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1. BEVEZETÉS 

1.1. A DOLGOZAT PROBLÉMAKÖRE 

A dolgozat a nagy várostérségi1 kapcsolatrendszerek átalakulásával, a térségi területi 

egyenlőtlenségi rendszerek újjászerveződését jellemző társadalmi és gazdasági 

viszonyrendszerek problémakörével foglalkozik. 

A világméretű gazdasági, társadalmi és politikai integráció, a globális urbanizáció 

folyamatai, a globális városhálózatok és azok alrendszereinek átszerveződése következtében 

egyre inkább a nagyvárosok, nagyvárosi terek válnak meghatározóvá. Háttérbe szorítva a 

korábbi, alapvetően nemzetállami határok által meghatározott térszerveződéseket. Mindez a 

városok szerepének erőteljes növekedésében is megnyilvánul (.Barta 1998, Cséfalvay 1999, 

Enyedi 2001, 2003, 2006, Knox 2002, Tsukamoto-Vogel 2004). 

A nagyvárosok, nagyvárosi terek térszerkezet alakító hatásai a városok és térségeik 

kapcsolatrendszerében is érvényesülnek. A korábban alapvetően hierarchikus, egyközpontú 

várostérségi centrum-periféria2 egyenlőtlenségi modell átalakul (Ascher 1995, Baron et al 

2005, Barta-Beluszky 1999, Enyedi 2003, Merlin 2003, Mirloup 2002, Szirmai 2007a). 

Az új szerkezetű, urbanizált régiók (Enyedi 2001, 2003) társadalmi, gazdasági és 

környezeti hatásai a korábbi területi egyenlőtlenségeket átstrukturálják (Beckouche et al 1997, 

Marcuse 1989, Szirmai 2004, 2007). Az egy központú, hierarchikus viszonyok mellett (és 

részben helyett) a horizontális együttműködések, a funkcionális munkamegosztás és a 

hálózatok szerveződései is térszervező erőkké válnak (Fujita-Thisse 1997, Gilli 2005, 

Mirloup 2002). 

A metropolisz térségek belső kapcsolatrendszerének átalakulása (.Berger 2004, Béhar-

Estébe 1998, Burdach-Dövényi-Kovács 2004), a történetileg meghatározott hierarchikus 

települési kapcsolatok oldódása, az örökölt és új függések és autonómiák, a funkcionális 

munkamegosztásból eredő kooperációk és térségi integrációk, az újraszerveződő, 

átstrukturálódó egyenlőtlenségek a metropolisz tereket sok szállal átszőtt térségekké 

'Várostérségeken a funkcionális társadalmi és gazdasági kapcsolatokkal jellemezhető térségeket értjük. A 
népességszámukat, funkcióikat tekintve meghatározó, európai és globális városhálózatokhoz kapcsolódó 
várostérségek jelölésére a nagyvárostérség, városrégió, metropolisz tér kifejezéseket használjuk. 

2 A centrum-periféria modell definícióját Szirmai (2007b, 741) alapján társadalomföldrajzi és szociológiai 
értelemben használjuk. Társadalomföldrajzi értelemben a centrum egy meghatározott földrajzi egység térbeli 
központját, a periféria pedig az adott földrajzi egység külső területeit jelenti. A központ és a külső területek 
között történetileg változó gazdasági, infrastrukturális, funkcionális, és társadalmi különbségek, illetve 
egyenlőtlenségek lehetnek. Szociológiai értelemben a centrum és a periféria a földrajzi térben elhelyezkedő 
népesség társadalmi státusát fejezi ki. A „hagyományos" centrum-periféria modellben a lakosság társadalmi 
hierarchiában elfoglalt helyzete a centrumban a legmagasabb. 
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formálják. Létrejönnek a várostérségek dinamikus területei és települései, valamint a 

leszakadó, a dinamikus térségekhez csatlakozni nem tudó települések is. 

A kapcsolatrendszerek átalakulása konkrét társadalmi és gazdasági hatásokban3 jelenik 

meg, amely hatások eltérő befogadó képességű térbeli társadalmakban és gazdaságokban, 

valamint településeken érvényesülnek. 

A konkrét társadalmi és gazdasági fejlettségbeli adottságok, a városhierarchiában elfoglalt 

helyzet, a közigazgatási, társadalmi, gazdasági és intézményi funkciók, a történetileg kialakult 

szerepek egyaránt meghatározzák egy település befogadó képességét, integrációs és 

adaptációs készségét. Számos szempontból befolyásolják a városfejlődés folyamatait, az 

egyes elemek autonóm, illetve függő jellegzetességeit is. A lokális térbeli társadalmi és 

gazdasági viszonyok meghatározzák azt is, hogy mely hatások érvényesülhetnek, és milyen 

mértékben. A hatások és a befogadó képesség viszonya az esetleges társadalmi és gazdasági 

következményeket is befolyásolja. 

A nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek átalakulását és a térségi területi egyenlőtlenségi 

rendszerek újjászerveződését tehát bonyolult kölcsönhatások szabják meg. Ezek vizsgálata 

azért fontos, mert rámutat a stratégiaalkotás szükségességére, a térségi gondolkodás és a 

kooperáció fontosságára. 

1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

A nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek átalakulását, a térségi területi egyenlőtlenségi 

rendszerek újjászerveződését és a meghatározó hatásokat a magyar főváros, Budapest és egy 

nyugat- európai főváros, Párizs példáján vizsgáljuk. Budapest esetében a Székesfehérvárral és 

Tatabányával, Párizs esetében pedig Sens városával kialakult kapcsolatrendszereket 

elemezzük. Vizsgálatunk lehetőséget ad egy nyugat- és egy kelet-közép-európai főváros, egy 

globális és egy globalizálódó nagyvárostérség összevetésére, valamint a fővárosok környékén 

található, meghatározott kritériumok alapján kiválasztott városok kapcsolatrendszereinek 

tudományos feltárására. Egyben lehetővé teszi a hasonló helyzetű nagyvárostérségekre 

érvényes tendenciák megismerését. 

A budapesti és párizsi metropolisz térségek belső kapcsolatrendszereit feltáró kutatás 

témája több tényező alapján, is időszerű. 

A globalizáció, a globális urbanizáció nagyvárosi és nagyváros térségi fejlődést 

meghatározó folyamatai a vizsgált metropolisz térségekben erőteljesen érvényesülnek. Ennek 

3 Ilyen hatás lehet a külföldi működőtőke letelepedése, a gazdasági szerkezet változása, a foglalkozási szerkezet 
változása, a munkaerővándorlási folyamatok alakulása, valamint a társadalmi szerkezet változása is. 
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következtében a nagyvárosok kapcsolatrendszerei, közvetítő funkciói, hatásai átalakulnak. A 

vizsgált fővárosok társadalmi és gazdasági hatásai a környező térségek fejlődését 

befolyásolják. 

A Budapest környéki városok, Székesfehérvár és Tatabánya globális folyamatok által 

meghatározott fejlődését több kutatás is igazolta (.Makó-Ellingstad 1999, Szirmai et al 2002a, 

Szirmai et al 2003b). A főváros vélhetőleg számos olyan globális hatást közvetít a két város 

felé, amelyek sajátos új rendszermechanizmusok keretében érvényesülnek. A főváros és a két 

város kapcsolatrendszerében szerveződő meghatározó és/vagy befolyásoló konkrét hatások 

feltáratlanok. Ez is a témaválasztást indokolja. 

A globális várostérség, Párizs és Sens kapcsolatrendszere, a francia főváros által 

meghatározott városfejlődés tényezőinek vizsgálata egyrészt az összehasonlító kutatás 

lehetőségét, valamint a globális térségszerveződés eltérő történeti szakaszában lévő 

városrendszerek elemzésének feltételét adja. Másrészt lehetővé teszi a hasonlóságok és 

különbségek meghatározását, a nyugat-európai tapasztalatok adaptálhatóságának feltárását. 

Ezek szintén új eredményeket hordozhatnak. 

A fővárosokkal kialakított kapcsolatrendszereket sajátos történeti adottságok, a 

hagyományos és modern városi funkciók sokszor egyidejű jelenléte, illetve az átalakulások 

folyamatai befolyásolják. A tradicionális és modern funkciókat és sajtosságokat is képviselő 

Székesfehérvár és Sens, illetve a korábbi un. új szocialista - ma már egyre inkább modern 

ipari - város, Tatabánya társadalmi és gazdasági folyamatainak összehasonlítása a 

hagyományos és a modern szerveződések összekapcsolódásáról ígér további új eredményeket. 

A témaválasztást az MTA RKK NYXJTI Közép-dunántúli Kutatócsoport kutatási bázisa 

alapozza meg, amely lehetővé tette a kutatási terepek területi, társadalmi és gazdasági 

folyamatainak széleskörű, empirikus kutatási eredményekkel is megalapozott feltárását. 

A témaválasztásban fontos szerepet játszott a PTE KTK Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori Iskola, valamint a PárizsS Egyetem Társadalomtudományi Doktori 

Iskola kutatási profilja, a komplex társadalomtudományi elemzési szempontrendszerek, a 

területi folyamatok, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, valamint a városkutatások 

kiemelt jelentősége. 

1 . 3 . A K U T A T Á S F Ő C É L J A I 

A kutatás alapvető célja két különböző társadalmi és gazdasági környezetben lévő 

nagyváros központ (Budapest, Párizs) és környéke közötti. - a központ által közvetített 

hatások által meghatározott - kapcsolatrendszerek vizsgálata. A kutatás keretében a 



metropoliszok és a három, meghatározott szempontok szerint kiválasztott város 

(Székesfehérvár, Tatabánya, Sens) társadalmi és gazdasági kapcsolatrendszereit, a főváros 

centrumok vizsgált városok fejlődésére gyakorolt hatásait elemezzük. Tesszük ezt a nyugat-

és kelet-közép-európai városfejlődési modellek hasonlóságainak és különbségeinek elemzése 

segítségével. 

A kutatás fő céljai: 

1. A kutatás egyik fő célja a főváros centrumok és a kiválasztott környékbeli városok 

gazdasági, és társadalmi kapcsolatrendszerének és a kapcsolatok tartalmi elemeinek 

feltárása. 

