húzóhatások M7-es 

autópálya menti szakadása is egyértelművé teszi (Tóth G. 2003). 

2.3.3. A magyarországi városfejlődés új trendjei 

A szovjet diktatúra Magyarországra történő kiterjedésének széleskörű társadalmi-gazdasági 

hatásai miatt a hazai területi és városfejlődési folyamatok speciális irányba haladtak a 

rendszerváltozást megelőzően. Egyesek szerint ez egy a nyugati fejlődési mintáktól markánsan 

eltérő, egyedi modellként jeleníthető meg (Lackó 1987, Szelényi 1983, 1996), míg mások szerint 

csak a nyugati városfejlődéshez képest történő megkésettség halmozódott és keveredett helyi 

történelmi és politikai sajátosságokkal (Enyedi 1987, 1996, Kovács 2002, Molnár 2004a, 2004d). 

Eltérés tulajdonképpen csak abban van, hogy ki a hasonlóságokra, ki az eltérésekre helyezi 

inkább a hangsúlyt. A terület- és városfejlődést meghatározó társadalmi-gazdasági folyamatok 
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természetszerűleg eltérő módokon zajlottak, eltérő eredményekhez vezettek a szocialista és 

kapitalista rendszerekben. Urbanizációra gyakorolt hatásaik tekintetében az eltérések mellett 

számos hasonlóság főként az 1970-es évektől mutatható ki. A globalizáció hatásainak 

megjelenése a fejlett világban az 1980-as évek elejére tehető. Hazai megjelenése részben a 

megkésettségből fakadóan, részben összefonódva a szocialista rendszer válságával és a nyugati 

nyitással csak az 1990-es évek elejétől jellemző. Terület- és városfejlesztési hatásai azonban 

számos tényező esetében hasonló eredményeket, hasonló jelenségeket okoznak, mint amilyenek 

Nyugat-Európában zajlottak az 1970-90-es években (gettósodás, dzsentrifikáció, rehabilitáció, 

nemzetköziesedés, klaszterizáció, decentralizáció, stb.). Tehát a szocialista időszak urbanizációja 

és területi fejlődése sem lehetett markánsan eltérő a nyugatitól, mert valószínűleg akkor e 

hatások is másként öltenének testet (Kovács 2002). 

Valójában a szocialista rendszer összeomlásának következményei nyitottak új korszakot a hazai 

terület- és városfejlődésben. E hatások kettősek: egyrészt a kapitalista társadalmi-gazdasági 

fejlődési rendszer elemei újbóli meghonosodásából állnak (átmenet hatásai), másrészt a fejlett 

országok vezérelte, jelenleg is zajló világgazdasági szerkezetváltás által keltett hatásokból 

adódnak (globalizáció-lokalizáció hatásai). Jelenleg a kettő együttese befolyásolja 

legerőteljesebben a hazai terület- és városfejlődést: következményeik számos esetben 

egyértelműsíthetők, legtöbbször azonban nem oszthatók meg, hanem szinergiaként jelentkeznek. 

Nehéz feladat ezek közt pontosan behatárolni a globális gazdaság terület- és városfejlesztési 

hatásait, mivel egyéb hatásokkal együtt okozzák a szerkezeti változásokat. Ezért először a 

terület- és városfejlődésre ható tényezőket, eredményeket együtt tekintem át, majd a globális 

gazdasággal legszorosabb összefüggést mutatókra koncentrálok. 

Az 1980-as évek elején 100 körül alakult a magyarországi városok száma a ma már 

jelentősebbnek számító kisvárosok és egyes speciális szerepkörű települések előrelépésével. A 

gazdasági stagnálás hatására lelassult a városfejlődés és a főváros környéki agglomerálódás, de 

csökkent a költözések száma és az ingázás nagyságrendje is. Az ipari munkahelyek leépülésével 

a munkaerő főleg a tercier szektorba áramlott, míg a válságágazatok koncentrációi mentén 

kiterjedt válságövezetek maradtak hátra, főleg az egykori ipari tengely mentén és a szocialista új 

városok körzetében. A városi népesség mindössze 0,6%-kal emelkedett 1990-ig, ezzel szemben a 

városok száma mintegy duplájára nőtt, elérte a 166-ot (8. ábra). 
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8. ábra: A magyarországi városok számának gyarapodása, 1945-2005 
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Forrás: saját szerkesztés 

Ez mindenképpen a városi rang értéke, presztízse és a város előnyös tulajdonságainak 

csökkenésére utal (mivel a városi rang adományozása a szocialista érában legfőképp az állami és 

megyei költségvetésre rótt terheket, így az meglehetősen mérsékelt maradt). Az 1990-es 

önkormányzati törvény további tág teret adott a települési státuszváltásra: minden nagyközség 

(2005-től minden község) kezdeményezheti várossá válását, ha fejlettsége és térségi szerepe 

indokolja. Korabeli vizsgálatok szerint nagyjából az 1990-es évek közepén alakult ki egyenlőség 

a városi rangú és funkciójú települések száma között, mintegy 160-170 várossal. A várossá 

nyilvánítási dömping az egyenlőtlenségek növekedésének veszélyét hordozza jelenleg is a 

településfejlődésben (Beluszky 1999, 2002, Dövényi 2003, Kőszegfalvi 2004). A folyamat 

ugyanis a 2000-es években is rohamléptekben folytatódott (2000-ben már 237 városunk volt), sőt 

soha nem látott dinamikát vett: ennek köszönhetően egyre több ranggal igen, de városi 

szerepkörökkel nem rendelkező városunk van. 

2006-ban a népesség 67%-át kitevő városlakók 289 városban élnek Magyarországon. Erősen 

lokálisak ma már a városhiányos térségek: ezek felmérése kijelöli a közeljövő városait, amelyek 

az agglomerálódásból (szuburbanizációból), a térszerkezeti hiányosságokból, az agrár, az 

idegenforgalmi és az egyéb adottságokból következnek (9. ábra). A megnövekedett várossá 

nyilvánítások eredményeként ma a városok közel egyharmada igen gyenge városi funkcióval 

rendelkezik. Korábban a városfogalomhoz a központi hely és a jó elérés is hozzátartozott, 

amelyek mára veszítettek jelentőségükből: az 1950-es évekig például még minden városon 

keresztülhaladt fő közlekedési út, ma viszont már egynegyedükön nem, sőt egyesek több mint 

30-45 km-re vannak a legközelebbitől. Ezen túlmenően, ha a várossá nyilvánítás továbbra is 

ebben az ütemben halad, akkor meglátásom szerint két alternatíva vázolható fel: egyfelől 

valószínűsíthető, hogy mintegy egy évtized múlva a városhálózat 1871. évihez hasonló 

revíziójára lesz szükség. Akkor megszüntették a mezővárosi rangot, és a funkcióra 

alkalmatlannak ítélt több száz kisebb települést községgé minősítették vissza (utána az első, sőt a 

második világháborúig is alig avattak újabb városokat). Másfelől – revízió nélkül – a hazai 

városfogalmat erőteljesen át kell értelmezni, a város ’tartalmát’ újra kell fogalmazni, ellenkező 
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esetben lesznek városok és olyan városok, amelyek ’városabbak a városnál’. Ráadásul a lakosság 

zöme úgy fog városban élni, hogy a települések közti funkcionális, minőségi, stb. különbségek 

valószínűleg továbbra is fennmaradnak, csak a települések kategóriája egységesül. 

9. ábra: Az elkövetkező években várossá nyilvánításra esélyes települések 

 
Forrás: DÖVÉNYI (2003) p. 538. és a Belügyminisztériumba az elmúlt években benyújtott várossá nyilvánítási 

pályázatok alapján saját szerkesztés 

Az 1980-as évek közepe óta tartó igen dinamikus városlétszám-növekedés sem tudja 

megakadályozni azt, hogy a városok össznépessége ne csökkenjen erőteljesebben, mint a falusi 

népességé (a városok ¾-e fogyó népességű). Ez a természetes népességfogyáson túl a 

rendszerváltozások után Európa keleti felében szintén felerősödő szuburbanizációnak 

köszönhető (10. ábra, Kovács 2002). A rendszerváltozások után azonban olyan társadalmi-

gazdasági folyamatok is növelték településfejlődést befolyásoló hatásaikat, melyek korábban 

nem, vagy csak részben jelentkeztek (egy részük, mint pl. a szuburbanizáció is, a 

rendszerváltozást megelőző négy-öt évtized elmulasztott európai városfejlődésének pótlását 

jelenti). Ilyenek például a piacgazdaság és a demokrácia kialakulása, a globalizáció, az 

információs társadalom terjedése, vagy az értékrendek átalakulása. Ezek eredményeként egyes 

települések élete akár nagymértékben is megváltozott, de az egész településrendszer maga még 

az átformálódás szakaszában tart. Új feltételek között, de korábbi hagyományaikon és 

adottságaikon formálódnak e rendszer kiemelt tagjai, a városok is. Lehetőségeiket és sikeres 

alkalmazkodásuk feltételeit regionális hovatartozásuk erőteljesen meghatározza, mivel a 

települések közti differenciák mérséklődtek, a térszerkezet mozaikossága enyhült 1990 óta. 

Utóbbi az ellátó és szolgáltató tevékenységek falvak közti tényleges terjedésének, a centralizált 

intézmények megszűnésének, egyes jelenségek városon kívüli erősödésének, térségi szintre 

helyeződésének is köszönhető (pl. munkanélküliség, agrárpiac szűkülése, stb.). 

A magyarországi urbanizációra jelenleg – a korábbi koncentrációs folyamatokkal ellentétben – a 

kialakulatlan térszerkezeti keretek (sok, eltérő térszerkezeti elem egymás mellett létezése) közt 

zajló viszonylagos dekoncentráció jellemző. Miközben a városhálózaton belüli feszültség 

fokozódnak, addig a falusi településállomány modernizálódik, népessége átalakul, több helyen 
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dinamikusan nő. Ezt sok esetben a közeli város sikeres fejlődése ösztönzi, de az önerős, helyi 

kezdeményezésekre épülő társadalmi-gazdasági fellendülésre is egyre több példa található 

(Ménes-patak menti települések, zselici, homokháti, kemeneseljai, őrségi, göcseji, hetési, Kelet-

mecseki falvak összefogása, stb.). A korábbi gazdasági központok folyamatosan veszítik 

népességüket összefüggésben az adott települések egyoldalú gazdaságának válságával (pl. Ózd, 

Miskolc, Salgótarján, Kazincbarcika, Ajka). A vidéki ipari körzetek másik részének – főleg a 

már korábban is korszerűbb feldolgozóipari bázison fejlődött középvárosoknak – a visszaesése 

átmenetinek tekinthető, és a gyors alkalmazkodás komoly sikerekkel, gazdasági értelemben vett 

fellendüléssel járt (pl. Győr, Székesfehérvár, Tatabánya). Mindez komoly vándorlási 

folyamatokat élesztett újjá (10. ábra) és átalakította az ingázás irányait, idejét és távolságát is 

(Enyedi 1996, Lengyel – Recnitzer 2000). 

10. ábra: A vándorlási különbözet ezer lakosra jutó évi átlaga kistérségenként (1990-2004) 

 
Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

A rendszerváltozással együtt járó társadalmi-gazdasági változások miatt a magyarországi 

városok társadalma is az átalakulás stádiumában van. A városi elit az erős gazdasági alapokkal 

rendelkező városokban általában szélesebb, az elkülönült negyedekben megjelenő 

lakásépítkezések is e réteg megnövekedett igényeit elégítik ki. Hatásukra általában megjelenik a 

város kulturális szolgáltatásainak, természeti és épített környezetének esztétikuma iránti 

igényesség, mely vonzóbb feltételeket teremt a nemzetközi és tudásalapú ipar számára. A 

középosztályok megerősödése a közszolgáltatási szféra jövedelemnövekedésétől és a hazai 

tulajdonú kis- és középvállalkozások megerősödésétől várható. Az alsóbb osztályok egy része 

egyértelműen a rendszerváltozás vesztese, s a kirekesztettekkel együtt való szélesebb 

megjelenésük a városi társadalomban a szolgáltatások forgalmának mérséklődését, a szociális 

kiadások megemelkedését hozza. A társadalmi egyenlőtlenségek egyes városokban igen élesek, 
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amely a városfejlődés fenntarthatóságát veszélyezteti, ezért a városi szegénység mérséklése és a 

középosztályok megtartása és vonzása a sikeres város egyik kritériuma (Beluszky et al. 2002). 

2.3.3.1. A kis- és középvároshálózat átalakulása 

A rendszerváltozás óta többek között a gazdaság, a működő tőke, az irányítás, a szabadidős 

tevékenységek, az ingatlanértékelés, egyes nagy hatókörű intézmények és társadalmi-gazdasági 

szervezetek, a kutató-fejlesztő és regionális központok telephelyválasztása, valamint a területi 

kapcsolatok alakítása újra a piaci verseny szabályai szerint zajlik Magyarországon. Az állami 

beavatkozás közvetetté, a támogatás normatívvá vált, megnőtt a helyi adottságok, aktivitások 

szerepe és ismét felértékelődött az elérhetőség. Részben e tényezők által újra nemzetközivé, 

európaivá teljesedett ki a magyarországi térségek és városok versenye, melynek célja a meglévő 

előnyök megtartása és újabbak szerzésével annak kiterjesztése24. Ez az állandó készenléti állapot 

erősen és folyamatosan megosztja városainkat, növeli a települések közti egyenlőtlenségeket. 

Némelyek megfelelnek a folyamatos kihívásoknak és sikeresek a jelenlegi körülmények között, 

vannak átalakulók, és olyanok, amelyek hiányosságaik miatt alig, vagy egyáltalán nem tudnak 

bekapcsolódni a magyarországi városversenybe se (Enyedi 1999, Lengyel – Rechnitzer 2000). 

Utóbbiak nem tudnak elmozdulni a modernizációs pályán, hagyományos szerepeiken nemigen 

tudnak túllépni, mivel vonzáskörzetük is elmaradott, és az innováció terjedéséből való 

kirekesztődés veszélyét hordozzák (főleg Kelet-Magyarország közép- és kisvárosai). 

A budapesti agglomeráció szinte minden téren kiemelkedik az ország területi, társadalmi és 

egyéb mutatói és folyamatai közül, ezért az ország többi részének modernizációja is nagyban 

attól függ (mivel a településhálózat felülről lefelé modernizálódik), hogy a főváros hogyan tud 

betagozódni az európai városrendszerbe, és, hogy sikeresen megállja-e helyét a globális 

városversenyben. A Budapesthez közeli és/vagy erősen kötődő falvak és kis- és középvárosok 

ezért önmagukban is viszonylagos dinamikával jellemezhetők. A valódi – nemzetközi 

értelemben vett – regionális centrumok, vidéki nagyvárosok azonban hiányoznak, melyekben 

széles teret nyerhetnének a fejlett világban jellemző urbanizációs folyamatok, és erős 

pozíciókkal rendelkezhetnének a nemzetközi városversenyben. Ezzel együtt is a 

településhierarchia legfelső tagjainak versenyképessége növekedett a legerőteljesebben az elmúlt 

években, főképp gazdasági-ipari potenciáljuk diverzifikációja és kiterjedése által (Beluszky 1999, 

2002, Lengyel – Rechnitzer 2000, Beluszky – Győri 2004). Azaz nálunk is a nagyobb városok 

                                                
24 A városok versenyképességének szempontjai általában a következők: szellemi tőke, gazdasági versenyképesség, regionális helyzet, hálózati 
szerepkör, jövedelemviszonyok, lakókörnyezet, infrastruktúra fejlettsége, fejlődési dinamika. A verseny azonban nem feltétlenül csak 
győzteseket és veszteseket eredményezhet, hanem akár valamennyi város is nyerhet, szerezhet előnyt a versenyben, ha megtalálja és kifejleszti az 
adottságainak megfelelő specializációt (Beluszky 2002). 
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(Debrecen, Győr, Pécs, Miskolc és Szeged) a modernizáció hordozói (ezek hazai értelemben 

számítanak nagyvárosnak, Európában leginkább középvárosnak tekinthetők). 

Főképp az iparosítás, az állami intézmények azonos telepítési gyakorlata és a tercierizálódás 

miatt a korábbi évtizedek (1950-90) homogenizálódása után erőteljes és többirányú 

széttagolódás jellemzi a hazai kis- és középvároshálózatot. A húszezer – de leginkább a tízezer – 

főt el nem érő kisvárosok számának gyors gyarapodása egyértelműen az elmúlt másfél évtized 

várossá nyilvánítási akcióinak köszönhető. Legtöbbjük azonban nem hordoz városi 

szerepköröket, a középfokú ellátási intézmények, a fizikai és humán infrastrukturális rendszerek, 

a szolgáltatások, a városkép és egyéb tekintetekben is hiányosságok jellemzik őket. Így 

funkcionálisan nem, csak közigazgatásilag számítanak városnak (ez alól néhány, főképp 

tradicionális kisvárosi piacközpont képez kivételt: pl. Zirc, Sümeg, Szentgotthárd, Dunaföldvár, 

Tokaj, stb.). A nemzetközi, de a hazai városversenyben sem igazán sikeresek, főként 

kispiackörzeti, kisipari szolgáltatási, helyi mezőgazdasági feldolgozó feladatokat látnak el. Az 

általam vizsgált globalizációs folyamatok is őket érintik a legkevésbé. 

A tízezer főnél népesebb, de a százezer főnél kisebb népességű 132 magyarországi városban él a 

magyarországi népesség mintegy 1/3-a. Körülbelül felerészben a 29+1 középvárosban 

(Székesfehérvárral együtt) 25, illetve a 102 legalább 10, legfeljebb 30 ezer fős kisvárosban. Mivel 

a modern gazdaságok fejlődését egyértelműen a városi térségek irányítják, ezért fontos, hogy a 

középfokú centrumok, közte e közép- és kisvárosok fejlesztése előtérbe kerüljön a hazai 

regionális politikában és az ahhoz kapcsolódó támogatási rendszerekben. 

A középvárosok egyenletesen oszlanak el Magyarország területén (11. ábra), amely megkönnyíti 

elérésüket és fokozza egyébként is meglévő helyzeti előnyüket a tér- és településszerkezetben. 

Helyzetük reális felmérése, megítélése (de a kisvárosoké még inkább) jelentős nehézségek 

forrása ma már, mivel a bevált, a tartós folyamatok felismerését megkönnyítő várostipológia 

számos eleme bizonytalanná vált az újszerű társadalmi-gazdasági folyamatok hatására. 

Megváltozott a város-vidék viszony, új határon átnyúló kapcsolatok formálódnak, 

felértékelődtek az elérés feltételei, hálózatossá vált az együttműködés. A foglalkozási szerkezet, 

mint állapotfelmérő veszített jelentőségéből, akárcsak a közszolgáltatási intézmények befolyása. 

                                                
25 A népességszám szerinti nagyvárosok közül Székesfehérvárt is érdemes volt ebbe a kategóriába sorolni (a korábbiakban jelezett indokok 
miatt). A százezer főhöz szintén felülről közeli Kecskemétet viszont azért nem, mert népességnövekedése – egyedülállóként a nagyvárosok közül 
– 1990 óta is töretlen. Népességszám helyett a városi funkciók, illetve egyéb megközelítések oldaláról vizsgálva a középvárosok száma 29-től 
eltérő is lehet. BELUSZKY (1999, 2002) például funkcionálisan külön kezeli a nem regionális központ megyeszékhelyeket és a középvárosokat (25 
db). Utóbbiak körét nem igazán tekinti a városi hierarchikus lépcsőzet szerves és szükségszerű elemének, mint ahogy a megyeszékhelyek és a 
járási székhelyek (kisvárosok) között nem volt és ma sincs közbenső szint, illetve a korábbi településhálózat-fejlesztési koncepciók sem ismerték 
ezt a szintet (a középfokú központ kis- és középvárost egyaránt jelentett, jelent). Tagjainak számát a városi szerepkörök szerint egyrészt alulról 
bővíti, másrész felülről szűkíti a népességszám-kategóriához képest. Szerinte Esztergom, Keszthely, Siófok, Mosonmagyaróvár, Kiskunhalas, 
Balassagyarmat, Szentendre, Makó, Kalocsa, Tata, Hatvan és Jászberény funkcionális középváros, míg a megyei jogú Érd (!), Kazincbarcika, 
Kiskunfélegyháza, Hajdúböszörmény és Ajka funkcionálisan kisváros. 
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11. ábra: A népességszám szerinti középvárosok és a 10-30 ezer fős kisvárosok elhelyezkedése a 
magyarországi városhálózatban (2005. júl. 1.) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A középvárosok közül tizenhárom megyei jogokkal bír (korábban másik öt is volt 

megyeszékhely): karakteres városi csoportot alkotnak, egyértelműen kiemelkednek a 

városhierarchiából funkcióik összetettsége, emelt szintű feladatellátásuk, kedvező 

közlekedésföldrajzi, infrastrukturális és egyéb adottságaik miatt. Ez eltérően határozza meg 

vonzáskörzeteiket és szerepköreiket, melyek differenciáltan érvényesülnek a térszerkezetben, 

településhálózatban. Ezektől kissé eltérő, esetenként speciális szerepkörökkel jellemezhetők a 

további középvárosok. A négy alföldi mezőváros (Cegléd, Kiskunfélegyháza, Orosháza és 

Hajdúböszörmény), a különböző tájak találkozáspontjának kisipari gazdasági, kereskedelmi 

adottságain alapuló szerves hazai városfejlődés eklatáns példái (Gyöngyös és Pápa), a szocialista 

iparosítás eredményének egyes középvárosai (Ózd, Kazincbarcika és Ajka), továbbá a főváros 

vonzásának hatása alatt formálódó kiemelkedő agglomerációs települések (Érd, Vác és Gödöllő). 

Azok a középvárosok, amelyek nem hagyományos adminisztratív-egyházi-kulturális központok, 

hanem kereskedelmi-kisipari-uradalmi tevékenységekből gazdagodtak a múltban (pl. 

Nagykanizsa, Baja, Pápa), vagy alföldi mezővárosként népesedve emelkedtek ki a kisvárosok 

közül (pl. Szentes, Orosháza, Hajdúböszörmény), az elmúlt néhány évtizedben funkcióvesztéseik 

révén elkezdtek visszacsúszni a városhierarchiában, mivel tevékenységeik nem biztosítottak 

kellő forrást folyamatos fejlődésükhöz. De más városokra is jellemző a korábbi magasabb 

szintekről történő lecsúszás az elmúlt fél évszázadban, de a megyeszékhelyek spontán versenye 
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is folyamatosan akadályozza a középvárosok pozícióinak javulását, mivel egyes megyéken belül 

a nagy súlyt képviselő megyeközpont mellett nem tud más város kiemelkedni a kisvárosok közül 

(Beluszky – Győri 2004). Mindezt csak tetézték a rendszerváltozást követő társadalmi-gazdasági 

problémák, az egyoldalú gazdasági bázisok összeomlása, a népesség gyorsuló fogyása és a 

fejlődést jelenleg meghatározó újszerű jellemzők, innovációk adaptálási nehézségei. Így ma már 

több hanyatló város is található a népességszám szerinti középvárosok jelenleg még alsó, vagy 

már csak a kisvárosok felső szintjében. 

A városok különböző szempontok szerinti vizsgálatával, illetve komplex típusaik kialakításával 

és jellemzésével foglalkozó újabb kutatási eredmények szerint26 a megyeszékhelyeken túl 

minden téren – legyen az versenyképesség, innováció, társadalmi, vagy gazdasági szolgáltatás, 

lakossági, vagy városi jövedelem, emberi erőforrás, információs technológiák, elérési feltételek, 

stb. – igen erős középfokú funkciókkal, városi szolgáltatási szerepkörökkel rendelkezik Baja, 

Nagykanizsa, Gyula, Hódmezővásárhely, Gyöngyös és Dunaújváros. Az előbbi három azonban 

igen sokat veszített korábbi funkcióiból. Akárcsak a ma már népességszám szerinti kisvárosok 

közül Mohács, Vác, Makó, Esztergom és Balassagyarmat, amelyek összességében középfokú 

városi szolgáltatási funkciókkal rendelkeznek (akárcsak más dinamikus kisvárosok: pl. 

Keszthely, Siófok, Mosonmagyaróvár, Szentendre). Hiányos, vagy részleges középvárosi 

szerepkörű Gödöllő, Ózd, Cegléd, Orosháza, Szentes és Pápa, melyek közül az utóbbiak szintén 

sokat hanyatlottak az elmúlt évtizedekben. Iparának leépülése óta Ózddal történik hasonló az 

1990-es évek eleje óta. Kazincbarcika, Ajka, Kiskunfélegyháza, Érd és Hajdúböszörmény 

leginkább kisvárosi szolgáltatásokat nyújtó népességszám szerinti középvárosok: az 1990-es 

évek eleje óta hanyatlásuk gazdasági válságuk miatt felerősödött, és népességük is eláramlik a 

korábbi évtizedek koncentrálódása után (Beluszky 1999, 2001). Ez előrevetíti, hogy néhány év 

múlva népességszám szerint is valóban kisvárosokká devalválódnak. 

A 259 kisvárosból csak a 10-30 ezer fő népességűek is rendkívül heterogén képet mutatnak27. 

Eloszlásuk a vidéki térben szintén viszonylag egyenletes, azonban Budapest környékén erőteljes 

koncentrációjuk figyelhető meg az utóbbi évek felerősödő kiköltözési folyamatának hatására (10. 

ábra). Természetesen a 10 ezer fő alatti kisvárosok (illetve törpevárosok, városképződmények) is 

nyújtanak városi szolgáltatásokat, csak azok igen hiányosak, kisebb választékúak, egyoldalúak. 

Egy részük a jelentékenyebb kisvárosok közül süllyedt mai 10 ezer lakos alatti pozíciójába: ezek 

                                                
26 Mindenekelőtt BELUSZKY (1999, 2001, 2002) BELUSZKY – GYŐRI (2004), DÖVÉNYI (2003), KOVÁCS (2001), KŐSZEGFALVI (1997, 2004), 
KŐSZEGFALVI – TÓTH (1998, 2002), LENGYEL – RECHNITZER (2000), NEMES NAGY (1996), RECHNITZER (1993, 2002). 
27 A 10-30 ezres hazai városok létszáma a közeljövőben sem fog jelentékenyen változni, mivel mára – Maglód, Törökbálint és Isaszeg kivételével 
– minden 10 ezer fő feletti település várossá tudott előlépni. Népességfogyás következtében várható, hogy esetleg egy-két középváros e 
kategóriába kerül át felülről (erre esélyes Ajka, Szentes, Kazincbarcika, Gyula, Kiskunfélegyháza és Orosháza). A kategóriából lefelé történő 
kikerüléssel ugyanígy fogyhat is létszámuk (mint ahogy az elmúlt években kikerült Túrkeve, úgy valószínűleg hamarosan Szeghalomnak, 
Szerencsnek, Pásztónak és Siklósnak is 10 ezer fő alá csökken a népességszáma). A szuburbanizációs folyamatok népességnövelő hatása miatt 
esetleg néhány taggal növekedhet is létszámuk alulról (ezek már városok, vagy [még] nagyközségek is lehetnek: pl. Budakalász, Kistarcsa, 
Solymár, Ráckeve). A közeljövő lehetséges létszám-növekedése, vagy -fogyása, úgy tűnik tehát, hogy nagyjából kiegyenlíti egymást. 
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zöme funkcionálisan ma is kisvárosnak tekinthető (pl. Tokaj, Zirc, Sümeg, Csurgó, Pécsvárad, 

Enying). A 10-30 ezres kisvárosok nagy részének vonzása kereskedelmi-szolgáltató intézményi 

jellegű, kevésbé hatósági, államigazgatási ügyintézési és legkevéssé igazgatási (pl. 

igazságszolgáltatás) típusú. Gazdasági szolgáltató szerepkörük, civil aktivitásuk, lakókörnyezet 

iránti érzékenységük ma még gyenge, de fokozatosan növekszik, jelezve az elmúlt évek átállási 

nehézségeit az államosított funkciókról a piaciakra (Beluszky et al. 2002). Népességi arányukhoz 

képest a városi javak, szolgáltatások biztosítása terén szerény szerepük van, mivel a regionális és 

megyei centrumok, illetve a középvárosok jobban koncentrálják azokat (pl. középiskolai oktatás, 

kórházi ellátás, közművelődés, stb.). 

A 10-30 ezres kisvárosok heterogenitását jelzi továbbá, hogy zömük történelmi tradicionális 

kisváros28. Egyesek egykori megyeszékhelyek is (pl. Makó, Balassagyarmat, Esztergom), 

vannak köztük korábbi mezővárosok (pl. Békés, Hajdúnánás, Kisújszállás, Szarvas), a budapesti 

agglomeráció felduzzadt alvóvárosai, vasúti központok, üdülő-, vagy épp ipari jellegű városok. 

A hazai urbanizációs és vándorlási folyamatok mai irányultságát jól visszatükröző tendencia, 

hogy közülük a legutóbb várossá nyilvánított 15-ből 13 Budapest agglomerációjába tartozik, 

továbbá a nagyvárosközeli fekvésűek népességszáma dinamikusan nőtt az utóbbi években. 

Mindezek arra is utalnak, hogy erőteljesen átrendeződtek a kisvárosok és környékeik 

kapcsolatrendszerei, vonzáskörzetei. Ezek gyengültek, főként a vonzáskörzeteket jellemző egyes 

elemek jelentőségvesztése (pl. piac, vásár, ingázás), bizonyos funkciók rurális terekbe történő 

fokozott behatolása (pl. takarékszövetkezet, kisebb bolthálózatok), egyes intézmények működési 

területének jelentőségcsökkenése, illetve uniformizáltságuk oldódása miatt. Továbbá a 

társadalmi-vagyoni és életmódbeli különbségek növekedése, az elöregedés (és egyes rétegek 

csökkenő jövedelmei), valamint a telekommunikáció és a közlekedés vonzáskörzet-lazító új 

lehetőségei miatt. Emiatt együttműködésük új alapokra helyeződött, formája, tartalma és 

eredményessége azonban ma még kialakulatlan. 

Ebben a helyzetben a modernizációs folyamatok közvetlenebb terjedése miatt a nagyobb 

városokhoz, illetve az elérés felértékelődése következtében a meghatározó országos 

infrastrukturális elemekhez való közelség teremtette a legkedvezőbb kisvárosi helyzeteket. 

Emellett egyes kisvárosok városhierarchiában elfoglalt helye is módosult az elmúlt 

évtizedekben: javult a budapesti agglomeráció meghatározó városai, a balatoni fürdővárosok, a 

regionális helyzetben bekövetkező változások által érintett városok, valamint az 1980-as évek 

közepéig a szocialista városok helyzete. Míg korábbi tradicionális középvárosok kerültek 

funkcionálisan kisvárosi pozíciókba (pl. Komárom, Mohács, Sátoraljaújhely, Kisvárda, Karcag), 

                                                
28 Tradicionális kisvárosnak tekinthető az a kisváros, amely már a polgári közigazgatás kiépülte előtt helyi piacközpont, kézműves- és 
kereskedőváros volt szabályos falusi térségben és szabályos vonzáskörzettel rendelkezett (Beluszky 1999). 
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illetve romlott egyes korábban kisvárosi jellegű volt járási székhelyek helyzete is (pl. Putnok, 

Devecser, Szikszó, Jászapáti). Az elmúlt tizenöt évben azon kisvárosok pozíciói tudtak inkább 

javulni – a kedvező elérés és regionális elhelyezkedés fontosságának megnövekedése mellett –, 

amelyek új szerepköröket tudtak megerősíteni (pl. idegenforgalmi vonzerők, vállalkozói 

központok, szórakoztató-szabadidős funkciók, agrárpiaci központok, gazdasági szolgáltatások, 

civil kezdeményezések). Továbbá, amelyek gazdasága diverzifikálódott, amelyeket a regionális 

átértékelődés kedvezően érintett, ahol növekedett a lakosság vásárlóereje, illetve 

racionalizálással a piacgazdaságnak megfelelő intézményhálózatot formáltak. 

Az ilyen sikeres kisvárosok körét részben az elmúlt évek speciális, az új elemek hatásait firtató 

osztályozásai, részben a komplex funkcionális és fejlettségi tipizálások eredményei 

egyértelműen kijelölik29. Közéjük tartoznak a budapesti agglomeráció dinamikus települései (pl. 

Budaörs, Esztergom, Szentendre, Vác, Dunakeszi), a nyugati határ közelségéből profitáló 

kisvárosok (pl. Szentgotthárd, Sárvár, Kőszeg, Körmend), az üdülőövezetek egyre inkább 

multifunkcionálissá váló centrumai (Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hajdúszoboszló). A 

mezoregionális funkciókat ellátó városok (Baja, Szarvas, Gyöngyös, Pápa), esetenként a megyei 

jogú városok ’húzóárnyékában’ fejlődő dinamikus alközpontok (pl. Tata, Oroszlány, Dombóvár, 

Nagykőrös), illetve egyes gyors megújulásra képes kisvárosok (pl. Mór, Komárom, Rétság). A 

sikeres kisvárosok területi eloszlása azt bizonyítja, hogy ma már a klasszikus városi szerepkörök 

nem elegendők a kiemelkedéshez, hanem ahhoz ’többletre’, új városi funkciók (modern üzleti és 

gazdasági szolgáltatások, speciális szerepkörök, hálózati együttműködés) megragadására is 

szükség van (12. ábra). 

                                                
29 Versenyképesség szerint a legdinamikusabb városok a megyei jogúak, leginkább Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Dunaújváros és 
Debrecen (Lengyel – Rechnitzer 2000). Az intézményellátottság szerint a nagyvárosok után a középvárosok következnek, míg a kisvárosoknál 
differenciált a kép: sok hiányos, illetve részleges intézményhálózattal rendelkező kisváros van (Közép-Dunántúl: Mór, Oroszlány, Várpalota, 
Dorog és Balatonfüred; Beluszky 2002, Szigeti 2002). A szűken vett ipari tevékenység alapján Székesfehérvár, Ajka, Mór, Dunaújváros, Paks, 
Tiszaújváros és Körmend áll az élen, míg a gazdasági potenciál szerint (munkavállalói tér, külföldi tőke tere, vállalkozói tér) Sopron, Szentendre, 
Budaörs, Hévíz, Mosonmagyaróvár és Székesfehérvár (Nemes Nagy 1996). A gazdasági fejlettség minőségi elemei alapján Szeged, Veszprém, 
Pécs, Győr, Székesfehérvár és Miskolc (Nagy G. 2003). Az idegenforgalmi lehetőségek szerint Siklós, Siófok, Hajdúszoboszló, Keszthely 
Balatonfüred vezet (Beluszky et al 2002), de az üdülővárosok szinte minden vizsgálatban karakteresen különállnak. Az innovációs környezet 
alapján a megyeszékhelyeket a mezoregionális funkciókat ellátó Baja, Szarvas, Keszthely és Gyöngyös, a határ menti Mosonmagyaróvár és az 
agglomerációs Gödöllő követi (Rechnitzer 1993, Lengyel – Rechnitzer 2000, Rechnitzer 2002). Az infokkomunikációs infrastruktúra szerint a 
regionális központok és megyei jogú városok után Budaörs, Esztergom, Szentendre, Vác következik több más aktív kis- és középváros előtt 
(Rechnitzer – Grosz – Csizmadia 2003, Erdősi 2005), és hasonló eredményt mutat az információs társadalom és gazdaság kapcsolatát mérő 
információs-index várossorendje is (Nagy G. 2000). 
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12. ábra: A városok komplex típusai Magyarországon 2005-ben 

 
Forrás: Beluszky 2001, p. 42 és Beluszky et al. 2002, p. 268. alapján saját szerkesztés 

Mind a rendszerváltozással járó szerkezetváltozás, mind a globális gazdaság térnyerése, mind az 

európai területi és városfejlődési folyamatok keleti kiterjedése eltérő módon, ellentmondásosan 

érintette a magyarországi kis- és középvárosokat. Sok tényező függvénye az, hogy kedvező, 

vagy épp kedvezőtlen lesz-e e folyamatok hatáseredője. Közülük a globális gazdaság hatásainak 

elkülönítését a változások azon mozgatórugói jelölik ki, amelyek a korábbi korokban nem voltak 

jellemzők, illetve azok a lokalizációs tényezők, amelyek a globalizációra adott helyi válaszok 

miatt erősödtek meg. Alapvetően meghatározza továbbá a magyarországi fejlődési folyamatokat, 

ennek során a terület- és településfejlődés tendenciáit (közte a kis- és középvárosok kilátásait) 

az, hogy általánosságban mi jellemzi ma a társadalmat és a gazdaságot, és az, hogy ebben a hazai 

társadalmi-gazdasági szféra hol helyezkedik el, hogyan kapcsolódik a nemzetközi 

folyamatokhoz és érdekekhez. Mindezek együttes következményeit emeltem ki a hazai városok 

és térségeik átalakulása tekintetében a 13. ábrán. Köztük a globális gazdaság és a globalizációs-

lokalizációs folyamatok legjelentősebb településfejlődést befolyásoló elemeit (ábrán: 1-12.): 

1. Az e-gazdaság előretörése a tudás alapú – közte az infokommunikációs technológiai 
szektor (IKT) – és tudásintenzív ágazatok felértékelődésével; 

2. társadalmi polarizáció a jövedelmi potenciál és az információhoz jutás feltételeinek 
kiemelkedése mentén; 

3. elérés feltételeinek felértékelődése; 
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4. regionális elhelyezkedés, nyugati határközelség, Budapest- és nagyváros-közelség 
szerepének felerősödése; 

5. transznacionális vállalatok szerepének növekedése főként külföldi működőtőke 
befektetéseik révén; 

6. fizikai infrastruktúra, közte elsődlegesen is az IKT infrastruktúra szerepének növekedése; 

7. egyes speciális szerepkörök felértékelődése (turisztikai látványosságok koncentrációja, 
stratégiai üzem megléte, stb.); 

8. újszerű városi javak terjedése (nemzetközi márkák, luxuscikkek, magas szintű 
vendéglátás, külföldieket kiszolgáló szolgáltatások, modern üzleti és gazdasági 
szolgáltatások, stb.); 

9. innovációk és modernizáló elemek; 

10. hálózatos jellegű együttműködések terjedése; 

11. városmenedzsment szerepének növekedése, valamint 

12. új típusú szakmakultúra, iskolázottság, humán erőforrások színvonala szerepének 
megnövekedése. 

A magyarországi városokat és térségeiket érő jelentős formáló hatások együttesen fejtik ki 

átalakító tevékenységüket, melyek a társadalmi-gazdasági és területi-települési változásokban 

egyaránt jelentkeznek. Utóbbi esetben a városhatár flexibilisebbé válását és az agglomeráció 

differenciálódását is jeleztem a 13. ábrán, amelyek azt eredményezik, hogy a városkörnyék egy 

erősebben és egy lazábban városhoz kötődő zónára osztódik. 

13. ábra: A magyarországi városokra ható átalakító folyamatok, közte a globalizációs-lokalizációs hatások 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Fenti részben ’hardver’, részben ’szoftver’ elemek kedvező kombinációi új szerkezeteket 

alakítottak ki: egyes kis- és középvárosi terekben stabilitást és aktivitást, innovációkat és 

társadalmi-gazdasági megújulást hoztak, míg máshol, ahol adaptálásuk nehézségekbe ütközik, 

inkább a periferizálódást, a leszakadást segítik. A 168 kistérség legutóbbi komplex fejlettségi 
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vizsgálata érzékletesen mutatja e terek szerveződését (14. ábra). A közép- és népesebb 

kisvárosok ezekhez történő illesztése, valamint a – korábban ismertetett – várososztályozások 

alsó kategóriái kijelölik azt a 35 várost, amelyek nem igazán képesek térségüket dinamizálni. 