A gazdasági kapcsolatok vizsgálata keretében kiderülnek a vizsgált városok gazdasági 

szereplőinek telephely választási szempontjai, különös tekintettel a globális gazdaság 

letelepülésére. Kiderülnek továbbá a vállalati központok, alközpontok területi 

elhelyezkedésének jellegzetességei, amelyek a különböző szintű vállalati funkciók létét és az 

ehhez szükséges helyi, városi adottságok színvonalát is jelzik. Feltárásra kerülnek a vállalatok 

közötti beszállítói kapcsolatok, valamint a gazdasági szereplők fogyasztásának, a különböző 

szolgáltatások igénybevételének területi szerkezete alapján meghatározott kapcsolatok és a 

munkaerő migráció jellemzői. A -társadalmi kapcsolatok elemzése a feltárandó gazdasági 

kapcsolatokkal szoros összefüggésben a lakosság területi átrendeződésére és a költözési 

folyamatok vizsgálatára terjed ki. 

2. A kutatás másik fő célja a főváros centrumok és a kiválasztott városok 

kapcsolatrendszereiből eredő hatások vizsgálata. 

A gazdasági hatások vizsgálata keretében kiderülnek a fővárosi gazdaság hatásaira 

átalakuló városi gazdaságok szerkezeti sajátosságai: az egyes gazdasági ágazatok (ipari és 

tercier szektor) szerepei, a globális és a helyi gazdaság viszonya, és annak változásai, 

valamint a városi gazdaságok fejlődésének autonóm és nagyváros centrumtól függő elemei. 

A társadalmi hatások elemzése az érintett térségben (vagy a környékbeli városokban) élő 

népesség lakóhelye és munkahelye közötti viszony változásait, a munkaerő elvándorlását, a 

foglalkozási szerkezet változását, valamint a városok és lakóik viszonyát tárja fel. A 

társadalmi hatások elemzése keretében is fény derül a függések és autonómiák 

problematikáj ára. 

3. A kutatás harmadik fő célja az új térszerveződések társadalmi, gazdasági és városfejlesztési 

következményeinek vizsgálata. 
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Az adott kutatási cél keretében kiderül, hogy várostérségi hálózatok átalakulása, a 

modernizáció, a társadalmi és gazdasági integráció, a különböző új városfejlesztési igények 

hogyan alakítják át a várostérségek belső területi társadalmi egyenlőtlenségeit, területi 

kiegyenlítődést, vagy új egyenlőtlenségeket generálnak. 

A társadalmi és gazdasági következményeken az új térszerveződések által eredményezett 

folyamatokat értjük. Ennek keretében egyrészt a társadalmi, gazdasági együttműködések 

létrejöttét, a térbeli társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődését, a társadalmi konfliktusok 

éleződését, valamint a városfejlesztési igények megjelenését vizsgáljuk. A következmények 

rendszere mutatja a leglényegesebb különbségeket a vizsgálatba bevont városok területi, 

társadalmi és gazdasági folyamataiban. 

4. Az utolsó vizsgált problémakör a fővárosok és a kiválasztott városok kapcsolatrendszerét 

meghatározó különböző típusú okok feltárása, a történeti meghatározottságok, a globális 

gazdasági és társadalmi folyamatok azonosító vizsgálata, a nyugat- és a kelet-közép-európai 

helyzetből is adódó különbségek és hasonlóságok tisztázása. 



1 . 4 . A K U T A T Á S H I P O T É Z I S E I 

1. A főváros centrumok és a kiválasztott városok viszonyában az egyes vizsgált tényezők 

országonként és várostípusonként (hagyományos város, újváros) eltérő mértékben 

érvényesülnek. 

2. A nagy várostérségi fejlődés új területi struktúrák kialakulásához vezet, amelyben a 

korábbi, alapvetően hierarchikus centrum-periféria kapcsolatot horizontális 

együttműködésekre, funkcionális munkamegosztásra épülő települési kapcsolatok egészítik 

ki. Ezek az új területi folyamatok feltevésünk szerint az általunk vizsgált fővárosok és 

főváros környéki városok viszonyában is megjelennek 

3. Az új térkapcsolatok tehát a vizsgált várostérségen belüli új egyenlőtlenség rendszert 

hoznak létre és a centrum-periféria viszonyokat is átalakítják. Ennek következtében a 

nagyvárostérségen belül új várostérségi alközpontok jönnek létre. Ezek legfontosabb 

jellemzője, hogy sok szállal kapcsolódnak a városcentrumhoz, továbbá képesek bizonyos 

funkciók átvételére, saját térszervező szerepük növelésére és ezzel térségük 

dinamizálására. Feltételezésünk szerint a vizsgálatba bevont városok is ilyen nagyváros 

térségen belüli alcentrumoknak tekinthetők. 

4. A többirányú, együttműködésre "alapozott kapcsolatrendszerek megjelenése, a települések 

közötti funkcionális munkamegosztás és az ezek következtében is alakuló területi 

specializáció és térségi integráció feltételezésünk szerint a korábbi, döntően hierarchikus 

települési kapcsolatok által meghatározott területi egyenlőtlenségeket átstrukturálja. 

5. A disszertáció problémaköre az egyes elemeiben függő, más elemeiben autonóm 

nagyvárostérségi viszonyrendszer feltárásához kapcsolódik. Feltételezésünk szerint a 

főváros centrum és a környező (kiválasztott) városok gazdasági és társadalmi 

kapcsolatrendszerei különböző mértékben befolyásolják a városok fejlődésének autonóm és 

függő elemeit. 

6. A nagy várostérségi fejlődés következtében kialakuló új térkapcsolatok funkcionális és nem 

igazgatási alapon szerveződnek. Emiatt feltételezzük, hogy a fővárostérségi 

kapcsolatrendszerek és azok hatásai túlmutatnak a közigazgatásilag lehatárolt fővárosi 

agglomerációs övezeteken. 

7. Felételezzük továbbá, hogy a fővárosok térszerkezet alakító és városfejlődést meghatározó 

hatásai nem elsősorban a kiválasztott városok népességszám szerinti nagyságától függnek. 
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1 . 5 . A K U T A T Á S M I N T A T E R Ü L E T E I 

A kutatási terepek kiválasztásánál két fő szempont csoportot vettünk figyelembe. Egyrészt 

számszerűsíthető mutatókat használtunk fel. Másrészt a lehetséges mintavárosok kijelölésénél 

a városok funkcióihoz kapcsolódó, nem számszerűsíthető tényezőket is figyelembe vettünk. 

A kiválasztás szempontjai a következők voltak: 

. Kutatásunk egyik kiinduló hipotézise volt, hogy a fővárostérségi kapcsolatrendszerek és 

azok hatásai túlmutatnak a közigazgatásilag lehatárolt fővárosi agglomerációs övezeteken4. 

E hipotézisünk vizsgálata érdekében, a mintavárosok kiválasztásánál lényeges szempont 

volt, hogy azok a budapesti és párizsi agglomeráción kívül helyezkedjenek el. 

. A szakirodalomban feltártak arra is rámutattak, hogy a várostérségi kapcsolatrendszerek és 

azok hatásainak vizsgálata széleskörű tényezőcsoport5 alapján lehetséges. Mindegyik 

tényező esetében közös meghatározó elem és feltétel a fővárosok adott városokból való 

elérési ideje (.Aguilera-Mignot 2003, Belliot 2006, Potentials far... 2005, Giban 2003, G/7//' 

2002b, Hardi 2002, Mirloup 2002, Mokos 2004). Ezért a mintavárosok kiválasztásánál 

lényeges szempont volt, hogy a fővárosoktól azonos időtartam alatt elérhető városok 

kerüljenek a mintába. Az elérési idő 60 percben történő meghatározása szintén 

szakirodalmak alapján történt (Grandwaux 1991, Potentials/or...2005)6. 

• A kutatási mintaterületek szűkítésének további szempontja volt az ún. „csapágyváros" 

(magyar), illetve „előőrs" (francia) városoknak a városok funkcionális várostérségi 

szerepeinek korábbi vizsgálataiban (Gilli 2003c, Közép...2006) feltárt, kiemelt szerepe. Ez 

alapján a francia fővárostérség városainak számát jelentős mértékben szűkítettük7. 

. A kutatási terepek kiválasztásának további számszerűsíthető szempontja volt a fővárosok 

felé irányuló munkaerő migráció. A szakirodalmak rámutattak, hogy a munkaerő vonzó 

képesség a várostérségi kapcsolatrendszerek vizsgálatának egyik legmeghatározóbb 

4 A fővárosi agglomerációkhoz kapcsolódó részletes elemzésünket lásd a harmadik fejezetben. 
1. Népességszám változás, költözési folyamatok, szuburbanizáció; 2. Lakás, lakókörülmények változása; 3. 
Települések alap-infrastruktúrájának fejlődése; 4. Lakosság infrastrukturális ellátottsági viszonyának fejlődése; 
5. Közlekedési kapcsolatok; 6. Munkaerő migráció; 7. Ingázás (lakóhely-iskola); 8. Gazdasági szervezetek 
kapcsolatai általában; 9. Telephelyválasztás; 10. Beszállítói kapcsolatok; 11. Vállalati központok-alközpontok 
kapcsolatai; 12. Gazdasági szereplők fogyasztása, szolgáltatások igénybevétele; 13. Különböző funkciók 
kitelepülése, lakossági fogyasztás; 14. Társadalmi szerkezetváltozása; 15. Kutatóintézetek kapcsolatai. 
A fenti tényezők alapján a budapesti fővárosi térségben öt (Tatabánya, Székesfehérvár, Gyöngyös, Kecskemét 
és Dunaújváros), a francia fővárosi térségben ennél jóval magasabb számú kedvező földrajzi fekvésű 
(autópályák, közút- és vasúthálózat), a fővárosból 60 perc alatt elérhető város vizsgálata lett volna indokolt 
(Gilli 2003c, Grandvaux 1991 ). 
Chartre, Dreux, Evreux, Vemon, Compiègne, Château-Thierry, Sens és Montargis. 
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8 eleme . A kapcsolódó értékek Magyarország esetében három (Székesfehérvár, Tatabánya 

és Gyöngyös esetében 7-10% a helyben lakó foglalkoztatottakon belül a főváros felé 

irányuló munkaerő vándorlás mértéke), Franciaország esetében öt (Chartres, Évreux, 

Compiégne, Montargis és Sens: 7-10%) város vizsgálatát indokolták volna. 