Funkcióhiányosak, vagy gyenge vonzóképességűek, összességében nem rendelkeznek olyan 

erőforrás-kombinációval, amely a felzárkózását, a diverzifikációt támogatná. 

14. ábra: Kistérségi fejlődési típusok Magyarországon 

 
Forrás: FALUVÉGI (2004) p. 440. 

E 35 kis- és középváros új társadalmi-gazdasági viszonyok közti fejlődésére a lemaradás, vagy a 

stagnálás jellemző. A népességszám szerinti középvárosok közül ilyen Ózd (lemaradó) és 

Hajdúböszörmény (stagnáló), a 10-30 ezres kisvárosok közül lemaradó a Dél-Dunántúlon Komló 

és Szigetvár, Észak-Magyarországon Edelény, az Észak-Alföldön Mátészalka, Nyírbátor, 

Nagykálló, Újfehértó, Balmazújváros, Tiszafüred, Püspökladány és Berettyóújfalú, míg a Dél-

Alföldön Szeghalom és Sarkad. Ennél valamivel több a stagnáló: a Közép-Dunántúlról 

Sárbogárd, a Dél-Dunántúlról Marcali, Nagyatád és Barcs, Észak-Magyarországról 

Bátonyterenye, Heves, Sárospatak és Szerencs, az Észak-Alföldről Tiszavasvári, Hajdúnánás, 

Hajdúhadház, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Törökszentmiklós és Tiszaföldvár, míg a Dél-

Alföldről Gyomaendrőd, Mezőberény, Békés és Makó. 

2.3.3.2. A Közép-Dunántúl városhálózata 

A Közép-Dunántúl településállománya igen sokoldalúan, gyorsan és látványosan fejlődött 

hosszabb távon kedvező adottságai miatt. Ilyenek például, hogy a török pusztítás elkerülte, 

természeti erőforrásokban és ásványkincsekben igen gazdag, eltérő kultúrtájak találkoznak 

területén, kedvező az elérhetősége. A régió városai jelentős hagyományokkal rendelkeznek, ami 

az elmúlt 25 évben várossá nyilvánított – esetleg korábban városi múlttal rendelkező – 

települések zömére is jellemző (pl. Sümeg, Balatonfüred, Devecser, Mór). A régió 405 

településéből 36 város (15. ábra). 
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15. ábra: A Közép-Dunántúl városai (2005. júl. 1.) és várossá válásuk ideje 

 
Forrás: saját szerkesztés (megjegyzés: a régió öt, korai idők óta városi rangú települése esetében az adatok 

történelmi forrásokon alapuló becslések) 

A régióban egy városra 11 község jut (akárcsak országosan) és a községek nagyjából felét 1000 

főnél kevesebben lakják (Veszprém megyében ez az 500 fős falvakra vonatkozik, de a 200 főnél 

kisebb törpefalvak aránya is eléri a 15%-ot). A régió várossűrűsége szintén megegyezik az 

országos szinttel, a városlakók aránya azonban mintegy 9 százalékponttal elmarad attól (Fejér 

megye: 56%, Komárom-Esztergom: 65%, Veszprém: 60%). Városai átlagos népességszáma (18 

ezer fő) valamivel meghaladja az országos vidéki városi átlagot, amely a közép- és a népesebb 

kisvárosok túlsúlyát jelzi. A városhálózat több urbanizációs tengelyt alkot, melyek biztosítják a 

kapcsolatokat az országos térszerkezeti vonalakkal (Budapest-Győr-Bécs, Budapest-

Székesfehérvár-Nagykanizsa/Szombathely, Budapest-Pécs/Kaposvár és Budapest-Dunaújváros-

Baja). Ebből az első az európai városrendszerekhez való közvetlen kapcsolódást jelenti. A 

városvonalak egyben a főútvonal-hálózatot is kijelölik, amelyek a táji-természeti adottságoktól 

függően évszázados térbeli meghatározottságot tükröznek, és biztosítják a kiváló elérhetőséget. 

A régió mindhárom megyéjében két-két országos urbanizációs főtengely húzódik keresztül: 

� Duna-vonal: (Bp.-Érd-Százhalombatta)-Ercsi-Adony-Dunaújváros-(Baja);  

� (Bp.)-Martonvásár-Gárdony-Székesfehérvár, amely két irányba halad tovább:  

1. Balaton déli partján: Polgárdi-Enying-(Siófok) irányába, illetve  

2. Várpalotán át Veszprém megyében folytatódik. 

Ezekhez Fejér megyében Mór, Bicske és Sárbogárd irányába csatlakoznak altengelyek, míg 

Komárom-Esztergom megyében két egymásra merőleges urbanizációs tengelyt találunk: 

� Duna menti urbanizálódó térség: Esztergom-Dorog-Nyergesújfalu-Komárom;  

� Tata-Tatabánya-Oroszlány irányában.  
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Veszprém megye városai is két városvonalat alkotnak (gyakorlatilag a régión áthaladó országos 

urbanizációs tengely második altengelye válik ketté Várpalotánál): 

� Várpalota-Veszprém-Herend-Ajka-Devecser irányába és 

� Várpalota-Berhida-Balatonfűzfő-Balatonalmádi-Balatonfüred-Badacsonytomaj-Tapolca 
irányába a Balaton északi partján. 

A régió urbanizációjára a viszonylagos dekoncentráció jellemző, ami a területi egyenlőtlenségek 

egyik alapvető alakítója. Fejlődnek a kis- és elővárosok (pl. Mór, Gárdony, Martonvásár, Adony, 

Polgárdi, Tata, Dorog, Balatonfüred), valamint településegyüttesek, agglomerációk képződnek és 

indulnak társadalmi-gazdasági fejlődésnek. Például a Duna menti és balatoni urbanizálódó 

térség, a székesfehérvári, veszprémi és tatabányai nagyvárosi településegyüttes. A falusi 

településállomány modernizálódik, népessége főleg a nagyobb városok és idegenforgalmi 

központok környékén növekszik. A korábbi gazdasági centrumok viszont jelentősen veszítik 

lakosságukat összefüggésben átalakulásukkal (pl. Oroszlány, Ajka, Várpalota, Nyergesújfalu), az 

erősödő szuburbanizációval és természetes népességfogyással. Az urbánus terek szétterülése 

miatt ma már lokálisak a régió városhiányos térségei. Legtöbbjükhöz csatlakoznak helyi 

gazdasági térszervező funkciókat ellátó kisközpontok, közlekedési gócok, népesedési 

koncentrációk, potenciális városok (Molnár 2001, Baráth – Molnár – Szépvölgyi 2001a). 

1. Székesfehérvár-Dunaújváros-Ercsi háromszög (Pusztaszabolcs); 

2. Székesfehérvár-Bicske-Mór háromszög (Csákvár); 

3. Bakony északi előtere (Bakonycsernye?); 

4. Déli-Bakony-Balatonfelvidék (Nagyvázsony?); 

5. Somló-vidék; 
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2.4. Hipotézisek 

A problematikát és a témát megalapozó elméleti vizsgálatok, az empíriák előzetes eredményei és 

az eddigi kutatási tapasztalatok alapján fogalmaztam meg bizonyítandó hipotéziseimet: 

1. A magyarországi kis- és középvárosok és térségeik helyzetét, fejlődését a globális 

gazdasággal összefüggésben ellentmondásosnak tartom. A sikeresek átlagosnál gyorsabb 

fejlődése a globális gazdaság korai és széles integrációjának függvénye, ennek elmaradása a 

válság, a leszakadás fő oka. Mindez hozzájárul a települési-területi fejlettségbeli különbségek 

növekedéséhez, és a globális gazdaság azon tulajdonságával függ össze, hogy területileg 

koncentráltan fejti ki hatásait. 

2. Feltételezésem szerint azok a globalizáció korának nyertes kis- és középvárosai, amelyek 

térségeikkel együtt csatlakozni tudtak egy-egy nagyváros erőteréhez, mindinkább nyugati és 

határközeli fekvésűek, gyors elérésűek, valamint infrastrukturálisan jól ellátottak. Meg tudták 

újítani korábbi pozícióik meghatározó elemeit, különböző hálózati együttműködések 

partnereivé váltak, belső társadalmi-gazdasági kohéziójuk erős. Nyitottak a dinamizáló 

elemek befogadására és alkalmazására, településmenedzsmentjük korszerű, esetleg olyan 

speciális adottsággal rendelkeznek, amelyet jól tudnak kamatoztatni (pl. egyedi 

idegenforgalmi vonzerő, kiemelkedő vállalat, meghatározó intézmény, szervezet, stb.). Ha 

ezek közül legalább az egyik meghatározó módon nem jellemző egy kis- és középváros és 

térségére, akkor az a területi és városverseny vesztese lesz. 

3. Felfogásom szerint a magyarországi települési és térszerkezetet hármas osztatúság jellemzi a 

globális gazdasághoz való viszony alapján. A globális gazdaság által közvetlenül érintett 

városok és térségeik átalakulása zökkenőmentesebben zajlott le az elmúlt tizenöt év során. 

Köréjük regionális-lokális együttműködési hálózatok szerveződtek, melyek azonban nem 

fedik le összefüggően a teret. Jelentős kiterjedésű, a globális gazdaság által érintetlenül 

hagyott térségek, főképp rurális, ipari, vagy egyéb depressziós zónák ékelődnek közéjük. 

Ezek oldódása hosszabb időt vesz igénybe. Fejlődésüket a globális gazdaság hatására 

felerősödő lokalizációs tényezők és folyamatok irányítják, vagy ezek hiányában stagnálásuk, 

periferizálódásuk vált jellemzővé. A két szélső települési-térségi típus közt egyelőre átmeneti 

terek találhatók, ahol a globális gazdaság közvetett hatásai érvényesülnek: egy részük 

felzárkózik az első típushoz, másik részükben az utóbbi típushoz történő leszakadás jellemző. 

4. Feltételezésem szerint a globális gazdaság a tradicionális városokkal szemben az új városok 

és térségeik fejlődése esetében speciális hatásokkal is járt. Esetükben a legtöbbször területi 

depressziók alakultak ki az egyoldalú gazdaságok leépülése, a fokozott társadalmi és 
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környezeti nehézségek miatt. Ezek egy részének – a kedvező regionális elhelyezkedésűek és 

elérésűek – oldását elősegítette a globális gazdasági integráció, de egyedi problémáik 

késleltették a folyamatot. 

5. A Közép-dunántúli Régió a globális gazdaság magyarországi terjedésének egyik elsőszámú 

közvetlen célterülete, ezért hatásai látványos terület- és településformálást végeznek. Ennek 

elsődleges tere Komárom-Esztergom megye és Fejér megye északnyugati része, valamint a 

régió más középvárosai és a kivezető főútjaik menti szűk zónák. A globális gazdaság hatásai 

a legerőteljesebben az agglomerációs településeket alakítják, míg a legkevésbé Veszprém 

megye aprófalvas térségeit, a Balatonfelvidéket és Dél-Fejér megyét érintik. 

6. A Közép-Dunántúl fenti zónájában növekednek és átalakulnak a városi terek. Az 

alközpontok egymás felé irányuló kapcsolatainak horizontális szerveződése elsősorban 

Esztergom-Ács és erre merőlegesen Tata-Oroszlány között erőteljes. A közéjük eső területek 

ugyan lassabban fogadják be a globális gazdasággal együtt járó újszerű hatásokat, de ezek 

záródásával Győr-Székesfehérvár-Dunaújváros-Budapest-Esztergom között egységes 

urbánus térség formálódik. 

7. Feltételezéseim szerint a mintaterület település- és térségfejlődéséhez főképp az életszínvonal 

javításával, a mobilitás növelésével, a gazdasági szerkezet átalakításával és a hatalmi 

koncentráció megváltoztatásával járul hozzá a globális gazdaság. A települési társadalmi-

gazdasági szférák közül a fogyasztás, a kereskedelem, a pénzügyi szolgáltatások, a forgalmi 

hálózatok és az infokommunikációs csatornák globalizáltságát gondolom a 

legjelentékenyebbnek. Ez a gazdasági integráció elsődlegességét támasztja alá, míg a 

társadalmi hatásokat ellentmondásosnak, gyengének vélem. 

8. Meglátásom szerint a globális gazdasághoz legerősebben kötődő mintaterületi városok zöme 

egyelőre kevéssé érdekelt abban, hogy az innovációk, az új funkciók, a fejlesztések, a 

modernizáló elemek őket kihagyva (is) terjedjenek. Sokkal inkább, hatalmi alapon magukhoz 

akarják vonni azokat, és ezzel mintegy akadályozzák a hálózat-alapú és térségi 

együttműködéseket, a fejlesztő elemek továbblépését. Kisebb részüket jellemzi összefogás, 

de ezt sem tartom valósnak, csak látszólagosnak. Főképp azokat, amelyek nem elsőszámú 

célterületei a külföldi befektetéseknek, innovációknak, fejlesztéseknek. Az összefogással 

leginkább ezek megszerzését, nagyobb részesedésüket célozzák meg. Mindkét típus sikeres 

társadalmi-gazdasági átalakuláshoz vezetett a mintaterületen. 
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III. Az empirikus vizsgálatok eredményei 

Az értekezés egyik fő célja a globális gazdaság térség- és városformáló szerepeinek feltárása a 

magyarországi középfokú központok és térségeik átalakulásában (2. cél). Ennek során 

kiindulásként a hazai 10-100 ezer fős városok globális gazdasági beágyazottságát vizsgáltam 

meg regionális és szociológiai elemzési módszerekkel. 

3.1. A hazai kis- és középvárosok helyzete a globális gazdaság korában 

Tapasztalataim szerint egyes magyarországi városok egyértelműen a globalizáció, a globális 

gazdaság kihívásainak megfelelve alakították ki gazdaság- és városfejlesztési stratégiájukat az 

1990-es évek elején, közepén. A Közép-dunántúli Régióban, pl. Székesfehérvár, Tatabánya, 

Oroszlány, Komárom, Esztergom, Ajka, vagy Mór. A hazai szakirodalmakból továbbá kiderült, 

hogy más, hasonló helyzetben lévő középfokú központokra is ez jellemző (Izsák 2004, 

Rechnitzer 2004, Tímár-Velkey 2004). Megint más városok, bár eltérő stratégiákat követtek, 

szintén eredményes térségi centrumokká váltak (Közép-Dunántúl: pl. Veszprém, Pápa, Tata, 

Balatonfüred és Dunaújváros). A globalizáció kihívásának részben nem tudtak, részben nem is 

akartak megfelelni (egyes mélyinterjúkból az is kiderült, hogy sokszor eleve nem is e mentén 

szeretnék hosszabb távon a boldogulásukat elérni). 

Az előző városoknak igen kedvező adottságai voltak a globális gazdasághoz való 

csatlakozáshoz. A felhalmozódott szakmai tapasztalatok, a részben átalakítható termelői 

kapacitások, a felszabadult ipari bázisú munkaerő és a lakosság ’munkás’ beállítottsága, a 

megfelelő elérhetőség, a viszonylag fejlett infrastruktúra támogatták ezt. Ideális kép volt ez egy 

olyan új gazdaság megtelepedéséhez, amely külföldi tőkére alapozva át tud alakítani egy 

meglévő szerkezetet. Az új struktúra azonban főként nem a helyiek, a térség és az ország 

érdekeit tekinti elsődlegesnek, hanem az őt létrehozó tőke érdekei szerint működik, hoz létre és 

terít árut, terméket, szolgáltatást (Molnár 2001b, Gál – Molnár – Nagy 2002). A nemzetközi tőke 

gyárai, üzletközpontjai, szolgáltatásai által a helyi termelés, újítás, szolgáltatás egy része sokkal 

inkább nemzetközivé lesz, mint korábban, illetve a máshol kitalált, előállított áruk, termékek, 

szolgáltatások hamarabb megjelennek a tér általuk kiemelt pontjaiban, mint máshol. 

Kérdés, hogy a globális gazdaságba történő települési és társadalmi-gazdasági beágyazódásnak 

milyenek a fokozatai? A 10-100 ezer fős városok hol tartanak a folyamat elmélyítésében? 

Átalakulásukban mekkora szerepet kap ez? Mindezt egy viszonyrendszerben talán egyszerűbb 

meghatározni, mint abszolút értelemben. Ebben a viszonyrendszerben a szélső értékeket a 

globális nagyvárosok, a metropoliszrégiók, valamint a globalizáció hatásai által érintetlenül 

hagyott falvak foglalják el. Magyarországon az elméleti szélsőérték települések nem találhatók 
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meg, így a valós szélső értékeket Budapest és a halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülések 

képviselik. A globális gazdasághoz köthető folyamatok elmélyítésében ezek között 

helyezkednek el a középfokú központok is, azonban nem feltétlenül népességszámuk, sok 

esetben még nem is területi elhelyezkedésük alapján, hanem társadalmuk és gazdaságuk 

’állapota’, nemzetközi folyamatokba történő integráltságuk szerint. Ennek meghatározása 

azonban rendkívül szubjektív. Az összehasonlítást szolgáló elemek az ezzel foglalkozó 

szakember beállítottságától, a meghatározásukhoz bevont mutatóktól, az érvényesíteni gondolt 

szempontoktól, stb. függnek. 

Egyes nemzetközi szakirodalmak szerint a legegyszerűbb módja a közelítésnek az ún. 

globalizációs index. Ezt a nemzetgazdaságok globalizáltságának összehasonlítására dolgozták ki 

a világ egyik vezető informatikai szolgáltatója (EDS) nemzetközi tanácsadó leányvállalatának 

munkatársai (A.T. Kearny). 2001-ben 50, 2004-ben már 62 országot vizsgáltak meg (a termelés 

96, a népesség 84%-át adják). Magyarország 2001 óta fokozatosan előbbre, 2004-ben már a 26. 

helyre került a listán. A globalizációs index ’méri’ a gazdasági integrációt (Magyarország 21. 

hely), az egyéni kapcsolatok intenzitását (16.), a technológiai kapcsolódást (29.) és a politikai, 

pénzügyi akaratot (26.). Az index a globalizáció négy területét összegzi: 

� Gazdasági globalizáció: meghatározó mutatói az exportált és importált áruk és 
szolgáltatások GDP-aránya, és a hazai és világpiaci árak konvergenciája; 

� Pénzügyi globalizáció: külföldről és külföldre irányuló tőkebefektetések és jövedelmek 
áramlása a GDP arányában; 

� Személyes kapcsolatok globalizációja: külföldről érkezők és külföldre utazók aránya az 
ország népességéhez viszonyítva. Egy főre eső nemzetközi telefonhívások percei. 
Külföldi átutalások aránya a GDP-hez képest; 

� Technológiai globalizáció: az internethasználók, hostok és a biztonságos szerverek 
számának egy főre vetített adatai. 

A globalizációs index ’logikájának’ nagyvárosi adaptálása, a világ nagyvárosaira érvényes 

hasonló mutató kidolgozása, illetve értékei alapján azok összehasonlítása igen jellegzetes ága ma 

a településföldrajznak. Eredménye a globális városok, a vezető világvárosok egyre finomodó 

spektrumú kategorizálása, csoportjaik jellemzése, a bennük és köröttük zajló globalizációs 

folyamatok tisztázása, hatásaik elemzése. A globális gazdaság és a térség- és városfejlődés 

kapcsolatával foglalkozó nemzetközi irodalmakat alapul véve magam is megpróbáltam 

meghatározni a magyarországi városok globalizáltságát egy speciális, az adaptálható analógiák 

mentén kidolgozott helyi települési globalizációs mutató segítségével. 
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3.1.1. Globalizációs várostípusok 

A külhoni kutatók a vezető világvárosok globalizáltságát alapvetően a települési szolgáltatói 

szektor, a kultúra, a politika, a gazdaság és a társadalom globalizációján, nemzetközi 

beágyazottságán keresztül mérik, illetve most már hálózataikat is modellezik. Nyilvánvalóan 

módszerük önmagában nem alkalmazható a magyarországi viszonyokra, ahol Budapest az 

egyetlen város, amelyik az ilyen típusú vizsgálatok európai terepei között egyáltalán szerepelni 

szokott. Ezért a kidolgozott mutatórendszernek azon túl, hogy figyelembe kell vennie a 

nemzetközi nagyvárosokra vonatkozó elemzéseket, egyben alkalmazkodnia szükséges a sajátos 

kelet-európai viszonyokhoz is, miközben alapvetően a magyar kis- és középvárosok 

globalizáltságának mérését szolgálja. Mindemellett a leltárszerű vizsgálatokat, ahol különböző 

intézmények, vállalatok, technológiák, társadalmi szerkezetek, stb. meglétét vizsgálják, és ez 

alapján jellemeznek egy-egy térséget, települést, folyamatot, stb. szintén számos kritika éri (nem 

csak módszertanilag). Ennek ellenére ez jó kiindulási alap a továbblépéshez, mely során érdemes 

kiegészíteni a leltárt, pl. az intézményhasználatot, a szolgáltatások igénybevétele esetén a 

fejlettebb technológiák alkalmazását, vagy más minőségi paramétereket jelző mutatókkal. De 

szükségesek finomabb, pontosító, kiegészítő empirikus adatfelvételek és arra épülő elemzések is. 

Első lépésben meghatároztam a magyarországi városi globalizáltságot mérő vizsgálat dimenzióit 

és indikátorait, amelyek a következők (indikátorok változói: 3. táblázat): 

1. Dimenzió: A városi gazdaság és szolgáltatások globalizációja 

Indikátorok: 

1.1. Működő társas vállalkozások külföldi tulajdoni hányada; 

1.2. Meghatározó működő társas vállalkozások aránya30; 

1.3. Tudás alapú iparágak31 közül az IKT termelés32, valamint a tudásintenzív 
tevékenységek közül a pénzügyi és a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások 
működő társas vállalkozásainak aránya33; 

1.4. Nemzetközi kereskedelmi láncok34 lakossági aránya. 

                                                
30 A beszállítói, kereskedelmi, együttműködési és egyéb tevékenységek szempontjából a globális gazdasághoz leginkább kötődő 500 millió Ft-ot 
meghaladó árbevételű, legalább 100 főt foglalkoztató társas vállalkozások összes társas vállalkozás közti aránya. 
31 A gazdasági tevékenységek a szervezetben meglévő tudás intenzitása és az egyes szektorokban működő cégek stratégiája alapján tudás alapú, 
tudás intenzív és kevésbé tudás intenzív tevékenységekre oszthatók. A tudás alapú iparágak közé tartoznak az IKT szektorok (IKT termelés, 
telekommunikáció, IKT szolgáltatások), a tudást létrehozó, közvetítő és szerkesztő iparágak és a digitális tartalom iparágak. Tudásintenzív 
iparágak a high-tech és közepesen high-tech iparágak, továbbá a tudásintenzív szolgáltatások. A globális gazdaság egyik fő meghatározójának ez 
utóbbiak terjedését tartom, növekvő szerepüket a GDP-termelésben és a lokális gazdaságok globalizálásában. 
32 A területi különbségeket és a városhálózat tagolódását az IKT szektor vonatkozásában többek között NAGY G. (2002), RECHNITZER – GROSZ – 
CSIZMADIA (2003) és DŐRY – PONÁCZ (2003) vizsgálta Magyarországon. Azóta azonban megváltozott a tevékenységek ágazati besorolása 
(TEÁOR), és tovább szegmentálták az e-gazdaságot és az azt meghatározó IKT szektort. Vizsgálataim során a hivatalos OECD és ENSZ 
besorolásokon alapuló legújabb besorolási rendszerek elemeit is alkalmaztam. 
33 IKT termelés (TEÁOR 2003): irodagép-, számítógép-, készülékgyártás (3001, 3002), kábelgy. (3130), elektr.-i alkatrészgy. (3210), híradás-
technikai ipri termék- és fogy.-i cikk gy. (3220, 3230), mérőműszer gy. (3320), ipari folyamatir. r. gy. (3330), fényképészeti eszközgy. (3340) és 
óragy. (3350). Pénzügyi szolgáltatás: jegybanki tev. (6511), egyéb monetáris közv. (6512), pü.-i lízing (6521), egyéb hitelnyújtás (6522), egyéb 
pü.-i közv. (6523), élet- és nem életbizt. (6601, 6603), pénz-, tőkepiaci szab. (6711), értékpapír-ügynöki tev. (6712), egyéb pü.-i kieg. tev. (6713), 
bizt.-t, nyugdíjalapot kieg. tev. (6720), ingatlanügyletek (7011, 7012, 7031). Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás: jogi, számv.-i, 
adószakértői tev. (7411, 7412), piac- és közvélemény-kut. (7413), üzletviteli tanácsadás (7414), mérnöki tev. (7420), műszaki vizsg. (7430), 
hírdetés (7440), munkaerő-közv. (7450), fényképészet (7481), titkári, fordítói tev. (7485), telefoninf. (7486) és egyéb gazd.-i szolg. (7487). 
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2. Dimenzió: Városi kulturális globalizáció 

Indikátorok: 

2.1. Rendszeres nemzetközi kulturális rendezvények gyakorisága; 

2.2. Mozi-, színház- és múzeumlátogatások lakossági aránya; 

2.3. Testvérvárosi kapcsolatok száma; 

2.4. Külföldiek vendégéjszakáinak lakossági aránya. 

3. Dimenzió: Városi technológiai globalizáció 

Indikátorok: 

3.1. Tudás alapú iparágak közül az IKT szolgáltatások, a telekommunikáció, a K+F, a 
felső- és felnőttoktatás és a digitális tartalom iparágak, továbbá a tudásintenzív 
tevékenységek közül a high-tech iparágak működő társas vállalkozásainak aránya35; 

3.2. Hivatalos városi honlapok idegen nyelvű tartalomszolgáltatása; 

3.3. Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások lakossági aránya; 

3.4. Üzleti távbeszélő fővonalak működő társas vállalkozási aránya. 

4. Dimenzió: Városi társadalmi globalizáció 

Indikátorok: 

4.1. Közösségi Internet hozzáférési pontok lakossági aránya; 

4.2. Jelentős támogatottságú civil szervezetek lakossági aránya36; 

4.3. 2 millió Ft feletti nettó jövedelmű adófizetők aránya; 

4.4. Felsőfokú végzettségűek aránya a 7 évesnél idősebb népességből. 

A 4 dimenzió 16 indikátorának összeállításához szükséges 28 statikus változót – az indikátorok 

összeállításának sorrendjében, dimenziónként elválasztva – a 3. táblázat tartalmazza. 

                                                                                                                                                       
34 A vizsgálatba a hipermarketek (Auchan, Cora, Metro, Tesco, Interspar), a jelentősebb S-marketek, szupermarketek és egyéb főképp 
élelmiszerkereskedelmi láncok (Match, Spar, Lidl, Penny Market, Kaiser’s, Billa, Tesco, Plus, Interfruct, Family Frost), a drogériák-parfümériák 
(Rossmann, DM), a cipő diszkontok (Humanic, Deichmann), a plazák és McDonald’s-ek, az építőanyag, barkács, lakberendezési és kertészeti 
termékforgalmazók (Praktiker, Obi, Bricostore, Raab Karcher, Baumax, Ikea, Kika, TTL), valamint az elektronikai, fotóipari cikkeket terjesztők 
(Media Markt, Electroworld, Euronics, Photohall) kerültek bele darabszám alapján (leltárszerűen). Hasonló vizsgálattal NAGY E. (2000) a 
kereskedelem globális-lokális kapcsolódását mutatta be. 
35 IKT szolgáltatás (TEÁOR 2003): számítógép, szoftver nagyker. (5184), egyé irodagép-, bútor nagyker. (5185), egyéb elektr. alkatrész nagyker. 
(5186), irodagép, számítógép kölcs. (7133), hardver szaktanácsadás (7210), szoftver-kiadás (7221), egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 
(7222), adatfeldolg. (7230), adatbázis-tev., on-line kiadás (7240), irodagép-, számítógép-jav. (7250) és egyéb számítástechnikai tev. (7260). 
Telekommunikáció: távközlés (6420); K+F: műszaki kutatás, fejl. (7310) és humán kutatás, fejl. (7320); felső- és felnőtt-oktatás: felsőokt. (8030) 
és máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb okt. (8042). Digitális tartalom iparágak: hangfelvétel-kiadás (2214), hang-, videofelvétel-, adathordozó-
sokszorosítás (2231, 2232, 2233), film-, video-gyártás és terjesztés (9211, 9212), mozgóképvetítés (9213) és rádió-televízió műsorszolgáltatás 
(9220). High-tech iparágak: légi, űrjármű gy., jav. (3530), gyógyszerkészítmény (2442) és orvosi műszer gy. (3310). 
36 20 ezer Ft-ot meghaladó SZJA-támogatású civil szervezetek aránya az összes civil szervezet közül (2004-ben felajánlott SZJA 1% alapján). 



 59 

3. táblázat: Az indikátorok változói, mértékegységük, vonatkozó évük és forrásuk 

Változó Egység Év Forrás 
Állandó népesség száma fő 2003 KSH T-STAR 
Működő társas vállalkozások száma összesen db 2003 KSH T-STAR 
Működő társas vállalkozások jegyzett tőkéje összesen Ft 2003 TEIR 
Külföldi tulajdonnal rendelkező működő társas vállalkozások jegyzett tőkéje Ft 2003 TEIR 
Legalább 500 M Ft árbevételű és 100 főt foglalkoztató működő társas 
vállalkozások száma összesen 

db 2003 KSH Cég-Kód-Tár 

IKT termelés működő társas vállalkozásainak száma db 2003 KSH Cég-Kód-Tár 
Pénzügyi és a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások működő társas 
vállalkozásainak száma 

db 2003 KSH Cég-Kód-Tár 

Nemzetközi kereskedelmi láncok egységeinek száma db 2005 Saját adatgyűjtés 
Rendszeres nemzetközi kulturális rendezvények száma db 2005 Saját adatgyűjtés 
Mozilátogatások száma fő 2003 KSH T-STAR 
Állandó színházak székhelyi előadásainak látogatói száma fő 2003 KSH T-STAR 
Múzeumi látogatók száma fő 2003 KSH T-STAR 
Testvérvárosi kapcsolatok száma db 2005 Saját adatgyűjtés 
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken db 2003 KSH T-STAR 
IKT szolgáltatás működő társas vállalkozásainak száma db 2003 KSH Cég-Kód-Tár 
Telekommunikáció működő társas vállalkozásainak száma db 2003 KSH Cég-Kód-Tár 
K+F, felső- és felnőttoktatás működő társas vállalkozásainak száma db 2003 KSH Cég-Kód-Tár 
Digitális tartalom iparágak működő társas vállalkozásainak száma db 2003 KSH Cég-Kód-Tár 
High-tech iparágak működő társas vállalkozásainak száma db 2003 KSH Cég-Kód-Tár 
Idegen nyelvű városi honlapok száma db 2005 Saját adatgyűjtés 
Kábeltelevízió hálózatba bekapcsolt lakások száma db 2003 KSH T-STAR 
Üzleti távbeszélő fővonalak száma db 2003 KSH T-STAR 
Közösségi Internet hozzáférési pontok száma db 2003 IHM, Kopint-Datorg 
Adófizetők száma fő 2003 TEIR 
2 millió Ft-ot meghaladó nettó jövedelmű adófizetők száma fő 2003 TEIR 
SZJA 1%-ból 20 E Ft-ot meghaladó felajánlással rendelkező civilek száma db 2005 APEH 
7 éves és idősebb népesség száma fő 2001 KSH népszámlálási kötet 
7 éves és idősebb népességből az egyetemi, főiskolai és ezeknek megfelelő 
végzettséggel rendelkező népesség száma 

fő 2001 KSH népszámlálási kötet 

Forrás: saját szerkesztés 

Összefoglaltam a négy dimenzióhoz tartozó egyes indikátorok eredményei adta város-sorrendek 

első és utolsó tíz helyezettjét (4/a-d. táblázat). 

4/a. táblázat: A városi gazdaság és szolgáltatások globalizációja (I. dimenzió) egyes indikátorainak 
eredménye szerinti első és utolsó 10 kis- és középváros 

I.1. I.2. I.3./IKT termelés I.3./Pénzügyi, gazdasági szolgáltatás I.4. 
Sorrendben az első tíz város 

Szentendre Szeghalom Tiszavasvári Budakeszi Csorna 
Sárvár Mór Pécel Szentendre Keszthely 

Esztergom Celldömölk Százhalombatta Budaörs Budaörs 
Gödöllő Mátészalka Abony Salgótarján Siófok 

Szombathely Bicske Pásztó Veszprém Barcs 
Mór Nagyatád Üllő Szombathely Körmend 

Dunaharaszti Orosháza Hatvan Szekszárd Szombathely 
Budaörs Sátoraljaújhely Hódmezővásárhely Gödöllő Kőszeg 

Göd Mezőkövesd Jászberény Göd Marcali 
Jászberény Tiszaújváros Göd Siófok Siklós 

Sorrendben az utolsó tíz város 
Törökszentmiklós Sárbogárd 21 város 0 értékkel Gyomaendrőd Pomáz 

Üllő Veresegyház  Makó Dabas 
Balmazújváros Siklós  Újfehértó Vecsés 
Hajdúsámson Heves  Püspökladány Szerencs 
Kisújszállás Pilis  Tiszaföldvár Szigethalom 

Paks Szigethalom  Nagykálló Hajdúnánás 
Püspökladány Hajdúhadház  Sarkad Hajdúhadház 
Sajószentpéter Hajdúsámson  Bátonyterenye Nagykálló 
Tiszavasvári Sajószentpéter  Hajdúsámson Sarkad 

Újfehértó Újfehértó  Kisvárda Hajdúsámson 

Forrás: saját szerkesztés 
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4/b. táblázat: A városi kulturális globalizáció (II. dimenzió) egyes indikátorainak eredménye szerinti első és 
utolsó 10 kis- és középváros 

II.1. II.2. II.3. II.4. 
Sorrendben az első tíz város 

Komárom Szentendre Makó Balatonfüred 
Eger Esztergom Zalaegerszeg Siófok 

Nagykanizsa Keszthely Szombathely Hajdúszoboszló 
Esztergom Kőszeg Kiskunfélegyháza Sárvár 

Gyula Sárospatak Szentendre Keszthely 
Kiskunhalas Eger Keszthely Komárom 
Szombathely Siklós Székesfehérvár Tiszafüred 

Veszprém Gyöngyös Hódmezővásárhely Budaörs 
Balatonfüred Sopron Gödöllő Kiskunmajsa 

Hajdúböszörmény Szigetvár Kaposvár Tiszaújváros 
Sorrendben az utolsó tíz város 

36 város 0 értékkel 26 város 0 értékkel 26 város 0 értékkel 17 város 0 értékkel 

Forrás: saját szerkesztés 

4/c. táblázat: A városi technológiai globalizáció (III. dimenzió) egyes indikátorainak eredménye szerinti első 
és utolsó 10 kis- és középváros 

III.1./IKT szolg. és telekomm. III.1./K+F és oktatás III.1./Digitális média III.1./High-tech III.2. III.3. III.4. 
Sorrendben az első tíz város 

Budakeszi Gödöllő Budakeszi Gyomaendrőd Vác Balatonfüred Szeghalom 
Budaörs Dunaújváros Pilisvörösvár Bonyhád Kisvárda Békéscsaba Celldömölk 

Pécel Budakeszi Pomáz Hódmezővásárhely Cegléd Eger Edelény 
Veresegyház Szentendre Szentendre Pásztó Kőszeg Dunaújváros Kiskőrös 
Dunakeszi Pomáz Szeghalom Tolna Kaposvár Tiszaújváros Sarkad 

Pilisvörösvár Eger Szigetvár Mezőkövesd Várpalota Oroszlány Balassagyarmat 
Pomáz Berettyóújfalu Mór Mezőberény Veszprém Tatabánya Mezőberény 

Szentendre Szekszárd Fót Dombóvár Hajdúszoboszló Veszprém Kiskunhalas 
Érd Veszprém Veresegyház Mátészalka Gyomaendrőd Tata Kőszeg 

Kőszeg Nagykálló Budaörs Sopron Hódmezővásárhely Kazincbarcika Pásztó 
Sorrendben az utolsó tíz város 

Karcag Dabas 31 város 0 értékkel 51 város 0 értékkel 73 város 0 értékkel Érd Szigethalom 
Ajka Tolna    Fót Albertirsa 

Balmazújváros Szigetvár    Nagykálló Százhalombatta 
Lajosmizse Üllő    Göd Pécel 
Kisvárda Körmend    Hatvan Gyál 

Barcs Sátoraljaújhely    Orosháza Hajdúsámson 
Kapuvár Szeghalom    Tiszakécske Kisvárda 
Abony Pásztó    Kiskunhalas Göd 
Sarkad Kisújszállás    Tiszaföldvár Érd 
Siklós Sajószentpéter    Lajosmizse Pomáz 

Forrás: saját szerkesztés 

4/d. táblázat: A városi társadalmi globalizáció (IV. dimenzió) egyes indikátorainak eredményei szerinti első és 
utolsó 10 kis- és középváros 

IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. 
Sorrendben az első tíz város 

Balatonfüred Mezőberény Százhalombatta Budakeszi 
Kiskunmajsa Kisújszállás Tiszaújváros Szentendre 

Barcs Szerencs Paks Budaörs 
Dorog Berettyóújfalu Budaörs Gödöllő 

Körmend Veresegyház Budakeszi Eger 
Kiskőrös Kiskunfélegyháza Gödöllő Veszprém 

Siklós Kapuvár Göd Székesfehérvár 
Pomáz Tiszaújváros Dunakeszi Szekszárd 
Szentes Szentes Szentendre Szolnok 
Pásztó Mohács Székesfehérvár Göd 

Sorrendben az utolsó tíz város 
Orosháza Dabas Lajosmizse Pilis 

Kazincbarcika Nagykanizsa Mezőberény Sajószentpéter 
Érd Kaposvár Gyomaendrőd Gyál 

Sarkad Gyál Hajdúnánás Abony 
Bátonyterenye Sajószentpéter Újfehértó Balmazújváros 

Sárbogárd Kiskőrös Hajdúböszörmény Sarkad 
Bicske Hajdúsámson Hajdúsámson Újfehértó 

Püspökladány Gyomaendrőd Sarkad Hajdúsámson 
Lajosmizse Üllő Balmazújváros Hajdúhadház 

Pilis Tiszaföldvár Hajdúhadház Kiskunhalas 

Forrás: saját szerkesztés 
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Budapestet és a regionális központokat, valamint a 10 ezer fő alatti kisvárosokat – azon túl, hogy 

nem tartoznak a kutatás mintájába – azért is érdemes volt kihagyni a vizsgálatból, mert azok két 

irányba kiugróan eltérő mutatói torzulásához vezettek volna. A különböző irányú szélsőségek 

távolsága, valamint a szélsőségek és a többi város közti különbségek dominálnának az 

eredményben, amely háttérbe szorítaná a felmérni kívánt 10-100 ezres városok globális 

gazdasághoz való viszonyában megmutatkozó eltéréseket. Kizárólagosan statikus mutatók 

alkalmazását támogatta, hogy kiválasztott időpillanatban szerettem volna megtudni a kis- és 

középvárosok globális gazdaságban betöltött pozícióját. Továbbá, hogy a főkomponens elemzés 

számára minél alkalmasabb legyen az adatbázis, illetve vannak speciális, vagy dinamikusan nem 

is értelmezhető mutatók. A változók az összehasonlíthatóság miatt azt a legutóbbi évet 

reprezentálják, amelyre a KSH adatok teljes köre rendelkezésre állt (2003; egy esetben 2001-es 

népszámlálás). Statisztikai adatbázisokban nem található, ezért saját adatgyűjtést igénylő 

mutatók esetében is 2003-as adatokat gyűjtöttem (KSH CKT, TEIR, IHM), de 2005-ös változók 

számbavételére is nyílt lehetőség (APEH, internetes, telefonos, személyes adatgyűjtés). 

A vizsgálatot két mutatórendszerrel is elvégeztem, melyek közül a fenti a globális gazdaság 

terjedésének felmérése szempontjából a közvetlen és a közvetett hatásokat (pl. jövedelmi 

helyzet, végzettség, kulturális és civil aktivitás) együttesen kezelő komplexebb ismérvrendszeren 

alapul (16 indikátor, 28 változó). A másik, közülük csak kifejezetten a globális gazdasággal 

legközvetlenebbül kapcsolatba hozható négy indikátort foglalja magába (4 indikátor – 1.1., 1.3., 

1.4., 2.1. –, 12 változó): az ez alapján történő klasszifikáció eredménye némileg szegmentáltabb 

városhálózat képét mutatja, mint a komplexebb elemzés globalizációs városrendszere. Az 

elemzést a komplex ismérvrendszerre épülő eredmények bemutatásával kezdem.  

A globális gazdasághoz történő kötődés magyarországi várostípusainak meghatározásához 

módszertanilag háromféle osztályozási eljárást alkalmaztam. Egyrészt főkomponens elemzés 

során az eredeti mutatók lényeges kölcsönhatásait keresve két jelentősebb magyarázó erővel 

rendelkező háttérváltozót találtam (λ>1), amelyek mintegy 70%-ban magyarázzák az – 

összetettebb ismérvrendszer szerinti – eredményeket (összességében öt indikátort összefogva). 

Ezek alapján a szélesebb körű vizsgálatban hat várostípust lehetett elkülöníteni (kiugró 

eredményei miatt Eger külön kategóriát alkotott). A diszkriminancia analízis lehetőséget 

biztosított néhány város számára további csoportváltásra (85%-os megfelelőség mellett), így 

összességében pontosabb klasszifikáció adódott. Másrészt 1-5-ig terjedő skálán osztályoztam a 

városokat az egyes indikátorok eredményei alapján, harmadrészt pedig pontoztam is őket a 

sorrendbe állítás rangszámai szerint (Benett-módszer). Az eredményeket dimenziónként külön és 

együttesen is átlagoltam, illetve összegeztem a pontszámokat a minimumhoz történő hasonlítás 
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mellett. Továbbá az egyes mutatók és indikátorok együttmozgásait, eredményképzését 

korrelációkkal teszteltem. A két utóbbi módszert azért alkalmaztam egymást kiegészítve, hogy 

esetleges kisebb torzító hatásaikat csökkentsem37. Végül a különböző módszerek 

osztályképzéseinek ’finomítása’ – azaz az egyes városrendek összevetése – alapján öt csoportot 

tudtam kialakítani a kis- és középvárosokon belül, amelyek egyben megfelelően tükrözik a 

globális gazdaság városi térnyerését, annak intenzitását. Ezek a várostípusok a következők: 

� Globalizálódó városok (22 db), 

� Globális gazdaság dinamizálta városok (24 db); 

� Globális gazdasághoz felzárkózó városok (33 db); 

� Globális gazdaságtól leszakadó kisvárosok (36 db); 

� Globális gazdaságtól elzárkózó kisvárosok (17 db). 

Az egyes csoportokba eltérő népességszámú, eltérő funkciójú és különböző ideje városi múlttal 

rendelkező települések vegyesen kerültek (16. ábra), ami jelzi, hogy a települések globalizációs 

várostípusa független e fő meghatározóktól. A korreláció, pl. a népességszám és a Benett-eljárás 

végeredménye között a=-0,49 volt, ami azt jelzi, hogy viszonylag gyenge összefüggés van a 

városok globalizáltsága és népességszám szerinti nagysága között (a várossányilvánítás alapján 

összefüggés nem volt kimutatható; a legerősebb kapcsolatot érdekes módon a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők, valamint a jelentősebb támogatású civil szervezetek aránya mutatta; 

a=0,84 és a=0,79). A városok mai helyzete, sikeres és versenyképes fejlődése, a globalizáció 

korában betöltött pozíciója és ’élhetősége’ sokkal kevésbé függ a korábbi korokban azt 

meghatározó elemektől, mivel mára ezek az elemek nagymértékben megváltoztak, egyesek 

befolyása megszűnt, mások átalakultak. A kategóriák további elemzése szerint mai helyzetük 

kevésbé függ a tradícióktól és hagyományoktól, a meghatározó korábbi szektorális 

dominanciáktól, a funkcionális városhierarchiában betöltött helyzettől. A felzárkózást szolgáló 

kezdeményezésektől és területi kiegyenlítő állami támogatásoktól, a piacközponti szerepektől, a 

társadalmi szerkezettől, a polgárosultságtól, vagy a környezeti állapottól. 

Mindezek szerepe azonban ma sem elhanyagolható, de velük szemben a regionális 

elhelyezkedéstől (nyugati határszél), az agglomerációs hatásoktól, a kiemelkedő idegenforgalmi 

vonzerőktől, a kedvező elérési feltételektől annál inkább. Továbbá a nyereséges/privatizálható 

állami nagyvállalatok és jelentős létesítmények, vagyontárgyak meghatározó jelenlététől, a 

térségszervező erőktől, regionális funkcióktól (amelyet a megyei jogok és az azokkal járó 

többletfeladatok is megerősítenek) és a munkahelyek, fejlett szolgáltatások gazdaság- és 

társadalom-mobilizáló erejétől. Ezek közül egyszerre több is jellemző az első két csoportba 

                                                
37 Az osztályozási módszer nagyobb hasonló csoportokat hoz létre, míg a Benett-eljárás ugyan részletesebb végeredményt ad, azonban bizonyos 
mutatók szerint sok egyforma eredményű városhoz azonos pontszámot rendel, míg más mutatók esetében teljes a pontsorrend, így az előző 
mutatók kisebb súlyozással vesznek részt a végeredmény kialakításában. A korreláció mértékét sem veszi figyelembe, ezért azt utólag mértem. 
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került városok mindegyikére, míg a kategóriákban ’lefelé’ haladva maximum egyik-egyik, és 

’legalul’ leginkább egyik sem mutatható ki. 

16. ábra: A magyar kis- és középvárosok lehetséges globalizációs típusai 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A vizsgált városok 2/3-áról elmondható, hogy azokban a globális gazdaság jelenléte számottevő, 

dinamizáló ereje egyértelmű, fejlődésükre jótékony, bár a megítélések szerint ellentmondásos 

hatású (ld. a kérdőíves és mélyinterjús vizsgálatok eredményeit). A Közép-Dunántúlról minden 

jelentősebb város közéjük tartozik (16. ábra). Sárbogárd az egyetlen kivételével38, de egyelőre 

Oroszlány és Várpalota helyzete is bizonytalan. Az 1990-es évek végétől városi 

gazdaságpolitikájuk keretében ugyan jelentős lépéseket tettek a globális gazdaság integrálására, 

de eredményeik még nem egyértelműek. A 10-100 ezres városok fennmaradó 1/3-ában a globális 

gazdaság hatásai (egyelőre) nem jelentősek, gazdaságuk és társadalmuk kapcsolódása gyenge, 

meghatározó szektorai és szolgáltatásai hiányosak, és mindez a helyi kezdeményezéseket, a 

lokális gazdaságokat, az együttműködéseket sem aktivizálja. E városok furcsa kettőssége 

figyelhető meg: egyes esetekben valószínűleg kívánatos a távol(ság)tartás (alvóvárosok), míg 

máshol kényszerűség a távolmaradás (rurális térségek, belső és külső perifériák). 

A globalizálódó városok között (22 db) található Székesfehérvár és 8 megyeszékhely középváros 

(Tatabánya és Salgótarján kivételével), míg a további 4 megyei jogú város közül mindössze 

Sopron. Eger kiemelkedése közülük – és egyben a csoporton belül – egyértelmű és igen 

                                                
38 Inkább a globális gazdaság és a területi depresszió kapcsolatának vizsgálatára tűnt megfelelő terepnek. Az első kategória vezetői 
Székesfehérvár és Veszprém: kiválasztásuk önkéntelenül adódott. Mellettük Balatonfüred üdülőváros, míg Komárom a második kategória felé 
képvisel átmenetet. A második városcsoportból az új és a tradicionális városok összehasonlítási igénye, valamint az egyéb empirikus 
tapasztalatok miatt Tatabánya, Dunaújváros és Tata került előtérbe. Esztergom és Dorog fejlődésére Budapest közelsége rányomja bélyegét, ezért 
került be a negyedik kategóriából Oroszlány. 
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látványos, amelyet főképp a nemzetközi kereskedelmi láncok erőteljes térnyerése, civil 

aktivitása, kiemelkedő nemzetközi és hazai kulturális rendezvény-szervezése, a külföldiek 

vonzása, színvonalas K+F és oktatási helyzete, valamint a fejlett szolgáltatások, 

infokommunikációs technológiák széleskörű vállalkozási és lakossági alkalmazása alapoz meg. 

Egert egy négyfős csoport követi Veszprém vezetésével, Szombathely, Szekszárd és 

Székesfehérvár tagságával, illetve Zalaegerszeg és Sopron felzárkózásával. Az ő helyzetüket 

nemzetközi kulturális vonzerejük, kulturális iparuk, gazdaságukban a kvalifikált munkaerőre 

épülő fejlett és kiemelkedő iparágak és szolgáltatások dominanciája, valamint a társadalom és 

gazdasági magas technológiai globalizációja támasztja alá. 

Környezetükben az urbanizációs folyamatokra az agglomerálódás jellemző, amely területileg 

kiterjedő összefüggő várostérségeket formál, és a szuburbán falvakban is a városi életmód válik 

megszokottá. A globális gazdaság hatásai a kivezető főutak menti legközelebbi településeket és 

azok lakóit is igen erőteljesen érintik, sőt eltérő, nyugalmasabb életmódjuk, falusias környezetük 

és életvitelük miatt talán még látványosabb is csatlakozásuk, kitapinthatóbb kapcsolódásuk a 

globális hálózatokhoz, amely a mindennapos munkahelyi, bevásárlási ingázásban, a közlekedés 

feltételeinek javulásában és az infokommunikációs csatornák kiterjedésében érhető tetten. 

A városcsoport másik – és ráadásul valamivel népesebb – felének erőteljes kötődését a globális 

gazdasághoz elhelyezkedése és szerepköreik nagyfokú specializációja alapozta meg. Szakosodott 

Budapest-közeli alközpontok tartoznak közéjük, amelyek összetett funkcióik révén 

kiemelkednek az agglomerációból (Szentendre, Esztergom, Gödöllő, Vác), idegenforgalmi és 

térségi centrumok (Kőszeg, Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Gyöngyös, Komárom), továbbá – 

tág értelembe vett ’holdudvaruk’ aktivizálása révén – ipari koncentrációk (Paks, Tiszaújváros). 

Urbanizációval összefüggő területi expanziójuk nem jellemző, de egyéb esetekben akár jelentős 

is lehet (ipari övezetek bővülése, üdülőterületek kiterjedése). Helyzetüket minden esetben egyedi 

meghatározó körülmény, a város- és térségformálódás egyfajta globalizálódását elősegítő hatás 

emeli ki, melyek viszonylag széles spektrumot ölthetnek. A komplexebb kedvező adottságokkal 

rendelkezők mellett a kevesebb helyzeti energiával jellemezhető, de azok hatásait megfelelően 

kiterjeszteni tudó városok ezek, amelyek gazdasága és társadalma széles körben részesül a 

globális gazdaság pozitív és negatív hatásaiból. A következő csoportban is vannak mindkét 

típusra jellemző városok: olyanok, amelyek komplex adottságokkal rendelkeznek (pl. 

Nagykanizsa, Sárvár, Baja) vagy egyedi vonzerővel bírnak a globális gazdaság megragadására 

(pl. Budaörs, Tatabánya, Körmend, Mór), de annak szélesebb körű társadalmi-gazdasági 

hasznosulását, fejlesztési hatásai kisugárzását csak korlátozottan tudták érvényre juttatni. 
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A globalizálódó városok lakói mindennapjaik során számos esetben nemzetközi cégekkel 

kerülnek kapcsolatba: ott dolgoznak, vásárolnak és fogyasztanak, vállalkozásaik velük állnak 

gazdasági kapcsolatban, szolgáltatásaikat, pénzügyi közvetítéseiket használják. De általában is 

fejlettebb alkalmazásokat, szolgáltatásokat érhetnek el gyorsabban. Sűrűbben találkoznak 

állandóan helyben tartózkodó, vagy vendég, turista külföldiekkel, jelentősebbek nemzetközi 

társadalmi és kulturális kapcsolataik, civil aktivitásuk, együttműködési rendszereik. Az ide 

tartozó kis- és középvárosok, illetve azok gazdasága, intézményei, szolgáltatásai, szervei, stb. a 

globális gazdaság elsőszámú magyarországi tereiből (Budapest, nagyvárosok) induló, 

továbbszármaztatható, vagy a közvetlen globalizációs hatások elsőszámú felhasználói. 

Feldolgozói, értelmezői és továbbítói a településhálózat további elemei, valamint a lakosság felé. 

E hídfőállások egyenletesen helyezkednek el az ország területén, szűkebb környezetükben 

mintegy 1 millióan élnek. Ezt, a nagyvárosok és környezetük lakosságszámával kiegészítve, az 

adódik, hogy az ország lakossága mintegy felének életkörülményeit befolyásolja közvetlenül a 

globális gazdaság, illetve részesülnek mindennapjaik során annak közvetett hatásaiból. 

Azok a városok, ahol a globális gazdaság dinamizáló szerepet tölt be (24 db) a helyi társadalmi-

gazdasági fejlődésben, viszonylag magas színvonalú infokommunikációs infrastruktúrával és 

fejlett szolgáltatásokkal rendelkeznek, továbbá jellemző rájuk a tudásintenzív ágazatok jelenléte 

is, amelyek kedvező hálózati és beszállítói együttműködéseket, munka- és életlehetőségeket 

formálnak. A csoport tagjai zömében (Észak-)dunántúliak, és két viszonylag jól elkülöníthető 

részből állnak: az első felében azok az aktív városok találhatók, ahol jelentős a külföldi tőke 

aránya és a nemzetközi kereskedelmi láncok jelenléte, valamint a globális gazdaság közvetett 

hatásai széleskörű gazdasági, társadalmi és civil aktivitást ösztönöznek. A jelentős gazdasági, 

szolgáltatási és technológiai globalizációhoz a jelentősebb hazai tulajdonú és a tudás alapú és 

tudás intenzív iparágak is hozzájárulnak (pl. Nagykanizsa, Dunaújváros, Jászberény, Budaörs, 

Sárvár, Baja, Mosonmagyaróvár, Tata, Körmend). Nagyatád képezi az átmenetet a szintén aktív, 

de a globális gazdaságot már kevéssé integrálni képes és jellemzően már nem dunántúli, hanem 

közép-magyarországi, Duna menti városok felé. Ezek jelentős, de zömében hazai cégeket, 

beszállítókat koncentrálnak, így lakosságuk és civil szférájuk is kedvezőbb jövedelmű, és 

áttételeken keresztül főként közvetetten (pl. jól elkülönülő ipari park nemzetközi főként 

cégekkel), de még erőteljesen függnek a globális gazdaságtól és annak változásaitól (pl. Mór, 

Kazincbarcika, Dunaharaszti, Mohács, Csorna, Kalocsa). 

A globális gazdasághoz felzárkózó 10 ezer főt meghaladó lakosú városok csoportja a 

legnépesebb (33 db) és egyben a leghomogénebb is. Legtöbbjük átlagos fejlettségű kisváros, de a 

népességszám szerinti középvárosok közül is került ide néhány. Főként azok, amelyek korábbi 
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egyoldalú gazdasága leépült, de az azt helyettesítő új szerkezetek még nem alakultak teljesen ki. 

Ők a főbb urbanizációs és térszerkezeti vonalakhoz is gyengébben kapcsolódnak, kedvezőtlen 

elérési viszonyokkal jellemezhetőek, fejlődésben elmaradók, magas munkanélküliséggel 

sújtottak, vagy nehezen mobilizálható agrártérségek központjai (Pápa, Ajka, Kiskunfélegyháza, 

Orosháza, Szentes, Cegléd). A globális gazdaság benyomulása ezekben is érezhető (pl. 

kereskedelmi láncok, zöldmezős beruházások), és közülük is Pápa és Ajka jár élen annak 

integrálásában. A három kimaradt, ebbe a csoportba bekerülni sem tudó népességszám szerinti 

középváros kedvezőtlen helyzete inkább a globális gazdaság hatásaiból való hosszabb távú 

kimaradást vetíti előre (Érd, Ózd és Hajdúböszörmény). 

A városcsoport tagjai az ország valamennyi régiójában megtalálhatók, de főleg az Alföld 

középső része (pl. Cegléd, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Szentes, Csongrád) és 

Észak-Magyarország jelentősebb városai (Sárospatak, Sátoraljaújhely, Pásztó). Valamint a 

budapesti agglomeráció kevéssé szakosodott, de nem is igazán alvóváros jellegű, iparosodó-

szolgáltató települései tartoznak ide (pl. Szigetszentmiklós, Budakeszi, Pilisvörösvár). Ezekben a 

városokban a globális gazdaság dinamizáló hatását egyelőre leginkább a helyi gazdaság, főképp 

a gazdasági tevékenységet kiegészítő szolgáltatások bekapcsolásában lehet tetten érni, valamint 

az erre specializálódott nemzetközi élelmiszerláncok térhódításában (Penny Market, Lidl, Spar, 

Plus). A hazai gazdaság egyes meghatározó üzemei jelentékeny foglalkoztatók és a társadalmi 

aktivitások, kulturális fogyasztások is kézzelfoghatók. Első lépcsőben közösségi szintű 

társadalmi-gazdasági és technológiai globalizációt hordoznak. Az előzőek hatására 

népességmegtartó és térségszervező erejük is jelentős. A globális gazdaság további 

térhódításával a jelenlegi homogén csoport kettéválása prognosztizálható. Az egyedi helyzeteket 

megtalálók és azt társadalmi-gazdasági tőkévé konvertálók, valamint a speciális szerepköröket 

kifejlesztők valószínűleg gyorsabban betagozódnak a globális gazdaság meghatározta 

városhálózati és térszerkezeti szegmensekbe, betölthető új helyekbe, pozíciókba. Ehhez 

megfelelő városmenedzsmentre, -üzemeltetésre, és különböző hálózat-alapú együttműködésekbe, 

fejlesztésekbe, közös erejű innovációkba való becsatlakozásra is szükségük lehet. Az e-gazdaság 

jelentette lehetőségeket meg nem találók, a speciális szerepkörökre rá nem erősítők, a helyzeti 

energiákat nem hasznosítók lassabb felzárkózásra, stagnálásra, sőt hanyatlásra számíthatnak. 

A globális gazdaságtól leszakadó 10 ezernél népesebb városok (36 db) elhelyezkedése 

koncentrált. Zömében Tiszántúliak (pl. Szeghalom, Nyírbátor, Békés, Törökszentmiklós, Karcag, 

Kisvárda) és a budapesti agglomeráció olyan alvóvárosai, amelyek funkcióbővítéssel ki akarnak 

törni a kiköltözésekkel együtt járó ’népességfelszívó pufferszerepekből’ (Érd, Fót, Göd, Vecsés, 

Veresegyház, Gyömrő). Erre a népességet követő ipari és szolgáltatási szuburbanizáció 
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növekedésével jó esélyeik vannak. A globális gazdaság tekintetében e városok elhelyezkedése 

szintén az elérés, de egyben a tudatos elzárkózás gátló szerepére is felhívja a figyelmet. Nincs 

éles választóvonal a globális gazdasághoz felzárkózó és az általa dinamizált csoport között, 

amely együttesen is homogén, azonban a legjelentősebb eltérés mentén – Nagykőrös és 

Hajdúnánás között – mégis érdemes volt megkülönböztetést tenni. Ennek oka egyrészt éppen a 

fent jelzett területiségben, másrészt a globális gazdaság fejlesztő hatásainak csökkenő 

tettenérésében ragadható meg. 

A felzárkózást leginkább a globális gazdasághoz köthető egy-egy momentum, funkció, szerep 

kiépülte alapozza meg, de annak nincsenek kisugárzó hatásai (pl. közösségi Internet elérési pont, 

kisebb kereskedelmi üzlet nemzetközi lánc tagjaként, kisebb jelentőségű nemzetközi 

rendezvény). Ezek a városok nem rendelkeznek jelentősebb nemzetközi foglalkoztatóval, 

munkanélküliségük, szociális juttatásaik magasak, tartósak, a tudásalapú és -intenzív ágazatok 

hiányosak, de maga a vállalkozói kedv, a működő cégek száma is alacsony. Szolgáltatásaik 

közepes színvonalúak (a pénzügyi és gazdasági tevékenységet kiegészítők gyengék), az IKT 

szektorok jelentősége elenyésző. A globális gazdaság nem rendelkezik befolyással a lakosság 

jövedelmi helyzetének javítására, amely további aktivitásokat, szolgáltatásokat, fogyasztást, civil 

szerveződéseket, képzésnövelést ösztönözne. Ebben az esetben az átlagos fejlettségi szint 

erőteljesen negatív irányba befolyásolja a globális gazdaság megjelenését, amely helyzet javítása 

igen összetett feladat, több tényező – pl. elérés javítása, infrastrukturális fejlesztések, 

befektetésösztönzés, emberi erőforrások helyzetének javítása, stb. – függvénye. A városcsoport 

tagjainak helyzete a korábbiakban jelzett módon szintén kettős irányba mozdulhat el a jövőben. 

Mindezek ellenére mégis igen éles határvonal választja el őket a globális gazdasághoz 

csatlakozni nem kívánó városoktól, ami azt is jelzi, hogy adott a felzárkózásuk esélye. 

A globális gazdaság hatásaitól elzárkózó, abból kimaradó városcsoport karakteresen elkülönül 

(17 db), akárcsak az élmezőny, sőt a csoporton belül több éles törésvonal is van. Itt a globális 

gazdaság szempontjából halmozottan hátrányos helyzetű települések sorakoznak markánsan 

leszakadó, de egyben elzárkózó csoportot is alkotva (pl. Sarkad, Balmazújváros, Lajosmizse, 

Tiszaföldvár, Sajószentpéter, Hajdúhadház, Újfehértó és Hajdúsámson). A csoport egészére 

jellemző a nagyváros-közelség, de azok dinamizáló ereje nem terjed ki rájuk, sőt elmaradásuk 

oka is leginkább ebben keresendő: zömében a kiköltözés által nagyra nőtt falvakról, jelentősebb 

funkciók nélküli, illetve alvóvárosi szerepeket betöltő településekről van szó. Elzárkózásuk a 

globális hatásoktól vélhetően tudatos lakossági és településvezetési döntést eredménye, amely a 

városközeli, mégis falusi nyugalom légkörének megőrzését szolgálja, mint hosszabb távon 

fenntartandó lokalizációs célt. A keleti országrész háttérvárosai esetében azonban a tudatosság, 



 68 

illetve a leszakadást is feltételező valós társadalmi-gazdasági folyamatok általi meghatározottság 

nem dönthető el egyértelműen. Az esetek zömében azonban valószínűleg kettős 

meghatározottságról, benne a leszakadás vezető szerepéről van szó (pl. Sarkad, Hajdúhadház, 

Balmazújváros, Tiszaföldvár, Újfehértó). 

A kategória egy részét a budapesti agglomeráció alvóvárossá felduzzadt funkcionális falvai 

alkotják (Üllő, Albertirsa, Gyál, Dabas, Szigethalom, Pilis), a nógrádi válságtérség városa 

Bátonyterenye és a hasonlóan rurális fejlődésű, magas munkanélküliségű, tartósan válságos, 

belső periférikus, de eltérő elhelyezkedésű Sárbogárd és Abony. A csoport városaiban a globális 

gazdaság nem jelent meg, vagy elenyészően van jelen, hatásai sem érzékelhetők, de betörése az 

elzárkózás és a halmozottan hátrányos területi és elérési helyzetek miatt is csak később várható, 

mint a 10 ezer főnél esetleg jóval alacsonyabb népességszámú, de kedvezőbb feltételekkel 

jellemezhető kisvárosok, nyugati határmenti falvak esetében, ahol sok esetben ez már ma is 

egyértelműen kimutatható és nyomozható. 

3.1.1.1. Sajátosságok a globális gazdaság közvetlen mutatórendszere alapján 

A globális gazdaság hatásai közül a legközvetlenebbekre irányuló szűkített vizsgálat értelmében 

(1.1., 1.3., 1.4. és 2.1. indikátorok; 17. ábra) Budaörs különül el úgy, hogy előnye behozhatatlan 

a tudás alapú és tudásintenzív, főleg külföldi érdekeltségű vállalkozások letelepítésében, a 

globális gazdaság integrálásában (önálló faktor-létrehozási képessége erősebb, mint Egernek 

volt). Ezt korábban már mások is jelezték az IKT szektorok vonatkozásában (Rechnitzer – Grosz 

– Csizmadia 2003). A komplex vizsgálat eredménye értelmében helyzetét azonban már 

nagymértékben rontja az egyéb aktivitások, társadalom- és városdinamizáló hatások hiánya. 

Tulajdonképpen egy rendkívül gyors, amerikai típusú városfejlődés zajlik Budaörsön, ahol a 

különféle ipari és kereskedelmi logisztikai területek, termelői és szolgáltatói szolgáltatói parkok 

a kedvező elérhetőség és egyéb adottságaik révén elvonzzák Budapestről a vállalkozások és 

munkaerő egy igen innovatív részét. Ugyanakkor a tradicionális városokra jellemző egyéb 

funkciók, városi javak, (köz)szolgáltatások kiépületlenek (ezek éppen Budapest közelsége miatt 

valószínűleg hosszabb távon is kiformálatlanok maradnak). Mindez a városszerkezetben és a 

városképben, de lakossága dinamizmusában is egyértelműen megmutatkozik. 

Budaörs globalizációs szintjét, globális gazdaságban betöltött egyedi hazai helyzetét és ebből 

adódó szerepköreit a közeljövőben csak Szombathelynek, Gödöllőnek, Szentendrének, 

Székesfehérvárnak és Egernek van esélye megközelíteni. Ez szintén az ő speciális helyzetükből 

adódik, egy részük ugyancsak Budapest, illetve a nyugati határszél közelségéből profitál, 

amelyet a nemzetközi vállalkozások, valamint a kultúra, a művészetek és a felsőoktatás erőteljes 

nemzetközi beágyazottsága, kapcsolatteremtési lehetőségei egészítenek ki. A közvetlen 
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hatásokat mérő mutatók eredménye szerint a globalizálódó városcsoport viszonylag homogén és 

kiterjedtebb, mint a szélesebb hatásokat figyelembe vevő elemzésben. Területi elrendeződésük 

tekintetében egy jóval erőteljesebb Budapest környéki koncentráció és Észak-dunántúli 

felülreprezentáltság rajzolódik ki (19. ábra). Elsősorban az itt elhelyezkedő kis- és középvárosok 

képesek a globális gazdaság adaptálására, szélesebb körű integrálására, amely felhívja a 

figyelmet a globális gazdaság egyértelmű, szűk területiségére, és az ebből adódó 

településhálózati egyenlőtlenségek növekedésére. 

17. ábra: a magyar kis- és középvárosok lehetséges csoportjai a globális gazdaság közvetlen hatásait mérő 
mutatók alapján 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A következő két, a globális gazdaság meghatározó jelenlétével jellemezhető városkategória 

viszont sokkal szűkebb, mint a komplex vizsgálatban. Ezek is egyértelműen dunántúli és 

Budapest környéki többségűek, és inkább kisvárosok, amelyek egyfajta belső globalizációs 

gyűrűt alkotnak. A Dunántúlon főként a Balaton és a nyugati határ távolabbi körzetében 

helyezkednek el, míg Budapestet a dunántúli oldalról a globális gazdaság befogadásában 

dinamikusabbak, az alföldi oldalról, pedig jellegében az ahhoz felzárkózni igyekvők övezik; ez 

utóbbiak a regionális nagyvárosok környezetében is jellemzők. Bennük a globális gazdasághoz 

kapcsolódó infrastruktúrák, folyamatok és gazdasági aktivitások kifejezetten támogatják a 

fejlődési folyamatokat és a pozitív irányú társadalmi-gazdasági átalakulást, amely a 

városversenyben elért sikerük záloga. 

E két és a globális gazdaságtól elzárkózó városok csoportja közé egy létszámában újfent jelentős 

(a komplex vizsgálat hasonló csoportjánál jóval szélesebb, több mint 50 tagú), a globális 
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gazdaságot egyelőre integrálni nehezen tudó, vagy nem akaró, stagnáló városhalmaz ékelődik. 

Földrajzi koncentrációjuk kettős: egyrészt a teljes Alföldet körberajzolják, másrészt a Dunántúl 

belső és külső perifériáin helyezkednek el. Különösebb dinamikát nem mutatnak a globális 

gazdasággal összefüggésben, de leszakadásuk, vagy elzárkózásuk sem jellemző, egyszerűen 

mozdulatlanok, mint, ahol képletesen megállt az idő, amelyek az innováció és a felzárkózás 

elemeit, infrastruktúráját csak igen nehezen képesek befogadni. E csoporthoz hasonlóan az 

elzárkózók tábora is némileg szélesebb, és többszörösen tagolt is, mint az összetett vizsgálatban. 

Soraik között sok a szakadás, amely a hátrányos helyzetek egymásra halmozódásából fakad. 

Általános fejlettségükben elmaradottnak tekinthetők, de a globális gazdaság megjelenése és 

hatásainak befogadása tekintetében is egyértelmű leszakadásuk. Az Alföld belső területein és 

Északon, Miskolc, Nyíregyháza és Debrecen körzetében, valamint Békés megyében 

csoportosulnak, míg a Dunántúlon csak Várpalota és Komló került e kategóriába. 

3.2. A globális gazdaság területi-települési hatásai a Közép-Dunántúlon 

A „Térségi kapcsolatok a Közép-dunántúli Régióban” című munkahelyi kutatás keretében 

önálló blokkban kérdőíves adatfelvételt készítettem a globális gazdaság települési befogadását és 

lokális hatásait vizsgálva. Azért folytatom az empíriák bemutatását ezzel, mert eredményei a 

régió egészére vonatkoztathatók, kutatási céljaim közül két fő kérdésre megadhatom a választ (1. 

és 3. cél), és a konkrét mintaterületek kiválasztásában is segített. A kutatás során a régió összes 

polgármesterének kiküldésre került kérdőív (405 db) egyik része a települések fejlődését 

befolyásoló folyamatokra, hatásokra kérdezett rá. Ezen belül adódott lehetőségem, hogy a 

globalizációs folyamatok, a globális gazdaság, illetve a nemzetközi cégek településfejlesztő 

hatásával kapcsolatos kérdéseimet feltegyem. A kiküldött kérdőívekből 111 db érkezett vissza, 

amely 27%-os visszaküldési arány (Fejér megye 33%, Komárom-Esztergom 29%, Veszprém 

24%). A reprezentáció szempontjából lényegesebb azonban, hogy a városok 2/3-a (24 város), 

míg a falvak ¼-e küldte vissza a kérdőívet, így a kérdőívvel ’lefedett’ régiós népességarány több 

mint kétszerese a településszám szerintinek. Összességében a régió lakosságának 60%-a 

véleményét képviselték közvetve a polgármesterek39. 

A globális gazdaság, illetve a transznacionalizáció hatásaival kapcsolatos kérdés arra kereste a 

választ, hogy milyen mértékben befolyásolja az adott település fejlődését a multinacionális cégek 

térségbeli letelepedése. Minden település polgármestere válaszolt a témában feltett kérdésre40, 

melyben tizenhárom lehetőséget lehetett megjelölni (5. táblázat). A befolyás erősségét – mint az 

                                                
39 A közvetettség relatív voltára utal, hogy feltételezem, hogy a polgármester a képviselőtestület, míg a képviselőtestület a település lakói, annak 
(területi) csoportjai véleményét képviseli. 
40 „Milyen mértékben befolyásolja az Ön településének fejlődését a multinacionális cégek térségbeli letelepedése az alábbi területeken? Kérem, 
értékelje 5 fokozatú skálán a befolyásolás erősségét, ahol a skála 1-es értéke a leggyengébb befolyást, az 5-ös a legerősebb befolyást jelenti! Ha 
az Önök térségében nincs multinacionális cég, a 8-as kóddal jelölje!” 
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iskolai osztályzatoknál – 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelni a továbbiakban, illetve az 

elején a ’nincs a térségben multinacionális cég’ lehetőséget is lehetett választani. 

5. táblázat: A globális gazdaság lehetséges hatásai a települések fejlődésére (a kérdőívben szereplő zárt kérdés 
válaszlehetőségei) 

A multinacionális cégek térségbeli letelepedése… 
1. új munkahelyeket hoz létre a település lakói számára. 
2. megnöveli a gazdasági hatalom koncentrációját. 
3. megváltoztatja a település gazdasági szerkezetét. 
4. elősegíti a település kis- és középvállalkozásai fejlődését. 
5. hozzájárul az életszínvonal javításához. 
6. segíti a település pénzügyi gazdálkodását. 
7. megnöveli a jövedelmi különbségeket a településen. 
8. megnöveli a település lakossága mobilitását. 
9. ellenérzéseket vált ki a település lakosságából. 
10. megváltoztatja a település korábbi fejlesztési elképzeléseit. 
11. új együttműködési formákat hoz létre a civil szerveződésekkel. 
12. erősíti más település(ek)el az együttműködést. 
13. gyengíti a település érdekérvényesítő képességét. 

Forrás: kérdőívek 

A polgármesterek közül a legtöbben azt gondolják, hogy a környéken letelepedett transz- és 

multinacionális vállalkozások mindenképpen hozzájárulnak településük és lakosaik 

életszínvonala javulásához, megnövelik mobilitásukat, erősítik a gazdasági hatalom 

koncentrációját, valamint megváltoztatják a gazdaság szerkezetét (84-78 válasz). Mindez 

azonban nem feltétlenül esik egybe az egyes globális gazdasági hatások erősségével. Ezzel 

szemben a legkevesebb településvezető gondolja, hogy a nemzetközi cégek közvetett hatására 

növekednének a jövedelmi különbségek a településükön, hogy ellenérzéseket váltanának ki 

lakosságukból, vagy segítenék településük pénzügyi gazdálkodását, illetve gyengítenék 

érdekérvényesítő képességét (72-74 válasz). A hatások kiválasztási sorrendje a régió egyes 

megyéi tekintetében is nagyjából hasonló: Veszprém megyében azonban a mobilitás növelése a 

legkiemelkedőbb, míg Komárom-Esztergom megyében nem a jövedelmi különbségek 

településen belüli növelése a legkevésbé jellemző hatás (18. ábra). 

18. ábra: A globális gazdaság különböző hatásait megjelölők arányának eltérései lehetőségenként, illetve 
megyénként a Közép-Dunántúlon (2004) 
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A ’nincs a térségben multinacionális cég’ választási lehetőség megjelölése jelentős területi 

eltérést hozott a régió megyéi, azok belső térségei, illetve településtípusai között. Az eredmények 

szerint a globális gazdaság hatásai Veszprém megye településeit érintik a legkevésbé (kevesebb, 

mint fele annyira, mint a másik két megyét), aztán Komárom-Esztergom megye következik, míg 

a polgármesterek szerint a globális gazdasági hatások a legtöbb vonatkozásában – de nem 

feltétlenül a legerősebb egyéni hatásokkal – Fejér megye településeit alakítják. Valamelyik 

hatást a tizenháromból hét esetben jelölték meg a legmagasabb arányban a fejér megyei 

válaszadók, míg további három esetén egyenlőség alakult ki a komárom-esztergom megyei, 

illetve fejér megyei válaszok arányában (18. ábra). 

Összességében a régióba telepedett transz- és multinacionális cégek a települések ¼-ének 

fejlődésére, illetve azok lakói számára nincsenek különösebb hatással (a városok 1/6-ára). Ennek 

oka, hogy a nemzetközi nagyvállalkozások területileg erősen koncentrált módon telepedtek le, 

mely gócoktól ezek a települések távolabb fekszenek. Főként kisebb falvakról van szó – de 

Balatonfüred, Zirc, Velence, Sárbogárd és Enying városa is köztük van –, amelyek leginkább 

Veszprém megyében helyezkednek el (több mint 70%-ban), a Bakony, a Balaton-felvidék, a 

Somló-vidék, a Vértes és Fejér megye déli térségeiben csoportosulnak. Ezek a kisebb térségek 

maradnak ki leginkább a globális gazdaság akár pozitív, akár negatív hatásaiból, a Közép-

Dunántúl többi térsége, települése viszont kevéssé tudja magát kivonni következményei alól. 

19. ábra: A globális gazdaság hatásai erősségének megítélése a Közép-Dunántúlon (2004) 
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Forrás: kérdőívek alapján saját szerkesztés (1, 2, 3…13 – a válaszlehetőség sorszáma az 5. táblázat alapján) 

A globális gazdaság hatásainak egymáshoz viszonyított erősségét kapott osztályzataik 

matematikai átlagolása adja (19. ábra). A települések fejlődésére a globális gazdaság hatásai 

közül a legerősebb befolyással mindenképpen az új munkahelyek teremtése van, még ha az nem 

is az adott településen valósul meg. Erőssége kiemelkedik (4,1) az őt követő életszínvonal-

növelő (3,5), a gazdasági hatalom-koncentrációs (3,2), a lakossági mobilitás-növelő, valamint a 

gazdasági szerkezet átalakító hatás közül is (3,1 – 3,1). Az új munkahelyeknek főleg közvetett 

hatásai vannak a településfejlődés tekintetében, hiszen általa a lakosság jövedelmi viszonyai és 



 73 

egyéb szokásai változnak meg, és pozitív hatásokkal főképp ezek bírnak. Településük 

szempontjából átlagosan a legkevésbé jelentős globális gazdasági hatásnak a civil szervezetekkel 

való új kapcsolatok kialakítását, a települések érdekérvényesítő képességének gyengítését (2,2 – 

2,2) és a lakosság ellenérzéseinek kiváltását (2,3) ítélték meg a polgármesterek. 

Az egyes hatások erősségének megyék közti különbségéből kitűnik, hogy a veszprém megyei 

osztályzatok rendre lefelé módosították a regionális átlagot, vagyis a globális gazdaság egyes 

hatásai nemcsak a legkevesebb vonatkozásban, hanem átlagosan a leggyengébben is itt 

érvényesülnek. Érdekes, hogy az előző eredményekkel összevetésben úgy tűnik, hogy a 

polgármesterek szerint Fejér megye településeit éri ugyan arányaiban a legtöbb globalizációs 

hatás, de azok településfejlesztési vonatkozásai elmaradnak a komárom-esztergom megyei 

településeket érintő hatásokéitól. A tizenhárom vizsgált globalizációs hatásból tíz Komárom-

Esztergom megye településeit és lakosságát formálja a legerősebben, de a további három esetben 

is egyenlő az osztályzatok átlaga a két megye települései relációjában. 