. A potenciális magyar mintavárosok további szűkítéséhez a szerepköreikből adódó 

különbségeket alkalmaztuk. Az eltérő típusú városok, vagyis a hagyományos és az un. 

újvárosok feltételezésünk szerint különböző mértékben befogadói a fővárosok hatásainak. 

A budapesti várostérségben a két eltérő várostípust legjobban jellemző, eltérő történeti, 

urbanisztikai múlttal rendelkező, de a rendszerváltozást követően hasonló városfejlődési 

stratégiát követő {Keune 2001) két város: Székesfehérvár és Tatabánya. 

• Franciaország esetében a kutatás keretei egy város bevonását tették lehetővé, amelynek 

kiválasztásában az a feltételezésünk játszott szerepet, hogy a fővárosok térszerkezet alakító 

és városfejlődést meghatározó hatásai nem elsősorban a kiválasztott városok és térségük 

nagyságától (népességszámától) függnek (ezt jól mutatják a hivatkozott „csapágy" és 

„előőrs," városokra vonatkozó kutatási eredmények is). Feltételezésünk igazolására a 

fennmaradó potenciális francia mintaterületek közül (a magyarországi mintavárosoktól 

jelentősen eltérő népességszáma miatt) Sens városát tartottuk legmegfelelőbbnek. 

A kiválasztási kritériumoknak (hasonló földrajzi helyzet, elérhetőség és funkcionális 

várostérségi szerepek, a főváros felé irányuló munkaerő migráció azonos mértéke, várostípus, 

eltérő népességszám) Magyarországon Székesfehérvár és Tatabánya, Franciaországban pedig 

Sens felel meg maradéktalanul (1. és 2. ábra). 

8 A fővárosok felé irányuló munkaerő migráció vizsgálata mindkét ország esetében a népszámlálási adatok 
alapján történt. Magyarország esetében (2001) az összes foglalkoztatotton belül a más megyébe eljárók adott 
városokra vonatkozó arányait elemeztük, amely a megyei jogú városokra vonatkozó népszámlálási 
eredményekkel kiegészítve lehetővé tette a főváros felé irányuló munkaerő vándorlás értékelését. 
Franciaország esetében (1999) az összes foglalkoztatotton belül a más régiókba járók arányának vizsgálata 
biztosította az összehasonlítást. 
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2o Ábra: A kutatás franciaországi mintaterületeinek földrajzi elhelyezkedése 

Forrás: http://maps.google, com 
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1 . 6 . A V I Z S G Á L A T M Ó D S Z E R E I É S A D O L G O Z A T S Z E R K E Z E T E 

A kutatás során a társadalomtudományi kutatások széles eszköztárát, így 

társadalomföldrajzi, szociológiai, regionális tudományi, illetve területi statisztikai 

módszereket alkalmaztunk. 

Az első ezek közül a vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmak, tervezési, fejlesztési 

dokumentumok összegyűjtése, feldolgozása és elemzése volt. A hivatkozott nemzetközi 

szakirodalmak felkutatásában nagy szerepe volt a franciaországi kutatómunkának9, amely 

lehetővé tette az egyetemi könyvtárak és egyéb szakkönyvtárak látogatását10. Végül fontos 

szerepe volt az internetes adatforrásoknak. 

A kutatási koncepció elméleti megalapozása mellett a franciaországi kutatási terepekhez 

kapcsolódó folyamatok elemzése (telephelyválasztási tényezők, vállalati központ-alközpont 

kapcsolatok, munkaerő migráció, társadalmi egyenlőtlenségek alakulása) is részben 

szakirodalmi feldolgozásra épül. 

Az empirikus vizsgálatok módszerei az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

* Statisztikai adatelemzés, amely elsősorban a statisztikai hivatalok (Központi Statisztikai 

Hivatal, Institut National de la Statistique et des Études Économiques) vonatkozó 

népszámlálási és éves adataira épül. Ezeket saját adatgyűjtésekkel és egyéb adatbázisok 

elemzésével egészítettük ki11 (KSH Cégkódtár 2004, Atlas des Franciliens [2000-2003], 

Hoppenstedt Bonnier cégadatbázis 2004, Yonne megyei Gazdasági Kamara adatai)12. A 

statisztikai adatelemzések az empirikus fejezetekhez, így a telephely választási tényezők, 

vállalati központ-alközpont kapcsolatok, a gazdasági szereplők egyéb kapcsolatai, a 

munkaerő migráció, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek alakulásának feltárásához 

kapcsolódnak. 

9 A franciaországi kutatómunkára 2004-2007 években az MTA-CNRS közötti bilaterális együttműködési 
program (Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok / Inégalités et conflits sociaux dans les 
régions urbaines című, és az Életmód-, életforma- és térhasználat típusok napjaink várostérségeiben / Cadres 
de vie, modes de vie et comportements spatiaux dans les régions urbaines contemporaines, című kutatási 
projektekhez kapcsolódóan), valamint a Budapesti Francia Intézet által koordinált, és a Francia Kormány által 
támogatott kutatói ösztöndíj keretében nyílt lehetőség. 

'"Könyvtárak: Bibliothèque Université ParisS, Bibliothèque de l'Institut Français d'Urbanisme, Bibliothèque de 
l'Institut de Géographie, Centre Documentation d'Urbanisme, Centres documentaires ville de Sens. 
Az adatelemzések részben az SPSS szoftver segítségével készültek, a területi folyamatok térképi 
megjelenítésében pedig a Mapinfo nyújtott segítséget. 

"A magyar és francia kutatási terepek folyamatainak feltárása során minden esetben az összehasonlítást 
lehetővé tevő legfrisebb statisztikai adatok elemzésére törekedtünk. Ezeket döntően az 1999-es franciaországi 
és a 200 l-es magyarországi népszámlálási adatok jelentik. 
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• Saját empirikus kutatásaink'3 a globális gazdaság városfejlesztő hatásaira, valamint a 

beszállítói kapcsolatokra, a gazdasági szereplők fogyasztására és a munkaerő összetételére 

vonatkozóan. 

. Saját empirikus kutatásainkat az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-

magyarországi Tudományos Intézet Közép-dunántúli Kutatócsoportja által végzett 

kutatásokhoz tematikusan - a PhD kutatás érdekében - kapcsolt kérdések vizsgálatával 

egészítettük ki. Az alábbi kutatások14 során lehetőségünk nyílt a magyarországi és 

franciaországi kutatási terepekhez és saját kutatásunkhoz kapcsolódó mélyinterjúk és 

kiegészítő interjúk készítésére. 

A „Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok" című kutatás önálló 

franciaországi interjúk készítését tette lehetővé, amelyek több empirikus fejezet 

(telephelyválasztás, gazdasági szereplők egyéb kapcsolatai, munkaerő migráció, 

társadalmi egyenlőtlenségek alakulása, lakosság fogyasztása) számára kiegészítő 

információt j elentettek. 

A „ Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok - Az európai 

versenyképesség térségi társadalmi tényezői" című NKFP kutatás empirikus adatbázisa 

pedig a székesfehérvári várostérség lakossága körében készített (678 fős) kérdőíves 

adatbázis kapcsolódó elemzését tette lehetővé. Az elemzett témakörök a munkaerő 

migráció összefüggéseit, valamint a lakossági fogyasztás kérdéskörét mélyítették el. 

• A Kutatócsoport kutatásai egyes részeredményeinek témánk szempontjai szerint történő 

újraelemzése15 is lényeges adatforrást jelentett, amelyek Székesfehérvár és Tatabánya 

131. „A globális gazdaság térségi társadalmi hatásai" című kutatás az Országos Kiemelésű 
Társadalomtudományi Kutatási program keretében. 2004-2005. (MTA RKK NYUTI KDKCS, témavezető: 
Prof. Dr. Szirmai Viktória). Önálló interjúk száma: 6.; 2. Kérdőíves vizsgálat Tatabánya és Székesfehérvár 50 
főnél több foglalkoztatottal rendelkező cégei körében. 2007. tavasza (122 fős kérdőíves vizsgálat, visszaküldési 
arány 30%). 
1. „Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok" című kutatás. MTA-CNRS bilaterális 
együttműködési program keretében. 2004-2005. (MTA RKK NYUTI KDKCS-UMR 7533 LADYSS, 
Université de ParisB; témavezetők: Prof. Dr. Szirmai Viktória, Prof. Dr. Françoise Plet). Önálló interjúk száma: 
21.; 2. életmód-, életforma- és térhasználat típusok napjaink várostérségeiben" című kutatás. MTA-CNRS 
bilaterális együttműködési program keretében. 2006-2007. (MTA Szociológiai Kutatóintézet-UMR 7533 
LADYSS, Université de ParisS; témavezetők: Prof. Dr. Szirmai Viktória, Prof. Dr. Françoise Plet).; 3. 
„Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok-Az európai versenyképesség térségi 
társadalmi tényezői" c. kutatás. NKFP 2004-2007. (Konzorciumvezető intézmény: MTA Szociológiai 
Kutatóintézet, témavezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória; MTA RKK NYUTI KDKCS konzorciumi tag). 
Kapcsolódó kérdéseket tartalmazó önálló interjúk száma: 18. Kérdőív adatbázisának elemzése a 
székesfehérvári várostérségre vonatkozóan. 
1. „Tatabánya és térsége (Tata és Oroszlány) társadalmi gazdasági kapcsolatrendszerei"című kutatás a PICS 
nemzetközi összehasonlító kutatási program keretében. 2000-2001. (MTA Szociológiai Kutatóintézet, 
témavezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória). Kapcsolódó kérdéseket tartalmazó önálló interjúk száma: 10.; 2. „A 
Székesfehéi-vári és Fejér megyei multinacionális vállalatok telephelyválasztási stratégiái-A versenyképesség 
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helyi, térségi, valamint regionális szerepeit, a telephelyválasztás szempontjait, a gazdasági 

szereplök egyéb kapcsolatait, a munkaerő migráció részkérdéseit, valamint a társadalmi 

egyenlőtlenségek alakulását tárták fel. 