Az arányaiban a több és az erősebb globalizációs hatások a városok javára összegződnek falu-

város relációban. Ez azt jelzi, hogy a globális gazdasági hatások egyrészt szélesebb spektrumban, 

másrészt külön-külön önmagukban is jelentős formáló erővel leginkább Komárom-Esztergom 

megye városait érik. Köztük is kiemelten Komáromot (13 hatás vonatkozásában átlagos 

osztályzata: 3,8), Tatabányát (3,6), Tatát (3,5), Kisbért (3,2) és Esztergomot (2,8). Az egyes 

hatások különálló erősségi osztályzatainak átlagolásával felállított abszolút sorrendben e városok 

közé csupán néhány speciális helyzetben lévő település ékelődött be függetlenül attól, hogy 

melyik megyében helyezkedik el. Közös jellemzőjük, hogy olyan kisebb falvakról van szó, 

amelyek a nemzetközi cégek letelepedési centrumai közelében fekszenek. A globalizációs 

hatások lakosságuk szélesebb rétegeit érintik, és ezzel a transz- és multinacionális vállalatok 

fejlettségükre, fejlődési lehetőségeikre közvetlenül is jelentős hatással vannak (pl. 

Balatonszepezd, Kulcs, Ács, Seregélyes, Takácsi, Sárkeresztes, Kincsesbánya, Rácalmás). Az 

abszolút sorrendben a sereghajtók pedig legnagyobb valószínűséggel azok a települések, 

amelyek veszprém megyeiek és a globális gazdaság centrumaitól távolabb helyezkednek el, 

illetve közelítően hasonló elhelyezkedésűek, mint a kérdésre a ’nincs a térségben multinacionális 

cég’ választ adó települések (Veszprém megyében, pl. Hosztót, Paloznak, Bakonynána, Halimba, 

Bakonyoszlop; Fejérben, pl. Vál, Mátyásdomb, Zámoly, Pázmánd; Komárom-Esztergomban, pl. 

Bajna, Úny, Császár; Molnár 2004a, 2005). 

Fentiek alapján összegzésként elmondható, hogy a globalizáció, a globális gazdaság tipikus 

települési megjelenési formái a nemzetközi nagyvállalatok, amelyek többirányú hatással vannak 

környezetükre, tágabb térségükre. A rendszerváltozás után jelentős befektetési területté váltak a 
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Közép-dunántúli Régió bizonyos területei is, amelyek jelentős versenyelőnyöket tudnak nyújtani. 

Ezek a terek azonban koncentráltan jelennek meg a régióban, ott, ahol jelentősebb számban 

letelepedtek a nemzetközi cégek, így a közvetlenül a települések fejlődésére gyakorolt hatásaik is 

e területi koncentrációk szűkebb területén érvényesülnek. E hatások, és e terek együttes 

vizsgálata a következő képzettársításos eredményt hozza a régióban: 

1. Ha a Közép-Dunántúlon ’egy település minél inkább város, vagy nagyvároshoz közeli 

fekvésű’, akkor annál inkább több és annál erősebben érvényesülnek területén a globális 

gazdaság hatásai. A legerősebb globalizációs hatások azonban nem is a városok, hanem sokkal 

inkább a nagyvárosok környékén elhelyezkedő kisebb községek, falvak esetében mutathatók ki, 

ahol a település és a lakosság függőségi helyzete is jelentős. Ha ezek a globális gazdaság 

szempontjából preferált területeken fekvő városok környékén helyezkednek el, akkor a 

mennyiségi és az erősségi (minőségi) globalizációs folyamatok összegződnek, amelyet 

’szuperglobalizációs hatásnak’ is tekinthetünk. A mennyiségi és a minőségi hatáselemek 

azonban területileg egyelőre kettéágazni tűnnek a régióban, bár ez csak látszólagos. 

2. Ha a Közép-Dunántúlon ’egy település minél inkább fejér megyei’, akkor annál inkább nagy a 

valószínűsége, hogy többen azt fogják gondolni róla, hogy nem tudja kivonni magát a globális 

gazdaság hatásai alól, azok igen széles körűen befolyásolják fejlődését, és a globális gazdaság 

hatásai a lehető legtöbb települést elérik a megyében. Mindezt a globális gazdaság egyes 

településfejlesztő hatásainak erősségi vizsgálata már nem támasztotta alá. Ez a látszólagos 

ellentmondás azzal oldható fel, hogy ez a társítás leginkább a megyét kettészelő M7-es 

autópályától északnyugatra fekvő területek vonatkozásában igaz, de itt is főleg Székesfehérvár és 

Mór szűkebb térségére értelmezhető, míg a megye másik, és nagyobb fele tekintetében ennek az 

ellenkezője rajzolódik ki (kivéve még Dunaújváros és szűk körzete is manapság). A megye igen 

erősen kettéosztott: igaz, hogy összességében a globális gazdasági hatások a megye egész 

területe vonatkozásában sokrétűen, sokkal több településre, azonban fejlődésükre nem túlzottan 

erősen gyakorolnak nyomást. 

3. Ha a Közép-Dunántúlon ’egy település minél inkább komárom-esztergom megyei’, akkor 

annál inkább erősebben érvényesülnek a település fejlődésében a globális gazdasághoz köthető 

hatások. A Közép-Dunántúlon a globális gazdaság hatásai a legerőteljesebb településformálást a 

komárom-esztergom megyei városok és környékükön végzik, itt zajlik a helyi 

’szuperglobalizáció’. Ez erőteljesen a települések határainak feloldódását, egységbeforrását 

irányozza elő, ami a különböző típusú települési együttesek, agglomerációk, agglomerálódó 

térségek el- és kiterjedésében, valamint a falusi és a városi életmód különbségeinek 

enyhülésében nyilvánul meg. Ezt a globális gazdasághoz kötődő nemzetközi cégek hatásain 
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kívül más, de szintén a globalizációhoz köthető – ám területileg esetleg egységesebben 

jelentkező, akár mindenki esetében érvényesülő – hatások is erősítik (Molnár 2005). 

E lehetőségek egyszerre történő érvényesítésével megtaláljuk azokat a tereket, ahol a globális 

gazdaság hatásai a legsokrétűbben alakítják a települések fejlődését. Ezzel gyakorlatilag egy 

olyan téglalap alakú területet tudunk körberajzolni, amely sarkaiban Győr, Dunaújváros, 

Budapest és Esztergom helyezkedik el. Határvonalait Győrtől Esztergomig, illetve Budapestig a 

10-es (és 11-es) főút, onnan Dunaújvárosig a 6-os főút, majd Székesfehérvárig a 62-es és tovább 

Móron át Győrig a 81-es főút alkotja. Az M1-es és M7-es autópályák ezt a területet harántolják, 

amelyek mentén a legjelentősebb forgalmak zajlanak: gyakorlatilag a globális gazdaság 

vérkeringésének fő erei ezek, melyeken keresztül dinamizálja a magyar gazdaságot. A közrezárt 

terület a globális gazdaság hatásainak elsődleges célterülete, ahol a helyi, települési fejlődést a 

lehető legerőteljesebben alakítják a nagy nemzetközi társadalmi-gazdasági tendenciák (Molnár 

2005). Hasonlót jelez ENYEDI (2003) is a globális és lokális városhálózatok hazai tereivel, illetve 

az azok hatóköreiből kimaradó belső és külső perifériákkal kapcsolatban. A globális gazdaság 

közvetlenebb hatókörébe tartozó városhálózatokat azonban az egyes autópályák mentén 

továbbvezeti. A közvetlen területi összefüggés a legkiterjedtebb azonban a Győr-Dunaújváros-

Gödöllő-Vác-Esztergom-Győr közötti zónában (mintaterületeim zömét ezért is választottam 

innen: kérdőívet visszaküldő településeiket a 39/a – f. térképeken jelöltem meg; az OKTK 

kutatás kérdőíves adatfelvételének eredményét a 3.2.4. fejezet tartalmazza). 

3.2.1. A globális gazdasággal összefüggő fejlődési trendek 

3.2.1.1. Gazdasági szerkezet, foglalkoztatás 

A globális gazdasággal a legközvetlenebb kapcsolatba hozható társadalmi-gazdasági mutatók 

változásai jól jelzik Magyarország, a Közép-dunántúli Régió és a mintaterületek átalakulási 

tendenciáit a globalizációs folyamatok tükrében. Az elmúlt másfél évtized során a magyar 

gazdaságot gyökeres változások jellemezték. A korábbi gazdasági szerkezet átalakult, a külföldi 

tőkebefektetésekkel és a privatizációval nagy számban és sokféle formában alakultak 

magánvállalkozások. Bár az 1990-es évtized elején az átalakulással járó problémák 

következtében a gazdaság teljesítménye visszaesett, az évtized közepétől beindult konjunktúra az 

évtized végéig egyre erősödött, amely a globális gazdasági változások erőteljes hatását tükrözi. 

Akárcsak az, hogy a magyar gazdaság fejlődése az új évezredben is töretlen, jóllehet a 

kedvezőtlen világgazdasági hatások következtében a növekedés üteme lelassult. 

A gazdasági fejlődést legjobban a GDP alakulása tükrözi. Volumenindexe először 1994-ben 

múlta felül az előző év teljesítményét, összértékben azonban csak 1999-re haladta meg az 



 76 

évtized eleji értéket. 2001-től a kedvezőtlen világpiaci folyamatok következtében a korábbi 

dinamizmus azonban mérséklődött. A GDP folyó beszerzési áron 2003-ban 18,4 billió Ft volt: a 

Közép-Dunántúl ennek 10,2%-át adta. A régiós GDP-hez Fejér megye hozzájárulása a 

legnagyobb (39,4%; Komárom-Esztergom: 32,3%; Veszprém: 28,3%). A GDP egy főre jutó 

országos értéke meghaladta a 2 millió Ft-ot 2004-ben, míg 14 évvel korábban nem érte el a 250 

ezret sem. Ez alapján Közép-Magyarország foglalja el az első helyet a régiók rangsorában 

Nyugat- és Közép-Dunántúl előtt, a többi négy régió lemaradása jelentős. Az 1990-es évek első 

felében a gazdaságilag jobban teljesítő régiók fejlődése dinamikusabb volt, mint az eleve 

hátrányos helyzetűeké, így a területi egyenlőtlenségek nőttek. 2004-ben a legfejlettebb Közép- és 

a legfejletlenebb Észak-Magyarország között 2,5-szeres volt a különbség (1994-ben 2,1-szeres). 

Megyei szinten az országos átlagot Budapest mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom 

és Vas megye egy főre jutó GDP értéke haladja meg. Fejér megye 5,3, Veszprém megye 21,1 

százalékponttal alatta maradt (20. ábra). 

20. ábra: Az egy főre jutó GDP megyénként (ezer Ft, 2003) 

 
Forrás: KSH 

Fejér megye 1994-2002 között az egy főre jutó GDP alapján az 1-3. helyen állt a megyék 

rangsorában (2003-tól a 4. helyre került). Komárom-Esztergom megye helyzete folyamatosan 

javult: az 1994. évi 9. helyről 2001-re a 4., 2003-ra a 2. helyre került (Győr-Moson-Sopron után). 

Veszprém megye 1994-ben még a 10., 1995-ben a 8., 2001-től pedig a 7. E belső 

arányeltolódások mellett a régió folyamatosan őrzi harmadik helyét fejlettségben. Közép-

Magyarország és Nyugat-Dunántúl mindvégig átlag felett teljesít, a többi régió esetében az egy 

főre jutó GDP folyamatosan elmarad az országos átlagtól. A külföldi befektetések növekedése 

hatására közülük egyedül Közép-Dunántúl tudta hátrányát mérsékelni (21. ábra). 
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21. ábra: Egy főre jutó GDP az országos átlag százalékában (1994, 2003) 

 
Forrás: KSH 

A GDP gazdasági ágak szerinti összetétele területi összefüggésben azt mutatja, hogy minden 

régióban a szolgáltatások dominanciája érvényesül és az ipar aránya jelentős. A szolgáltató 

ágazatok a régiók közül Közép-Magyarországon képviselik a legmagasabb arányt (77%), de a 

Dél-Dunántúlon és az alföldi régiókban is meghaladja súlyuk a 60%-ot. Közép- és Nyugat-

Dunántúlon alacsony arányukat az ipar részaránya helyettesíti (40%). A Közép-dunántúli 

megyék mindegyikében jóval magasabb az ipar aránya az országosnál, Komárom-Esztergom 

megye esetében ez kétszeres (!). Az arányeltolódás azonban folyamatos a szolgáltatások 

irányába (6. táblázat): öt évvel ezelőtt még 45% volt GDP részesedésük (országosan 62%). 

6. táblázat: A bruttó hozzáadott érték megoszlása (%, 2003) 

 
Forrás: KSH 

A foglalkoztatottság 1997-ig jelentősen csökkent Magyarországon, azóta egy kisebb 2004-es 

visszaeséssel enyhén emelkedik (22. ábra). A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása Közép-

Magyarországon, valamint Közép- és Nyugat-Dunántúlon meghaladja az 55%-ot, a többi 

régióban elmarad az 51%-os országos átlagtól. Ezek a különbségek hosszabb idő alatt alakultak 

ki, de jelentős változások történtek 1990 óta is, részben a globális gazdaság terjedésének 

hatására. Átalakult például a foglalkoztatás szerkezete, amely régiónként is különböző. Az ipar 

és a szolgáltatások által alkalmazottak aránya növekedett, a mezőgazdaságban dolgozóké 

csökkent. 2004-ben a munkavállalók több mint 60%-a a szolgáltatásokban, mintegy ¼-e az 

iparban dolgozott. Közép- és Nyugat-Dunántúlon az országos átlagnál nagyobb az iparban 

foglalkoztatottak hányada, meghaladja az 1/3-ot. 
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22. ábra: A foglalkoztatottak száma és a munkanélküliségi ráta (1990-2004) 

 
Forrás: KSH 

A vállalati felszámolások és átalakulások miatt a munkanélküliség igen magas arányt ért el az 

1990-es évek elején. A munkanélküliségi ráta 1990-ben 1,3%-ot tett ki, 1993-ban érte el csúcsát 

11,9%-kal (24. ábra). 2004 végén 6,3%-ot regisztráltak, amely 2,6 százalékponttal volt 

alacsonyabb az EU átlagnál: csatlakozásunk óta a ráta mintegy 1,5 százalékponttal növekedett. A 

foglalkoztatottság változásával párhuzamosan jelentős területi különbségek alakultak ki a 

munkanélküliség terén is. Az ország déli és keleti régióiban a munkanélküliségi ráta 2-4 

százalékponttal meghaladja a Dunántúl északi és nyugati részein, valamint a Közép-

Magyarországon mért értékeket. 

3.2.1.2. Vállalkozási környezet, külföldi tőke, beruházások 

2004 végén 872 ezer vállalkozás működött Magyarországon, 1000 lakosra átlagosan 85 jut. 

1990-től Közép-Magyarországon legnagyobb a sűrűségük, Nyugat-Dunántúl az elmúlt évtized 

közepén került a 2. helyre, Közép-Dunántúlon az arányszám folyamatosan javult, a Dél-

Dunántúlon és -Alföldön romlott. A társas vállalkozások túlnyomó része mikro-vállalkozás 

(92%), a 250 főnél nagyobb létszámúak száma nem éri el az ezret. Ezek zöme (38%) Közép-

magyarországon, 14 és 13%-uk a Nyugat- és a Közép-Dunántúlon folytatja tevékenységét. 

A globális gazdaság a külföldi tőkebefektetések révén fejti ki a legjelentősebb szerepet a magyar 

gazdaság szerkezete átalakításában. A külföldi tőkeállomány 2005 végén meghaladta a 15 billió 

Ft-ot. 2003-ban közel 26.800 külföldi érdekeltségű vállalkozást tartottak nyilván, mintegy 10 

ezer Mrd Ft saját tőkével, 87%-os külföldi részesedéssel. Tevékenységük jelzi a globális 

gazdaság jelentőségét: a külföldi érdekeltségű vállalkozások a teljes vállalati kör nettó árbevétele 

45, bruttó hozzáadott értéke 43%-át állítják elő. Arányuk a beruházásokból mintegy négytizedes, 

az alkalmazásban állók ¼-ét foglalkoztatják. Számuk Közép-Magyarországon kiemelkedő, 

elsősorban Budapest központi szerepéből adódóan. A külföldi tőke aránya a Nyugat- és Közép-

Dunántúlon, valamint az Észak-Alföldön kimagasló, meghaladja a 90%-ot (7. táblázat). 
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7. táblázat: A külföldi érdekeltségű vállalkozások jellemzői régiónként (1993, 1995, 2003) 

 
Forrás: KSH 

A 10 ezer lakosra jutó külföldi érdekeltségű vállalkozások száma átlagosan 27, ezen belül 

Közép-Magyarországon kiemelkedő (58), melyet Nyugat-Dunántúl követ átlag közeli értékkel. 

Az Észak-Alföldön és a Közép-Dunántúlon ez 16-17, míg az ország többi régiójában ennél jóval 

alacsonyabb a külföldi tőke jelenléte (23. ábra). A korábbi évek nagymértékű közvetlen 

működőtőke beáramlását követően megfigyelhető a Közép-Dunántúlon is az a tendencia, hogy a 

külföldi vállalatok a megtermelt jövedelmük jelentős hányadát újra befektetik, és újabb külföldi 

működőtőke-beruházásokat is gerjesztenek azáltal, hogy a megtelepedett vállalatok egyes 

beszállítói is üzemeket hoznak létre. Mindez amellett, hogy jótékony hatással van a beruházások 

alakulására, a hazai beszállítói kör kiszélesítése révén a külföldi tulajdonú vállalatok 

integrációját is segíti a régióban. Az egy vállalkozásra jutó külföldi befektetés nagysága a 

Közép-Dunántúlon az országos átlag másfélszerese. 

23. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalkozások 10 ezer lakosra jutó száma régiónként (2003) 

 
Forrás: KSH 

A globális gazdasággal összefüggésben a magyar gazdaság fejlődését nagymértékben segíti a 

külföldi működő tőke beruházása. A beruházások volumene 1992-ig rendre elmaradt az egy 

évvel korábbiaktól, ezt követően azonban – 1995 kivételével – folyamatosan növekedett. 2004-

ben 4 billió Ft értékű fejlesztés valósult meg (mintegy 1,6-szerese az 1990. évinek). A legtöbb 

befektetés az iparban, valamint az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások területén 

realizálódott 1990 óta. A befektetések növekedési üteme a kereskedelemben a legmagasabb (2,7-

szeres, építőipar 2,3-, feldolgozóipar 2,1-szeres). A beruházások fele Közép-Magyarországon 
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valósult meg, 1/8-a Közép-Dunántúlon, legkisebb hányada (5,8%) Dél-Dunántúlon (24. ábra). A 

nemzetgazdaság beruházásaiban jelentős területi változások következtek be az 1970-1980-as 

években (Perczel 1984), míg az elmúlt 15 évben főként Közép-Magyarország és Közép-

Dunántúl aránya emelkedett meg a többi régió rovására. 

24. ábra: A beruházások megoszlása régiónként (1990 és 2004) 

 
Forrás: KSH 

Összefügg az ipari dominanciával, hogy Közép- és Nyugat-Dunántúlon, valamint Észak-

Magyarországon a beruházások közül a gépberuházások hányada kiemelkedő az építményekkel 

szemben. Jelentős nemzetközi gazdasági irányultságot jelez, hogy a beszerzések mintegy fele 

származott importból, de arányuk Nyugat- és Közép-Dunántúlon közel 70, illetve több mint 

60%. Szintén az erős ipari bázisokra utal, hogy az ipari beruházások aránya Közép- és Nyugat-

Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon magasabb az átlagnál. Az ipar és egyáltalán a 

gazdaság versenyképességében jelentős szerepe van az infrastrukturális ellátottságnak és az 

elérésnek is, amely nagymértékben javult 1990 óta. Fontosságukat igazolja, hogy a 

vállalkozássűrűség, a külföldi tőke jelenléte, valamint a foglalkoztatottság a kedvezőbb elérésű 

és infrastruktúrájú régiókban, közte a Közép-Dunántúlon a legmagasabb (8. táblázat). 

8. táblázat: A főbb infrastrukturális és elérési jellemzők régiónként (2003) 

 
Forrás: KSH 

A beruházásokon belül az elkövetkező években az infrastrukturális beruházások továbbra is 

jelentős szerepet játszanak, valamint számos PPP program keretében magvalósuló fejlesztés 

segíti a vasút, az oktatás és az egészségügy modernizációját. Az intenzív autópálya-építéseknek 

köszönhetően újabb külföldi nagyberuházások valósulnak meg a régióban is (Hankook, 

Bridgestone, Suzuki, stb.). Országos szinten a legjelentősebbeket a 25. ábra mutatja: közülük a 
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Közép-Dunántúlra esik összértékben a beruházások 62%-a (!), amely egyértelműen rávilágít a 

globális gazdaság regionális fontosságára, és tovább erősíti a lokális gazdaságok kapcsolódását. 

A régió hat kiemelt fejlesztésből ráadásul négy a mintaterületeken valósul meg (Tatabánya, 

Székesfehérvár és Dunaújváros) mintegy 220 Mrd Ft értékben. 

25. ábra: Az épülő autópályák mentén megvalósuló külföldi beruházások (2003-2010) 

 
Forrás: MAKP 2005, p. 9. 

A mintaterületek jelentősebb külföldi, illetve a beszállítói tevékenységük miatt kiemelkedő hazai 

termelő vállalkozásait ágazati koncentrációnként a 9. táblázatban foglaltam össze, amely jelzi az 

egyes térségek részben eltérő specializációját, iparágaik sorrendiségét is (Székesfehérvár – 

elektronika, műanyagipar, gépgyártás, könnyű- és élelmiszeripar, egyéb ipar; Tatabánya – 

gépgyártás, elektronika, műanyagipar, Veszprém – gépgyártás, könnyű- és élelmiszeripar, egyéb 

ipar; Dunaújváros – egyéb ipar). Közülük a külföldi tulajdonúak több mint 5400 főt 

foglalkoztatnak Tatabányán és ennél jóval többet (mintegy 10 ezret) Székesfehérváron. A két 

esetben, de Dunaújvárosban, Veszprémben és Oroszlányban is a városban foglalkoztatottak 

nagyjából 1/5-e – 1/6-a jelentős külföldi érdekeltségű termelő ipari vállalkozásoknál dolgozik. 



 82 

9. táblázat: A mintaterületek jelentős nemzetközi cégei és kiemelkedő hazai beszállítói 
 Székesfehérvár Veszprém Tatabánya Dunaújváros Tata Oroszlány 
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Denso 
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VT Metal 
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Haribo 
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Bakony-Gaszt 
Balaton Bútor 
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Alcoa 
Plural Servicepod 
Jüllich Glas Holding 
Korona 
Arév 
Nimbusz 
NK 
Tűzállótechnika 
 

Bramac 
Lasselsberger Knauf 
Alcoa 
Veszprémi Nyomda 
Herendi Porcelánmanufaktúra 
Bakonyi Ipari Kerámia 
Ipari-Balaton 
Nicolor 

Axel-Springer 
Worldmark 
Raflatac 
Rilling 
VÉRT 
Materiál 
Szerip 
Műfémért 

DUNAFERR csoport 
Hankook 
DWA Voest Alpine 
Meiser Ferroste 
EMA-Power 
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Neusidler 
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Forrás: saját adatgyűjtés 
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3.2.1.3. Az ’átlagos nemzetközi cég’ helyi termelése – Esettanulmány 

Mélyinterjús és kérdőíves tapasztalatok alapján a mintaterületek ’átlagos nemzetközi cégére’ jellemző, hogy egy 

globális cégcsoport része, amely több országban is jelen van (sokszor Magyarországon belül is több telephelyen). 

Szerződéses gyártó, amely bérgyártásban gyárt az ún. eredeti termékgyártó transznacionális cégek számára (főleg 

elektronika és járműipar). Alapvetően vámszabadterületi, vagy forrásszerepű vállalat, ahol az alacsony termelési 

költségek a legfontosabbak. Jellemzője lehet, hogy az üzemcsarnokokat, az infrastruktúrát és a munkaerő egy részét 

bérli (Székesfehérváron, pl. a Videoton cégcsoporttól), míg a technológiát ő biztosítja. Így egyszerre több transz- és 

multinacionális céggel is futnak közös gyártási projektek, akik ugyan helyileg nincsenek itt, csak maximum néhány 

fős képviseletük (pl. Samsung, Motorola, IBM, HP, Akai, Kenwood, Cisco, Alcatel, 3Com, Microsoft, Sony-

Ericsson, Fujitsu-Siemens, stb.). Gyakorlatilag a legnagyobb márkáknak bedolgozva megrendelésre nagyszériás 

tömegtermelési szolgáltatásokat vállal a mintaterületek helyi nemzetközi cégeinek zöme. Ez bizonyos termékek 

esetén erősen szezonfüggő (pl. szórakoztató-elektronika), míg mások esetén kevésbé (pl. számítástechnika, 

telekommunikáció, jármű-alkatrészek). A márkák megmondják, hogy mit gyártson, folyamatleírást is adnak, 

pontosan körülírják az igényeket, míg maguk zömében csak terveznek, fejlesztenek, készterméket terjesztenek, stb. 

A mintaterületeken csak némelyek szállnak be közös tervezésbe, kísérleti fejlesztésbe (pl. Denso, SCI, ALCOA). 

E szerződéses gyártók abban versenyeznek egymással, hogy nagy gyártókapacitásokat építenek ki, és sokszor 

találkozni azzal, hogy nagy befektetéssel megépül egy gyár, de sokáig nem telik meg technológiával, emberekkel. 

Mert nem előre lekötött, megrendelt termékeket visznek gyártásba, hanem mivel a termékek egyes iparágakban igen 

gyorsan változnak, fejlődnek, ezért a megrendelő az utolsó pillanatig kivár, ingadozik a beszállítók között, akik 

közül a nyertes csak akkor kezdi meg a termelést, ha a szerződést megkötötték. Az előkészített, szabad 

gyártókapacitásoknak a megrendelő csalogatásában van szerepe, aki a nagy csarnokokat, sorozatgyártási 

kapacitásokat – még ha kihasználatlanok is – látva könnyebben dönt. Tetszik neki, mert látja, hogy a termelés 

azonnal beindítható, mint egy még csak tervasztalon lévő üzem esetében. Rengeteg ilyen cég érkezett a régióba és 

azon belül a mintaterületekre, ahol már csak egyre összetettebb szolgáltatásokkal lehet a versenyt megnyerni. 

A jellemző stratégia szerint a mintaterületre az 1990-es évek eleje-közepén egy közeli nyugati országból érkezett az 

’átlagos külföldi vállalat’ (ahol Kelet-közép-európai térségi központja van, pl. Ausztria), az ottani gyár 

mechanizmusainak adaptációjával. Azóta az anyavállalat világ más pontjain található gyárainak tudása is megjelent 

helyben a zömében zöldmezős beruházással ipari parkba telepedett cégnél (van rá példa, de nem szívesen vásárol 

meg régi gyártelepet). Az első lépésnél a jelenlegi telephely mellett saját szempontjai szerint megvizsgálta több 

környező ország és hazai város ajánlatát is, hogy miben lehetséges az együttműködés. A kiválasztásnál össze kellett 

vetni adottságaikat, fekvésüket, logisztikai rendszereiket, a fuvarozás fejlettségét, a humán infrastruktúra 

színvonalát. Az összegyűjtött információkat a közeli nyugati ország fővárosában értékelte a cég európai vezetősége 

(a senior managerek szerint a humán infrastruktúra az egyik legfontosabb: a szabad munkaerő és a többszintű képzés 

lehetősége, legalább főiskolával, ezen túl a repülőtér és az autópálya közelsége, amely a partnerek, a megrendelők 

számára is meghatározók, illetve a megfelelő előkészített terület, de a városvezetés hozzáállása is döntő). 

A mintaterületek ’átlagos nemzetközi cége’ egyfajta óvatos, de a folyamatos közelítés módszerével terjeszkedett 

tovább keleti irányba, elsőként talán Kelet-Magyarországra, de aztán Szlovákia, Románia és Ukrajna felé is. Még 

mindig a közeli nyugati ország egyik gyárából koordinálják a magyarországi gyára(ka)t és a továbbiakat is kelet 

felé; jó a lehetősége azonban e feladat magyarországi, először dunántúli, mintaterületi (majd keletebbi) átvételének. 

Aki előbb határozta el, hogy Kelet-Magyarországra lép, az specifikus előnyökhöz jutott egy nehéz folyamat révén, 
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mely során elérési, infrastrukturális és egyéb hátráltató tényezőket kellett legyőznie (pl. ipari hagyományok hiánya, 

nyugati betanítás, merőben új képzési és oktatási rendszer kialakítása, stb.). Munkaerő szempontjából ma már a 

’soron’ is vannak akár felsőfokú végzettségű dolgozói is (ha vállalja), de a 8 általános a minimum, amit a betanított 

munkásoktól elvár. A dolgozók mintegy 1/3-a a mintaterület központjából jár be dolgozni, 20 km-en belülről, 

valamint 20 és 30 km-en belülről az ¼-¼-e, míg 30 és 40 km-es körzetből az alkalmazottak mintegy 1/6-a, azon 

túlról kb. 3%-a ingázik naponta. A dolgozók átlagos életkora fiatalos, 35 év körül alakul, a fő nemi arányt az iparág 

határozza meg, amelyet a nagytérségi elhelyezkedés is befolyásol. 

3.2.2. A globális gazdaság hatása a mintaterületek lokális gazdaságára 

Közép-Dunántúl földrajzi fekvéséből eredően és társadalmi-gazdasági kapcsolatai irányultsága 

révén az európai gazdasági tér része. Ugyanakkor városai közül egy sem tekinthető európai 

léptékben központi szerepkörűnek (csak speciális, pl. egyes ágazati vállalkozói, vagy kulturális 

terekben). Gazdasági fejlettsége EU-átlag alatti (GDP-je annak 55%-a vásárlóerő-paritáson), de a 

GDP változásának dinamikája kiemelkedő. A régió a szlovák szomszédaival nagyságrendileg 

hasonló fejlettségű, a csatlakozást követően azonban jelentősen megnőtt a határon átnyúló 

társadalmi-gazdasági és intézményi kapcsolatok intenzitása is. Mindezek hatására elsősorban a 

régió északi, határ menti területe dinamizálódott az elmúlt két-három évben. 

2005. elején a CEBR (Centre for Economics and Business Research) londoni kutatóintézet 

megvizsgálta az Európai Unió régióit a növekedési kilátások szempontjából. A tanulmány ezt – 

melyet a Financial Times is bemutatott – négy szempont szerint értékelte: 

� GDP növekedése 2000-2006 között, 

� munkaerő-állomány képzettsége (közép- és felsőfokú iskolai végzettségűek aránya), 

� a régió piacmérete, 

� az EU források felszívó képessége 2002-2006 között, és várhatóan 2007-2013 között. 

A Közép-Dunántúli Régió elsősorban gazdasági növekedési rátája, képzett munkaereje és az EU 

források magas abszorpciós képessége miatt került a negyedik helyre a 223 európai régió közül 

(1. Prága, 2. Közép-Magyarország, 3. Pozsony). 

Társadalmi-gazdasági mutatói alapján a Közép-Dunántúl az ország harmadik legfejlettebb 

területe. Gazdaságában az iparnak kiemelkedő szerepe van: a bruttó hozzáadott értékben a régiók 

közül itt képviseli a legnagyobb hányadot, régiók közti megoszlása eléri a közép-magyarországi 

arányt (24%). Ipara fejlődését a gépipar növekedése indukálja, főleg a közúti járműgyártás, a 

híradástechnikai ipar és az elektronika, ahol meghatározók a nemzetközi vállalkozások. Az ipar 

közép-dunántúli jelentőségét mutatja az is, hogy az egy lakosra jutó termelési érték itt a 

legmagasabb, valamint az országos ipari export legnagyobb hányadát az ebben a régióban 

működő vállalkozások teljesítik. Az 1000 lakosra jutó magas ipari vállalkozásszám szintén 

gazdasági jelentőségére utal. A vállalkozások letelepedését a legtöbb ipari park (29) itt ösztönzi, 
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de számos inkubátorházzal, a kezdő vállalkozások fejlődését segítő szervezettel, tevékenységgel 

is rendelkezik. A beruházások értéke átlag feletti, a befektetések legnagyobb hányada az iparba 

áramlik. Mindezt segítik a régió kedvező infrastrukturális ellátottsága, akárcsak kiemelkedő 

turisztikai adottságai, mint a gazdasági szolgáltatások egyik jellemző szegmense. 

A mintaterületek, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Dunaújváros, Tata és Oroszlány a régió 

stabil gazdasági alapokkal rendelkező várostérségei közé tartoznak. Gazdaságuk erejét jól 

mutatja, hogy szinte minden gazdaságstatisztikai összehasonlításban kiemelkedők 

teljesítményeik. Vezető szerepe Székesfehérvárnak, mint lehetséges régióközpontnak van, 

amelyet többek között népesség- és gazdasági tevékenység-koncentráló ereje, innovációs 

potenciálja és gazdaságfejlődési kilátásai támasztanak alá, kiegészítve a térségi lakosság és a 

helyi politikai, szakmai és gazdasági elit támogató összefogásával (Szirmai et al 2004a). 

Veszprém, mint versenyképességi fejlesztési társpólus, Tatabánya, mint funkcionális társközpont 

kedvezően egészíti ki oktatási, kutatás-fejlesztési, kulturális, idegenforgalmi, gazdaságszervezési 

és intézményi szolgáltatási oldalról a régióközponti adottságokat, a regionális hatókörű 

funkciókat. Ezek alapján a Közép-Dunántúl a hálózatos területi-funkcionális együttműködés 

lehetőségének kedvező kihasználására jó példa. A régió magterületéhez a legerősebb alközponti 

funkciókkal Dunaújváros kapcsolódik a logisztika, innováció és gazdaságszervezés terén. A 

„nagyvárosi tetraéderhez” számos altengely mentén jelentős közép- és kisváros-térségi 

társadalmi-gazdasági koncentrációk és turisztikai, természeti vonzásközpontok kapcsolódnak (pl. 

Ajka, Pápa, Esztergom, Komárom, Mór, Balatonpart, Velencei-tó-Vértes térség, 26. ábra). 

26. ábra: A Közép-Dunántúl térszerkezete 

 
Forrás: KDROP 2007-13 

A mintaterületek várostérségeinek globális gazdasággal kapcsolatos társadalmi-gazdasági 

potenciálja olyan statisztikai mutatók mentén számszerűsíthető, amelyek jelzik terjedését. 
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Vállalkozói és lakossági (önkormányzati) oldalról alátámasztják ezt a vállalkozói és lakossági 

jövedelmek, a foglalkoztatás és a munkanélküliség, egyes tartós fogyasztási cikkek birtoklása, az 

önkormányzati adóbevételek, a vállalkozások hozzáadott értéke, a vállalkozói értékesítés, 

jövedelmezőség, a vállalkozások külföldi tulajdoni arányai, a külföldiek idelátogatásai, stb. 

A vállalkozások bruttó hozzáadott értéke egy lakosra átlagosan 302.500 Ft volt a régióban, 2003-

ban, míg a tatabányai kistérségben 503 és Tatabányán 529 ezer Ft (27. ábra). A többi 

mintaterületen (zárójelben a városi adatok): oroszlányi kistérség – 457 ezer Ft (176), 

székesfehérvári kistérség – 334 ezer (494), dunaújvárosi kistérség – 294 ezer (492), veszprémi 

kistérség – 281 ezer (339) és tatai kistérség – 197 ezer Ft (120). Mindez főképp Tatabánya, 

Oroszlány és Székesfehérvár térsége gazdasági adottságait emeli ki, ahol a globális gazdaságnak 

komoly szerepe van a bruttó hozzáadott érték előállításában. Jelentős az eltérés a városok és 

kistérségeik vonatkozásában, amely a gazdasági tevékenység városi koncentrációját mutatja 

(kivéve Tatabánya és Oroszlány térsége: előbbiben nem jelentős az eltérés, utóbbiban nem a 

városi beruházások a kiemelkedők: ld. VÉRT Rt., Bokod). 

A globális gazdasággal való kapcsolat felértékelődését hozhatja a mintaterületeken működő 

vállalkozások lakossági aránya, illetve a vállalkozásból származó jövedelem növekedése. 

Részben alátámasztják ezt az országos és régiós arányoknál is legtöbbször kedvezőbb 

mintaterületi mutatók (28. ábra). A régióban 8 működő vállalkozás jut 100 lakosra, Veszprém 

körzetében már (zárójelben a városi adatok) 11 (13), főleg a Balaton közelségéből adódóan. 

Székesfehérvár, Tatabánya és Tata térségében 10 (13, 10, 12) a gazdaság, az idegenforgalom 

fejlettsége következtében. Dunaújváros agglomerációjában és Oroszlány körzetében az átlagnál 

valamivel kevesebb, 7 (9, 7), amely a vállalkozói kedv korlátaira utal, mivel jelentős (részben 

állami) nagyvállalatok uralják a gazdasági tevékenységeket és a foglalkoztatást. 

27. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 
kistérségenként (Ft, 2003) 

 
• 22.997 – 80.632 • 82.500 – 118.298 118.866 – 

173.881 • 175.634 – 316.671 • 327.726 – 4.369.522 
Forrás: TEIR 

28. ábra: Száz lakosra jutó működő vállalkozások 
száma kistérségenként (db, 2003) 

 
• 3,4 – 4,7 • 4,8 – 5,6  5,7 – 6,7 • 6,7 – 8,4 • 8,5 – 

14,8 

Forrás: TEIR 



Fontos mutató a globális és a helyi gazdaság kapcsolata szempontjából a vállalkozói jövedelmek 

lakossági aránya, illetve annak változása is. Mindkettő kiemelkedő a mintaterületeken (29. ábra), 

főként Székesfehérvár, Veszprém és Tata kistérségében, de Tatabánya és Dunaújváros térsége 

esetében is, míg Oroszlánynál átlag körüli. A növekedés arányaiban – felfelé történő 

kategóriaváltás – Pápa, Zirc, Dorog, Bicske és Várpalota körzete esetében volt jelentősebb 1993-

2003 között. 

29. ábra: Egy lakosra jutó vállalkozásból származó jövedelem kistérségenként (Ft, 1993, 2003) 

  

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

A globális gazdaság terjedését talán legjobban a működő vállalkozások külföldi tulajdoni 

hányada jelzi, mely tekintetben egyértelmű a mintaterületek elsősége a régióban (30. ábra). A 

külföldi működő tőke a versenyképes, a nagy vállalkozásszámot regisztráló, valamint a 

tőkeigényes, csúcstechnológiát feltételező ágazatokba és városokba áramlott leginkább, ahol új 

gyártási kultúrák, termékek meghonosítását, és a korábbi kapacitások modernizálását 

eredményezte. A külföldi tulajdoni hányad aránya (jegyzett tőkére vetítve) meghaladja például 

Tatabányán a 66%-ot, Székesfehérváron a 63%-ot, Veszprémben mintegy 40%, Dunaújvárosban 

26%, Tatán 22%, Oroszlányban 6%. A régióban a városok közül Esztergomban, Móron, 

Ercsiben és Komáromban a legjelentősebb (96 – 86%), és egy-egy jelentős beruházás miatt 

további néhány településen kiemelkedő 90%-ot meghaladóan (pl. Lábatlan, Nemesvámos, Porva, 

Szabadhídvég, Döbrönte, Doba, Ukk). 
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30. ábra: A működő vállalkozások külföldi tulajdoni hányada településenként (%, 2003) 

 
• 1 – 17% • 18 – 33% • 34 – 50% 51 – 67% • 68 – 83% • 84 – 100% 

Forrás: TEIR 

A vállalkozói részvétel és jövedelmezőség mellett a lakosság foglalkoztatási és jövedelmi 

helyzete, valamint az önkormányzatok adóbevételei is jól mutatják a globális gazdaságból 

származó hasznokat. Az adófizetők, közte a magasabb jövedelműek lakossági aránya, valamint a 

jövedelemadó és az alapját képező jövedelem nagysága a mintaterületeken és azok városaiban 

magasabb az országos, a regionális, az adott megyei, illetve kistérségi átlagokhoz mérten. A 

jövedelemadót fizetők kiemelkedő aránya – és azon belül is a jobb jövedelműek magas aránya – 

jelzi, hogy viszonylag kedvező a mintaterületek társadalmi szerkezete (alacsony 

munkanélküliség, kevesebb inaktív, illetve mezőgazdasági idénymunkás), kevesebben szorulnak 

szociálpolitikai ellátásokra, és/vagy a szürke és fekete gazdaságban kevesebben szerezik 

megélhetésük kiegészítő forrásait (31-32. ábra). 