Összesen a disszertáció empirikus vizsgálata 8 db, 2000. és 2008. között megvalósult 

kutatási projekt eredményére épül. Az ezek keretében készített önálló interjúk, száma 70 (az 

interjúk 30%-a a francia kutatási terephez kapcsolódik). A disszertáció ezen felül két 

kérdőíves vizsgálat eredményét hasznosítja. 

A dolgozat szerkezete 

A dolgozat 4 fő tartalmi részre tagolható. Az első részben, a globalizáció városfejlődésre, 

nagyvárosi fejlődésre gyakorolt hatásait mutatjuk be, amelyben a tudományos előzmények 

kritikai elemzése mellett kiderülnek a globális városhálózatok, valamint a nagyvárosi fejlődés 

kelet-közép-európai összefüggései. Az elméleti megalapozás keretében kerül sor a 

várostérségi kapcsolatrendszerek és hatások azonosítására is. A dolgozat második tartalmilag 

elkülönülő részében a kiválasztott kutatási terepek fővárosi térségeken belüli helyzetét tárjuk 

fel, szintén szakirodalmi elemzésre támaszkodva. Ezt követi a legfontosabb empirikus 

vizsgálataink bemutatása, végül megfogalmazzuk a kutatás során feltárt új folyamatokat és a 

lehetséges további kutatási irányokat. 

növelésének tényezői" című kutatás. 2001-2002. (MTA RKK NYUTI KDKCS, témavezető: Prof. Dr. Szirmai 
Viktória). Kérdőíves vizsgálat újraelemzése, kapcsolódó kérdéseket tartalmazó önálló interjúk száma: §.; 3. 
„Székesfehérvár térségi, regionális kapcsolatrendszerei" című kutatás. 2004. (MTA RKK NYUTI KDKCS, 
témavezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória). Kapcsolódó kérdéseket tartalmazó önálló interjúk száma: 6. 
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2. ELMÉLETI MEGALAPOZÁS 

2.1 . GLOBALIZÁCIÓ ÉS VÁROSFEJLŐDÉS 

A globalizáció a városfejlődésre számos hatást gyakorol. A hatások közé tartoznak a 

népességszám növekedése, annak területi különbségei, a társadalmi egyenlőtlenségek, 

társadalmi konfliktusok éleződése és a városok szerepeinek változásai. Ide sorolható továbbá 

a globális városhálózatok és azok alrendszereinek kialakulása, a várostérségek területi 

struktúrájának, belső kapcsolatrendszereinek átalakulása és a várostérségi kormányzás 

szükségességének egyre erőteljesebb megjelenése. Ezek a hatások a világ különböző részein 

(az egyes kontinenseken, a fejlett és fejlődő térségekben) különböző mértékben 

érvényesülnek. 

A globalizáció európai városfejlődésre gyakorolt hatásaival kapcsolatban a disszertáció 

problémakörének megfelelően három tényezőt elemzünk. Az első a városfejlődés egyik 

legmeghatározóbb faktorának tekintett népességszám változás, amelynek vizsgálata jól 

tükrözi a városfejlődés földrajzi különbségeit. A városok népességszámának növekedése 

mellett szintén fontos tényező a városok funkcióinak változása, amely a városok és térségeik 

globális városhierarchiában, globális városhálózatokban elfoglalt helyét is meghatározza. A 

nagyváros elméletek történeti bemutatásán keresztül mód nyílik a legfőbb változások nyomon 

követésére. Arra, hogy megértsük, ezek a városok milyen funkciójuk alapján tudtak és tudnak 

a globális városhálózatokhoz kapcsolódni. Az európai városok közül kiemelten kezeljük 

Párizs és Budapest globális városhierarchián belüli helyzetének meghatározását és elemzését. 

Végül a várostérségek területi struktúrájának, kapcsolatrendszereinek átalakulásával 

összefüggő hatáselemzések megalapozzák, és kijelölik az empirikus kutatás irányait. 

2.1.1. A városok népességszámának növekedése 

A városok népességszámának növekedését mutatja, hogy 1980 és 2000 között a városban 

élők száma világviszonylatban 1,1 milliárd fővel növekedett (.Knox 2002). Ezt a növekedést 

jelzi, hogy napjainkban, 438 város népessége haladja meg az 1 millió, 63 városé az 5 millió és 

25 városé a 10 millió főt17 (http://www, citypopulation. de/World, html). 

A városi népesség növekedése az előrejelzések szerint tovább folytatódik (WUP 2003 

Report). Míg 2000-ben a városi népesség világnépességen belüli aránya 47% volt (a 2005-ös 

adat 49%, 3,2 milliárd fő volt [http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization]), 2030=ra a közel 8 

l7Tokio, Mexikóváros, Szöul, New York, Sao Paulo, Bombay, Delhi, Shanghai, Los Angeles, Osaka, Jakarta, 
Kalkutta, Kairó, Manila, Karachi, Moszkva, Buenos Aires, Dacca, Rio de Janeiro, Peking, London, Teherán, 
Isztambul, Lagos, Shenzen. 
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milliárd földlakó 60%-a fog városokban élni (1, táblázat). 2015-re pedig az 1 millió főnél 

népesebb városok száma eléri az 550-et (Davis 2006). 

1. Táblázat: ,4 városi és falusi népesség növekedésének aránya 1950 és 2030 között 

Népesség (milliárd fő) Növekedés mértéke (%) 
1950 1975 2000 2003 2030 1950-1975 1975-2000 2000-2030 

Össznépesség 2,52 4,07 6,07 6,30 8,13 1,92 1,60 0,97 
Fejlett térségek 0,81 1,05 1,19 1,20 1,24 1,01 0,52 0,13 
Fejletlen térségek 1,71 3,02 4,88 5,10 6,89 2,29 1,92 1,15 
Városi népesség 0,73 1,52 2,86 3,04 4,94 2,91 2,53 1,83 
Fejlett térségek 0,43 0,70 0,88 0,90 1,01 2,00 0,91 0,47 
Fejletlen térségek 0,31 0,81 1,97 2,15 3,93 3,91 3,55 2,29 
Falusi népesség 1,79 2,55 3,21 3,26 3,19 1,43 0,92 -0,03 
Fejlett térségek 0,39 0,34 0,31 0,31 0,23 -0,46 -0,40 -1,05 
Fejletlen térségek 1,40 2,21 2,90 2,95 2,96 1,82 1,09 0,06 

Forrás: World JJrbanization Prospects: The 2003 Revision. 

Az 1. táblázat adatai alapján az is megállapítható, hogy a városi népesség növekedése a 

kevésbé fejlett térségeket lényegesen nagyobb mértékben érinti. A városi népesség 

növekedése ezekben a régiókban több mint kétszeres (szemben a fejlett térségek városi 

lakosságának 47%-os növekedésével). 

A következő táblázatból az is kitűnik, hogy jelen városnövekedés nem arányosan 

módosítja a történetileg kialakult városhálózatokat, hanem mindenekelőtt nagyvárosi 

növekedést jelent. Míg 1950-ben csak egyetlen városban élt 10 milliónál több ember, 2000-

ben már 19-ben, a legfrissebb 2006. januári adatok szerint már 25 város lakossága haladja 

meg a 10 millió fős népességszámot (Enyedi 2003, 8; 

http://www, citypopulation. de/World, html). Az egyes kontinensek szerint elemezve a változást 

látható, hogy Európában 2000 és 2015 között lényeges elmozdulás nem prognosztizálható, 

mindegyik városkategória esetében az ázsiai kontinens városai állnak az élen (2. táblázat). 
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2. Táblázat: Az 500 ezer főnél népesebb városok száma kontinensek és városnagyság 
kategóriák szerint (1975, 2000, 2015) 

Városnagyság kategória 
(népességszám) Kontinensek 1975 2000 2015 

10 millió és népesebb Ázsia 2 10 12 
Latin-Amerika és a Karib térség 1 4 4 
Észak-Amerika 1 2 2 
Afrika - 1 2 
Európa - 1 2 

5-10 millió Ázsia 6 13 23 
Európa 5 5 4 
Latin-Amerika és a Karib térség 3 3 4 
Észak-Amerika 2 2 6 
Afrika 1 1 2 

1-5 millió Ázsia 78 171 253 
Európa 42 56 54 
Latin-Amerika és a Karib térség 17 42 65 
Észak-Amerika 28 37 43 
Afrika 7 33 59 
Óceánia 2 6 6 

500 ezer-1 millió Ázsia 112 216 269 
Európa 64 69 72 
Latin-Amerika és a Karib térség 25 53 56 
Afrika 19 42 67 
Észak-Amerika 28 39 44 
Óceánia 4 - 2 

Forrás: World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, 89. o. 