31. ábra: A magasabb jövedelmű adófizetők (> 2 M 
Ft/év) aránya kistérségenként (%, 2002) 

 
• 0-5% • 5-7%  7-9% • 9-11%; • 11-20%. 

Forrás: TEIR 

32. ábra: Az egy lakosra jutó SZJA kistérségenként 
(ezer Ft, 2002) 

 
• 24-39 • 39-54  54-69 • 69-84 • 84-162. 

Forrás: TEIR 
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A jövedelmek növekedési üteme is átlag feletti az elmúlt éveket tekintve, kiemelten is a 

tatabányai térségben (33. ábra). E kedvező tendenciák nagyobbrészt a globális gazdaság által 

teremtett új munkahelyekkel és a tőkeberuházások egyéb kedvező hatásaival magyarázhatók. 

33. ábra: Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem kistérségenként (Ft, 1993, 2003) 

  

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

A jövedelmeket nagy részben meghatározó foglalkoztatási és munkanélküliségi mutatók az 

átlagnál szintén kedvezőbben alakultak a globális gazdaság vezérelte területi és települési 

fejlődés hatására. A foglalkoztatottak száma átlag alatti ütemben csökkent az 1990-es évek eleje 

óta a régió megyéiben (kivéve Veszprém megyét), sőt Komárom-Esztergom megyében igen 

dinamikus növekedés indult meg a 2000-es évek elejétől, amikortól a tatabányai, komáromi, 

esztergomi és oroszlányi külföldi gyártókapacitások felfutottak (10. táblázat). Párhuzamosan a 

többi mintaterületen folyamatosan csökkent a foglalkoztatás, kiemelkedően is Székesfehérváron 

és Dunaújvárosban: előbbiben részben az IBM és más cégek kivonulása, utóbbiban részben a 

Dunaferr és kapcsolat vállalkozásai létszámleépítései miatt. 

10. táblázat: A foglalkoztatottak száma a mintaterületeken (1992, 1995, 2001, 2005) 

Foglalkoztatottak száma (fő, 15-74 évesek, szeptember hónap) 1992 1995 2001 2005 
Fejér megye 183739 161532 178982 179423 
Komárom-Esztergom megye 130835 121437 123354 133815 
Veszprém megye 168307 158354 161983 151570 

– Székesfehérvári kistérség – – 70865 61150 
– Tatabányai kistérség – – 34393 37501 
– Veszprémi kistérség – – 36355 33743 
– Dunaújvárosi kistérség – – 47326 37306 
– Tatai kistérség – – 13688 14754 
– Oroszlányi kistérség – – 11866 12842 

Forrás: ÁFSZ 

A munkanélküliség ezzel párhuzamosan szintén változékony képet mutatott az elmúlt években. 

Alapvető csökkenő tendenciája Veszprém megye nyugati térségében és Dél-Fejér megyében 

nem volt csak jellemző (34. ábra). A munkanélküliségi helyzet az 1990-es évek végétől 
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erőteljesen oldódott Komárom-Esztergom megye kistérségeiben, főleg Tatabánya, Tata és 

Oroszlány körzetében, és tovább a Duna mentén. 

34. ábra: A regisztrált munkanélküliek 1000 lakosra jutó száma (1998, 2004) 

  

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

A globális gazdaság teremtette kedvező feltételeket több más társadalmi mutató átlagosnál 

kedvező változása is jól visszajelzi a mintaterületeken. A dinamikusan javuló lakossági 

jövedelmi helyzetet jól tükrözi például a gépkocsi- és a telefonállomány alakulása, de jelzi a 

vándorlási arányok pozitív fordulata és a külföldiek nagyobb arányú megjelenése is. Az 1990-

2004 közti átlagos vándorlási különbözet szerint például egyértelműen felértékelődött a régió 

északi és Balaton környéki térsége (10. ábra), és mindössze egy-egy rurális és átalakulóban lévő 

gazdaságú kistérség helyzete alakult kedvezőtlenül (kisbéri, ajkai, zirci). 

A külföldiek számának növekedése is összefüggésben van a globális gazdaság terjedésével, 

részben a munkavállalással kapcsolatos vendégszám és vendégéjszakák számának növekedése, 

valamint az ebből is következő külföldi turizmus, külföldi kapcsolatok, látogatások élénkülése 

következtében. Ez egyértelműen érzékelhető például Bicske térségében (Spar magyarországi 

központja), Esztergom, Várpalota és Kisbér körzetében, ugyanakkor negatív tendenciák is 

jellemzők (főleg munkásszállások, panziók bezárása miatt) például Oroszlány, Dunaújváros, 

Ajka, Pápa és Sümeg esetében (35. ábra). 



 91 

35. ábra: Külföldi vendégek 10 ezer lakosra jutó száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő, 1994, 2004) 

  

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

A lakosság jövedelmi helyzetének a globális gazdaság közvetett hatására történő javulását jelzi 

például a személygépkocsik és a telefonfővonalak számának növekedése, amelyet a magasabb 

foglalkoztatásból következő kedvezőbb általános bérszínvonal is alakít. Az 1000 lakosra jutó 

személygépkocsik számának alakulásában a Dunántúl dinamikus: kiemelkedik a növekedésben a 

Közép-Dunántúlon Mór, Bicske, Oroszlány és Tata térsége (36. ábra). 

36. ábra: Személygépkocsik 1000 lakosra jutó száma kistérségenként (db, 1994, 2004) 

  

Forrás. KSH alapján saját szerkesztés 

A telefonellátottság változása többszörösen kapcsolatban áll a globális gazdaság, a globális 

hálózatok terjedésével. A lakossági jövedelmek növekedése révén az átlagnál kisebb mértékű az 

előfizetői lemondások száma (legújabban), és az Internet (főleg a szélessávú kapcsolatok) adta 

lehetőségek felgyorsítják a kommunikációt, az információáramlást és csökkenti az idő és a tér 

korlátozó hatását, melyeknek a globalizálódás szempontjából is döntő szerepük van. Ezen a téren 

erősödött az egész régió helyzete, de kiemelten is Gárdony, Bicske, Kisbér, Sárbogárd és térsége, 

valamint Veszprém megye kistérségei (37. ábra). 
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37. ábra: Távbeszélő fővonalak száma 1000 lakosra kistérségenként (db, 1994, 2004) 

  

Forrás. KSH alapján saját szerkesztés 

Számottevő változás következett be a globális gazdaság hatására az önkormányzatok 

helyi adóbevételei terén, főleg az iparűzési adóbevételek jelentős növekedése miatt. E 

téren a mintaterületek és főleg központi városaik egységesen kedvező helyzetbe 

kerültek (38. ábra): különösen is Székesfehérvár (48 ezer Ft/kistérségi lakos), 

Veszprém (37), Tatabánya és Dunaújváros (25), de Tata és Oroszlány kistérsége 

bevételei (17) is számottevőek (regionális átlag 23 ezer Ft/fő). Kiemelkedik továbbá 

Komárom (43 ezer), Mór (40), Esztergom (33), Várpalota és a Balaton partjának négy 

kistérsége is. A városok közül az iparűzési adó megszűnése a legjobban 

Székesfehérvárt (70 ezer Ft/lakos), Mórt (59), Veszprémet (46) és Herendet (43) érinti 

a régióból, de számos jelentős ipari települést még kedvezőtlenebb helyzetbe hoz (pl. 

Pusztavám, Lábatlan, Almásfüzitő, Nagyigmánd, Gyermely, Balinka, stb.). 

38. ábra: Egy lakosra jutó helyi adók összesen kistérségenként (Ft, 2002) 

 
• 2030 – 5000 • 5000 – 10000  10000 – 15000 • 15000 – 20000 • 20000 – 58250. 

Forrás: TEIR 

3.2.2.1. A helyi átalakulások globalizációs jellemzői 

Röviden jelzem a mintaterületek társadalmi-gazdasági átalakulásának tendenciáit a 

rendszerváltozás óta, köztük kiemelt figyelemmel a globális gazdaság hatásaira. 
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Székesfehérvár és térsége 

Székesfehérvár (102 ezer fő) és térsége (39/a. ábra) egyértelműen a globalizációval 

összefüggő mechanizmusokra alapozta fejlődési pályáját, amely alapvetően 

mennyiségi és csak részben hozott minőségi növekedést a rendszerváltozás után. A 

város sikeresen kihasználva gazdaságfejlesztési és befektetés-ösztönzési lehetőségeit, 

hagyományosan szakképzett munkaerejét, valamint kedvező térségi elhelyezkedését 

és logisztikai kapcsolatait Budapest és agglomerációja, a nyugati határmente és Győr 

térsége után a legnagyobb külföldi befektetői területté vált. A befektetett külföldi tőke 

nagysága meghaladja a 2,2 milliárd eurót, relatív nagysága pedig mintegy hétszerese 

az országos átlagénak. E fejlesztéseknek is köszönhetően az 1993-ban 30% körüli 

munkanélküliségi ráta az évtized végétől 4-5%-os értéken stabilizálódott. Az igazi 

húzó erőt a feldolgozóipar adja (egyedülállóan hat ipari parkban koncentrálva): ennek 

is köszönhetően a város gazdasági teljesítménye mintegy 1500 Mrd Ft. Mindehhez 

kapcsolódott az infrastruktúra fejlődése, a felsőoktatási kapacitások jelentős bővülése, 

illetve a mozgósítható települési fejlesztési források növekedése is. 

39/a. ábra: Székesfehérvár és kistérsége

 

Forrás: saját szerkesztés 

A minőségi fejlődés paramétereit tekintve azonban nem jött létre a lakosság szélesebb 

rétegeinek jóléte Székesfehérváron, csak korlátozottan került sor a környezetvédelem, 

a térségi és városi társadalmi és kulturális élet fejlődésére, a kapcsolódó 

infrastrukturális és intézményi feltételek javulására. A minőségi változások hiányát 

Kistérségi központ elérési ideje* 
Csór 13 perc 37 mp 
Füle 20 perc 9 mp 
Iszkaszentgyörgy 12 perc 12 mp 
Jenő 21 perc 4 mp 
Kőszárhegy 13 perc 9 mp 
Lovasberény 20 perc 28 mp 
Moha 12 perc 47 mp 
Nádasdladány 19 perc 43 mp 
Pátka 16 perc 50 mp 
Polgárdi 15 perc 50 mp 
Sárkeresztes 10 perc 40 mp 
Sárkeszi 14 perc 30 mp 
Sárszentmihály 11 perc 6 mp 
Szabadbattyán 10 perc 4 mp 
Úrhida 10 perc 41 mp 
Vereb 22 perc 10 mp 
Zámoly 15 perc 57 mp 

* Gépkocsival: az országos közúthálózaton és 
a belterületeken a KRESZ által meghatározott 
általános sebességkorlátozásokkal számolva. 
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igazolja az is, hogy a felsőfokú képzési kínálat bővülése évek óta nem igazodik a 

munkaerő kereslethez, vagyis – elsősorban közgazdasági területen – jelentős 

túlképzés tapasztalható. Ennek ellenére több területen érzékelhetők pozitív irányú 

minőségi változások, ilyen például a munkaképes korúak arányának növekedése, 

illetve a működő vállalkozások tevékenységének ágazati megoszlás-változása. 

Az 1990-es évek végén az extenzív jellegű gazdaságbővülés egy konszolidációs 

periódussal zárult a gazdaságban és az önkormányzatnál egyaránt. A korábbi 

gazdaságfejlesztési stratégia nyomán időlegesen átengedett önkormányzati bevételi 

források – elsősorban a globális gazdaság szereplői által befizetet adók – a 2000-es 

évektől megjelentek a városi költségvetésben, ugyanis a beruházási, munkáltatói, és 

egyéb gazdaságösztönzési kedvezmények részben lejártak. Ezek ma már kellő alapot 

nyújtanak az elhúzódott városi beruházások, építkezések, infrastrukturális és szociális 

programok beindításához, de egyéb támogatási formák kialakításához is. 

A nemzetközi cégek időközben kialakult fluktuációja mellett megkezdődött az átállás 

az innováció-orientált gazdasági fejlődésre. Kitapintható az átmenet a minőségi 

paramétereket, a társadalmi igényeket, valamint az együttműködés területi és virtuális 

hálózatait is jobban szem előtt tartó, fenntartható város- és térségpolitika felé (Molnár 

2003, 2004a-d, 2005, Molnár – Szépvölgyi 2005). 

Tatabánya és térsége 

Tatabánya (71 ezer fő) és környéke (39/b. ábra) szintén a globális gazdaság 

képviselőinek letelepítésére alapozó gazdaságfejlesztési stratégia alkalmazásának és 

sikerének egyik kiemelkedő jelentőségű hazai példája. A társadalmi-gazdasági 

átalakulással járó transzformációs válság következtében kialakult mély recesszió 

jellemezte a város és környékét az 1980-as évek végétől az 1990-es évtized közepéig. 

A város korábbi iparszerkezete rendkívül gyorsan szétesett a bányászat, a kohászat és 

az egyéb energiaigényes ágazatok látványos leépülésével (pl. cementgyártás, 

építőanyag-ipar), miközben a térségben csaknem 20 ezer munkahely szűnt meg41. A 

                                                
41 Az ipar már nagyon korán fejlődésnek indult a tágabb térségben a bőségesen fellelhető nyersanyagok révén (barnakőszén, 
homok, bentonit, mészkő, márga), de nagyon fontos népesség- és ipari tevékenység-koncentráló hatása volt a tiszta felszín alatti 
vizeknek, a langyos forrásoknak és a gazdagon előforduló egyéb természeti erőforrásoknak is (erdők, jó minőségű földek, tavak). 
A térség korai iparosodását a XIX. század végén egymás után nyíló nagyüzemi szénbányák (1896 Tatabánya, 1938 Oroszlány) és 
a rájuk telepített erőműi blokkok (Tatabánya 1898 és 1934, Oroszlány 1963) alapozták meg. Később beindult a brikett- és karbid-
gyártás és gyorsan fejlődött a gépipar is. A bauxit felfedezésével igazán a XX. század közepére alakult ki a térség markáns 
nehézipari jellege: Tatabánya esetében ez szénbányászatot, brikettgyártást, energia- és hőtermelést, cementgyártást, építőanyag-
ipart, gépgyártást, műszeripart, alumíniumkohászatot és elektronikát jelentett. 
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külföldi nagybefektetők az 1990-es évek közepéig el is kerülték a várost, de a kisebb 

cégek (30-150 főt foglalkoztatva) már akkor megjelentek. 

Tatabányán megalapozott központi előkészítő és tervezett fejlesztő munka indult be 

az önkormányzat közreműködésével, mely eredményeként a gazdaság talpra állt, és 

több pillérre váltott. Az eredmények azonban különböző – részben kormányzati, 

részben helyi – okok miatt például Székesfehérvárhoz viszonyítva csak megkésve 

jelentkeztek. Az időbeli eltolódás legfőképp a központi elvonások hirtelen 

megnövekedése miatt bekövetkező átmeneti önkormányzati likviditási problémákra 

vezethető vissza. Erre az önkormányzat a hatékonyság emelésével válaszolt, növelte 

saját bevételi forrásait, javított vagyongazdálkodásán, csökkentette az alkalmazást a 

közszférában, racionalizálta ingatlanhasznosítását és beszerzéseit, módosította 

részesedéseit különböző cégekben és átgondolta befektetéseit, beruházásait. A 

racionalizálás jelentős hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással párosult, amely 

zömében az elindult infrastruktúra-fejlesztések befejezését szolgálta az évtized első 

harmadában, más részüket azonban már működési célokra kellett felvenni, ami 

szintén a fejlesztések komoly késleltető tényezőjévé vált. 

39/b. ábra: Tatabánya és kistérsége 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Tatabánya fejlődését nehezítette a gazdaság nehézipari irányultsága. A 

szerkezetátalakítás legfőbb szempontja szerint olyan üzemeket kellett letelepíteni, 

amelyek megváltoztatják ezt. Ezért a zöldmezős beruházások számára megfelelő 

területet alakítottak ki 1996-tól kezdődően, mellyel párhuzamosan a város iránti 

látszólagos érdektelenség is megtört. Ennek eredménye, hogy 2003-ig Tatabányára 

mintegy 0,5 millió euró működőtőke áramlott. Általa a gépjárműalkatrész-gyártás, az 

elektronika, a különböző – főleg gépipari, csomagolóanyag-ipari, vegyipari, 

Kistérségi központ elérési ideje* 
Gyermely   20  perc   58  mp 
Héreg   14  perc   56  mp 
Környe   8  perc   29  mp 
Szárliget   12  perc     
Szomor   22  perc   50  mp 
Tarján   12  perc   8  mp 
Várgesztes   15  perc   55  mp 
Vértessomló   11  perc   54  mp 
Vértesszőlős   4  perc   6  mp 
 
* Gépkocsival: az országos 
közúthálózaton és a belterületeken a 
KRESZ által meghatározott általános 
sebességkorlátozásokkal számolva. 
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környezetvédelmi – berendezések gyártása és a logisztika lett a település 

gazdaságának fő profilja, tehát a gazdasági szerkezet átalakítása sikeresen megtörtént 

(Szirmai et al. 2002a, 2002b, Szirmai et al. 2003, Molnár – Szépvölgyi 2005). 

Veszprém és térsége 

Veszprém (61 ezer fő) hosszú évszázadok fejlődése révén formálódott az Észak-

Dunántúl egyik legdinamikusabban fejlődő, kulturálisan kiemelkedően gazdag térségi 

központjává (39/c. ábra). Gazdasági és tőkevonzási szempontból ugyan nem 

versenytársa a térség népesebb és kedvezőbb elérési viszonyokkal rendelkező 

városainak, de kereskedelmi, oktatási, kutatás-fejlesztési, idegenforgalmi és kulturális 

adottságai révén karakteres pozíciót épített ki. Funkciói továbbfejlesztéséhez szüksége 

volt nagytérségi kapcsolatai javítására a közlekedési hálózat (M8, vasúti villamosítás, 

reptérfejlesztés, Balaton parti tehermentesítő út), a gazdasági-pénzügyi és a szellemi 

együttműködések terén. Előzőek és önálló egyeteme, akadémiai bizottsága, jelentős 

K+F kapacitásai és magas szellemi potenciálja egyedi gazdasági tényezővé teszi, a 

Közép-Dunántúl fejlesztési társpólusává. 

39/c. ábra: Veszprém és kistérsége 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A gazdaság átalakulása a korábbi ipari bázis tevékenységi, szervezeti és tulajdonosi 

váltásával járt együtt, a foglalkoztatottak számának drasztikus csökkenésével (majd 

annak enyhülésével: jelenleg 3% körüli a munkanélküliség a városban), folyamatos 

ágazati átrendeződésével és aktivitása csökkenésével. Mindemellett a gazdasági 

szereplők körének, szerkezetének és tevékenységének kibővülésével is és az 

Kistérségi központ elérési ideje* 
Bánd   13  perc   32  mp 
Barnag   19  perc   11  mp 
Hajmáskér   7  perc   9  mp 
Hárskút   16  perc   21  mp 
Herend   15  perc   18  mp 
Hidegkút   15  perc   41  mp 
Királyszentistván   6  perc   51  mp 
Márkó   10  perc   53  mp 
Mencshely   23  perc   32  mp 
Nagyvázsony   20  perc   20  mp 
Nemesvámos   9  perc   33  mp 
Papkeszi   12  perc   42  mp 
Pula   22  perc   26  mp 
Sóly   6  perc   60  mp 
Szentgál   17  perc   28  mp 
Tótvázsony   14  perc   52  mp 
Veszprémfajsz   9  perc   52  mp 
Vilonya   8  perc   20  mp 
Vöröstó   20  perc   52  mp 

* Gépkocsival: az országos 
közúthálózaton és a belterületeken a 
KRESZ által meghatározott általános 
sebességkorlátozásokkal számolva. 
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infrastruktúra fejlődésével42. A leépült ipari, építőipari bázisok helyén számos esetben 

más termelő vállalkozások jelentek meg, miközben dinamikusan terjedtek a 

szolgáltatások (dolgozói aránya 1990-hez képest 2001-re 63%-ról 69%-ra módosult). 

A külföldi beruházások aránya azonban viszonylag mérsékelt maradt más térségbeli 

városokhoz mérten, de a megyén belül mégis jelentős – mintegy négyszeres – a 

megyeszékhely koncentrációja (a 780 megyei közül minden 7. külföldi vállalkozás 

székhelye van a városban, és a külföldi jegyzett tőke 55%-a). A külföldi befektetések 

a szállítás és a távközlés terén kiemelkedők, az ipar egyes ágai (elektronika, 

autóalkatrész-gyártás) és a kereskedelem terén is jelentős (Continental Teves, Valeo, 

Bramac, LB-Knauf, Balluf, Slider, Audio), míg a környező településeken elenyésző 

(<3%). Az ipari tevékenység a város két ipari parkjára (Bakonyi IP, Videoton IP) és 

egy jelentős iparterületére koncentrál (Északi Iparterület). 

Átrendeződés jellemző a városi társadalomra is. A népesség költözésének igényeire a 

város a szerepkörök mennyiségi és minőségi bővítésével reagált, de hatása a városi tér 

kiterjedésében követhető nyomon a leglátványosabban (a településegyüttes népessége 

3,1%-kal nőtt 1990 óta: ez átlag 28%-os környékbeli lakosságnövekedést és 1,6%-os 

városi népességfogyást takar). A kiköltözések több mint 2200 fővel csökkentették a 

város népességét, melyből főleg Hajmáskér, Szentkirályszabadja és Nemesvámos 

vette ki a részét (népességszámuk 1990 óta 50, 25, 14%-al nőtt). Ma már a környék 70 

településéről több mint 12 ezer dolgozó és 7 ezer diák jár be naponta a városba (a 25-

27 ezer Veszprémben foglalkoztatott kb. 20%-a ingázó). E változások a városi és 

térségi intézmények megújításával és racionalizálásával is együtt jártak, melyet a 

városvezetés jól menedzselt. Miközben a térség lakóinak jövedelmei átlagot 

meghaladóan növekedtek (a településegyüttes egy adófizetője 40, míg a városé 50%-

al nagyobb SZJA-t fizetett 2002-ben, mint a megyei átlag; Berta et al. 2003). 

A város és térségében az átalakulás okozta nehézségeken sikerült úrrá lenni, de a 

fejlődés az 1990-es évek végére átmenetileg mégis megrekedt. A városvezetők a helyi 

adottságokra építve és az országos konjunktúrát kihasználva azonban sikerrel tették a 

települést még vonzóbbá a befektetők, a helyi lakosok, a tanulók és egyéb városba 

látogatók szemében. Ehhez befektető- és vállalkozásbarát politikát dolgoztak ki, ahol 

kiemelt fontosságot kapott az egyetem integrálása a város életébe és az 
                                                
42 1996-hoz képest több mint 40%-al nőtt a működő vállalkozások száma Veszprémben, míg a megye más városaiban 15%-kal, a 
megyében 10%-kal. A vállalkozási aktivitás 30%-kal haladja meg a városban a megyei átlagot. A 250 főnél többet foglalkoztató 
41 nagyvállalat közül 12 Veszprémben és további egynek a közvetlen szomszédságában van a székhelye. Infrastruktúra 
tekintetében a villany, a víz, a gáz 100%-ban, a szennyvíz több mint 95%-osan kiépített. 
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idegenforgalom támogatása. Ezen túl lépések történtek a város menedzselése, 

marketingje és programjai javítására, valamint a városi tőkeképzés szervezeti és 

pénzügyi rendszerének kidolgozására. Továbbá vállalkozás- és foglalkoztatás-

ösztönző preferenciák alkalmazására, a térinformatikai rendszer továbbfejlesztésére és 

egy ingatlan értékkataszter működtetésére. Előrelépés történt a helyi lakáspolitikában 

és a konformérzetet növelése terén is: pl. kínálatbővítés a kultúra és a sport területén, 

helyi kommunikációs politika. Továbbá városfejlesztési akcióterületek kijelölésére 

került sor teljes körű alkalmassá tétellel (Veszprém… 2000, 2002, Veszprém MJV… 

2003). Részben ezek hatására is Veszprémet versenyképes és polgárosult városnak 

tartják lakói, ahol kiemelkedő a vásárlóerő (a 22 megyei jogú város közül a 

harmadik), ahol a lakosság aránylag elégedett a szolgáltatásokkal, amelyet szeretnek, 

és kiköltözés révén nem hagynának el (Marelyn Kiss – Dénes 2005). 

Dunaújváros és térsége 

Az 1990-es évtized elején Dunaújváros (52 ezer fő) és térsége (39/d. ábra) 

gazdaságának átalakításához is két út tűnt járhatónak: vagy a KKV-k támogatásával a 

helyi fejlesztések erősítése, vagy a külföldi működőtőke bevonására alapozott 

gazdaságélénkítés. Utóbbi sokáig kevéssé volt sikeres Dunaújvárosban, de eleinte a 

helyi gazdaság és a város vezetői sem igazán ezt preferálták. Ellenérvet jelentett az is, 

hogy egyes külföldi cégek a környezet állapota miatt nem telepedtek be a városba (pl. 

a Stollwerck élelmiszeripari technológiájának nem volt megfelelően tiszta a levegő). 

Ennél közgazdaságilag sokkal meghatározóbb azonban, hogy a vasmű viszonylag 

magas bérszínvonalat tudott biztosítani a környék dolgozói számára. Ezeket a béreket 

az újonnan betelepülők nem fizették volna meg, hiszen megtelepedésüknél az egyik 

elsődleges szempont éppen az olcsó munkaerő. Az egyéb magyarországi, illetve 

térségbeli településeken, pedig nem kellett hasonló konkurenciával szembenézniük. 

Másrészről Dunaújváros fogadókészségével is akadtak nehézségek, ugyanis 

zöldmezős beruházások befogadására alkalmas, vagy gyorsan kialakítható területet 

sem jelöltek ki (nem volt megfelelően bővíthető terület). Ennek ellenére érkezett 

külföldi működőtőke, de a hasonló adottságú vagy nagyságú városokhoz képest jóval 

szerényebb mértékű maradt. A befektetői területek szűkös volta gátló tényezővé is 

vált az 1990-es évek végére, 2000-es évek elejére, mivel az új Duna-híd és a 
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csatlakozó utak reményt keltő hatásai miatt felgyorsultak a külföldi tőkebefektetési 

igények. Ezt a Dunaferr átalakítása és 2004-es privatizációja is támogatta. 

39/d. ábra: Dunaújváros és kistérsége 

Forrás: saját szerkesztés 

Mélyinterjús vizsgálataimból az is kiderült, hogy maga a városvezetés is ambivalens 

volt még az 1990-es évtized elején. A kisvállalkozásokat szerették volna leginkább 

preferálni, azonban tartottak attól is, hogy megszakad a vasművel az évtizedes jó 

kapcsolat. Részben ennek is tulajdonítható, hogy többszörös hatalmi villongás zajlott 

le a város és a nagyvállalat között (Dunaújváros jelentős részesedésre tudott szert 

tenni). Közben a Dunaferr szervezeti korszerűsítést hajtott végre és holding jellegű 

konszernné alakult át a termelő és szolgáltató tevékenységek önálló gazdasági 

társaságokba szervezésével. Nyereségérdekeltségű gazdálkodásával az 1990-es 

évtized közepére nagyjából feloldotta a korábbi válságot, ami új, mobilizálható 

energiákat hívott életre – közvetlen értékesítési hálózat (illetve külpiaci szervezetek) 

kialakítása, jól működő logisztikai rendszer – a jugoszláviai krízisek következményei 

ellenére is (Csongor 1998). A világ 2002 végén induló vas- és acélipari konjunktúrája 

nagymértékben hozzájárult eredményességéhez, és ukrán és svájci tőke bevonásával 

történő sikeres privatizációjához 2004-ben (Donbass-Duferco konzorcium). 

Ezzel párhuzamosan, a város- és térségpolitikában is jelentős változások következetek 

be: a Dunaferr, az önkormányzat, valamint a térségi és társadalmi aktorok között 

hallgatólagos konszenzus alakult ki. Egyértelművé vált, hogy a városnak továbbra is 

létfontosságú a nagyvállalat, hogy a település ’leválása’ korlátokba ütközik, és hogy 

továbbra is együtt érdemes valami mást és újat tenni a közös, sikeresebb jövő 

érdekében. A város és a térség vezetése és társadalma, valamint a Dunaferr közös 

Kistérségi központ elérési ideje* 
Baracs 13 perc 13 mp 
Daruszentmiklós 24 perc 20 mp 
Előszállás 24 perc 34 mp 
Kisapostag 14 perc 3 mp 
Mezőfalva 16 perc 35 mp 
Nagykarácsony 22 perc 20 mp 
Nagyvenyim 10 perc 20 mp 
Rácalmás 7 perc 27 mp 

* Gépkocsival: az országos közúthálózaton és 
a belterületeken a KRESZ által meghatározott 
általános sebességkorlátozásokkal számolva. 
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érdekeinek megtalálása, a párbeszéd elősegítése és a fejlesztési elképzelések 

összehangolása céljával alakult meg 1995-ben a HÍD Dunaújváros és Környéke 

Egyesület, amely országosan is egyedülállóan kiemelkedővé és példaértékűvé vált a 

civil szektor, az önkormányzat és a magánszféra összefogása tekintetében. A 

következő évek közös lobbytevékenységével elérték, hogy 2006-ra itt épüljön új híd a 

Dunán, valamint az azon átvezető közúti folyosó (M8-M4) bekerüljön a transzeurópai 

hálózatok sorába. Ez igen jelentős logisztikai funkciók tervezését indította meg, amely 

sok egyéb fejlesztéssel egészült ki: pl. térségi hulladékgazdálkodás, holtágak 

rehabilitációja, gazdasági, egészségügyi, humán erőforrás és turisztikai fejlesztések, 

kistérségi kutatások és hálózati rendszerek támogatása, stb. (Szirmai – Molnár 2002). 

A város jelenleg mind a dunaújvárosi kistérség, mind a Közép-dunántúli Régió 

esetébe peremi elhelyezkedésű, de egyszerre négy régió találkozásánál, a Duna 

mentén és Budapest közelségében fekszik. Ez utóbbiak kimondottan kedvező 

helyzetet teremtenek számára: az új híd, a kiépítendő M8 és az autópályává 

fejlesztendő M6 funkciói és kapcsolatrendszerei interregionális kiterjesztési 

lehetőségét adja (Kiss et al 2004). Egyértelmű, hogy a város és térsége innovációs és 

társadalmi-gazdasági közvetítő, kapu szerepre tör, aminek betöltése eddig a Duna 

átjárhatatlansága miatt volt korlátozott. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet játszik 

a központi hatalom, a nagyvállalatok és a különböző elitcsoportok érdeke. A 

városfejlesztési döntésekre a legerősebb befolyással korábban is a gazdasági, majd a 

politikai és legvégén az önkormányzati elit bírt. Emellett volt szocialista városként 

komoly probléma, társadalmi feszültség halmozódott fel a rehabilitáció, az elavult 

lakások felújítása terén. Az interjúk is felvetettek számos egyéb olyan új társadalmi 

problémát, amelyek a civil szervezetek hatékonyabb tevékenységével jobban 

enyhíthetők lehetnek. Ezek főként meghatározott társadalmi és demográfiai csoportok 

– elsősorban fiatalok, idősek, nők – szociális nehézségeinek kezelését jelentik. 

Tata és térsége 

Tata város (24 ezer fő) és térsége (39/e. ábra) is része – Oroszlány és térségével 

együtt – a Tatabánya környékén kialakult ipari koncentrációnak, de funkciói, 

hagyományai és idegenforgalmi vonzereje miatt más, üdülési-rekreációs és 

kiköltözési szerepekkel vesz benne részt. Az igen vastag környékbeli (kaolinos) 

agyagréteg már igen korán a tégla- és cserépgyártás alapjává vált, valamint a 

bőrgyártás, a húsipar és a textilipar vált meghatározóvá az 1980-as évek végéig. A 
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rendszerváltozás és a gazdasági krízis után kiváltképp a hűtőberendezések gyártása 

erősödött meg (pl. Güntner-Tata, Helkama-Forste, Mirelta: ipari park), de talpra állt 

az építőanyag-ipar hagyományos, mégis folyamatosan korszerűsíthető szegmense, az 

épületcserép-gyártás is, valamint a vegyipar és a szállítmányozás emelhető ki. A város 

és környéke azonban még ma is az ipari befektetők hiányával küzd. 

39/e. ábra: Tata és kistérsége 

 
 
 
 
 
 
 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A megvalósuló beruházások ugyanis elsősorban a tercier szektort, az idegenforgalmat 

és a kereskedelmet érintik érthető módon, mivel Tata történelmi, műemlékekben 

bővelkedő kisváros, és nem mellesleg a vizek városa. Az empirikus adatokból kiderült 

azonban, hogy a városi miliő a helyi politika vezető szereplőinek programját tekintve 

inkább a Tatabánya fejlődését követő stratégiára (a külföldi befektetésekre alapozott 

foglalkoztatás és növekedés) váltott át az utóbbi években, mintsem a korábbi, a saját 

múlthoz, a lokális történelemhez való viszonyt ’konvertálható tőkének’ tekintő 

érdekköröknek engedett volna. A kedvező adottságok – tavak, kiemelt természeti 

övezet, kertségek, melegvízforrások, sportolásra és turizmusra alkalmas 

városkörnyék, idegenforgalmi vonzerővel rendelkező barokk városközpont – az 1990-

es évtized végére fokozatosan háttérbe kerültek, és a globalizációs nyomás, illetve az 

Európai Uniós szívóhatás indokával Tata is – ugyan lassan és gyengén, de – 

csatlakozott a másodlagos feldolgozó, beszállító ágazatok programjaihoz. 

Tőkehiányos gazdasága azonban nem maradhatott független a megyei, térségi 

funkcióktól és erőviszonyoktól sem. A ’nyugdíjas- és iskolaváros’ jelleg turisztikai 

törekvésekkel is kiegészült, azonban önkormányzati tulajdonban és hatáskörben 

egyetlen olyan érték sincs, amely ezen az úton engedné erőteljesebb szerephez jutni a 

várost (sem a tavak, a kastély, a vár, a kórház, az edzőtábor, a turizmus lehetséges 

objektumai). A megfelelő fejlesztési források sem igazán állnak rendelkezésre, hogy 

Kistéségi központ elérési ideje* 
Baj   3  perc   23  mp 
Dunaalmás   8  perc   51  mp 
Dunaszentmiklós   9  perc   53  mp 
Kocs   9  perc   39  mp 
Naszály   8  perc   47  mp 
Neszmély   12  perc   18  mp 
Szomód   5  perc   56  mp 
Tardos   10  perc   35  mp 

* Gépkocsival: az országos közúthálózaton és 
a belterületeken a KRESZ által meghatározott 
általános sebességkorlátozásokkal számolva. 
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turisztikai és idegenforgalmi céljait kivitelezhesse a város, melynek 2003-2006 közti 

gazdasági programja is meglehetős általánosságokban kívánja csak az idegenforgalmi 

vonzerőt növelni. Tata inkább törekszik a környező falvakkal harmóniában élni, mint 

a térben talán legközelebbi Tatabányával, amelynek szinte lakó- és üdülővárosaként 

egzisztál (Tata… 2003, Szirmai et al. 2002a, 2003, 2005). 

Oroszlány és térsége 

Oroszlány Komárom-Esztergom megye negyedik legnagyobb városa (20 ezer fő): 

térségével együtt (39/f. ábra) szintén a szénbányászatnak és a ráépülő 

energiatermelésnek köszönheti – akárcsak Tatabánya és környéke – monostruktúrás 

fejlődését (a környéken korábban megtalált kőszenet csak az 1960-as évektől kezdték 

fokozatosan kiaknázni). Ez kisebb bőr- és cipőipari, illetve finommechanikai 

ágazatokkal is kiegészült még a rendszerváltozás előtt. 

39/f. ábra: Oroszlány és kistérsége 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A bányászat és a hozzá csatlakozó ágazatok termelésének leépülése azonban elhúzódó 

társadalmi-gazdasági válságot okozott a városban és térségében. Az országos 

energiakoncepció körüli változások is hosszú éveken át bizonytalanságban tartották 

(és tartják ma is) a települést, mivel fennáll(t) az erőmű bezárásának veszélye. Hatása 

mintegy 40%-ra emelné a munkanélküliséget a térségben, hiszen a városban élő 

munkaképes korúak közel fele az erőmű-bánya integráció alkalmazottja (VÉRT Rt). 

A veszély talán mára elhárult: a 2002-ben kezdődött retrofit program keretében 2003 

végére füstgáz-kéntelenítővel látták el az erőművet, hogy kibocsátási szintje 

megfeleljen az európai és a Kiotóban vállalt nemzetközi normáknak (legalább is SO2 

tekintetében). Ez a privatizációval párosulva – amely többszöri próbálkozás után 

egyelőre bizonytalan kimenetelű – hosszabb távon is biztosíthatja a társaság jövőjét (a 

Kistérségi központ elérési ideje 
Bokod   4 perc 59 mp 
Dad   8 perc 35 mp 
Kecskéd   5 perc 47 mp 
Kömlőd   9 perc 38 mp 
Szákszend   15 perc 22 mp 

* Gépkocsival: az országos közúthálózaton és 
a belterületeken a KRESZ által meghatározott 
általános sebességkorlátozásokkal számolva. 
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térség további jelentős kitermelhető barnaszénvagyonára alapozva 2014-ig tervezik a 

további villamosenergia-termelést: Márkushegynél jelenleg is évi 1,5-2 M tonna a 

kitermelés, amely egyértelműen biztosítható hosszabb távon is). 

Még néhány évre szükség van azonban ahhoz, hogy a térség átalakuló félben lévő 

gazdasága rendbe jöjjön, a megindult külföldi befektetések továbbiakat vonzzanak és 

a termelés, valamint a foglalkozatás is megfelelően bővüljön. Ezt segíti az is, hogy 

infrastruktúrával igen jól ellátott a város: az ivóvízen és a villamos energián túl szinte 

teljes körű a csatornázottság, a telefonhálózat fejlesztése befejeződött, kiépült a 

vezetékes gázszolgáltató rendszer, valamint a kábelhálózat is. A gazdaságfejlesztést, 

pedig 1998-tól az önkormányzati tulajdonú Oroszlány Város Térség- és 

Gazdaságfejlesztő Kht. szervezi, főként a 120 ha-os ipari parkra – és egyéb kiegészítő 

tevékenységekre – koncentrálva. 