A legnagyobb városok földrajzi eloszlásának módosulását mutatja (3. táblázat), hogy 1950-

ben a 15 legnagyobb népességszámú város közül 11 a fejlett országokban (6 Európában, 5 

Észak-Amerikában és Japánban) volt, amely tényező egyértelmű összefüggést mutat a 

gazdasági fejlettséggel, valamint Európában magyarázatként szolgálhat a háború utáni 

újjáépítés lendülete is. Napjainkra azonban az európai városok eltűnnek a listáról és az 

Európán kívüli fejlett világot is csupán 4 város képviseli (Tokió, Oszaka, New York, Los 

Angeles). A legnagyobb népességű városok többsége az emelkedő, hosszabb ideje gyorsan 

növekvő gazdaságokhoz tartozik, de a fejlődő világ nagyvárosai is megjelennek már (Dacca, 

Kalkutta) [Enyedi 2003, 9], 
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3. Táblázat; A legnépesebb városok (1950, 2000, 2003, 2006) (millió fő) 

1950 2000 2003 2006 

Í . N e w York, 12,3 1. Tokio, 26,4 1. Tokio, 33,7 1. Tokio 34,2 

2. London, 8,7 2. Mexikóváros, 18,0 2. Mexikóváros, 21,8 2. Mexikóváros 22,8 

3 Tokio, 6,9 3. Sao Paolo, 17,9 3. New York, 21,75 3. Szöul 22,3 

4. Párizs, 5,4 4. New York, 16,7 4. Szöul, 21,7 4. New York 21,9 

5. Moszkva, 5,4 5. Bombay, 16,1 5. Sao Paulo, 20,2 5. Sao Paulo 20,2 

6. Sanghaj, 5,3 6. Los Angeles, 13,2 6. Bombay, 18,8 6. Bombay 19,85 

7 R u h r - E - R a j n a 
városegyiittes 5,3 

7. Kalkutta, 13,1 7. Újdelhi, 18,1 7. Delhi 19,7 

8. Buenos Aires, 5,0 8. Sanghaj, 12,9 8. Los Angeles, 17,4 8. Shanghai 18,15 

9.Chicago, 4,9 9. Dacca, 12,5 9. Oszaka, 16,7 9. Los Angeles 18 

10. Kalkutta, 4,4 10. Újdelhi, 12,4 10. Jakarta, 16,3 10. Oszaka 16,8 

11. Oszaka, 4,1 11. Buenos Aires, 12,0 11. Kairó, 15,6 11. Jakarta, 16,55 

12. Los Angeles, 4,0 12. Dzsakarta, 11,0 12. Moszkva, 15,3 12. Kalkutta 15,65 

13. Peking, 3,9 13. Oszaka, 11,0 13. Kalkutta, 14,9 13. Kairó 15,6 

14. Milánó, 3,6 14. Peking, 10,8 14. Manila, 14 14. Manila, 14,95 

15. Berlin, 3,3 15. Rio de Janeiro, 10,7 15. Buenos Aires, 13,9 15. Karachi, 14,3 

Forrás: World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, New York, UN, 2002. 
(http: //www, citvpopulation. de/World, html) 

Napjaink városnövekedésének magyarázatát Enyedi György az alábbiak szerint foglalja 

össze: „a XX-XXI. század fordulóján a helyzet sajátos. A világban egyszerre van jelen három 

városnövelő erő. Az egyik az emelkedő gazdaságok, közöttük kitüntetetten India és Kína 

iparosodása. Ez a korábbi, európai városrobbanáshoz képest is óriási tömegeket vonz a 

városokba. A két országban két és fél milliárd ember él; a kínai városokban 550-600 millió! 

Ez a hatalmas tömeg érthetően hatalmas városokat hoz létre. Másodszor: a legfejlettebb 

gazdaság is szívesen települ nagyvárosi régiókba, mert sok képzett szakemberre van szüksége 

és erős a kooperációs igénye is. Európában azonban e folyamat nagyvárosi régiókat, nem 

pedig megavárosokat hoz létre. A harmadik városnövelő erő a fejlődő országok falusi 

túlnépesedése, amely a nélkül zúdít a városokra bevándorlókat, hogy azok gazdasága 

igényelné, s foglalkoztatni tudná őket. A mai városnövekedés a globális gazdaság kísérője, s 

nem valaminő kormányzati tévedés. Az emelkedő gazdaságokban is bekövetkezik majd a 

dezurbanizációs szakasz" (Enyedi 2006; http://nol. hu/fesztivalia/cikk/414063/). 

A disszertáció problémaköréhez kapcsolódó európai várostérségekben (így a budapesti és 

párizsi várostérségben is) nagyarányú népességnövekedés nem várható. Ezekben a 

térségekben a legnagyobb mértékű változás e tekintetben a népesség nagyvárostérségen belüli 
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területi átrendeződése, amely szorosan összefügg a szuburbanizáció, periurbanizáció 

folyamatával. 

2.1.2. Városi funkciók 
2.1.2.1. Tudományos előzmények 

Peter Hall „Világvárosok" („The World Cities") (1966) című könyvében foglalkozik 

elsőként a világvárosok funkcióinak problémakörével. Kutatásai szerint világvárosoknak azok 

a városok tekinthetők, amelyek a 

• politikai hatalom központjai; 
» nemzeti és nemzetközi igazgatási, hatósági, kormányzati központok; 
• nemzeti és nemzetközi kereskedelmi központok; 
• intézményi központok; 
® nemzetközi pénzügyi központok (bankok, biztosító társaságok, pénzügyi 

szervezetek); 
És bár Hall szerint a világvárosokat politikai, és gazdasági szerepük emeli a 

városhierarchia csúcsára, ezek mellett további kiemelkedő funkcióval rendelkeznek, úgymint: 
© különböző magas szintű szolgáltatások központjai (orvosi, jogi, ügyvédi, tudás, 

technológia, információ, telekommunikáció), 
® művészet, szórakozás, kultúra, tudomány, fogyasztás központjai. 

Szintén az első munkák közül való Stephen Hymer (1972) elemzése, amely Beaver stock és 

szerzőtársai (1999) szerint azért kiemelkedő, mert a szerző elsőként irányítja a gazdasági 

tényezőkre a figyelmet a világvárosok besorolása, meghatározása során. Hymer rámutat, hogy 

a multinacionális vállalatok központjai (HQ) a legjelentősebb világvárosokban 

koncentrálódnak, így New Yorkban, Londonban, Párizsban, Bonnban, Tokioban, 

Moszkvában és Pekingben. 

Hall és Hymer eredményeire építve alakult ki a világvárosokat vizsgáló irodalom 

következő irányvonala, amely a világvárosokat az új nemzetközi munkamegosztásban 

elfoglalt helyük szerint azonosítja. A legmeghatározóbb munkának ezen csoporton belül, 

amely részben Cohen (1981) és Frobel és szerzőtársai (1980) eredményeire épít, John 

Friedmann „The world city hypothesis" című teóriája tekinthető, amelyben Friedmann hét 

pontban foglalja össze világváros ismérveit. Az első négy ezek közül szorosabb értelemben a 

gazdasági tényezőkhöz kapcsolható, három pedig elsősorban a globális társadalmi 

folyamatokat (nemzetközi migráció, társadalmi egyenlőtlenségek és ellentmondások) tükrözi 

(Friedmann 1995, 317-331) . 
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Friedmann a gazdasági tényezők közül kiemeli: 

1) a városok világgazdasági integrációját, amely meghatározza a városok helyét és 
funkcióját az új nemzetközi munkamegosztásban, és ez kihat a város strukturális 
változásaira, 

2) a globális tőketermelésben és piaci tevékenységben játszott szerepét, ami lehetővé 
teszi, hogy a világvárosok komplex térbeli hierarchiába rendeződjenek, 

3) a globális városok irányító funkcióit, amelyek közvetlenül a termelési és 
foglalkoztatási struktúrában és dinamikában jelennek meg, 

4) végül nemzetközi tőkekoncentráció városfejlődésben játszott szerepét. 
A világváros ismérvek közé sorolt globális gazdasági és társadalmi tényezők közül a 

szerző világváros rendszerét a globális tőke szerepei alapján állította fel. Friedmann a centrum 

országok és a félperiférikus országok esetében is elsődleges és másodlagos világvárosokat 

különböztet meg (3. ábra). 

3. Ábra: A világvárosok hierarchiája 

Forrás: Friedmann 1995, 321. o. 

Centrum országok városai: London, Párizs, Rotterdam, Frankfurt, Zürich, New York, Chicago, Los 
Angeles, Tokió (Elsődleges világvárosok); Brüsszel, Milánó, Bécs, Madrid, Torontó, Miami, 
Houston, San Francisco, Sydney (Másodlagos világvárosok) 
Félperiférikus országok városai: Sao Paulo, Szingapúr (Elsődleges világvárosok); Johannesburg, 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Caracas, Mexikóváros, Hong-Kong, Taipei, Manila, Bangkok, Szöul 
(Másodlagos világvárosok). 

Friedmann világváros hierarchiájában az európai nagyvárosok közül elsődleges és 

másodlagos világvárosként egyaránt 5-5 európai város szerepel. Mint mondja, London és 

Párizs esetében nem volt kérdés az elsődleges világvárosok közé sorolás, Rotterdam kikötője, 
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Frankfurt gazdasági, Zürich vezető pénzügyi központ szerepe, míg Brüsszel, Milánó, Bécs és 

Madrid speciális funkcióik alapján érdemelték ki a világvárosok közé sorolást (Friedmann 

1995,319). 

Összehasonlítva Friedmann és Hall világváros ismérveit, látható, hogy Friedmann a 

világváros kategóriát egyértelműen a világgazdasági irányító szerepkörhöz köti, és a 

világvárosok hierarchiáját is ez alapján építi fel. 

Knox (1995) bírálja Friedmann világgazdasági funkciók alapján felállított 

városhierarchiáját, és Hall-hoz hasonlóan a különböző funkciók szerinti osztályozást 
1 Q , 

hangsúlyozza . Vizsgálatában az európai nagyvárosok közül nemzetközi és gazdasági súlya 

alapján egyaránt kiemelkedő London és Párizs, nemzetközi szerepe alapján meghatározó: 

Brüsszel. Knox elemzésében a három város mellett Amsterdam, Zürich, Madrid, Stockholm 

és Köln is szerepel. 

Simon (1995) is szélesebb értelemben használja a világváros kategóriát. Szerinte 

Friedmann világvárosai csak egy részét (részhalmazát) képezik a jelentős, szupranacionális 

szereppel rendelkező városoknak. Simon szerint a világvárosok három legfontosabb 

jellemzője: a magas szintű pénzügyi és egyéb szolgáltatások, globális szereplők, 

transznacionális vállalatok, nemzeti és kormányzati testületek és NGO-k jelenléte; az ún. 

„elosztó funkciók" (tőke, információ, technológia) fejlődése; nemzetközi hálózatok fejlődése 

TNC-k, IGO-k és NGO-ok között; az életminőség szempontjának előtérbe kerülése, amelyen 

a szerző nem csak a fizikai, környezeti tényezőket érti, hanem a gazdasági és politikai 

stabilitást, világpolgár-szemléletet, és a kulturális élet minőségét is (Simon 1995, 142)19. 