Jelenleg mintegy 80 gazdasági szervezet működik a településen és 16 a város által 

fenntartott intézmények száma. Az iparszerkezet alapvető változása 1999 után 

következett be az ipari park ugrásszerű fejlődésének megindulásával és a város 

költségvetésének stabilizálásával. Kiemelt jelentőségű ma a textilipar és az alkatrész-

gyártás, főleg az ipari parkban működő nemzetközi vállalkozások révén (Koloman 

Handler, Bean Wear Tex, Bebusch, GMD, Frimo, Weslin, BorgWarner, Mipa). A 

beruházások összértéke meghaladta a 150 M eurót, a 750 fős alkalmazotti létszám 

pedig 2 ezer főre nőtt 2004-re. A 2000-es évek eleji számítások szerint évente 

legalább egy 300-500 főt foglalkoztató céget kellene Oroszlányba csábítani ahhoz, 

hogy mintegy 10 év alatt megoldódjon a térség jelenleg még válságos, strukturális 

problémákkal terhelt helyzete. Ez egyelőre biztosítottnak is látszik, hiszen 1999-ig 

mindössze két cég végzett termelő tevékenységet az ipari parkban – a 120 hektárból 

52 ha a barnamezős beruházási terület –, 2002-ben, pedig már nyolc és további 7 építi 

jelenleg is kapacitásait. A város környékbeli községeinek gazdasági bázisát általában 

a mezőgazdasági feldolgozás jelenti, ami a legtöbb esetben textilipari és alkatrész-

gyártási profillal egészül ki (Oroszlány… 2000, Szirmai et al 2002a, 2003, 2005). 

3.2.3. Összefüggés a területi depresszióval 

A globális gazdaság közép-dunántúli térnyerésével kapcsolatban felvázolt zóna ezer 

szállal kapcsolódik a globalizációs folyamatokhoz, illetve élenjár a globális 

gazdasággal kapcsolatos tevékenységek, hatások, innovációk, együttműködések 



 104 

területen belüli elterjesztésében, továbbjuttatásában és kiterjesztésében. Ez utóbbi 

azonban korlátokba ütközik, mivel a hatások tovagyűrűzését segítő hálózatok a zóna 

sarkain elhelyezkedő központokból futnának tovább, ráadásul gyengébb 

áteresztőképességű rendszereken. Ez azt is jelenti, hogy a központokon is múlik, hogy 

hogyan alakítják a továbbjutás, továbbjuttatás feltételeit. Az eddigi tapasztalatok 

szerint azonban még inkább abban érdekeltek, hogy magukhoz vonzzák e hatásokat, 

és kevésbé abban, hogy vagy felerősítve továbbítsák, vagy helyi szinten is érthetővé, 

használhatóvá, továbbbonthatóvá, alkalmazhatóvá alakítsák át azokat (Molnár 2005). 

Ezt az is alátámasztja, hogy a korábban vázolt terület közvetlen szomszédságában – 

részben a nem megfelelő kapcsolatok miatt – széles sávban társadalmi-gazdasági 

szempontból jóval elmaradottabb, belső periférikus térségek sorakoznak (pl. Dél-Fejér 

megye, Bakony-vidék, Duna bal partja). 

Ezek közül az egyikben, a Dél-Fejér megyét lefedő három kistérségben (abai, 

sárbogári, enyingi) a helyi szakmai elitcsoportokat megcélzó mélyinterjúkkal is 

megpróbáltam a fejlődési energiák hiánya okait, a közvetlen globalizációs hatásokból 

történő kimaradás térségi és települési hatásait, a hátrányos helyzet tényezőit feltárni 

(3. cél). Alapfeltevésem szerint ugyanis a globális gazdaság, illetve a korábbi 

foglalkoztatók leépülésével megüresedő gazdasági szegmensek betöltése és újszerű 

működési mechanizmusa közvetlen hatásai alól kimaradó területek és települések 

kedvezőtlen helyzetbe kerülnek. Csatlakozásuk az újszerű társadalmi-gazdasági 

folyamatokhoz elmarad, vagy elhúzódik, amit tartósan depressziós helyzetté az 

átalakulás folyamatai közül is a hátrányos következményekből történő jelentősebb 

részesedés formál. Ezt a „Fejér megye sikeres fejlődése és versenyképességének 

növelése – A déli térségek helyzetelemzése.” c. kutatás során vizsgáltam. 

A kutatás feltárta Fejér megye déli térségei jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzete 

megalapozó okait, adottságaikon keresztül rávilágított lehetőségeikre, sőt – a helyi 

szakemberek véleményén keresztül – javaslatot tett a megoldás lehetőségeire is. 

Egyértelműen kiderült, hogy elengedhetetlen a déli kistérségek problémáinak az 

együttes kezelése. A helyzet javítására azért is mihamarabb szükség van, mert Dél-

Fejér és a megye többi része között olyan éles és mély társadalmi-gazdasági 

fejlettségbeli törésvonal húzódik, amely kikezdte a térség egységes területi 

versenyképességét, a megye együttes és egyirányú további fejlődése lehetőségét. 

Továbbá rontja az innovációk befogadásában betöltött kiemelkedő országos pozícióit 
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a megyének, illetve az abban vezető szerepet játszó térségeinek (Mór, Székesfehérvár, 

Dunaújváros, Bicske és környékeik). Kiderült, hogy a belső erőforrások, illetve azok 

kombinációi a megye déli térségeiben nem elegendők arra, hogy a jelenlegi 

társadalmi-gazdasági szerkezet egy fenntartható és versenyképesebb rendszerré tudjon 

átalakulni. Szükséges azokat részben megyei és regionális, részben az országos 

lehetőségek jobb kiaknázásával kiegészíteni, egy koncentráltabb forrásszerzés 

lehetőségével bővíteni, amely valóban a szerkezetátalakítást segítené. A helyi 

összefogást megvalósító és a válságkezelés eszközeit a gyakorlatban mintaértékűen 

prezentáló, működtető programozás, programmegvalósítás keretében. Ez Dél-

Fejérben hiányzik (feltételezésem szerint más, hasonló helyzetű térségben, sőt az 

ország egészében is, hiszen a nyugat-európai típusú, alulról építkező programozásnak 

nincs se tapasztalata, se hozzá szükséges partneri viszony és némely erőforrás). 

Ilyen mélységű fejlettségbeli eltérésre, a területi egyenlőtlenségek ilyen kis területen 

történő karakteres megnyilvánulására persze az ország más térségeiben is van példa, a 

kezelés eszközei kimunkálására szintén, de a pozitív megvalósulás tapasztalatai már 

többé-kevésbé hiányoznak. Fejér megye déli térségei esetében ráadásul egy több 

megyehatárt átlépő összefüggő belső perifériáról van szó (7. ábra). Ami Fejér 

megyének a déli kistérségeket jelenti, az a csatlakozó megyék (Somogy, Tolna, Bács-

Kiskun) északi, keleti, vagy épp nyugati elmaradottabb területeit. Az ilyen helyzetek 

javítására kidolgozott mintaértékű komplex programok – amelyek a megvalósítás 

menetrendjét, a forrásokat, az eredménymutatókat és az ellenőrzést is tartalmaznák – 

újszerű eredményekkel gazdagítanák a hazai tervezést. A tértudományoknak is új 

tapasztalatokat hoznának a térségi válságkezelés, a belső perifériák felzárkóztatásának 

lehetőségei során (Molnár 2004b), mely elméleti és gyakorlati alapjai kidolgozottak 

(Kóródi 1970, Bartke 1971, Antal – Tatai 1983). 

Fejér megye kisebb léptékben magában hordozza az ország nyugat-keleti fejlettségi 

színvonalban meglévő eltérését, csak helyben ez egy délnyugat-északkeleti vonal 

mentén jelölhető ki (gyakorlatilag az M7-es autópálya), és nem a Duna rajzolja a 

térképre. Ez a törésvonal a társadalom és a gazdaság reálfolyamatai tekintetében 

egyelőre átjárhatatlan falnak, mintsem egy legalább félig-áteresztő, de sokkal inkább 

egy forgalom-továbbító hálózati elemnek tűnik. Felszámolása elemi helyi érdek 

kellene, hogy legyen, valamint a helyi (terület)fejlesztési politika első számú 

prioritásává kellett volna, hogy váljon. Ez azonban sajnos nincs így, mert az ehhez 
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fűződő érdekek, ha megfogalmazásban nem is egy oldalról érkeznek, 

meghallgatásban és megvalósításban már sokszor csak féloldalasra sikerülnek a helyi 

és az országos politikai és döntéshozói hatalmi asztaloknál. Azaz a déli térségek 

mindig kivéreztek az érdekharcok során. Mindaddig, amíg ebben valós áttörés nem 

következik be, addig bármennyire is jók a tervezési dokumentumok (azok programjai 

és intézkedései), amíg azok mögé az esetlegesen még elő is teremthető forrásokon túl 

a konszenzusos partneri akarat nem sorakozik fel, addig reális megvalósulásról nem 

beszélhetünk. Az eddigi tapasztalatok – pl. Fejér megye déli térségei fejlesztéseinek, 

elképzeléseinek folytonos sikertelenségei – legalábbis ezt mutatják. 

A felemelkedés lehetőségét több dolog együttes teljesítése esetén látták valósnak a 

mélyinterjúkban megkérdezettek is, de a szakirodalmak sem beszélnek egységesen 

alkalmazható stratégiáról. A globalizációhoz való csatlakozás, a külföldi működőtőke 

vonzása, fejlesztő hatása azonban minden elképzelés vezérfonalát adja. A tervezési 

dokumentumok sehol sem tudtak eddig olyan lehetőségeket felvázolni, amelyek 

alkalmazása területi közelítést eredményezett volna, illetve reális fejlődést irányzott 

volna elő kiterjedt depressziós térségekben. Az eddigi felzárkóztatási sikertelenségek 

miatt valószínűleg egy sokkal komplexebb megoldásra van szükség. Ennek alapját 

képezhetné, hogy a valós partnerségen alapuló programozásba bevont helyi-területi 

szereplőknek aktívan kellene foglakoznia azokkal a kérdésekkel, amelyek akut 

problématerületként jelentkeznek (tapasztalatok szerint ez sem tud igazán 

megvalósulni). Ilyenek erednek a gazdaságszerkezeti feszültségekből (az ipari 

munkahelyek és a befektetések hiánya, a foglalkoztatási és átképzési nehézségek, 

valamint a mezőgazdaságban történő változások negatív hatásai), ilyen az 

idegenforgalmi lehetőségek korlátozott volta, ilyenek adódnak az alapinfrastrukturális 

hiányosságokból, a területi konfliktusok és kapcsolatrendszerek rendezetlenségeiből, 

a terület- és településfejlődési összefüggésekből, valamint a kezelendő társadalmi 

problémák széles köre és koncentrálódása miatt is (Molnár 2004b). 

A problématerületek, és a megoldásukra felsorakoztatott helyi vélemények a 

következőkben foglalhatók össze43: 

� Gazdaságszerkezeti feszültségek 

- Ipari munkahelyek és befektetések hiánya → alapinfrastrukturális hiányosságok felszámolása; 
elérés javítása; befektetésösztönzés kialakítása; tárgyalási stratégiák és pozíciók javítása; 

                                                
43 25 db mélyinterjú alapján, melyek a területfejlesztési menedzserek, polgármesterek, vidékfejlesztési szakemberek, a gazdaság, 
kultúra, közigazgatás, idegenforgalom és a civil szféra helyi mértékadó véleményformáló szakemberei körében készültek. 
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feldolgozóipari beruházások (részben agrár) vonzásával munkahelyteremtés: Székesfehérvár 
telítődése miatt, feltételezések szerint, kijjebb kell, hogy helyezkedjenek a beszállítók. 

- Foglalkoztatási és átképzési nehézségek → új munkahelyek külföldi beszállítók megtelepítése 
révén és KKV-k élénkítésével (mindenhol az önkormányzat a legnagyobb munkáltató); helyi 
KKV-k támogatása, területi koncentrációjuk elősegítése; közmunka-lehetőségek kiterjesztése; 
lakossági mentalitás alakítása; átképzési irányok és helyi lehetőségek jobb összehangolása. 

- A mezőgazdaságban történő változások negatív hatásai széles rétegeket érintenek → tulajdonosi 
szerkezet problémáinak kezelése; átgondoltabb privatizációk; termelői összefogás; földszerkezet 
javítása; terményszerkezet átalakítása és a biogazdálkodás elterjesztése; mg.-i támogatási rendszer 
biztonságosabbá tétele; mg.-i feldolgozóipar telepítése; őstermelők helyzetének javítása. 

� Korlátozott idegenforgalmi lehetőségek → sehol nem reális kitörési lehetőség a kevéssé kedvező 
adottságok, a gyenge marketing és az egymásra épülés hiányosságai miatt (ld. Enying); 
idegenforgalomi célú összefogás közös stratégia és programcsomagok mentén az öko-, a hobbi- és 
a falusi turizmusra alapozva; a turizmus hiányzó infrastruktúrájának kiépítése; marketing javítása. 

� Infrastrukturális hiányosságok → egyértelműen központi segítséget várnak a helyi összefogás 
mellé elsősorban az úthálózat fejlesztése, az elérés megkönnyítése céljából és a hiányzó alap-
infrastrukturális rendszerek kiépítése, a meglévők továbbfejlesztése terén. 

� Kapcsolati és területi konfliktusok → kisebb települések forráshiányának rendezése; elvárások a 
térségi központok felé ellátási téren; együttműködésre építő helyi gondolkodás ösztönzése 
(közösségépítés), melyben a szakértők lehetnek a moderátorok; Székesfehérvár elszívó hatásának 
kompenzálása és az együttműködés erősítésének igénye erős. 

� Terület- és településfejlődési összefüggések → saját fejlesztési lehetőségek beszűkültségének 
oldása (mozgósítható források, helyi adóbevételek növelése, amiből egyéb fejlesztésekre is jutna); 
jobb feladatmegosztás; tervezés pontosítása a változó központi prioritások, források és pályázati 
feltételek mentén; egyéb megújított önkormányzati erőfeszítések (pl. ipari területek ügyében, 
oktatás megújítása, társadalmi szolgáltatások színvonalának növelése, szemlélet javítása). 

� Felhalmozódott és kezelést igénylő társadalmi problémák → magas és tartós munkanélküliség; 
devianciák, szegényebb rétegek beáramlásának kezelése; elöregedés megállítása; fiatalok és 
képzettek elköltözésének megakadályozása; ingázás emberibb megoldása; etnikai kérdések 
rendezése; gyenge civil szerveződések erősítése. 

A helyi szakemberek azt gondolják, hogy elsősorban saját maguknak kellene 

elindulniuk saját fejlesztési programjaik mentén, azaz első lépésben magukon kell 

segíteniük, hogy aztán máshonnan is segítséget várhassanak. Helyzetelemzés azonban 

már rengeteg készült Dél-Fejérben is, sőt azokra esetenként jónak tűnő programok, 

intézkedések is épültek, de a megvalósulás a legtöbbször mégis elmaradt (illetve várat 

magára). Ennek okai igen sokrétűek, egyes esetenként eltérőek, de lényegükben egy 

hasonlóságuk mégiscsak van: sosem volt meg a megvalósításhoz a megfelelő akarat 

(a dokumentumok sokszor önmagáért a tervezésért készültek, mivel arra van elegendő 

forrás, viszont a megvalósítást segítő eszközök, illetve a partnerségen alapuló 

programozáshoz szükséges beépített biztosítékok – önrész vállalása, forrás-feltárás, 

időzítés, monitoring, értékelés, szankcionálás – már legtöbbször hiányoznak). 

A felsoroltak megvalósításához társadalmi (pl. szociális háló erősítése), gazdasági 

(befektetők) és politikai oldalról (lobby, személyes kapcsolatok) tudnának segítséget 

elképzelni a helyi szakemberek. A központtól, a régiótól, Fejér megyétől, illetve 
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Székesfehérvártól az együttműködésben és a források leosztásában várnának 

korrektséget, az államtól főleg az infrastrukturális hátrányok leküzdésében, mert ezt 

tarthatatlannak és önerőből finanszírozhatatlannak gondolják. A helyi szakértők 

szerint a normatív támogatásokat is a gazdasági fejlettségnek megfelelő 

differenciáltság alapján kellene leosztani, de a címzett- és céltámogatásokat is annak 

függvényében lehetne az elmaradott területek felzárkóztatása érdekében juttatni. 

Annak ellenére, hogy ez nem így van, és halmozottan hátrányos helyzetben vannak, a 

déli térségek települései sokat tesznek önerőből a felemelkedésükért (holott a 

feladatok egy részét nem önként vállalják, hanem kötelező ellátniuk). 

A kutatás során a globális gazdasággal kapcsolatos kérdéseimből kiderült, hogy Fejér 

megye déli térségei gazdaságának a legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik 

jelentősebb ipari foglalkoztatóval, a mezőgazdaság kiváló természeti adottságai pedig 

kevéssé megfelelő technikai adottságokkal és tőkehiánnyal párosulnak (a 

szolgáltatások jelentősége és minősége sem megfelelő a helyi megkérdezettek 

szerint). A legjelentősebb foglalkoztatók általában az önkormányzatok még a 

városokban is (illetve a vasút a nagyobb pályaudvarokkal érintett településeken: pl. 

Lepsény, Sárbogárd), míg a munkavállalók jelentős rétegei állandóan oda ingáznak, 

ahol a külföldi tőkére és globális kultúrára alapozott foglalkoztatás és szolgáltatás 

jobban elérhető, főként Székesfehérvárra, kisebb részben Dunaújvárosba 

(Sárbogárdon például 2100 főt érint ez nap, mint nap). 

A helyi foglalkoztatás előmozdítása mindhárom térség szinte minden településén 

kiemelt cél azonban, és nem csak a „rabszolgabuszokat” gondolják támogatandónak a 

helyi szakemberek. Viszont a déli térségek nem kedveznek a beruházásoknak: ennek 

okai többrétűek, és ezen a komplex helyzetfeltáráson alapuló gazdaságélénkítő 

programok sem tudtak segíteni. A térség szakemberei igen szkeptikusak a nemzetközi 

cégekkel kapcsolatban, nem tarják vonzó telephelynek magukat, hanem a közeli 

Székesfehérvárt jobb helyzetűnek ítélik. Izraeli, francia, német, angol, stb. befektetők 

többször is tárgyaltak a térségben az elmúlt években, kezdve az országgyűlési 

képviselőktől a polgármesterekig és a munkaügyi központ kirendeltsége részvételével 

más helyi érdekeltekig is. Ennek ellenére egy sem telepedett meg: az okok között 

szerepel például, hogy nincs nagy hagyománya az ipari tevékenységnek a térségben 

(pl. a Videoton gyáregységet is azért helyezték ide ki korábban, mert az egy politikai 

döntés volt). A helyben történő foglalkoztatás növelése terén további hátráltató 
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tényező az elérés egyelőre nem megfelelő feltételrendszere, amely az M8 és a 

börgöndi repülőtér elkészülte után változhat meg jelentősebben. Székesfehérvár jobb 

adottságai és igen erős gazdasági és politikai lobbyja sem támogatja a befektetők 

’elirányítását’, és egyesek szerint ’árnyékoló hatása’ révén elszívja az egyéb 

erőforrásokat is környezetéből44. Továbbá a gyenge infrastruktúrákat és humán 

erőforrásokat, a hiányzó referenciákat, belső szervezettségeket, kiegészítő 

szolgáltatásokat és marketingtevékenységeket emelték ki a helyi szakemberek, mint a 

munkahelyteremtést akadályozó tényezőket. 

A globális hálózatokból való kimaradás és az átalakulás veszteségeinek kumulatív 

hatásaiból eredő depressziós dél-fejér megyei térségben a kialakult helyzetet olyan 

komplex megoldással lehetne orvosolni, amelyben részben a helyi szakemberek saját 

elképzeléseire és az összefogásra, részben a kiterjedt térségi válságok kezelésének 

tapasztalataira, részben pedig a központi források egy részének határozottabb 

ideirányítására (központra ható lobbyval) épülő kezelésre van mód. Ezt támasztja alá 

az is, hogy a problémák együttes jelentkezése miatt a kezelést is együttesen képzelik 

el a helyi szakemberek, amelyben a politikától, a társadalmi-gazdasági aktoroktól, 

Fejér megyétől, Székesfehérvártól, a régiótól és a civil szférától várnak segítséget egy 

partneri összefogás keretében (Molnár 2004b). 

3.2.4. Térség- és városformáló szerepek 

A globális gazdaság térség- és városformáló szerepeit egy 300 fős kérdőíves 

adatfelvétel, a régióban végzett munkahelyi kutatásokhoz és projektekhez kapcsolt 

részempíriák, valamint újraelemzések során vizsgáltam. A „Tatabánya és térsége 

társadalmi és gazdasági kapcsolatrendszerei” és „A vidéki térségek fenntartható 

fejlődésének társadalmi lehetőségei” c. kutatások során Tatabánya, Tata, Oroszlány 

és térségeiben sikerült saját szempontjaimat is megvizsgálnom. Ugyanerre 

Székesfehérvár, Veszprém és Dunaújváros esetében „A multinacionális vállalatok 

telephelyválasztási stratégiái”, „A szuburbanizáció jellegzetességei Fejér megyében 

és Székesfehérvár térségében”, valamint „A HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 

mai és jövőbeni társadalmi-gazdasági és területfejlesztési szerepei” c. kutatások – 

illetve ehhez kapcsolódóan az új Duna-híd és a csatlakozó úthálózati fejlesztések 
                                                
44 Egy ideig a japán multi, a Denso sem mert fejleszteni Székesfehérváron (24 országban több mint 80 ezer alkalmazottja van), 
mert – többek szerint – félt, hogy honnan lesz munkaereje (1000 fős új üzemrészről volt szó). Maradt azonban a jól bevált recept: 
a Dég-Káloz út elkészültével 17 km-el közelebb kerül Dég Székesfehérvárhoz (számítások szerint idáig még megéri buszokkal 
elmenni a dolgozókért). A jelenleg 320 fős, majd bővíteni is kívánt telephelyét (műanyag fröccsöntés) végül Sárbogárdon 
nyitotta meg a japán cég (Székesfehérváron dieseladagoló-pumpákat gyárt). 
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hatásait vizsgáló kutatás előkészítése – során volt módom. Mindezeket két jelenleg is 

futó kutatás (NKFP45, OTKA46) előzetes részeredményeivel, továbbá a régióban folyó 

különböző tervezési munkák során szerzett tapasztalatokkal tudom kiegészíteni 

(regionális fejlesztési stratégia és operatív program, különféle fejlesztési alprogramok, 

Interreg projektek, fejlesztési pólusprogram). 

A 300 fős kérdőíves vizsgálat eredményeit egy 2005-ben befejezett OKTK kutatás 

tapasztalata adja, amely mindegyik mintaterületre kiterjedt. „A globális gazdaság 

térségi hatásai” c. kutatás során lehetőségem volt önálló résztémaként célzottan 

megvizsgálni a globális gazdaság mintaterületi megjelenését, valamint komplex 

területi-települési és társadalmi-gazdasági hatásait. Az eredmények kutatási kérdéseim 

első három céljához is kapcsolódnak, ezért először ezeket mutatom be. Az előzőekben 

jelzett kutatások egyéb tapasztalataival az egyes csatlakozó alfejezetekben egészítem 

ki az eredményeket (koncentrálva a mintaterületi sajátosságokra). 

A kérdőíves adatfelvétel során három blokkba szerveztem zárt kérdéseimet, melyek 

közül az elsőben a globális gazdaság hatásainak településfejlődésre gyakorolt 

következményeire, a másodikban a közvetlen gazdasági hatásokra, végül a 

harmadikban a társadalmi konzekvenciákra kérdeztem rá. A kérdőívvel megkeresettek 

a Közép-dunántúli Régió négy városából és azok csatlakozó KSH kistérségeinek 

településeiből kerültek ki, amelyet volt módom további kettővel kiegészíteni, és ily 

módon lefedni PhD-témám mintaterületeit. A mintát három szereplőcsoport alkotta: 

egyrészt települési polgármesterek, másrészt a gazdaság-, turizmus-, területfejlesztés, 

településüzemeltetés, -fejlesztés, -rendezés témaköreihez kötődő önkormányzati 

osztályok és piaci szakmai szervezetek (pl. kamarák, vállalkozásfejlesztéssel 

foglalkozó szervezetek, tanácsadó és tervező cégek). Harmadrészt a témához 

kötődően társadalmi érdekképviseletként egyes speciális tevékenységű civil (pl. 

hagyományőrző-kulturális, településfejlesztő, -védő, környezetvédő civil szervezetek) 

és kulturális-oktatási szervezetek (pl. főiskolák, szakképző intézmények, kultúrházak, 

könyvtárak, teleházak). A 67 visszaérkezett kérdőívből 23-at az önkormányzatok (I. 

szereplőcsoport), 23-at a terület- és gazdaságfejlesztési szakértők (II. szereplőcsoport) 

és 21-et a kulturális-oktatási szféra reprezentánsai töltöttek ki (III. szereplőcsoport). 

                                                
45 A „Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok” c. NKFP kutatási projekt 2004-2007 közti 
megvalósítására öt tag alakított kutatási konzorciumot az MTA SZKI vezetésével. A kutatás a kilenc hazai nagyvárosra és 
térségeikre terjed ki. Az empíria 5000 fős reprezentatív kérdőíves adatfelvételből és 100 mélyinterjús vizsgálatból áll. 
46 A „Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok” c. OTKA kutatás Győr, Székesfehérvár és Kecskemét és térségük 
mintaterületén zajlik 2005-2007 között. Az empíriát 1500 fős reprezentatív kérdőíves adatfelvétel és 30 mélyinterjú adja. 
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Az adatfelvétel során 300 kérdőívet küldtem ki, amelyből 289 ért célba. Ebből a 67 db 

visszaérkezése 23,2%-os visszaküldési hajlandóságot jelent, amely önkitöltős kérdőív 

esetén viszonylag kedvező aránynak számít (azokat a településeket, amelyekről 

érkeztek vissza kérdőívek a 24/a – f. ábrákon jelöltem meg a korábbiakban). A 

visszaérkezettek kérdőívek 47%-a volt fejér megyei, 36%-a komárom-esztergomi és 

17%-a veszprém megyei. A megyei kérdőív-kiküldési, illetve a települések 

megyénkénti elhelyezkedésének reprezentációja tükrében Fejér és Komárom-

Esztergom megye kissé felülértékeltté vált, míg Veszprém megye mintegy kétszeres 

alulreprezentáltságba került. Ugyanez kistérségi szinten még szegmentáltabb képet 

mutat. Ebből a szemszögből leginkább a tatai és az oroszlányi kistérségekből 

visszaérkezett válaszok nem érték el a reprezentációjuknak megfelelő szintet, míg a 

leginkább meghaladta azt a székesfehérvári és a tatabányai kistérségé. Ezt az egyes 

kistérségekre vonatkozó adatértelmezések esetében szükséges figyelembe venni. 

A globális gazdaság és a településfejlődés kapcsolatát vizsgáló első kérdésblokkban 

először arra kérdeztem rá, hogy a globalizációval összefüggő újszerű hatások hogyan 

érintették a válaszadó lakhelyének, illetve térségének fejlődését. A válaszadók ezt úgy 

ítélték meg, hogy sokkal inkább pozitívan, mint negatívan, hiszen a mintaterületeken 

a válaszok 61%-a az előzőre irányult 18%-os inkább negatív megjelöléssel szemben. 

A mintaterületek megyénkénti bontása kisebb eltérését okozta a válaszoknak, amely 

megerősíti a korábban ismertetett kérdőíves felvétel eredményeit: az átlagnál 

valamivel kedvezőbb hatásokat gondolnak a két fejér megyei kistérségben (főként a 

székesfehérváriban), átlag körülit a három komárom-esztergom megyei kistérségben 

(valamivel kiemelkedőbbet Tatabánya körzetében) és némileg kedvezőtlenebbet a 

veszprémi kistérségben. Az egyes megkérdezett szereplőcsoportok viszonylatában 

jelentősebb eltérés abban mutatkozott, hogy a terület- és gazdaságfejlesztési szakértők 

és a civil, kulturális-oktatási szféra képviselői sokkal inkább pozitívnak értékelték a 

globális gazdaság hatásait, mint az önkormányzati vezetők, ahol – a kisebb 

települések esetében a nemzetközi cégek elmaradása miatt érthető módon – 

arányaiban többször jelent meg a ’nem érinti’ kategória (40. ábra). 
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40. ábra: A globalizációval összefüggő újszerű hatások település- és térség-fejlődést meghatározó 
szerepének megítélése a mintaterületen 
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Forrás: kérdőívek 

A következő kérdés arra irányult, hogy a globális gazdasággal összefüggésben 

sikeresnek tartják-e a megkérdezettek a településük (térségük) fejlődését. Az 

összesítés szerint egyértelműen az ’inkább igen’ válaszok dominálnak (az egyértelmű 

igennel együtt a válaszok több mint 2/3-a). Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a hazai 

területi és települési siker és sikeres fejlődés erős kapcsolatban áll a globalizációs 

hatásokkal, a globális gazdaság térnyerésével. Ennek valós jelentését azonban az 

egyéb térségi és települési fejlesztő elemekkel, hatásokkal való összevetés alapján 

lenne igazán mód pontosítani (ez a későbbiekre vonatkozóan mindenképpen további 

vizsgálatokra ösztönöz e téren). Ismét Veszprém és térsége helyzete mutatja e 

legnagyobb eltérést az átlagtól, ahol az ’inkább nem’ aránya legalább a duplája a többi 

megye mintatérségeiéhez képest. Mindez jelzi, hogy Veszprém sikeres térségi 

központtá fejlődése kevéssé függ a globális gazdaságtól és az azt meghatározó 

jellemzőktől (pl. kedvező elérés, regionális helyzet), hanem sokkal inkább egyéb 

dinamizáló erők függvénye (pl. Balaton közelsége, idegenforgalmi, kulturális-oktatási 

szerepek és tradíciók). A területi-települési sikeresség és a globalizációs hatások 

kapcsolatát a szakértői csoportok vélték a legerősebbnek, míg a kulturális-oktatási 

szférában a leggyengébbnek. Ezt valószínűleg nagyban befolyásolta, hogy az előbbiek 

munkájuk során nap, mint nap kapcsolatba kerülnek globalizációs hatásokkal, míg az 

önkormányzati vezetők és a kulturális-oktatási szféra válaszadói inkább más 

hatásokkal szembesülnek sűrűbben, illetve kevéssé tartják a globális gazdaság 

település- és térségfejlesztő hatását sikerfaktornak (41. ábra). 
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41. ábra: „A globalizációval összefüggésben sikeresnek tartja-e települése (térsége) fejlődését” 
kérdésre adott válaszok megoszlása a mintaterületen 
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Forrás: kérdőívek 

A harmadik kérdés arra kereste a választ, hogy a települések együttműködései hogyan 

módosultak a globális hatásokkal összefüggésben. A válaszok itt már jelentékenyebb 

eloszlást mutattak, amely kevéssé teszi egyértelművé a helyzetet: úgy tűnik, a 

kapcsolatrendszerek változására alig van hatással a globális gazdaság. Ennek 

ellenkezőjét gondolják azonban a terület- és gazdaságfejlesztési szakemberek, és 

főképp a komárom-esztergom megyei válaszadók. Ez jelzi egyrészt, hogy a terület- és 

gazdaságfejlesztésben (illetve a hozzájuk kapcsolódó területeken) kiemelt szerepe van 

az együttműködéseknek, másrészt, hogy az előző szektorokat főképp Tatabánya, Tata 

és Oroszlány térségében lendítette előre az együttműködési készség (ez Dunaújváros 

körzetében jelentős még). Székesfehérvár esetében például úgy látszik, hogy a 

gazdaság dinamizmusa önmagában is elegendő a fejlődéshez, sikerhez. A területi, 

hálózati és egyéb kooperációk szerepe alig változott, kevéssé értékelődött fel, de 

Veszprém és térsége esetében is negatív tendencia vázolható fel (42. ábra).  

42. ábra: A települési (térségi) együttműködések megváltozása a globalizáció hatására 
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Az együttműködések mozdulatlanságát továbbá főleg a polgármesterek jelezték, 

amely abból is fakadhat, hogy a kérdést szűken csak az önkormányzati 

kapcsolatrendszerek globalizáció-függő változására értelmezték. Az a 

végkövetkeztetés adódik, hogy jelentősebb városok, főképp megyeszékhelyek 

kapcsolatrendszereit és együttműködési hajlandóságát a globális rendszerrel 

összefüggő változások nem tudták mozgósítani, mivel azok már korábban is erősek és 

bejáratottak voltak, illetve kevéssé érdekeltek az abban nem szereplőkre történő 

kiterjesztésben. 

Az előző kérdés belső tartalmainak tisztázására a negyedik kérdés során arra voltam 

kíváncsi, hogy a meglévő együttműködés-rendszer milyen irányba mozdult el a 

globalizációs hatások függvényében. Az elmozdulás megítélését részben érték-duálok 

felállítása, részben kapcsolatrendszer-jellemzők megadása, illetve azok megjelöltetése 

mentén tudtam vizsgálni. Így különböző meghatározottsági irányokkal lehet az 

együttműködések változását jellemezni. E szerint a globális gazdaság hatására a 

települési és térségi együttműködések sokkal partneribbek és rendszeresebbek lettek, 

jóval tudatosabbá, tartalmasabbá és hálózatossá váltak, és kissé városközpontúak és 

célszerűbbek is lettek a mintaterületeken az elmúlt években. Emellett a kényszerűség, 

az egyenrangúság és a versenyhelyzet meghatározó jellege is kiemelhető. A 

hierarchikusság, a formalitás, a rendszertelenség és a véletlenszerűség, mint jellemző 

változási irány megjelölése elenyésző maradt (43. ábra). 

43. ábra: A meglévő települési és térségi együttműködések változási irányai és jellemzői a 
globalizációs hatások következtében a mintaterületen 
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Forrás: kérdőívek 

Jellegzetesek a válaszok területi és szereplőcsoporti különbségei: a fejér megyei 

mintaterületeken – főleg Székesfehérvár térségében – sokkal inkább a rendszerességet 

hangsúlyozták, míg a növekvő versenyhelyzet kisebb szerepet kapott. A veszprémi 

kistérségben a partneri viszonyt követő jellemzők (rendszeresség, tudatosság, 
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hálózatosság, tartalmasság) szerepe nem emelkedik ki, sőt még inkább kevéssé tűnik 

fontosnak, mint a városközpontúság. Előzőek szintén a kiemelkedő tradicionális 

városok, megyeközpontok kapcsolati tőkéjének stabilitására, sőt a globális gazdaság 

befolyásolta fejlődési folyamatok során történő további erősödésére vallanak. A 

komárom-esztergom megyei városhármas és térségeik esetében, pedig a tartalmasság 

és a verseny növekedése kapott kiemelkedő szerepet a kapcsolatok meghatározásában. 

A válaszok szereplőcsoporti differenciáltsága is jelentős: az önkormányzati 

képviselők inkább a rendszerességet, és mellette a célszerűséget emelték ki a 

partnerség helyett, de a kényszerűség szerepét is alulértékelték. Ez érthető is, hiszen 

zömében városkörnyéki falvakról van szó, amelyek a – közeli várossal ápolt – 

kapcsolatok célirányos működtetésében, fenntartásában, mintsem egyenrangúságában, 

becsontosodásában érdekeltek. A terület- és gazdaságfejlesztési szakértők már sokkal 

jobban gondolkodnak tudatos, hálózatos és verseny-alapú együttműködésekben, 

melyek ösztönzői, fenntartói és működtetői is feltehetően leginkább ők. A civil és az 

oktatási-kulturális szféra szereplői – feltehetően ezen ágazatok sajátos problémái, 

együttműködési tapasztalatai alapján – igazi szkepticizmussal egyértelműen a 

kapcsolatok kényszerűségét, bár rendszeres és partneri alapon történő szerveződését 

fogalmazták meg, mint egyfajta ’kötelező részvételt’, de megváltozott körülmények, 

átalakult szereplők és működési mechanizmusok között. 

A 3. és 4. kérdés kérdőíves eredményeit más csatlakozó kutatások tapasztalataival 

önálló alfejezetben egészítem ki, a globális gazdaságnak a területi és települési 

kapcsolatrendszerek változására kifejtett hatásai vonatkozásában (ld. 3.2.4.2. fejezet). 

A második kérdésblokkban a globalizációs hatások terület- és településgazdasági 

következményeit próbáltam feltérképezni, azt, hogy az egyes települések (térségek) 

különböző társadalmi-gazdasági szegmensei milyen mértékben csatlakoztak a globális 

hálózatokhoz, a globális gazdasághoz. A 12 választható szegmens közül a pénzügyi 

szolgáltatások, a lakosság fogyasztása, a kereskedelem, a gazdaság mobilizációja és 

az információs és kommunikációs csatornák ’átglobalizáltsága’ a legerőteljesebb. A 

legkevésbé pedig az idegenforgalom, a helyi KKV szektor beszállítói tevékenysége és 

a lakosság mobilizációja. Az egyes szektorok kapcsolódásának erősségét egytől öt 

fokozatig terjedő skálán osztályozták is a válaszadók, amely alátámasztotta a 

megjelölések gyakorisága mutatta eredményeket (44. ábra). 
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44. ábra: Egyes települési (térségi) szférák kapcsolódásának erőssége a globális hálózatokhoz, 
globális gazdasághoz a mintaterületen 
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Forrás: kérdőívek 

Átlagosan a mintaterület településeinek a pénzügyi szolgáltatói szektora (3,91), a 

lakossági fogyasztása (3,84) és a kereskedelmi ágazata (3,81) kapcsolódott a 

legerősebben a globális hálózatokhoz. Ezt a pénzügyi és a gazdasági tevékenységet 

segítő termékek és szolgáltatások, továbbá a gépjármű-, a benzin-, az élelmiszer- és az 

egyéb fogyasztási cikkek nemzetközi forgalmazói láncolatainak települési 

megjelenése, elterjedése és lakossági használata jelzi. E szektorok megítélése főképp 

a veszprémi és a terület- és gazdaságfejlesztési szakemberek körében emelkedett 

jelentősen átlag fölé. Ezen belül is a polgármesterek leginkább a fogyasztás 

globalizálódását tartják látványosnak, valószínűleg a központi város külső részein 

elhelyezkedő nemzetközi kereskedelmi láncok falusi lakosságuk által történő 

rendszeres igénybevétele miatt. A pénzügyeket pedig a legkevésbé, melynek oka az 

önkormányzati és intézményi gazdálkodási tevékenységek hazai pénzintézetek általi 

vezérlete, közvetítése lehet (OTP, takarékszövetkezetek)47. Ezeket követi az 

információs és kommunikációs csatornák (3,75) globális folyamatokkal, hatásokkal és 

befolyásokkal kapcsolatos átitatottsága a megítélésekben. Székesfehérvár és 

Dunaújváros térségében tartják a médiumok, a távközlési szolgáltatások és az egyéb 

IKT-szolgáltatások és -csatornák nemzetközi ’behálózottságát’ erősen átlag felettinek. 

Valószínűleg e szektorok kedvezőbb nagyvárosi-környéki lefedettsége, ’kisugárzása’ 

miatt, amellyel főként a civil és kulturális-oktatási szféra válaszadói értettek egyet. A 

                                                
47 Csak maga az OTP Rt. a 3145-ből mintegy 2600 önkormányzat és további 13 ezer intézmény, összességében 43 ezer számláját 
vezeti (www.otpbank.hu). 



 117 

magas megjelölési arány ellenére a gazdaság mobilitása az átlagot tekintve már nem 

mutat erőteljes függőséget a globális folyamatoktól, amelyet valószínűleg a helyi 

gazdaságok stabilabb struktúrái, a helyi KKV-k hazai termelési és fogyasztói 

produktumai, kapcsolatai módosítottak. 

Az átlagos osztályzatok alapján a legkevésbé az idegenforgalom (2,7), a helyi KKV-

szektor beszállítói tevékenysége (2,85), a lakosság mobilizációja (2,96) és az oktatási-

kulturális szféra (3,0) kapcsolódik a globális gazdasághoz és annak hálózataihoz. 