Az értekezés szintén az ún. funkcionalista megközelítésű munkák közé sorolja Saskia 

Sassen globális városokat definiáló és elemző tudományos munkáit (1991, 1994). Sassen azt 

mondja, hogy egy nagyváros globális szerepéről akkor beszélhetünk, ha az a város minden 

olyan infrastrukturális és szolgáltató funkciót koncentrál, amely szükséges a világgazdasági 

irányító szerepkör betöltéséhez (Sassen 1995, 63). Sassen kiemeli, hogy az új folyamatok, a 

városok, globális városok szerepének előtérbe kerülése új stratégiai szerepeiknek köszönhető, 

amely szerepek a globális integráció és a térbeli szétszóródás kombinációjaként bekövetkező 

koncentrációs folyamat eredményeként alakulnak ki. A szerző szerint ezek a városok a 

világgazdaság szervezésének parancsnoki központjai, pénzügyi és más specializált 
18 Knox vizsgálatába minden olyan várost bevont, amelyekben legalább 1, a Fortune Global 500-as listáján 

szereplő cég székhely van, és legalább 1 nemzetközi NGO vagy IGO székhelye megtalálható, harmadik 
szempontként pedig a kulturális központ funkciókat is figyelembe vette (Knox 1995, 10-11). 

''Présentation Économique de Sens et sa Région". Chambre de Commerce et d'Industrie de Sens. 2004TNC 
(trans-national corporation - transznacionális vállalat); IGO (inter-governmental organization - kormányközi 
szervezet); NGO (non-govemmental organization - nem kormányzati szervezet). 
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szolgáltatások központi helyei, valamint a termelő kapacitások és egyben a termékek 

piacainak színhelyei is (beleértve az újítások létrehozását és azok piacait is) [Sassen 1991, 3-

4; Sassen 1994, 20], Az európai nagyvárosok közül Sassen Londont tekinti globális irányító 

funkciókkal rendelkező városnak (1991). Sassen kimutatja, hogy ezek a városok nem 

szigetként funkcionálnak, hanem valós hatásokat gyakorolnak környezetükre. 

Ezt az összefüggést François Wellhoff is hangsúlyozza (2. Festival International de 

Géographie de Saint-Dié-des- Vosges 1991, 29). Mint mondja, a globális városok 

meghatározásakor mindenképpen figyelembe veendő tényező a városok környezetükkel 

kialakított kapcsolata. Számos város például teljesen elszegényíti, kiszipolyozza a környező 

térséget (a szerző Párizs példáját említi), míg mások ún. szimbiózisban élnek környezetükkel 

(pl. London és dél-keleti térsége). 

Későbbi áramlatként értelmezhetjük a „Los-Angelesi iskola" képviselőinek (Davis, Soja és 

Scott) munkásságát, akik a globális városrégió („global city-region") teória megalkotásakor 

visszatérnek Hall eredeti, a világvárosokat szélesebb értelemben vizsgáló, definiáló 

szemléletéhez. Scott, Agnew, Soja és Storper 1999-es tanulmányukban a globális városrégiók 

elemzése kapcsán kiemelik a városrégiók térszerkezetének egyre erőteljesebb átalakulását, 

amely a demográfiai és kulturális heterogenitás, valamint a társadalmi és gazdasági 

egyenlőtlenségek növekedéséhez vezet. 

Az elemzett tudományos irányzatok és elméletek mellett további elemzések is születtek a 

világvárosok, globális városok karakterisztikus jegyei, területi, társadalmi és gazdasági 

folyamatai és hatásai meghatározására. Knox (2002) szerint például a világvárosok a 

gazdasági, politikai és kulturális globalizáció okainak és következményeinek egyaránt 

tekinthetők. A szerző szerint a világvárosok az 1) új nemzetközi munkamegosztás, 2) a 

pénzügyi rendszer nemzetköziesedése, a 3) transznacionális társaságok hálózatai globális 

stratégiái, valamint a 4) nemzetközi NGO és IGO szervezetek növekvő hatásainak termékei. 

Mindezeket pedig az új szabályozási módok megjelenése, valamint az új technológiai 

folyamatok előtérbe kerülése segíti. Jelenleg körülbelül 900 millió fő él ezekben a 

városokban, amelyek összességét a szerző „fast-world"-nek hívja. Az előnyökből, a globális 

hatásokból kimaradt (vagy nagyrészt kimaradó) rurális terek, ipari régiók, hátrányos slumok 

pedig a „slow-world" részei. 

A szerző 2002-es tanulmányában még egy nagyon fontos szempontot kiemel, a 

világvárosokat a lokális és globális terek érintkező felületeinek tekinti a lokális erőforrások 

globális gazdaságba kapcsolása és a globális folyamatok nemzeti és lokális szintre történő 

közvetítése tekintetében (Knox 2002). 
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Az áttekintett elméleti munkák alapján a világvárosok, globális városok karakterisztikus 

jegyei az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

4. Táblázat A világvárosok karakterisztikus jegyei 

Gazdasági tényezők Társadalmi tényezők 

Vállalati központok (HQ) Foglalkozási szerkezet átrétegződése 
A globális tőke és árupiacok központjai Magasan kvalifikált munkaerő jelenléte 
Globális irányító funkciók központjai Új fogyasztási minták megjelenése 

Magas szintű üzleti szolgáltatások központjai 
Kevésbé képzett munkaerő iránti igény, 
rutinmunkák 

Nemzetközi szervezetek központjai, beleértve a nemzetközi 
NGO-kat, IGO-kat 

Munkaerő kihelyezés, swetshop-ok, otthon 
végezhető munkák: főleg a nagy élőmunka igényű, 
alacsony bérköltségű területeken 

Nemzetközi média szervezetek és vállalatok központjai 
(újságok, magazinok, könyvkiadók, TV csatornák), a 
kulturális ipar központjai (beleértve a tervezés, a divat és a 
film világát) 

Növekvő társadalmi polarizáció 

Telekommunikációs központok Növekvő területi, társadalmi szegregáció 

Légiközlekedési központok 

Dzsentrifikáció 

Légiközlekedési központok 
A kirekesztettek az „underclass" csoportok 
megjelenése Légiközlekedési központok 
Társadalmi konfliktusok, rasszizmus, erőszak, 
bűnözés megjelenése 

Forrás: Hutchinson (2002) alapján saját szerkesztés 

A városelméletek áttekintése mutatja, hogy nem lehet egy várost tisztán gazdasági vagy 

társadalmi tényezők alapján a nagyvárosok és világvárosok közé sorolni. A felsorakoztatott, 

és (amint később látni fogjuk) a globális városhierarchiát meghatározó gazdasági tényezők 

számos társadalmi következményt hordoznak, amely tényezők (pl. növekvő társadalmi 

egyenlőtlenségek, társadalmi polarizáció, társadalmi konfliktusok) a városelméletek 

legkorábbi téziseiből még hiányoztak. 

Több olyan tudományos munka is született, amely valamiféle rendszeralkotásra törekedett 

az addigi, igen szerteágazó szakirodalom tekintetében. Az egyik legjelentősebb ezek közül 

Beaverstock és szerzőtársai (1999, 447-449) elemzése, amely összefoglalta mindazokat a 

városokat, amelyek a nemzetközi szakirodalomban, a világváros kutatások elemzéseiben 

szerepeltek. Az elemzés alapját képező szakirodalmak (összesen 15 elemzés, lásd Beaverstock 

et al 1999, 448) 79 várost emelnek a világvárosok körébe, amelyek közül 28 európai. Ezen 

városok 60%-a (Bázel, Barcelona, Berlin, Bonn, Köln, Koppenhága, Genf, Hamburg, 

Isztambul, Lisszabon, Luxemburg, Lyon, Moszkva, Rotterdam, Stockholm, Stuttgart és Hága) 

mindössze 1-3 említéssel szerepel, amely arra utal, hogy ezek a városok valamely speciális 

szerepkörük alapján kerültek a világvárosok sorába. A következő kategóriába sorolhatjuk 
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München, Róma és Bécs városokat (4-6 említés). Brüsszel, Düsszeldorf, Madrid és Milánó 7-

9 említést kapott, és a kutatások legtöbbje (13-15 említés) által világvárosnak tekintett 

városok: London, Párizs, Zürich és Frankfurt. 

A témakörrel foglalkozó legjelentősebb kutatásokból az is kitűnik, hogy a '60-as évek 

végén és a '70-es évek elején az európai városok nagyobb számban és jelentősebb szerepet 

töltöttek be a világvárosok rendszerében. Az azóta eltelt időszakban a globális folyamatok 

következtében a periférikus és félperiférikus területek népességszámukat és bizonyos 

(elsősorban gazdasági) funkcióikat tekintve szintén jelentős városnövekedést mutatnak 

(okokat lásd korábban). Napjainkban az európai nagyvárosok e tekintetben a „legekből" 

(legnagyobb népességű, legnagyobb gazdasági növekedést elérő, stb.) valóban kimaradnak, 

azonban globális (társadalmi, gazdasági és politikai) funkcióik továbbra sem vitathatók. 

Rozenblat-Cicille (2003) európai városokat vizsgálva rámutatott, hogy a városok 

népességszáma és bizonyos irányító, központi funkcióik megléte között szoros összefüggés 
20 

van . Véleményünk szerint ez a megállapítás nem általánosítható, az eltérő fejlődési utat 

bejáró nagyvárosok esetén ez különbözően alakul. Ezért az a meggyőződésünk, hogy a 

városok népességszám alapján történő osztályozása mellett, a városfejlődést meghatározó 

egyéb társadalmi és gazdasági tényezők ismerete, valamint a nagyvárosi funkciók komplex 

értékelése is szükséges a városok fejlődési folyamatának megértéséhez. 

2.1.2.2. Globális városhálózatok 

Szakirodalmi elemzésre támaszkodva az európai és a globális városhálózatok kialakulását 

meghatározó tényezőket tekintjük át, kiemelt figyelmet fordítva az európai városok 

hálózatainak megismerésére, valamint az európai városok globális városhálózatban betöltött 

szerepének vizsgálatára. 

A korábbi fejezetekben bemutatott és elemzett világvárosokról Manual Castells azt 

mondja, hogy: „a globális város nem hely, hanem folyamat. Olyan folyamat, amelynek révén 

a fejlett szolgáltatások termelői és fogyasztói, valamint a hozzájuk kötődő helyi társadalmi 

közösségek az információáramok segítségével globális hálózati összeköttetésbe kerülnek 

egymással" (Castells 2005, 504). 
20Az európai városok összehasonlító elemzését végző vizsgálatba minden 200 ezer főnél népesebb európai város 

bekerült. Elemzett mutatók: 1) népességszám (2000); 2) népesség számának változása 1950 és 1990 között; 3) 
tengeri kereskedelmi kikötő funkció megléte; 4) légiközlekedési forgalom; 5) elérhetőség, megközelíthetőség: 
adott városból 24 órán belül elérhető városok száma; 6) európai vállalatok telephelyei; 7) pénzügyi központ 
funkciók; 8) turizmus (vendégéjszakák száma); 9) nemzetközi vásárok száma; 10) nemzetközi konferenciák, 
kongresszusok száma (legalább 3 napos, legalább 300 fő résztvevő, akik 40%-a külföldi és legalább 5 
különböző nemzetiségű); 11) múzeumok száma; 12) kulturális és turisztikai célpontok száma; 13) tanulók 
száma; 14) kiadott tudományos folyóiratok száma; 15) kutatási hálózat megléte (EU5 Keretprogramban való 
részvétel alapján). 
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Ezen globális hálózati összeköttetések vizsgálata tekinthető az elméleti kutatások 

következő nagy áramlatának, amelynek első mérföldköve Beaverstock és szerzőtársai (1999) 

sajátos módszere, az ún. Loughborough terminológia, vagyis a világvárosok egységes 

kritériumrendszer szerinti rangsorolása. 

Beaverstock és szerzőtársai Sassen (1991) elméletét követve a fejlett termelői 

szolgáltatások (és ezzel együtt a városok közötti hálózatok) meglétét vette alapul, amelyek 

kifejezik az adott város globális városhierarchiában és a globális urbanizáció folyamatában 

elfoglalt helyzetét. A vizsgálat alapjául 4 szolgáltatáscsoport (könyvelés, reklám, bank és 

pénzügy, jogi szolgáltatások22) szolgált, amelyek fejlettsége, szervezettsége, 

kapcsolatrendszere alapján a mintában szereplő 122 várost a szerzők kategorizálták. 

A mintában szereplő 122 város közül 55 került a három legjobb kategóriába, amelyeket 

alfa, béta és gamma városoknak neveztek el (4. ábra). 

4. Ábra: Beaverstock és szerzőtársai alfa, béta és gamma városai 

Forrás: Beaverstock et al 1999. 456. o. 

Az ábrára tekintve látható, a korábban a népességszám alapján már hivatkozott, jelen 

kutatás szerint azonban a gazdasági tényezők által is alátámasztott ázsiai városnövekedés 

ténye (amely Enyedi György korábbi állítását is igazolja, amely szerint a mai városnövekedés 

a globális gazdaság kísérője). Az európai városok közül az alfa, azaz a vizsgált tényezők 

alapján a legmagasabb városkategóriában London, Párizs, Frankfurt és Milánó szerepel, 

amely nagyrészt tükrözi a korábbi kutatások eredményeit, azaz szoros összefüggés van a 

vizsgált szolgáltatás csoportok (a szolgáltatásokat végző cégek jelenléte alapján) fejlettsége és 

a korábbi kutatási eredmények által (a gazdasági funkciók mellett egyéb irányító, közlekedési 

és speciális funkciók alapján) bizonyított pozíció között. 

22 A módszer lényegéről bővebben: Beaverstock et al (1999, 450-456). 
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A béta csoportban is nagy számban találunk európai városokat: Zürich, Brüsszel, Madrid 

és Moszkva városát (egyik sem igazán meglepő, a jelen fejezetben áttekintett kutatási 

eredmények szerint bizonyított a szerepük). 

Érdekesebb összefüggéseket mutat a harmadik, ún. gamma kategória áttekintése. A gamma 

kategória csúcsán találjuk Amszterdam, Düsszeldorf, Genf és Prága városokat, őket követi 

Róma, Stockholm és Varsó, majd a kategória legalján: Barcelona, Berlin, Budapest, 

Koppenhága, Hamburg, München és Isztambul. 

Figyelemre méltó, hogy a kelet-közép-európai városok közül Budapestet csupán Prága és 

Varsó előzi meg, illetve az is érdekes, hogy a magyar főváros olyan városokkal került egy 

kategóriába, mint Kuala Lumpur, Manila és Shanghai, amiből arra következtethetünk, hogy 

az ázsiai kontinens emelkedő gazdaságaihoz hasonlóan Magyarország is hasonló 

körülmények között nyitott a globális gazdasági folyamatok irányába. Cséfalvay ezt a közös 

fejlődési utat Lipietz (1998) alapján periférikus fordizmusnak hívja (2004, 116). 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a szerzők által áttekintett és elemzett szakirodalom 

alapján kiemelkedő városok (alfa és béta) nagyrészt megegyeznek a Loughborough 

terminológia szerint vizsgált városokkal. Az egyik lényeges eltérés, amelyet a szerzők maguk 

is hangsúlyoznak (Beaver stock et al 1999, 457), a kelet-közép-európai térségben azonosított 

világvárosok esetében figyelhető meg. Budapest, Prága és Varsó a „gamma világvárosok" 

kategóriába került, a korábbi vizsgálatokban azonban még nem szerepeltek. E három város 

világvárosok közé sorolása szintén azt bizonyítja, hogy az európai és globális városhálózatok 

mai alakulását alapvetően gazdasági folyamatok (a termelő és szolgáltató multi- és 

transznacionális vállalatok, magas szintű üzleti szolgáltatások letelepedése, jelenléte) 

alakítják. Az államszocialista rendszer sajátosságainak és a megkésett urbanizációnak 

köszönhetően ezek a városok a nyugat-európai városrendszertől nem elszigetelten ugyan, de 

sajátos módon fejlődtek (Enyedi 1996). 

Ha megnézzük a kelet-közép-európai és dél-kelet-európai városok Loughborough 

terminológia szerinti osztályozását (5. táblázat) látható, hogy Budapest, Prága és Varsó esetén 

a 4 vizsgált szolgáltatáscsoportból három szerepel ugyan, de egyik város sem kapta meg a 

legmagasabb 3-as pontszámot (legmagasabb pont értékekkel egyébként Prága rendelkezik), 

Bukarest és Szófia pedig nem kerültek be a legalacsonyabb gamma kategóriába sem, amely a 

globális hatások korlátozott megjelenésére utal. 
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5. Táblázat: A kelet-európai városok a Lougborough terminológia szerint 

Könyvelés Reklám Bank szektor Jogi szolgáltatások Kategória 

Bukarest - I - 1 Bizonyos funkciók megléte 

Budapest - 1 1 2 Gamma 

Prága - 2 2 2 Gamma 

Szófia - - - - -

Varsó - 1 2 2 Gamma 

Forrás: Beaverstock et al 1999. Magyarázat: a szolgáltatás csoportokhoz rendelt számok pontszámot 
jelölnek, legmagasabb adható pontszám: 3. 

Beavertock és szerzőtársai terminológiáját alapul véve további elemzések is születtek 

(Taylor-Walker 2001; Taylor et al 2002), amelyek a vizsgált városok és a világvárosi 

funkciókat kifejező cégek számát növelve (a városok száma meghaladta a 300-at, a cégek 

száma pedig szintén több mint kétszeresére emelkedett, így elérte a 100-at) igyekeztek 

differenciáltabb képet adni a városrendszerekről. 

Derudder és szerzőtársai (2003) mindezen eredményeket felhasználva készítették el 

elemzésüket 234 városra vonatkozóan. Ezen városokban a korábban vizsgáit 100 globális 

szolgáltató cég közül legalább 20 jelen van. A kutatók a globális szerepű szolgáltató cégek 

kritériumaként jelölték meg, hogy azok legalább 15 különböző városban rendelkezzenek 

irodával, fontos kitétel volt továbbá, hogy mindhárom fejlett régióban (Észak-Amerika, 

Nyugat-Európa, Ázsia és Csendes-óceáni térség) jelen legyenek. Mindezzel a szerzők a 

globális hálózatok, globális kapcsolatrendszerek feltérképezésére is törekedtek. A vizsgálat 

eredményeként a szerzők a világvárosok 22 csoportját különböztették meg, amelyek egyben a 

városok globális városhierarchiában elfoglalt helyét is meghatározzák. 

Taylor és Hoyler is továbbfejlesztették Beaverstockék vizsgálatát. Ők csak az európai 

városokra koncentráltak. Az alfa, béta, gamma kategóriába eső 22 európai várost, további 31 

várossal egészítették ki, majd mind az 53 város esetében megvizsgálták 46 (a korábbi 4 

szolgáltatás kategória szerinti) globális vállalat központjait (Taylor-Hoyler 2000). 

A vizsgálat módszere a főkomponens elemzés volt, amelynek eredményeként a szerzők 5 

fő komponens (6. táblázat) létrehozásával kategorizálták a városokat, azok a városok kerültek 

azonos klaszterbe, amelyek hasonló termelő, szolgáltató profillal rendelkeznek (az 5 

komponens az 53 változót mintegy 70%-ban magyarázza). A 6. táblázatban a városok és az 

egyes faktorok közötti korreláció értékét látjuk, minél magasabb az érték, annál erősebb a 

korreláció. Több város esetében jellemző, hogy több tényezővel is korrelál. 
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6. Táblázat A városok osztályozása Taylor és Hoyler szerint 

„ K i s v á r o s o k " „ N a g y v á r o s o k " 
" H á r o m s z ö g ö n 

k ívü l i 
v á r o s o k " 2 3 

„ K e l e t -
e u r ó p a i 

v á r o s o k " 
„ B r i t s z i g e t e k v á r o s a i " 

.90 felett Bologna .905 

.80-.89 

Torino .868 
Köln .85 

Genova 824 
Göteborg .812 
Rotterdam .801 

Birmingham .818 

.70-.79 

Drezda .781 
Utrecht .777 

Stuttgart .773 
Hága .772 

Hamburg .747 
Antwerpen .732 
München .709 

Frankfurt .765 
Madrid .757 

Koppenhága .752 
Lisszabon .743 
Isztambul .701 

Kiev .782 
Moszkva .746 

Edinburgh .72 
Leeds.713 
Dublin .71 

.60-.69 

Berlin .696 
Lille .695 

Arhus .692 
Manchester .672 

Milánó .667 
Zürich .649 

Barcelona .659 
Genf .644 
Párizs .615 
Róma .605 

Stockholm .693 
Athén .673 
Bécs .638 

Amszterdam .607 
Prága .606 
Oslo .605 

Varsó .656 
Bukarest .627 

Glasgow .664 

.50-.59 

Lyon .588 
Düsszeldorf .576 

Oslo .56 
Koppenhága .556 

Pozsony.521 
Róma .516 
Leeds .515 

Amszterdam .521 
Luxemburg .515 

Brüsszel .503 

Düsszeldorf .574 
Pozsony .548 Prága .559 

Manchester .596 
Genf .573 

.40-.49 

Szentpétervár .496 
Glasgow .469 
Helsinki .443 
Marseille .443 

Athén .426 
London .425 
Stuttgart .42 

Marseilles .486 
Barcelona .485 

Madrid .456 
Budapest .454 
Brüsszel .443 
Bukarest .43 
Arhus .423 

Hamburg .418 

Luxemburg .402 

Forrás: Taylor, P.J.-Hoyler M. 2000. 