Ennek oka, hogy az ezekkel a társadalmi-gazdasági szegmensekkel szemben 

támasztott igényeket, használatokat nagyrészt a hazai lakosság, vállalkozások, 

intézmények, igénybevevők fogalmazzák meg. Struktúráik általában nehezen 

mozdulók, sok ’helyiek’ által használt alapfokú szolgáltatást is tartalmaznak, amelyek 

miatt a külföldi érdeklődés is mérsékeltebb irányukba. A helyi KKV-szektor 

beszállítói tevékenységét és a lakosság mobilizációját alapvetően az önkormányzati 

vezetők ítélték meg erőteljesebben csatlakozónak a globális szerkezetekhez. Ennek 

magyarázata az első esetében a városkörnyéki falvak kisebb vállalkozásainak városi 

nemzetközi cégeknek történő bedolgozása a gazdasági tevékenységet segítő, 

kiegészítő szolgáltatások terén (pl. takarítás, javítás, védelem, parkgondozás, építés, 

karbantartás stb.), illetve mezőgazdasági termék-beszállítása. A lakosság 

mobilizációja tekintetében a városkörnyéki lakosság munkavállalási célzatú ingázása 

a mintaterületek városaiba, amelyet szintén minden nap látnak és emelnek ki a 

polgármesterek. Az idegenforgalmi és kulturális-oktatási szféra globális 

kapcsoltságának átlag feletti megítélése a terület- és gazdaságfejlesztési szakemberek 

körében jellemző, akik részben munkájukból fakadóan látják, és fontosnak érzik e 

szegmensek nemzetközi beágyazását, kapcsolataik kiépítését, látogatottságának 

fokozását, nemzetek feletti szintre történő emelését. 

A harmadik kérdésblokkban a globális gazdaság helyi társadalmakra történő hatásait 

próbáltam felmérni négy fő- és három azokat kiegészítő alkérdéssel. Az első kérdés 

arra vonatkozott, hogy az egyes mintaterületi településeken (illetve térségükben) 

működő multi- és transznacionális vállalatok a válaszadók véleménye szerint 

integrálódtak-e a helyi társadalmi környezetbe. Eredményként összességében a 

mérleg nyelve hangyányival az ’inkább nem’ válasz irányába mozdult el az ’inkább 

igen’ válasszal szemben, melyben csak kisebb eltérések adódtak a mintaterületek 

megyei bontásában, illetve az egyes szereplőcsoportok szerint (45. ábra). 
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45. ábra: A térségben működő transznacionális vállalatok helyi társadalmi környezetbe történő 
integrálódásának megítélése a mintaterületeken 
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Forrás: kérdőívek 

Az inkább nem válasz közelebbi indoklását, magyarázatát a következő fő- és 

kiegészítő alkérdésekre adott válaszok adják. A területi és szereplőcsoporti eltérések 

közül a Veszprém és térségiek, valamint a civil és kulturális-oktatási szféra 

szkepticizmusa érdemel figyelmet, amelyre szintén illik az első kérdésblokk második 

kérdésénél jelzett alátámasztás, indoklás. Ezzel szemben a fejér megyeiek és az 

önkormányzati, szakértői csoportok valamivel halványabban inkább hajlanak a 

nemzetközi cégek társadalmi integrációjának realitására, mint az átlag, illetve, mint 

más területi, vagy szereplői alapú csoportok. Az globális gazdaság integrációjának 

kérdéskörét más kutatások tapasztalataival is kiegészítettem, amelyet a következő 

fejezetben mutatok be (ld. 3.2.4.1 fejezet). 

Hetedik kérdésem a helyi lakosság nemzetközi vállalatokhoz való viszonya után 

érdeklődött. A válaszadók szerint leginkább elviselik, mintsem (inkább) kedvelnék, 

vagy (inkább) nem kedvelnék őket. A semleges álláspont némileg utal és megerősíti 

az előző kérdés társadalmi integrációval kapcsolatos halványan elutasító jellegű, azt 

nem igazán érzékelő válaszát. A területi és válaszadói csoportok között nem volt 

jelentős eltérés a megítélésben, csupán a Veszprém térségiek jelezték kiemelkedő 

arányban az ’elviselik őket’ kategóriát, míg a komárom-esztergom megyei 

mintaterületeken az átlagnál – feltételezhetően inkább pozitív hatásaik érvényesülése 

miatt – jobban kedvelik a nemzetközi cégeket (46. ábra). Ez arra utal, hogy a helyi 

társadalmak együtt élnek ugyan a globális gazdaság lokális megjelenéseivel 

(nemzetközi termelő cégek, kereskedelmi egységek, média-megjelenés, technológiai 

eredmények, hálózatok, stb.), de nem feltétlenül értenek egyet annak csak pozitív 

hatásaival. Integrációjuk megtagadása valószínűleg negatív konzekvenciáik 
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elutasítását is jelzi egyben. A vállalatok oldalról feltételezhető viszont a társadalmi 

integráció nem minden áron történő elérésének célja is: a status quo fenntartását, az e 

téren elért eredmények megőrzését is elegendőnek tartják. Mindez egyfajta ’kvázi-

integrációt’ jelez a társadalmi-gazdasági szférák együttes vonatkozásában. 

46. ábra: A lakosság viszonya a globális gazdaság helyi megjelenési formáihoz 
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Forrás: kérdőívek 

A hetedik kérdés első kiegészítő alkérdése a továbbiakban azokra vonatkozott, akik az 

(inkább) igen válaszokat jelölték meg az előzőekben, és arra kérdezett rá, hogy miért 

(inkább) kedvelik a nemzetközi vállalkozásokat. A kérdésre 35-en válaszoltak (többen 

azok közül is, akik az ’elviselik őket’ kategóriát jelölték meg, amely semmit nem von 

le a kapott válaszok eredményességéből, magyarázó erejéből). A válaszok szerint a 

globális gazdaság helyi megjelenési formáit főképp azért kedvelik a megkérdezettek, 

mert munkalehetőséget biztosítanak, valamint ezzel élénkítik a helyi gazdaságot, és 

jobb munkakörülményeket teremtenek (31/a. ábra). Tehát egyértelműen a településre 

és a lakosságra gyakorolt gazdasági hozadékaik, serkentő hatásaik emelkednek ki. A 

legkevésbé a minőségi termékek, a helyi image növelése és a helyi intézmények 

támogatása emelkedik ki a pozitív hatások közül (az egyéb mellett, amely konkrétan 

nagyobb tisztaságot jelent egy hozzáfűzött tardosi civil kiegészítés értelmében), amely 

arra utal, hogy a lokalizáció, az adott termelő-, vagy szolgáltató egység földrajzi 

értelemben hol helyezkedik el, az tulajdonképpen szinte mindegy, az integráció foka 

nagyjából hasonlóan fog alakulni. A munkalehetőség biztosítását a komárom-

esztergom megyeiek és a polgármesterek emelték erőteljesebben ki, amely jelzi, hogy 

leginkább szerintük jelentette a korábbi társadalmi-gazdasági helyzet megváltoztatása 

terén az egyik legnagyobb segítséget a globális gazdaság megtelepedése, a 

hálózataihoz történő csatlakozás lehetősége. A Veszprém környékiek inkább a jobb 
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munkakörülményeket, a külföldi eredetű és jobb minőségű termékeket, míg a 

Tatabánya, Tata és Oroszlány környékiek, valamint a civil és az oktatási-kulturális 

szféra reprezentánsai a helyi gazdaság élénkítését, a helyi rendezvények támogatását 

tartják fontosabbnak, mint az átlag, szemben a kedvezőbb keresetekkel (47/a. ábra). 

47/a. ábra: A globális gazdaság helyi megjelenési formái (inkább) kedvelésének okai 
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Forrás: kérdőívek 

A hetedik kérdés második kiegészítő alkérdése a továbbiakban azokra vonatkozott, 

akik az (inkább) nem válaszokat jelölték meg a hetedik főkérdésnél, és arra kérdezett 

rá, hogy miért (inkább) nem kedvelik a nemzetközi vállalkozásokat. A kérdésre 27-en 

válaszoltak (többen azok közül is, akik az ’elviselik őket’ kategóriát jelölték meg, 

amely semmit nem von le a kapott válaszok eredményességéből, magyarázó erejéből). 

A válaszadók szerint az alacsony fizetések, a profit kivitele, hogy nem támogatnak 

helyi kezdeményezéseket és a kedvezőtlen munkakörülmények a legfőbb okai annak, 

hogy nem kedvelik a globális gazdasághoz köthető vállalkozásokat, szolgáltatásokat 

és egyéb megjelenési formákat a helyiek (47/b. ábra). A többi megadott negatív 

tényező is megjelenik, de magyarázó erejük csekély marad: leginkább a rossz image, 

a gyenge minőségű termékek, a politikai hatások és az elutasító magatartás esetében. 

A legnagyobb eltérés az eredményekben területi és szereplőcsoporti alapon Veszprém 

és térsége esetében az alacsony fizetések átlag feletti, a komárom-esztergom megyei 

mintaterületeknél és a polgármesteri szereplőcsoportnál a helyi kezdeményezések 

átlag feletti (az önkormányzati vezetőknél a profit kivitele átlag alatti) megjelölése 

esetében volt. Továbbá a szakértőknél a környezetszennyezés és az elszigetelődés 

átlag alatti és a civil és kulturális-oktatási szereplőcsoportnál a profit kivitele átlag 

feletti megjelölésekor. Ezek magyarázata minden esetben összefüggésbe hozható az 

adott mintaterületeken letelepedett nemzetközi cégek jellemző kultúrájával (ezt 
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nagyban befolyásolja, hogy mely ország az anyavállalat székhelye), társadalmi-

gazdasági integrációs és helyi aktivitási lehetőségeivel, szerepeivel, valamint a 

befogadó település és annak társadalma fogadókészségével. 

47/b. ábra: A globális gazdaság helyi megjelenési formái (inkább) nem kedvelésének okai 
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Forrás: kérdőívek 

A nyolcadik fő kérdésben a globális gazdaság társadalmi hatásai közül a lakosság 

számára okozott esetleges konfliktusok létezésére kérdeztem rá. Majd a kiegészítő 

zárt alkérdés során azoknál, akik azt jelölték meg, hogy okoz a globális gazdaság 

lokális társadalmi konfliktusokat, tovább érdeklődtem azok természetéről. A 

válaszadók zöme (45%) szerint a globális gazdaság térségi megtelepedése nem okoz 

lokális társadalmi konfliktusokat, és csak kevesebb, mint harmaduk szerint igen 

(30%), illetve további egynegyedük nem tudja (25%), illetve bizonytalan abban, hogy 

okoz-e, vagy nem (48/a. ábra). Azoknak az aránya, akik szerint a nemzetközi cégek 

letelepedése és működése lakossági konfliktusforrás Veszprém és térségében, illetve 

Székesfehérvár és Dunaújváros környékén jóval alacsonyabb (18 és 25%), míg 

Tatabánya, Tata és Oroszlány környékén kiemelkedően magas (43%). Ez azt 

támasztja alá, hogy ott, ahol a globális gazdaság megjelenése, illetve a térségi és 

települési gazdaságok átalakulása viszonylag újabb keletű fejlemény, ott még inkább 

párosul komolyabb lakossági ellenállással, a hátrány-helyzetek kifejezésével. Az 

előző városok és térségeiben ez már korábban megkezdődött és a betelepedés 

konfliktusai mára lecsökkentek, vagy eleve kisebb mértékűek voltak a megváltozó 

körülmények inkább pozitív lakossági elfogadottsága, megítélése miatt. A válaszadói 

csoportokat vizsgálva – a 30%-os átlaghoz képest – a polgármesterek 23, a szakértők 

27, míg a civil és oktatási-kulturális szféra megkérdezetteinek 40%-a érez globális-

lokális társadalmi konfliktusokat. Ez egyfajta prioritási skálát is megjelenít: leginkább 
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az önkormányzati vezetők viselnék el a globális gazdaságot hatásainak fejlesztő 

hozadékai miatt, amely még a terület- és gazdaságfejlesztési szakemberekről is 

elmondható, míg más társadalmi-gazdasági szférák és a lakossági csoportok jobban 

észreveszik és sérelmezik is a globális gazdaság negatív hatásait. 

48/a. ábra: Válaszok megoszlása „A térségben működő transznacionális vállalkozások okoznak-e 
társadalmi konfliktust” kérdésre a mintaterületeken 
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Forrás: kérdőívek 

A globális gazdaság keltette társadalmi konfliktusok oka leginkább a 

munkavállalással, a letelepedés helyszínének kiválasztásával, a forgalom 

megnövekedésével, a fogyasztással és a környezetkárosítással kapcsolatos, míg a 

legkisebb konfliktusforrást a kulturális, a településvezetési hatások jelentik (48/b. 

ábra). A konfliktusforrások terén jelentősebb eltérések nem adódtak a területi és a 

szereplőcsoporti bontások mentén, de ennek valós megítélését az egyes alcsoporti 

elemszámok alacsony volta sem igazán támogatta. Annak magyarázata, hogy miért 

ezek a legfőbb társadalmi problémaforrások, azt a válaszadók azon tapasztalatai 

adják, amelyek során valamiféle kapcsolatba kerülnek a globális gazdaság helyi 

megjelenéseivel (pl. munka, mindennapi tevékenységek, fogyasztási, bevásárlási és 

egyéb szokások, szolgáltatás-igénybevétel szerint). A sorrend tulajdonképpen a 

globális és lokális társadalom és gazdaság legfontosabb találkozási, érintkezési 

felületét is adja, ahol egyáltalán lehetőség van feszültségek kipattanására. 

48/b. ábra: A globális gazdaság okozta társadalmi konfliktusok (megjelölések száma, db) 
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Forrás: kérdőívek 

A befejező kérdésben arról érdeklődtem, hogy a globális gazdaság a helyi társadalmi 

jólét megalapozásával összefüggésbe hozható elemek, lehetőségek esetében jár-e 

növelő, fejlesztő jellegű hatással. Az előre meghatározott hat terület vonatkozásában 
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adott válaszok közül a foglakoztatás emelkedik ki a jövedelmi helyzet, a 

munkavállalási rugalmasság és a mobilitás megnövekedése előtt. Ezzel szemben úgy 

tűnik, hogy a képzettségek és a társadalmi egyenlőtlenségek nem növekedtek 

markánsan a globális gazdaság hatására (49. ábra). Mindez azt jelzi, hogy a globális 

gazdaság egyik legfontosabb társadalmi hatása a munkalehetőségek és az ahhoz 

kapcsolódó jelzőszámok javulásában ragadható meg, ugyanakkor a munkavállalás új 

módozatai főképp rugalmasságot és kevésbé képzettséget igényelnek. A globális 

gazdaság bizonyos területeken mintegy kiváltotta a természeti erőforrásokra alapozott 

ipar- és kapcsolódó településfejlesztés szerepét, de minőségi változást sem ebben, sem 

a humán erőforrások fejlesztésében nem hozott. Az egyes területek megjelölése 

esetében a területi és szereplőcsoporti különbségek nem voltak jelentősek. 

49. ábra: „A térségben működő transznacionális vállalatok növelték-e a … -t” kérdésre adott 
válaszok megoszlása a mintaterületeken 
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Forrás: kérdőívek 

3.2.4.1. Lokális társadalmi-gazdasági integráció 

Az előző kérdőíves vizsgálat integrációval kapcsolatos kérdésköréhez csatlakozóan 

először az első Tatabánya környéki kutatás empíriája vonatkoztatható konzekvenciáit 

mutatom be48. A kutatás rámutatott, hogy a globális gazdaság vezérelte térség- és 

településfejlődéshez49 való csatlakozás Tatabánya és környékén megkésve, csak az 

1990-es évek közepétől vált realitássá. Ezt megelőzően már több város és térsége 

sikeresen végrehajtotta a gazdasági szerkezetváltást, szintén zömében külföldi tőkére 

alapozva (pl. Budapest, Győr, Székesfehérvár, Budaörs). Főleg azok tudtak hamarabb 

– 1992-93-tól – csatlakozni a nemzetközi tőke gazdaságmegújító folyamataihoz, ahol 

                                                
48 A „Tatabánya és térsége (Tata és Oroszlány) társadalmi és gazdaság kapcsolatrendszerei; a versenyképesség növelésének 
tényezői.” c. kutatást 2001-ben az MTA SZKI végezte. A kutatás során kérdőívek újraelemzése történt és 53 mélyinterjú készült. 
49 E fejlődési stratégia és modell szerint a helyi intézmények, az önkormányzatok és a fejlesztők arra törekszenek, hogy külső 
magántőkét, elsősorban külföldi tőkebefektetőket vonjanak be a térségi és települési gazdaságba. 
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tovább éltek olyan prosperáló nagyvállalatok, melyeknek jól működő, gyorsan 

konvertálható nemzetközi kapcsolatai voltak. Illetve, ahol a lakosság vállalkozási 

hajlandósága magasabb, a városvezetés, pedig nyitottabb, rugalmasabb volt a 

szükséges feltételek alakításában a tőkevonzás és a helyi gazdaságélénkítés 

tekintetében. Ehhez képest a meglévő egyéb adottságok csak a kellő minimumot 

jelentik a tőke betelepedéséhez, mivel azok nyújtásában a különböző várostérségek 

között nagyfokú az egyezőség. Ilyenek például az elérés jó feltételei, az infrastruktúra 

szükséges kiépítettsége és minősége (kiemelten a telekommunikációs és pénzügyi 

szolgáltatások), szabad munkaerő megléte, olcsósága és szakmai képzettsége, illetve a 

termelés feltételeinek egyéb külső tényezői a megfelelő tőkekomfort érdekében (pl. 

politikai, gazdaságpolitikai, szabályozási, közvetlen piacszerzési, privatizációs 

lehetőségek). A globális gazdaság e szempontok alapján válogat a közép- és kelet-

európai térségen belül, és ennek megfelelően, de mindig egyedi mérlegelés alapján 

alakítja telephelyét, és utána lesz hatással bizonyos mértékig átformáló jelleggel a 

helyi gazdaságra, társadalomra és kultúrára is, több stádiumon keresztül. 

Ezek, a részben a nemzetközi tapasztalatok alapján ismert helyi integrációs stádiumok 

Magyarország esetében még kiforratlanok, a kezdeti szakaszokban tartanak. 

Legérettebb formájukat a globális gazdasággal a legkorábban közvetlenül érintkező 

városokban és térségeikben érik el. A helyi integráció első lépcsőfoka maga a 

betelepedés, ami azonban a későbbiekre nézve is meghatározó lesz, mert az nem 

független attól, hogy zöld-, vagy barnamezős, illetve privatizációs formában történik-

e. Pontosan szólva a betelepedés formája attól függ, hogy maga az anyavállalat 

milyen stratégiát követ létrehozott leányvállalata cégcsoporton belüli integrációjával 

kapcsolatban. Előbbi formák az egyszerű integrációs stratégia során a 

legelterjedtebbek, amikor a működőtőke-befektetés célja a termelés egy részének 

külföldre helyezésével elérhető költségcsökkentés. Ekkor jellemző módon vámszabad 

területekre, zöld-, vagy barnamezős módon a legmodernebb technológiát hozzák 

kezdeti jelentős állóeszköz-beruházással. Majd importált anyagokra, alkatrészekre 

épül összeszerelésük – amely alacsony hozzáadott értékű, alacsony kvalifikáltságot 

igénylő –, és jellemzően vállalatközi exportjuk. Ebben az esetben a kezdeti 

beruházásokat – a jó működési-hatékonysági tapasztalatok után – rövid időn belül 

továbbiak szokták követni kapacitásbővítési céllal (Szalavetz 1999). Ez megtörtént 

Székesfehérváron a Denso, a Philips, korábban az IBM, a Visteon, vagy Tatabányán a 
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Souftec, a Sanmina-SCI (amely a bővítést éppen Székesfehérváron hajtja végre), az 

FCI és az Artesyn esetében is (de a közeli Oroszlányban és Móron is). Tapasztalataim 

szerint a mintaterületekre telepedett nemzetközi vállalatok zömében ebbe a körbe 

tartoznak, kivéve az Alcoa Székesfehérváron és a Donbassz-Duferco Dunaújvárosban. 

Ez utóbbiak a korai és a késői, de mindenképpen egy sikeres privatizáció során 

kerültek kerítésen belülre, és anyavállalataik komplex integrációs stratégiát folytatnak 

leányvállalataik felé. Ebben az esetben az újonnan felvásárolt leányvállalatot nem 

egyfunkciójú termelő telephelyként, hanem komplex, több vállalati funkciót is ellátó 

vállalatként integrálják szervezetükbe. Nem szükséges teljesen új állóeszközpark és 

átfogó technológiai modernizáció sem, mivel nem új kapacitások létrehozása a 

feladat, ezért a beruházások főleg reorganizációra, hatékonyságjavításra irányulnak. 

Maga a tevékenység az egyszerű összeszerelésnél magasabb technológiai igényű és 

magasabb hozzáadott értéket állít elő, részben azért is, mert a leányvállalat más 

cégcsoporti tevékenységeket is ellát (pl. K+F, logisztika, termelésszervezés, külső 

értékesítés, beszerzés, szolgáltatás, könyvelés, stb.; Szalavetz 1999). Esetükben 

beszélhetünk teljes integrációról, mivel kapcsolataik a hazai beszállításra és jelentős 

kiegészítő tevékenységekre is kiterjednek, valamint társadalmi alapjait a régóta létező 

állami vállalatok sajátos működési viszonyrendszerei, egyfajta elfogadottságuk, 

beágyazottságuk, ’történetiségük’ és az ezzel kapcsolatos lakossági történeti 

munkavállalói és függőségi (művelődés, oktatás, sport, egészségügyi létesítmények 

fenntartása, közcélokra átengedése, stb.) rendszerek teremtetik meg. 

Az irodalmak azt jelzik, hogy az első csoportot képviselő nemzetközi cégek nem 

igazán törekszenek a szélesebb értelmű helyi integrációra, hanem beszállítói 

kapcsolataikat, általános versenyképesség-javító technikai, technológiai, 

vezetéstudományi és iparszervezési transzfertempójukat tekintve a gazdaság 

szigeteiként működnek (Árva – Dicházi 1998, Makó-Ellingstad 1999, Szalai 2001). 

Az integrációt szűken e vonatkozásban értelmezve ez valós lehet, míg más téren 

jobban érvényesülnek modernizációs hatásaik. A tatabányai, oroszlányi, 

székesfehérvári és dunaújvárosi multinacionális cégeknél készített mélyinterjús 

vizsgálataim arra mutatnak rá, hogy szélesebb értelmű társadalmi-gazdasági 

integrációjuk ennek ellenére releváns, sőt fokozatosan erősítik azt a magyar szellemi 

tőke erősödő vállalati felhasználásával (Szirmai et al. 2002a). Sok esetben 

településfejlesztő, városszépítő, civil társadalmat támogató szponzorációs 
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tevékenységük sem hanyagolható el. Ennél tovább azonban nem terjed társadalmi-

gazdasági integrációjuk, egyrészről annak valós gazdasági, beszállítói alapjai 

hiányosak maradnak valószínűleg a későbbiekben is. Másrészről a társadalmi 

integrációt hátráltatja a nemzetközi cégek leányvállalatai részéről a menedzsment 

folyamatos cseréje, döntési kompetenciáik hiányosságai, és a kölcsönös elvárások 

egymás irányába a városvezetéssel és a lakossággal. Utóbbi relációkban a betelepedés 

után a múló idővel csökkenő aktív hozzáállás és az érdekek-ellenérdekek párharcának 

alakulása is hátráltató. Ezért a nemzetközi anyavállalataik felé egyszerű integrációs 

stratégiával kapcsolódó magyarországi leányvállalatokat hosszabb távon is egyfajta 

kvázi-integráció jellemzi társadalmi-gazdasági vonatkozásokban. 

A betelepedést követően a globális gazdaság helyi társadalmi-gazdasági 

integrációjában a további elemek egyrészt a térviszonytól függnek, másrészt a 

település társadalma és a helyi gazdaság globális-lokális hatalmi viszonyok szerinti 

elrendeződése, érdekpozíciója, kapcsolódása és függősége szerint alakul (Szirmai et 

al. 2002b). Ezt a viszonyrendszert Magyarországon ma még sokkal inkább a 

hagyományokhoz történő ragaszkodás, a korábbi beidegződések és bejáratott 

kapcsolat- és érdekrendszerek, valamint a lokális tradíció alakítja. Mindez térviszony 

alapján a minél kisebb területi egységek felé történő közelítés során egyre 

markánsabban jelenik meg. A régiók, a megyék, a kistérségek, az agglomerációk, a 

nagyvárosok, a kisvárosok és a falvak szűkülő területisége mentén a globális gazdaság 

egyre kevéssé érezteti hatásait. A minél kisebb fizikai kiterjedésű terekben egyre 

kisebb mértékben jelennek meg a globális érdekek és a globális gazdaság 

reprezentánsai. Az egyre kisebb helyek a „globalizátorok” eltérő térhasználati, 

szolgáltatási, kereskedelmi, építészeti, kulturális, stb. igényeit, közéleti 

szereplehetőségeiket nem tudják, nem akarják nyújtani. A széleskörű társadalmi-

gazdasági integráció hiánya tehát logikus következmény ebben a vonatkozásban. 

Az olyan aktív és önálló várospolitikát folytató önkormányzatok, mint pl. a tatabányai 

és a székesfehérvári azonban már saját globális politikát alakított ki, és közvetlen 

kapcsolatban állnak a külföldi vállalatok vezetőivel. Elősegítik további 

integrációjukat azzal is, hogy kerek asztal mellett ismertetik társadalmi-gazdasági 

fejlesztési elképzeléseiket és biztosítják a részvételi lehetőséget bizonyos döntések 

előkészítésénél, beleszólást a tervezésnél. A globális gazdaság hatásai és integrációja 

döntő mértékben függ tehát a globális-lokális viszonyrendszertől, így a globalizáció a 
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globális és lokális mechanizmusok interakciójában, kölcsönös kapcsolatrendszerében 

és kommunikációjában szerveződik. A társadalmi-gazdasági kapcsolatok globális-

lokális kölcsönösségére alapozott térség- és településfejlesztés bizonyítottan a 

versenyképességet is javítja, és a sikeres, hosszabb távon is fenntartható fejlődés 

lehetőségét nyújtja (Szirmai et al. 2002a). Kiderült, hogy ennek a folyamatnak 

Tatabánya és térsége a kiemelt homlokterében van, kézben tarja azt és sikeresen 

alkalmazkodott hozzá, amely gazdaságának a teljes átalakulását, több pillérre 

helyeződését eredményezte50. Akárcsak Székesfehérvár, ahol azonban a gazdaság 

korábbi szerkezete sokkal inkább megerősödött, és egyes iparágak még 

hangsúlyosabb szerephez jutottak a növekvő ipari dominancián belül (pl. elektronika, 

alumíniumipar, gépjármű-alkatrészgyártás, élelmiszeripar). 

A globális gazdaság kvázi-integrációs jellegét, a gazdasági beszállítás és kooperáció, 

valamint a késleltetett technikai, technológiai- és vezetéstudományi-transzfer 

hiányosságait jól tükrözik a régióban megalakult, de zömében azóta is életképtelen – 

kivéve autóipari – klaszter típusú területi és beszállítói hálózatok (Grosz 2004). Ezt 

támasztja alá az innováció kínálati és keresleti oldalának, valamint a K+F-nek a – 

hazai vidék átlagához mérten még nem is annyira, de a régió gazdasági súlyához 

képest mindenképpen – szűk keresztmetszetei (Grosz – Csizmadia – Szépvölgyi 

2004), és a gazdasággal való kapcsolataik hiányosságai. Továbbá az ipari parkok – 

melyek fejlődését elsősorban a betelepedett KKV-k biztosítják – hálózatainak, 

szerveződéseinek, specializálódásának nehezen beindulni akaró együttműködései, 

integrátori és kistérségi gazdaságfejlesztő hatásaik elhúzódó modellkísérletei (Barta 

2002, IPFT 2005, GKM IF 2005). Magának a gazdaság szereplőinek a gyenge 

innovációs készségei és hajlandóságai, valamint az elérhető innovációs szolgáltatások 

hiányosságai, a kommunikációs, a koordinációs és a finanszírozási háttér e téren 

jelentkező elégtelenségei, bizonytalanságai. Ezt a helyzetet az időközben megalakult 

regionális, térségi és helyi innovációs tanácsok és ügynökségek, és az innovációs alap 

regionalizált forrásai igyekeznek enyhíteni. 

Mindezt a Közép-Dunántúli Régióra – az országban először, 2000-ben – elkészült 

regionális innovációs stratégia és az azt 2003-ban kiegészítő keresleti és kínálati 

oldali felmérésekhez készült empirikus adatfelvételek eredményei, valamint a 

                                                
50 Kutatási eredményeink a helyi döntéshozók, terület- és településfejlesztéssel foglalkozó szakemberek munkáját is sokszor 
segítik. A tatabányai kutatás eredményei konkrét hasznosulásának egyik formáját ld. pl. http://193.138.127.88/tb110041.html. 
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regionális forrás-abszorpciós képesség vizsgálata is alátámasztotta51. Az előbbi 

értelmében a globális-lokális integráció vonatkozásában egyértelművé vált, hogy a 

régió gazdasági szerkezete azért tudott megújulni, mert a térségbe betelepedett 

nemzetközi működőtőke megteremtette a globális folyamatokhoz történő kapcsolódás 

feltételeit. A kiemelt iparágakban nemzetközi cégek és KKV-k részvételével zajló 

koncentrációs folyamat érzékelhető. A gazdasági teljesítmények növekedése, a 

szerkezetek folyamatos megújulása a korszerű gazdaságfejlesztési és -szervezési 

folyamatirányítási rendszerek terjedésével is összefügg. A helyi társadalmak gyors 

adaptációs képességének és a tradicionálisan fejlett munkakultúrának köszönhetően a 

régió nagyobb része kedvező adottságokkal rendelkezik az innováció befogadására, 

érvényesítésére, mely széleskörű terjedése azonban számos akadályba ütközik ma 

még (Grosz et al 2003). Közülük a pályázati forrásokkal kapcsolatos önkormányzati, 

vállalkozói és civil véleményeket, aktivitásokat és jövőbeli lehetőségeket mérte fel az 

utóbbi elemzés. A pályázattal rendelkezésre álló fejlesztési források egyik szféra 

számára sem elégségesek, de sok esetben a megszerzésükhöz szükséges képességek, 

tudások is hiányosak. Ez a bizonytalansággal, az információs és partnerségi 

hiányosságokkal párosulva gyenge abszorpciós képességet jelölnek a civil és 

vállalkozói szféra, és mérsékeltet az önkormányzatok esetében (Lados et al 2003). 

3.2.4.2. Az együttműködések változása – Esettanulmányok 

A kapcsolatrendszereket – a korábban jelzett OKTK mellett – további kutatásokban is 

vizsgáltam, arra keresve a választ, hogy a közép- és kisvárosok együttműködése 

térségeikkel, környező településeikkel hogyan alakult át a globális gazdaság terjedése, 

vagy hiánya függvényében. Az eredmények szerint a kapcsolatrendszerek változása 

eltérést mutat a nemzetközi tőkét sikeresen bevonó és az azt mobilizálni nem, vagy 

kevéssé tudó várostérségek esetében. Esetenként hasonlóságot, többször azonban 

különbözőséget mutatott ez a mintaterületeken is, amelyek összefüggnek az 

országosan tapasztalható, a szakirodalmakban is jelzett irányokkal, tendenciákkal és a 

legfőbb jellegzetességek alapján kialakított mintacsoportokkal. 

                                                
51 A „Kínálat oldali felmérés a Közép-dunántúli Régió regionális innovációs stratégiájához” c. és „A Közép-dunántúli Régió 
regionális forrásabszorpciós képessége” c. programok 2003-ban készültek. Ezek az elemzések szerves részét alkotják a régió 
tervezési dokumentációjának, melynek gerincét szintén az MTA RKK NYUTI és a Kutatócsoport készítette, készíti (megyei és 
regionális területfejlesztési koncepciók és programok, innovációs és egyéb stratégiák, regionális stratégia és operatív program 
2007-13). Kutatásaink eredményei ezzel beépülnek a mindennapos gyakorlati tervezői és döntéshozói munkába. 
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A második Tatabánya környéki (illetve Miskolc térségi) vizsgálat52 szerint a 

tatabányai (és a miskolci) várostérség háttértelepüléseit a globális gazdasághoz 

történő kötődés kettős irányba választja szét. Ez a folyamat egyezik a nemzetközi és 

hazai tendenciákkal (Castells 1996-1998, Szirmai et al 2002a, Enyedi 2003). A 

centrum irányába jó elérési viszonyokkal rendelkező települések és lakóik 

kapcsolódása sokrétűbbé, tartalmilag intenzívebbé vált a városokhoz, mintegy modern 

függőségi viszonyba kerültek a globális gazdasággal, illetve annak érdekszférájával 

(Szirmai et al 2001b). Az új munkahelyen túl, pl. a multiplex mozikon, a szuper- és 

hipermarketeken, a plázákon, a nemzetközi bankokon, biztosítókon, szolgáltatókon, 

az étteremláncokon, stb. keresztül. Az érdekszférából kimaradó falvak sorsát azonban 

ez nem könnyítette meg. Itt a piacgazdasági átmenet kedvezőtlen hatásai és az 

agrárium negatív változásai sok esetben kumulálódtak, amely periferizálódás során 

halmozottan hátrányos helyzetet teremtett. Az eredmények szerint ezek a belső 

perifériák egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, csökken társadalmi mobilitásuk, 

hiányzik fejlődési dinamizmusuk, a társadalmi-gazdasági megújulás, az innováció. 

E problémák máshol is hasonlók, mint például a dél-fejér megyei térségben. A helyi 

kutatásokból kiderült, hogy e zónák érintik DNy-Veszprém megyét, valamint a megye 

ÉK-i és Komárom-Esztergom megye DNy-i térségének településeit is, viszonylag 

jelentős kiterjedésben, mindenhol túllépve a megye- és régióhatárokat (7. ábra). 

Egyértelműnek tűnik, hogy a globalizáció és a lokalizáció tartós elkülönüléséből csak 

azok a háttértelepülések képesek kiemelkedni, ahol lehetőség van a 

centrumterületekhez történő integrációra, annak társadalmi-gazdasági feltételei 

kedvezőek. Ez a várostérségi mintaterületek aránylag szűk települési körére terjed ki, 

de ez a kör viszonylagos pontossággal jól körülhatárolható (ld. később e fejezetben). 

A globális hálózatok kiterjedése azonban ma is folyamatos, a fő kapcsolódási pontok 

szűkebb környezetén keresztül lassan a távolabbi pontokat is megpróbálják elérni53. A 

globális gazdaság azonban a – centrumoktól és vonzáskörzeteiktől fejlődésben 

leginkább elmaradó – periférikus rurális térségek felzárkózását is elősegíti (legalábbis 

áttételesen) a hatására ellentételezésként felerősödő, a helyi fenntarthatóságra épülő 

lokalizáción, illetve annak sikeres biztosításán keresztül. Ez a kötődés egy másfajta 
                                                
52 A „Város és vidékének társadalmi, gazdasági kapcsolatrendszerei – A vidéki térségek fenntartható fejlődésének társadalmi 
lehetőségei” c. kutatást 2001-ben az MTA SZKI végezte együttműködve a CNRS és a Párizs 8 egyetemmel, a vidékfejlesztési 
célelőirányzata támogatásával. A korábbi 53-at további 17 mélyinterjú egészítette ki. Témavezető: Dr. Szirmai Viktória. 
53 A német Lidl kereskedelmi üzletlánc eleinte például épp a vidéki térségek kisvárosait célozta meg terjeszkedési stratégiájában 
– akárcsak korábban a Penny Market –, ezzel szorítva meg a főleg ott piacvezető hazai kiskereskedelmi hálózatokat (Coop, Honi, 
Reál, stb.). De a Székesfehérvárra telepedett Denso is Sárbogárdon hozta létre újabb termelőegységét a kapacitásbővítés során. 
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kapcsolatrendszert jelez, ahol más módon és módszerrel történik a kötelékek 

kialakítása. A versenyben történő jobb helytállást elősegítő, sokszor kényszerek 

mentén alakuló, az egymást inkább kizáró jellegű együttműködéseket az egymást 

kiegészítő, a kölcsönös előnyöket megjelenítő, partner jellegű egymásrautaltságok 

helyettesítik. Ezek különállása, vagy egymásraépülése térben és időben haladva 

különböző problémák forrása, amelyek speciális területi konfliktusokat, települések és 

térségi szintek közti hatalmi viszályokat okoznak. 

A városkörnyék tehát kiszolgáltatott helyzetbe került a globalizáció városokat 

preferáló hatásai miatt. Ezt a rendszerváltások vidéken összpontosuló társadalmi-

gazdasági válságjelenségei (pl. munkanélküliség, csökkenő jövedelmek, alacsony 

képzettségi szint, stb.), és a mezőgazdaság és kiegészítő tevékenységei térvesztése is 

tetézte. Továbbá fokozta, hogy a városok sokkal inkább képesek voltak a válságot 

tágabb környékükre, a perifériájukra hárítani részben hatalmi eszközök, részben a 

különböző társadalmi-gazdasági folyamatokba történő várospolitikai, területfejlesztési 

beavatkozások segítségével. A székesfehérvári és fejér megyei multinacionális 

vállalatokkal, illetve hatásaikkal foglalkozó kutatás empíriája54 során egyértelművé 

vált, hogy a városvezetők kényesen figyelnek arra, hogy a betelepedett nemzetközi 

tőke érdekei ne sérüljenek. De a városvezetők szerint ugyanígy a külföldi cégek is 

igen érzékenyek az őket érintő külső hatásokra, a térségből, a városból érkező hírekre, 

melyek gyakran befolyásolják őket, ezért jobban oda kell figyelni erre a városvezetés, 

a média, a politika és a lakosság részéről egyaránt. A nemzetközi cégek külföldi 

menedzserei szerint a lokális információáramlással sokszor alapgondok vannak. Főleg 

a csak egyirányú átjárhatóság miatt, amit a helyi gazdaság és társadalom mentális és 

partnerségi hiányosságaira vezettek vissza, hisz elvileg adott az összefogás és a 

minőségi információcsere minden feltétele, a közös gondolkodás és az együttes 

fellépés lehetősége. A nemzetközi cégek igénylik is az együttműködés lehetőségeit: 

ezt alátámasztják a kérdőíves felvételére adott válaszaik, melyek szerint letelepedés-

kori gazdasági filozófiájuknak – egyetlen kivételtől eltekintve – célja volt helyi, 

regionális és országos együttműködések kialakítása. A válaszokban azonos (mintegy 

30%-os) arányt képviselt a helyi és országos együttműködések kialakításának 

fontossága, melyeket ki is építettek, míg ennél valamivel kisebb (25%) súllyal 

szerepeltek a regionális kapcsolatok. 

                                                
54 „A multinacionális vállalatok telephelyválasztási stratégiái – A versenyképesség növelésének tényezői” c. kutatás empíriája 
során célzott kérdőíves felvétel (a székesfehérvári multik között közel 30%-os visszaküldési aránnyal) és 34 mélyinterjú készült. 
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Az együttműködések azonban mind a globális gazdaság és külső környezete, mind annak egyik 

vetülete a települések és térségeik vonatkozásában nehézkesek. Egyes Székesfehérvár-térségi 

vélemények szerint például nincs meg a megfelelő összefogás, az intenzív kapcsolatrendszer a 

térséggel, holott az idetelepülő multik is együttesen vizsgálták a térség adottságait, nem csak 

Székesfehérvárét. Részben az iparűzési adót is a környékről bejáró dolgozók teremtik meg, amit aztán 

egy adott cég befizet a város kasszájába, de a környező településeknek nem jut belőle fejlesztésre. Ha 

nem lesz többszintű és valójában partneri az összefogás, egyrészt a fejlődést megalapozó nemzetközi 

cégek szervezeti és a város, másrészt a város és környékének települései között – akik a város humán 

erőforrásának komoly részét adják, és kereskedelmét éltetik, növelik a fogyasztást, igénylik a 

szolgáltatásokat –, akkor a város regionális szerepkörei nem terjednek ki, funkciói szűkösek maradnak. 

Jelentős feszültségek vannak Székesfehérvár elmaradott és a viszonylag fejlett vonzásterületei között. 

Ha a város komolyan veszi az összefogást, akkor kibővülhet, területileg kisugározhat sikeressége is, 

ami e hiányosságok miatt egyelőre erősen korlátozott. 
 

Tatabánya és környezetében a térségi együttműködések feltételei kedvezőbben alakultak a globális 

gazdaság megjelenésével összefüggésben. Részben a városvezetés hozzáállása miatt, amely a korábbról 

adaptálható jó tapasztalatok megléte és hasznosítása következtében megfelelőbben tudott alakulni az 

idő multával. Részben a keleti országrésszel szemben fennálló egyértelmű előnyöket egyfajta 

kooperációval és politikai akarattal is erősítő térségi érdekeltség alapján. Ebben a viszonyban az 

együttműködések feltételei jobban megosztottá váltak Tata és térsége vonatkozásában az eltérő 

funkcionalitás miatt (üdülés-rekreáció), mint Oroszlány irányába, ahol hasonló, zöldmezőre alapozó 

befektetésösztönzési politika épült (a tatabányaihoz képest is később, az 1990-es évek legvégétől). A 

három város kapcsolatrendszerei a területi közelség következtében is széleskörűek, egy nagyobb 

egységes rendszer mindjobban körülhatárolható alrendszereit alkotják, amelyek tartalmukban 

kiegészítik egymást, de nem mindig konfliktusmentesek. Az Által-ér és az emelkedő karsztvizek 

befolyásolta környezeti és idegenforgalmi adottságok, lehetőségek szintén a széleskörű együttműködést 

segítik. Ez az összefogás azonban főképp – akárcsak Dunaújváros és körzetében – a jelentős civil 

térségfejlesztési aktivitásra épül (ennek fő aktorai a kistérségi területfejlesztési társulásokon túl az 

Által-ér Szövetség, a Tatai Öreg-tóért Közalapítvány és a civil érdekszövetség szolgáltató központja). 

Az 1990-es évek elején Tatabánya, Tata, Oroszlány, de Veszprém és Dunaújváros is 

inkább ellenérdekelt volt még a globális tőke bevonására felépítendő átalakulásban. 

Részben azért, mert – vezető szakembereik szerint – az az összefogással szemben 

területi és települési versengéshez is vezethet. Később azonban mégis – Tatabánya az 

1990-es évek közepétől, Oroszlány az évtized végétől és főként a 2000-es évek 

elejétől Dunaújváros is – a külföldi tőkére alapozott gazdaságfejlesztésben váltak 

érdekelté, amely erőteljesen befolyásolta területi kapcsolatrendszereiket. Ez részben 

számos, a települések egymás közti, illetve a környékükkel, vagy a területükön lévő 

jelentősebb gazdasági érdekeltségekkel szembeni konfliktusokban mutatkozott meg. 
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Szélesítette felületét megütközéseiknek, és a különböző – akár teljesen jelentéktelen, 

vagy más irányú – nézeteltérések egyre inkább politikai és hatalmi felhangot kaptak55. 

Dunaújváros szerteágazó és intenzív kapcsolatát a térséggel például nagymértékben meghatározza ma 

is a Dunaferr (akárcsak Oroszlány esetében a VÉRT), amely érdekelt annak fenntartásában, kedvező 

irányú alakításában, továbbfejlesztésében. Ez irányú törekvéseit a helyi gazdasági beszállítókon túl a 

civil szférán, a város- és térségpolitikán és a helyi médián keresztül a lakossági tudat alakításában is 

erősíti. Egyfajta közösségi tudat folyamatos éltetésével, a „kényszerű összetartozás megédesítésével” 

(ahogy az egyik interjúalany fogalmazott). Ezért a város és térsége kapcsolataira a konszenzuskeresés 

és az összefogás a közösen megalapozott megoldások érdekében, sokkal inkább jellemző, mint bárhol 

az országban. A nemzetközi tőke erőteljesebb megjelenése, a Dunaferr 2004-es privatizációjának 

következményei egyelőre nem belátható irányba és formába transzformálhatja át ezt a viszonyt. A 

Duna átjárhatóságában és a város és térsége elérhetőségében bekövetkező igen pozitív változások 

azonban kedvezően alakítják. Párhuzamosan a külföldi tőke érdeklődése is növekedett, azonban a 

térség kiemelt ágazataiba történő betörés továbbra is korlátokba ütközik (pl. fejlett technológiát 

alkalmazó más acélmű és feldolgozó, illetve kapcsolódó iparágak betelepedését gátolja a Dunaferr). 
 

Veszprém fejlesztési elképzelései szinte minden vonatkozásban szerepel a térségi együttműködések 

erősítése, legyen szó közlekedés-, kulturális-turisztikai fejlesztésről, szociális-egészségügyi, víz- és 

hulladékgazdálkodási, sport, szabadidős, rekreációs, civil, vagy akár környezetvédelmi ügyekről. A 

Közép-dunántúli Régióban van is egy hallgatólagos megállapodás arról, hogy annak ellenére, hogy 

elfogadják Székesfehérvár régióközponti törekvéseit (ez politikai nyilatkozat formájában aláírásra is 

került a megyei elnökök, a városi vezetők és a régiós területfejlesztési szereplők részéről), a három 

megyeszékhely megosztja egymás között a regionális funkciókat. Ezek közül Veszprém elsősorban a 

kulturális, az oktatási, az idegenforgalmi, az egészségügyi és az informatikai, elektronikus szolgáltatási 

területeken bír kiemelkedő nagytérségi szerepkörökkel. Gazdasági téren a veszprémi kistérségnek nem 

a munkahelyek számának extenzív növelésére, hanem hatékonyságnövelésre, a gazdasági szerkezet 

korszerűsítésére van szüksége. És az innovációval kapcsolatos tőkevonzó telepítési lehetőségek 

kiaknázására, figyelembe véve a térség adottságait, valamint a gazdasági és a területfelhasználási 

szerkezet összhangját. A Balaton közelségéből fakadó gazdasági előnyök kihasználásában Veszprém és 

Balatonfüred mellé bekapcsolódott ma már Balatonalmádi és Balatonfűzfő is. Élesedett a területi 

verseny a befektetésekért, a fejlesztésekért, a magasabb jövedelmű csoportok letelepítéséért, stb. Így 

kínálati oldalon – legyen az idegenforgalom, szolgáltatás, kultúra, termelés, ingatlanpiac, stb. – 

Veszprém és környékén egyre nő a települési specializáció és a térségi összefogás fontossága. 

A vidék várossal szembeni alávetett helyzete tehát nem csökkent az elmúlt tizenöt 

évben, hanem differenciálódott egy jóval erősebben csatlakozó, a fő kivezető út- és 

                                                
55 Pl. a VÉRT Rt. székhely-kérdése Tatabánya és Oroszlány között; a Dunaferr Rt. átalakítása a cég és Dunaújváros között; 
Tatabánya eleinte szigetszerű fejlődésének kiterjesztésében környezete egy része – főként Tata és térsége – nem volt érdekelt az 
ipartelepítés miatt; létrehozandó új intézmények központjának kijelölése, vagy meglévő intézmények hatóköreinek átalakítása, 
összeszervezése pl. Székesfehérvár és Veszprém között; intézmények közös fenntartása a városok és térségeik, illetve a megye 
között, vagy környezetvédelmi, idegenforgalmi kérdések, szolgáltatói funkcionális szerepek hasonló relációkban, stb. 
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vasúthálózatokkal determinált néhány tíz kilométeres szűk agglomerációs övezetre, 

valamint az azokon kívül rekedt zónákra, belső perifériákra. A centrum-periféria 

viszonyok ezáltal sokkal élesebbek lettek, és azok akár már kisebb térségeken is 

nyomozhatók, amit a leghátrányosabb helyzetű települések, kistérségek heterogén 

elhelyezkedése is jelez. Az abszolút értelmű centrum-periféria viszonyokat nem 

tudtam vizsgálni a hazai szélső értékek mintaterületi hiányai miatt. E viszonyokat 

csak önmagukkal és egymással összevetve, egyfajta relatív függőségi viszonyokként, 

illetve azok változásaként lehetett a centrum és az erősen kapcsolódó környezete, 

térsége között elemezni. Ez a függőségi viszony nem csökkent a rendszerváltozás óta 

sem, csak belső struktúrájában alakult át a globális gazdaság terjedése és egyéb, a 

társadalmi-gazdasági átmenet során kedvezőtlenül formálódó vonatkozások miatt. Az 

a következtetés adódik, hogy napjainkban ez a viszony egyre erősebben a központi és 

helyi költségvetések aránytalanságaiban (bizonyos településfejlesztési források 

’kicsatornázottsága’), a területi finanszírozás problémáiban (településhatárokon 

túlnyúló feladatokkal kapcsolatos elégtelen fejlesztési források), a gazdasági politikai-

hatalmi relációk és a központokban lévő – közte a globális gazdaság aktorainál lévő – 

döntési monopóliumok mentén kódolt. 

A globális gazdasági hatások ugyanúgy társadalmiakkal és viszont járnak, és 

mindegyikük bír, akár külön-külön is területi vonatkozásokkal. Ezek igen sok esetben 

nem választhatók szét, vagy nincs értelme szétválasztani őket, hanem inkább 

differenciált, interdiszciplináris megközelítést igényelnek. Agglomerálódó dinamikus 

városperemeken megjelentek például új gazdaságfejlesztő erők (akárcsak a 

centrumokban), új vállalkozások jöttek létre, de aktivizálódtak a társadalom új 

szereplői is (pl. civilek, önkormányzatok, tanácsadói hálózatok). Megjelentek és 

megerősödtek az ökológiai urbanizációs modellek szuburbanizációs trendjei, amely a 

közvetlen környékeken kedvező következményekkel, megújuló funkciókkal, a városi 

középosztály kiáramlásával, átalakuló társadalmi szerkezettel, bővülő gazdasággal, 

élénkülő kereskedelemmel és szolgáltatásokkal járt az egyes falvakban. 

A fejér megyei szuburbanizációs folyamatokat vizsgáló kutatás56 szerint 

Székesfehérvár környékén ez leginkább Úrhidán, Iszkaszentgyörgyön, Kőszárhegyen, 

Sárkeresztesen és Mohán jellemző, de ezek telítődésével ma már újabb irányok is 

                                                
56 „Az urbanizációs és szuburbanizációs folyamatok – Szuburbanizáció Fejér megyében és Székesfehérvár térségében” c. 
kutatást empíriája során 300 fős reprezentatív kérdőíves adatfelvétel készült (és egy korábbi 500 fős újraelemzése). 
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kijelölhetők (Molnár 2003). Dunaújváros térségében57 leginkább Kulcs, Rácalmás, 

Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag és Adony esetében (ezt a kört a 2006 végére 

elkészülő új Duna-híd valószínűleg módosítja; Szirmai – Molnár 2002, 2005). 

Tatabánya-Tata-Oroszlány környékén Vértesszőlősön, Vértessomlón, Várgesztesen és 

Környén (Szirmai et al 2002a), míg Veszprém esetében ez egy sokkal szélesebb 

települési réteget érint, melyek közül is Márkó, Szentkirályszabadja, Hajmáskér, 

Nemesvámos és Litér gyors fejlődése emelhető ki (Szirmai et al 2005). Társadalmi-

gazdasági vonatkozásokban e települések kapcsolódása a legerősebb a központi 

városokhoz – ezt a kedvező elérési idő is támogatja (39/a – f. ábra) –, mely függőségi 

helyzete a globalizációs hatások miatt növekedett a fejlődés önálló alakítása terén. 

A globális gazdaság megjelenéséből következő kettős, szétválasztó jellegű, valamint 

az átmenet folyamatainak utóhatásai a területi társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 

fő meghatározói ma, sőt egyre inkább azok fenntartói is. Ezek az egyenlőtlenségi 

viszonyok bizonyos területi vonatkozásokban, például város-vidék, Nyugat-Kelet 

relációjában fokozódtak az elmúlt években. A 2000-es évek közepére ez az általános 

tendencia azonban megfordult a kiegyenlítődés irányába, és a lakosság életminősége 

mindenhol növekedésnek indult, ugyanakkor a kirekesztettség még szembetűnőbbé 

vált. Továbbra is a társadalom gazdaságilag potens felső szegmense és a középosztály 

társadalmi helyzetének javulására lehet számítani a kiszámíthatóbb gazdasági 

környezet és az átláthatóbb szabályok mellett folytatott verseny körülményei között 

(Kolosi – Tóth – Vukovich 2004). Ezzel összefüggésben azon területek gyorsabb 

fejlődésére, ahol magasabb arányban ők reprezentáltak. Ennek során bizonyos 

társadalmi csoportok (pl. szegények, romák, tartós munkanélküliek, gyermekeiket 

egyedül nevelők, sokgyermekesek, egyedülálló idősek, szakmai végzettség nélküliek, 

fogyatékkal élők) egyre inkább a különböző ’várostérségek’ kiterjedő, sok helyen 

összeérő területeiből kimaradó, a hátrányos helyzetű zónákba, településekbe 

szegregálódnak. Ezáltal a központi települések és szűk körzeteik helyzete, társadalmi-

gazdasági fejlettségi színvonala, dinamizmusa tovább erősödhet az integrálódni nem, 

vagy nehezen tudó települések és zónáik rovására (a mintaterületeken is). 

Mindez egy társadalmi védekezési mechanizmus részeként szintén felfogható, 

egyfajta menekülésként a globális gazdaság hatásainak negatív városi 

                                                
57 A „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület mai és jövőbeni társadalmi-gazdasági és területfejlesztési szerepe” c. elemzés 
empíriája nyolc mélyinterjúra épült 2002-ben. A „Társadalmi-gazdasági és területhasználati hatásvizsgálat Dunaújváros új híd 
által kapcsolódó térségben” c. kutatás 2005-ös előkészítő munkálatainak tapasztalataira szintén tudtam támaszkodni. 
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következményei elől. És jelzi a környéket a hatásokból kivonni szándékozó lakossági 

és településvezetési akaratot is. Az erőcentrumok közé ékelődő kevéssé dinamikus 

rurális zónák ezzel ellentétben a vándorlási folyamatok negatív tendenciáival és azok 

hátrányos társadalmi-gazdasági vonatkozásaival találják szembe magukat. Ez számos 

helyi kutatásból kiderült, és az is, hogy főképp a városi lakásaikat fenntartani képtelen 

társadalmi csoportok, az átmenet folyamatai során elszegényedők, az alacsonyabb 

kvalifikációs szintű, vagy más szempontból hátrányos helyzetű csoportok érkeznek 

ide, és tartják fenn ezeket a belső perifériákat. CASTELLS (1996) ezt egyfajta térbeli 

önvédelmi folyamat részeként értelmezi, amelyet a számunkra jelentőséggel bíró, 

mindennapi környezetünket adó, bennünket fizikailag körbevevő „helyek terének” és 

a külső hatásokat hordozó erőtér, az „áramlások terének” harca határoz meg. 

Megoldási javaslatként az összhang megteremtése, utóbbinak az előbbibe történő 

behatolása mértékének a helyes megválasztása, illetve a belső struktúrák védelmében 

a felkészülés, az alkalmazkodás lehetőségeinek a megteremtése fogalmazható meg. 

3.2.5. Az új városok és térségeik fejlődésének eltérő szempontjai 

A kutatás 4. célját a jelzett vizsgálatok egyes részeredményeinek összevetése alapján 

közelítettem meg. E szempontot azért emeltem ki, mert a 12-13 magyarországi új 

város közül öt is a Közép-dunántúli Régióban található, valamint ezek a városok eleve 

speciális társadalmi-gazdasági fejlődéssel jellemezhetők létrejöttük és részletesen 

tervezett, szabályozott fejlesztésük különleges körülményei miatt58. Mindezt a 

globális gazdaság, a globalizáció további eltérő hatásokkal érintette. Közülük a 

mintaterületek közé három is részben emiatt (Dunaújváros, Tatabánya, Oroszlány), 

részben a hagyományos városokkal való összevetés igénye alapján került be. 

A globális gazdaság e három város fejlődésére részben eltérő, részben hasonló 

társadalmi-gazdasági hatással volt, mint a hagyományos, tradicionális városokra. 

Szempontjaim szerint az eltérés fő mozzanatai az érdekesek, amelyek legfőképp – 

                                                
58 Új városok általában kormányzati döntésre, állami támogatással – a piacgazdaságokban kormányzati vállalkozásként – kerültek 
kialakításra, meghatározott (központi) tervezési, fejlesztési, társadalmi-gazdasági és ideológiai törekvések megvalósításának 
céljával. Szakítottak a korábbi történeti korszakok építészeti hagyományaival, és a modern városépítészet multifunkcionális, 
többnyire újonnan épült település(rész)ei lettek a munka- és lakóhelyek, a szabadidős terek területi elkülönítésével. 
Magyarországon ilyenek az ún. szocialista városok: Komló, Dunaújváros, Ózd, Kazincbarcika, Tatabánya, Tiszaújváros, 
Százhalombatta, Ajka, Várpalota, Oroszlány, Salgótarján, Bátonyterenye és Martfű. Külföldön az urbanizáció káros társadalmi 
hatásainak, konfliktusainak kezelését jelentették a tervezés sajátos eszközeként. Magyarországon azonban szűkös anyagi források 
mellett, elmaradott technológiákkal, a realista építészet egyeduralmával kerültek kialakításra részben az ipar gyors ütemű 
fejlesztése feltételeként, részben az ideális szocialista életforma propagálásaként, a helyi társadalmak fejlődésének 
reményérzetével (Szirmai 1988, 1996, Beluszky 2002, Germuska 2004). 
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ehhez, illetve a korábbi kutatásokhoz kapcsolódóan készült – mélyinterjúk két 

várostípus szerinti összevetéséből és összegzéséből derültek ki. Ezek a következők: 

� A gazdaság- és városfejlesztési stratégia szempontjából eltérés, hogy a globális 

gazdaság megjelenését, illetve a termelő folyamatok koncentrálását az új városok 

sokkal inkább zöldmezős módon próbálják menedzselni, mint azt a hagyományos 

városok teszik. Ez kétlépcsős áttételen keresztül alakult így, mivel az új városok 

sokáig várták, hogy ’berozsdásodott’ iparterületeiket barnamezős módon tudják 

újrahasznosítani. Ez egyértelműen kudarccal járt a legtöbb esetben, ezért ebből a 

helyzetből a kiutat a bőségesen rendelkezésre álló városszéli zöldterületek adták (a 

szabad munkaerővel együtt), amelyek az ipari parkká alakítás lehetőségét 

jelentették. (A korábban is jól működő állami vállalatokon zömében a privatizáció 

kezdetén, már az 1990-es évek legelején túladtak: erre példát a három városból 

kevesebbet, de a térségből azért lehet hozni, pl. ajkai üveggyár, korábbi Videoton 

részlegek, nyergesújfalui Zoltec, tatabányai BHG, stb.). 

� Ebből az áttételes várakozásból, abból, hogy a külföldi befektetők eleinte a 

legjobb eléréssel és egyéb feltételekkel jellemezhető Budapestet és környékét, 

valamint Nyugat-Magyarországot részesítették előnyben, illetve az új városok 

nagyvállalatainál jellemző viszonylag magas átlagbérek meglétéből adódott az, 

hogy a globális tőke vezérelte gazdasági szerkezetváltás csak az 1990-es évek 

második felétől, a 2000-es évek elejétől tudott az átalakulások motorjává válni. Ez 

időbeli sorrendben Tatabányára, Oroszlányra és Dunaújvárosra, de a térség más 

szocialista és iparvárosaira is jellemző (Várpalota, Ajka). 

� A gazdasági változások az új városok esetében legtöbbször ráadásul a korábbi 

gazdasági szerkezet teljes átalakulásával jártak (kivéve Dunaújváros). Ezeknek a 

városoknak a zömében a bányászathoz, az energetikához, a nehézipar bizonyos 

ágaihoz kötődő gazdaságtalan termelőkapacitásai ugyanis gyorsan leépültek, az új 

szerkezet – amely főleg elektronikai, gépipari alkatrész-összeszerelésből áll – 

pedig eleve lassabban állt össze, mert más képzettségű, más morálú, más 

rugalmasságú, stb. munkaerőre tartott igényt, amelyhez időigényesebb betanításra, 

át- és továbbképzésre, odacsábításra volt szükség. 

� Társadalmi szempontból eltérés, hogy részben a globális gazdaság hatásai, 

részben a rendszerváltozás támasztotta változások miatt az új városokban sokkal 
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jobban érzékelhetővé váltak, mint a hagyományos városokban a különböző 

szervezetek, vállalatok, önkormányzatok, gazdaság- és városfejlesztők, stb. és a 

lakosság civil szervezetei, bizonyos csoportjai összefogásai, együttműködései 

végig az 1990-es, 2000-es évek folyamán. Ez azért alakult így, mert a történetiség 

mentén is jellemző volt egy erősebb összetartozás-tudat a lakosság és a 

tulajdonképpen egy-egy meghatározó állami nagyvállalat köré szerveződő 

szocialista város társadalma között. És – a helyi szereplők szerint legalábbis – ez 

mutatkozik meg a nemzetközi vállalatok betelepedése, az új típusú folyamatok, a 

hálózatok, az újszerű szerveződések, az innovációk lakossági, közösségi együttes 

kezelésének, a hatásokra való közös válaszok megtalálásának igényében is. 

� Társadalmi szempontból eltérés az is, hogy az új városokban a munkanélküliség 

jelentősebb traumákat okozott, mint a hagyományos városokban. Egyrészt a 

biztosabb és hosszabb távúnak tűnő állások és jövedelmek mellett a váratlan és 

egyben szokatlan volta miatt. Másrészt az egyoldalú, és nehezen konvertálható 

szakmai képzettségek következtében, harmadrészt az előzőek által is befolyásolt 

elhúzódása miatt. Mindez a gazdaság szintén hosszadalmas válságával párosulva 

’ugrásra készebbé’ tette a lakosságot, a megélhetés érdekében nyitottabbá a 

vállalkozásra, átképzésre, és újonnan adódó, akár külföldiek által létrehozott, vagy 

alacsonyabb képzettséget igénylő munkaalkalmak megragadására. 

� Társadalmi szempontból további eltérés az új és hagyományos városok között, 

hogy a külföldi befektetők elutasítása erőteljesebb volt, mintegy okként 

megjelölve őket a helyi válságok kialakulásában, elterjedésében. Mindez a város- 

és térségi vezetőknél, a politikai erőknél és a civil szerveződéseknél, illetve a 

befolyási területeik vonatkozásában, akcióikban, döntéseikben még erőteljesebben 

jelentkezett, mint a lakosság és a helyi KKV-k körében. 

� A városfejlesztők, -tervezők véleménye szerint nem elhanyagolható városképi 

szempont, hogy az új városok általános képébe az új ipari területek 

termelőegységei, a bevásárlóközpontok, a szórakoztató centrumok ’dobozai’ 

inkább beleillenek, mint a hagyományos városok akár bel- vagy külvárosi képébe. 

Annak ellenére is így van ez, hogy a természet és a társadalom harmóniájára a 

korabeli szocialista várostervezők is igyekeztek figyelni. 
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IV. A kutatás új tudományos eredményei 

A fejezetben összefoglalom a kutatási kérdések válaszait és a tézisek bizonyítását. Az 

új eredmények több vizsgálat következtetéseire épülnek, tartósak, bizonyíthatók. 

A globális gazdaság területi-települési hatásai Magyarországon 

1. A hazai térségek és települések globális gazdasághoz történő kötődésének foka 

leginkább a nagytérségi elhelyezkedéstől és a területi összetartozástól függ. Míg más 

jellemzőktől egyre függetlenebb (területi-települési jelleg, népességszám, funkciók, 

hierarchiában elfoglalt hely, korábbi időszakokra jellemző dinamika). A területi 

összefüggés a legerősebb és legkiterjedtebb a Győr-Dunaújváros-Gödöllő-Vác-Győr 

közötti zónában (beleértve Budapest). Itt a helyi területi-települési fejlődést 

erőteljesen alakítják a nemzetközi társadalmi-gazdasági fejlődési tendenciák. 

2. A globális gazdaság hatásai szűk ’települési területiség’ mentén érvényesülnek 

igazán közvetlenül, mely során a városkörnyék kettős irányba válik szét. A 

központban és az elérés alapján legközelebbi településekben a mennyiségi és 

minőségi globalizációs hatások összegződnek. Ez segíti a településhatárok oldódását, 

a ’várostérséggé’ egységesedést. A kapcsolódást sokrétűbbé, intenzívebbé teszi, 

modern függőségi viszonnyá alakítja. A hálózatossá, többcélúvá váló településközi 

társadalmi-gazdasági kapcsolatok kiterjedésében, a falusi-városi életmód különbségei 

enyhülésében is megnyilvánul. Gazdasági oldalról a külföldi tőke befolyása, a 

pénzügyi-gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások fejlődése, a tudásalapú és -

intenzív ágazatok terjedése, a fejlett infokommunikációs technológiák szélesedő 

alkalmazása jellemzi. Társadalmi tekintetben a munkavállalási jellemzők szerepének 

növekedése és a jövedelmi viszonyok differenciálódása. A távolabbi városkörnyék 

ellenben kiszolgáltatottabbá vált, részben azért, mert a városok képesek a válságot 

tágabb környékükre hárítani. Sorsukat a globális gazdaság terjedése ellentételezve 

könnyíti a fenntarthatóságra épülő lokalizáció áttételes felerősítésével. Jellemző a 

piacgazdasági átmenet és az agrárium kedvezőtlen változásai periferizálódás során 

történő halmozódása, közte bizonyos társadalmi csoportok szegregálódása. 

A globális gazdaság lokális integrációja 

3. A globalizációs városkategóriák elemzése szerint a globális gazdaság kis- és 

középvárosi integrációját a regionális elhelyezkedés mellett elsősorban a budapesti és 
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nagyvárosi agglomerációs hatások, a kiemelkedő idegenforgalmi vonzerők, a kedvező 

elérési és infrastrukturális feltételek és a hálózati partnerségek befolyásolják. További 

erős meghatározói: hatékony nagyvállalatok, kiemelt létesítmények, vagyontárgyak, 

térségszervező erő, igazgatási többletfunkciók, fejlett szolgáltatások. Ezek közül több 

is jellemző a globalizálódó és a globális gazdaság dinamizálta városcsoportokra, míg 

a globális gazdaságtól leszakadók és elzárkózók esetében egyik se igazán. Előzőekben 

számottevő és jól körülhatárolható a globális gazdaság jelenléte, fejlődésükre, 

ellentmondásaik ellenére, jótékony hatással van. Utóbbiakban a globális gazdaság 

hatásai nem jelentősek, a helyi gazdaság és társadalom kapcsolódása gyenge, a 

szolgáltatások hiányosak, a helyi kezdeményezések, együttműködések kevéssé 

aktívak. Egy részük esetében kívánatos a távol(ság)tartás (alvóvárosok), míg máshol 

kényszerűség a távolmaradás (rurális térségek, belső és külső perifériák). 

4. A magyarországi térségek és települések társadalmi-gazdasági szegmensei változó 

mértékben csatlakoztak a globális hálózatokhoz. A legerőteljesebb a pénzügyi 

szolgáltatások, a lakosság fogyasztása, a kereskedelem, a gazdaság mobilizációja és 

az infokommunikációs csatornák globalizáltsága. Szemben az idegenforgalommal, a 

helyi KKV szektor beszállítói tevékenységével és a lakosság mobilizációjával. A 

globális gazdaság a helyi társadalmi jóléttel összefüggésbe hozható elemek esetében 

is jelentős átalakító erő. Főként a foglakoztatás, a jövedelmi helyzet és a 

munkavállalási rugalmasság növelése miatt. Míg a képzettségek és a társadalmi 

egyenlőtlenségek nem növekedtek markánsan a globális gazdaság hatására. 

5. A globális gazdaság lokális gazdasági integrációs stádiumai kiforratlanok. A 

nemzetközi gazdasági egységek esetén kimenetét alapvetően meghatározza az 

anyavállalat stratégiája létrehozott leányvállalata cégcsoporton belüli helyzetével 

kapcsolatban. Az e téren egyszerű integrációs stratégiát követők helyi beágyazódása 

féloldalas marad (kvázi-integráció). A mintaterület térségeibe letelepedett nemzetközi 

vállalatok is zömében ebbe a körbe tartoznak, kivételt csak az a néhány képvisel (pl. 

Köfém – Alcoa, Dunaferr – Donbassz-Duferco), amelyeket eleve komplex integrációs 

stratégia köt anyavállalatához (teljes integráció). Az első csoport esetében a szélesebb 

értelmű helyi gazdasági integrációt a szellemi tőke növekvő vállalati felhasználása 

erősíti, de a településfejlesztő, -szépítő és civileket erősítő szponzorációs tevékenység 

sem hanyagolható el. A gazdasági, beszállítói alapok azonban hiányosak és egyéb 

hátráltató tényezők is fennállnak (menedzsment váltogatása, döntési kompetenciák 
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hiánya, kölcsönös elvárások, csökkenő aktív hozzáállás, stb.). A helyi integráció 

elmélyítését befolyásolja a tér- és hatalmi viszony, az érdekpozíció és a függőség is. 

6. A globális gazdaság helyi társadalmi környezetbe történő integrálódása gyenge. A 

lakosság ’elviseli’, mintsem kedveli a globális gazdaság lokális megjelenéseit. De a 

másik oldalról sem fő cél a minden áron történő társadalmi befogadás, a nemzetközi 

cégek zöme elfogadja a féloldalas integrációt is. Az egymás mellett élésből nem is 

igazán származnak komoly társadalmi konfliktusok. Azok inkább ott jellemzők, ahol 

a globális gazdaság megjelenése új keletű, míg máshol a betelepedés konfliktusai 

mára lecsökkentek, vagy eleve kisebb mértékűek voltak a kedvezőbb lakossági 

megítélés miatt. Konfliktusok a munkavállalás, a letelepedés helyszínének 

kiválasztása, a forgalom növekedése, a fogyasztás és a környezetkárosítás terén 

jelentkeznek leginkább. A legkisebb konfliktusforrást a kulturális, a településvezetési 

és az egyéb hatások jelentik. A sorrendiség egyben a globális és lokális társadalom és 

gazdaság legfontosabb súrlódási felületét adja. Az önkormányzati vezetők és a terület- 

és gazdaságfejlesztési szakemberek jobban értékelik a globális gazdaságot, mivel 

inkább a fejlesztő hatásokat emelik ki. Más szférák képviselői és a lakosság viszont 

jobban észreveszi és sérelmezi a globális gazdaság negatív hatásait. A kedvezőbb 

elfogadási arány okai: munkahelyteremtés, helyi gazdaságélénkítés, jobb 

munkakörülmények. A minőségi termékek, a helyi image növelése és a helyi 

intézmények támogatása nem kiemelkedő hatás, ami arra utal, hogy a lokalizáció 

kevéssé befolyásolja a társadalmi integráció fokát, az máshol is hasonlóan alakulna. 

Az erőteljesebb elutasítás okai: alacsony fizetések, profit kivitele, helyi 

kezdeményezések elmaradó támogatása. 

A globális gazdaság és az együttműködések változása 

7. A társadalmi-gazdasági és a területi-települési együttműködések átalakulására 

összességében mérsékelt hatással van a globális gazdaság terjedése. Néhány esetben 

jelentősebben mobilizálta a kapcsolatrendszereket (a mintaterületek közül, pl. 

Tatabánya és Dunaújváros térségében), míg főleg a tradicionális népesebb városok 

együttműködési hajlandóságát mozgósította kevésbé. Utóbbiak kapcsolatrendszere 

tovább erősödött, de sikeresebb működésükből adódóan érdektelenebbek is azok 

kiterjesztésében, más szereplők bevonásában. A meglévő együttműködési rendszer 

átalakulási irányai a globalizációs hatások függvényében jól körülhatárolható. Jobban 

partnerivé, rendszeressé, tudatossá, tartalmassá, célszerűvé, hálózatossá és 
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városközpontúvá vált. A településvezetők a rendszerességre és célszerűségre helyezik 

a hangsúlyt, a központtal ápolt kapcsolatok megfelelő működtetésében, fenntartásában 

érdekeltek. A terület- és gazdaságfejlesztési szakemberek jobban gondolkodnak 

tudatos, hálózatos és versenyszerű együttműködésekben, míg az oktatási-kulturális és 

civil szféra a kapcsolatok kényszerűségére, egyfajta ’kötelező részvételre’ is utalt, 

amely ugyan megváltozott körülmények és átalakult szereplők között zajlik. 

A globális gazdaság és a területi depresszió 

8. A globális és helyi jelentőségű hálózatok, terek és települési rendszerek viszonylag 

dinamikus zónáiból kimaradó térségek és települések zömében olyan rurális terek, 

melyek centrumában elmaradó kisközpontok találhatók szűkülő szolgáltatásokkal, 

kevés munkalehetőséggel, gyengülő hatókörökkel. Társadalmi-gazdasági fejlettségi 

szempontból az előző zónák depresszióiként jelennek meg (Fejér megye déli térségei 

például a globális gazdaság közeli hatóköréből kimaradtak, és az átmenetinek gondolt 

helyzet tartóssá vált). Ezt a helyzetet a kedvezőtlen adottságok oldásának hiánya, a 

globális és lokális hálózatok, innovációs folyamatok frontális terjeszkedésének 

megakadása okozza, amelyet alátámaszt a keresztirányú infrastrukturális hálózati 

elemek hiánya, a jelenlegi gazdasági teljesítőképesség jövőbeni gazdasági fejlődésre 

gyakorolt kedvezőtlen hatása, és a közeli globalizálódó centrumok ellenérdekeltsége. 

A globális gazdaság eltérő hatásai az új városok és térségeik fejlődésére 

9. Az új városok speciális társadalmi-gazdasági fejlődéssel jellemezhetők létrejöttük 

és részletesen szabályozott fejlesztési körülményeik miatt, melyet a globális gazdasági 

integráció a tradicionális városokhoz képest további eltérő vonásokkal ruházott fel. A 

különbségek egy része gazdasági jellegű. A globális gazdaság hatásaihoz történő 

csatlakozást szem előtt tartó gazdaságfejlesztési stratégiák eltérő tér- és időbeli 

alkalmazásában, a gazdaságszerkezet sokszor teljes megújításában és az új 

szerkezethez tartozó erőforrások nehezebb előteremtésében ragadható meg. 

Társadalmi vonatkozásban a külföldi befektetők elutasítása erőteljesebben jelentkezett 

az új városokban, a különböző területi szintek és társadalmi-gazdasági szférák közti 

együttműködések, kapcsolatok tartalmasabbá váltak, jobban kiterjedtek, valamint a 

munkanélküliség szélesebb kört mélyebben érintő lakossági problémák forrása lett. 
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Összefoglaló 

Az értekezés elméleti megalapozásaként a globalizáció, a globális gazdaság 

létrejöttének körülményeit, működési mechanizmusát és hatótényezőit mutattam be. 

Utóbbiak közül problematikaként a globális gazdaság területi és települési hatásait 

emeltem ki. Ez megkívánta az európai terület- és városfejlődési folyamatok 

összegzését, melyek a rendszerváltozás óta döntő befolyással vannak a magyarországi 

urbanizációra és területi átalakulásra, a hazai városok és térségeik változásaira. Ezek 

után két oldalról szűkítettem tovább a témát, részben empirikus eszközökkel. Egyrészt 

azokat a térségeket, másrészt azokat a közép- és kisvárosokat kerestem meg, amelyek a 

globális gazdaság terjedésének elsőszámú cél- és hordozóterületei Magyarországon. 

Jellemzésük, folyamataik elemzése és összevetése alapján a Közép-dunántúli Régió 

északnyugati zónáját, illetve annak hat meghatározó középfokú központját és 

kapcsolódó térségeiket választottam a további empirikus vizsgálatok mintaterületéül 

(Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Dunaújváros, Tata és Oroszlány). 

Az eredmények szerint a globális gazdaság hatásait igen nehéz elválasztani a 

világgazdasági korszakváltás és a hazai rendszer- és szerkezetváltás következményeitől, 

valamint a globális urbanizáció Magyarországra is kiterjedő társadalmi-gazdasági és 

területi-települési következményeitől. Ezek külön-külön is jelentős, de összegződő 

hatásaikon keresztül végeznek igazán erőteljes térség- és településformálást. Az 

értekezést megalapozó konkrét mintaterületi kutatások során – melyek eredményei 

jelenleg is számos esetben segítik a helyi tervezők és döntéshozók mindennapi 

munkáját – a társadalmi-gazdasági folyamatok globalizációs-lokalizációs vetületére, 

annak egyes összetevőire összpontosítottam. 

Kimutattam a globális gazdaság térség- és városformáló szerepeit és ezek hatásait a 

területi-települési kapcsolatrendszerek, együttműködések változásában. Jellemeztem a 

globális gazdaság lokális integrációs folyamatát, a befogadás gazdasági és társadalmi 

feltételeit és konfliktusait. Két elkülönült elemzési szempont szerint mindvégig 

figyelemmel voltam egyrészt a globális gazdaság közvetlen hatásai alól kimaradó 

térségek fejlődési lehetőségeire: ennek során vázoltam a területi depresszió komplex 

módszerrel történő oldási lehetőségét Dél-Fejér megye kistérségei esetében. Másrészt 

rámutattam a globális gazdaság új városokat a tradicionálisokkal szemben eltérően 

érintő hatáselemeire. 
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Summary 

The presentation of the phenomenon, the operation mechanism and the influence 

factors of global economy served as a theoretical foundation for my thesis. From the 

latter elements I have selected the territorial and local impacts of as a problem to be 

analysed. This is based upon the synthesis of European urban development processes 

having fundamental impacts on Hungarian urbanisation, regional transformation and on 

changes in cities and their urban zones since the change of regime. Then I tightened the 

subject from two ends by using partly empirical methods. I was seeking for regions on 

one side and small and medium-sized cities on the other that may be serve as primary 

targets and carriers of global economy in Hungary. After analysing their parameters and 

processes I selected the north-western part of Central-Transdanubia with six major 

intermediate centres (Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Dunaújváros, Tata, 

Oroszlány) with their urban zones as a sample area of my empirical research. 

The results of research are clearly verifying that the outcomes of global economic 

changes are very difficult to differentiate from the outcomes of Hungarian change of 

regime and from the socio-economic and regional-local outcomes of global 

urbanisation. They have very strong impacts each but their final resultant force is 

radically transforming regions and settlements. During my research carried out in the 

sample area – its results are providing useful data for local planners and policymakers – 

I was focusing on the globalisation-localisation aspects and certain components of 

socio-economic processes. 

I have pointed out the regional and urban development functions of global economy 

with its impacts on the changes in regional-local relationship and cooperation systems. I 

have described the local integration process of global economy, the socio-economic 

conditions and conflicts of embeddedness on the basis of two separate analyses. On the 

one hand I have investigated the development potentials of regions excluded from the 

direct flow of global economy. I outlined the possibilities of recovery from territorial 

depression by the application of a complex method on the example of the southern 

microregions of Fejér County. On the other hand I opposed the impacts of global 

economy on new cities to the elements affecting traditional cities. 