A Brit szigetek városaival egy kategóriában szerepel Luxemburg és Genf, amely városok 

transznacionális funkcióik révén mutatnak hasonlóságot a faktor meghatározó városaival. 

London érdekes pozíciójának is érdemes figyelmet szentelni, viszonylag alacsony értékkel, 

csupán Stuttgartot megelőzve szerepel a „nagy városok" csoportjában. Ennek oka a szerzők 

szerint London globális város volta, azaz a globális funkciók kiemelkedő szerepe miatt 

kevésbé mutat hasonlóságot az európai városokkal. Athén esetében pedig vélhetően a 

periférikus földrajzi helyzetnek köszönhető az európai nagyvárosokénál lényegesen 

alacsonyabb érték. 

Az öt főkomponens mellett a szerzők ún. „nem európaias" városokat is megneveztek: 

Párizs, Zürich és Luxemburg, valamint ebbe a kategóriába került Budapest, Szentpétervár, 

23 Ez a kategória magában foglalja az északi, a dél-nyugati (Ibériai félsziget, Nyugat-Mediterráneum) és a dél-
keleti (Balkán, Kelet-Európa) városokat. 
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Helsinki és Isztambul is, utóbbiak esetében a magyarázatot lokális specifikumok adják. Talán 

ez utóbbi városok („nem európaias" városok) egy kategóriába sorolása kapcsán érződik 

leginkább ezeknek a modelleknek a hibája, amelyet elsősorban egyoldalúságuk, merevségük 

mutat. Nem figyelnek a történeti, társadalmi hátterekre és az ebből adódó különbségekre. 

Taylor későbbi vizsgálatai rámutatnak, hogy a szerző a hálózatok szerveződésében látja a 

városok globális városhierarchiában elfoglalt pozícióik javításának esélyeit (A szerző a 

hálózatokat és a városok között kialakult kapcsolatrendszereket termelő és szolgáltató transz-

és multinacionális vállalatok, a nemzetközi NGO-ok, és a média területén tevékenykedő 

cégek közötti kapcsolatokkal méri [Taylor 2003]). 

A 7. táblázat Taylor vizsgálati eredményeit mutatja. Látható, hogy az európai városok 

hálózati szerveződéseik alapján hol foglalnak helyet a globális városhierarchiában. Pénzügyi 

hálózatok, valamint a nemzetközi NGO-k hálózatai szerveződése terén az európai városok 

meglehetősen alul reprezentáltak. A média hálózatokat és a kutatói hálózatokat tekintve 

azonban az első 25 város között 16 európai város is szerepel. 

7. Táblázat Városhálózatok Taylor szerint 

G l o b á l i s h á l ó z a t 
P é n z ü g y i 

h á l ó z a t 
M é d i a h á l ó z a t N G O - k h á l ó z a t a i K u t a t ó i h á l ó z a t o k 

London 1 London 1 London 1 Brüsszel 2 London 1 
Párizs 4 Párizs 6 Párizs 3 London 4 Genf 5 

Milánó 8 Frankfurt 7 Milánó 5 Genf 9 Párizs 7 
Madrid 11 Madrid 8 Madrid 6 Moszkva 10 Berlin 7 

Amszterdam 12 Milánó 11 Amszterdam 7 Róma 18 Mannheim 7 
Frankfurt 14 Brüsszel 19 Stockholm 9 Koppenhága 24 München 7 
Brüsszel 15 Isztambul 21 Koppenhága 10 Manchester 11 
Zürich 19 Amszterdam 24 Barcelona 13 Amszterdam 11 

Varsó 25 Zürich 14 Basel 11 
Bécs 15 Milánó 11 
Oslo 16 Edinburgh 17 
Prága 17 Oxford 17 

Brüsszel 19 Cambridge 17 
Budapest 21 Frankfurt 17 

Varsó 22 Dortmund 17 
Lisszabon 23 Róma 17 

Forrás: Taylor, P.J. 2003. 

Az európai városhálózat formálódását, területi folyamatait vizsgáló ESPGN projekt 

(.Potentials for... 2005) is rámutat a hálózatok fontosságára. A funkcionális várostérségek 

(definíció lásd később a 2.1.3.3. fejezetben) azonosítása mellett a projekt 7 tényezőcsoport 

(népességszám, közlekedés, idegenforgalom, ipar, tudás, döntéshozatal a magán- és 

közszférában) vizsgálata alapján kategorizálta Európa várostérségeit (5. ábra). E vizsgálat 

eredményét alapul véve a MEGA (Metropolitan European Growt Area) kategóriába került 76 

várost további tényezők: „nagyság" (népességszám, gazdaság nagysága), versenyképesség 

(egy főre jutó GDP, az európai TOP 500 központi irodájának elhelyezkedése), kapcsolatok 
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(légiutasok száma, elérhetőség), tudásbázis (felsőfokú végzettségűek aránya, K+F szektorban 

foglalkoztatottak aránya) alapján osztályozták (6. ábra). 

A modell legnagyobb előnye a korábbi vizsgálatokhoz képest, hogy komplex mutató 

alapján állít fel rangsort Európa városai között. 

5. Ábra: A Funkcionális Várostérségek tipizálása az ESPON 1.1.1. projekt alapján 
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6. Ábra: Az európai metropolisz terek (MEGA) tipizálása az ESPON 1.1.1. projekt 

alapján24 

Forrás: „Potentials for... ", Espon 1.1.1. Final Report 2005, 12. o. 

Az egyes kategóriákhoz tartozó városok földrajzi elhelyezkedése mutat bizonyos 

szabályszerűséget. A vizsgált mutatók alapján a legfejlettebb városok Európa központi 

területeihez kapcsolódnak, majd az egyes kategóriák (kivétel a „4. MEGA" kategória, amely 

elsősorban kelet-közép-európai városokat foglal magában) a legfejlettebb térségektől 

távolodva övezetesen helyezkednek el. 

24Globális központ: legnagyobb, legversenyképesebb és legjobb kapcsolatrendszerrel rendelkező globális 
központok (London, Párizs) 
1. MEGA kategória: nagy városrégiók, minden vizsgált tényező szerint nagyon jó eredménnyel rendelkeznek, 
a 17 városból 10 a pentagonban található. 
2. MEGA kategória: viszonylag nagy és versenyképes városok, gyakran erős tudásbázissal. Általában 
elérhetőségük és „nagyságuk" szempontjából gyengébbek. 8 város tartozik ide. 
3. MEGA kategória: kisebb, általában kevésbé versenyképes, és kedvezőtlenebb eléréssel rendelkező városok, 
ebbe a kategóriába sorolható Budapest is. Összesen 26 város tartozik ide. 
4. MEGA kategória: 23 várostérség sorolható ide, melyek minden vizsgált tényezőcsoport esetében a 
legalacsonyabb színvonalúak, 
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íz elemzett kutatási eredmények alapján érzékelhető volt, hogy a nagyvárosi fejlődést 

dtó globális területi, társadalmi és gazdasági folyamatok az európai nagyvárosi 

iszerben is megjelennek. A globális városjellegnek megfelelő differenciált mértékben és 

ion fejezik ki a várostérségi fejlődés új elemeit, a várostérségi területi folyamatok 

'culását. 

Î részfejezet további fontos megállapítása, hogy az egyes városok társadalmi és gazdasági 

ődésében, városhálózatokhoz történő kapcsolódásában, és a globális folyamatok 

gráciájában (vagy) befogadásában a lokális tényezők, a sajátos történeti és társadalmi 

'erek és az ebből adódó különbségek szerepe is lényeges. 

iz elemzésből az is kitűnik, hogy meglehetősen sokrétű a városok ragsorolásának 

npontrendszere. Találkozhatunk a népességszámot hangsúlyozó, a globális gazdaság 

iyító és kontroll funkcióit középpontba állító, a fejlett termelő és szolgáltató funkciókat, a 

'urális eseményeket, az olimpiai játékok, de még a Rolling Stones koncertek színhelyeit 

oui vevő (Hall 2002) elemzésekkel is. Az elemzés megerősítette azt a korábbi 

y állapításunkat, amely szerint a városok rangsorolásánál komplex mutatók kialakítása 

kséges. 

3. A várostérségek területi struktúrájának átalakulása - város és térsége 
Ksolatrendszere 
.3.1. A városok terjeszkedésének okai 

A. nagyvárosok népességszámának növekedése, funkcióik, globális hálózataik formálódása 

retkeztében a várostérségek területi struktúrája, belső kapcsolatrendszere is átalakul 

cher 1995, Barta-Beluszky 1999, Enyedi 2003, Merlin 2003, Mirloup 2002). A 

kirodalmak rámutatnak, hogy a városok fizikailag egyre nagyobb kiterjedésűvé („sprawled 

r", „ville éclaté"), gazdasági és társadalmi értelemben pedig egyre nagyobb jelentőségűvé 

nak (Úrban sprawl...2006, Ascher 1995). 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency) a városok 

eszkedésén elsősorban a fizikai értelemben vett várostérség növekedést érti, amelynek 

án az alacsonyabb népsűrűségű területek a városcentrumtól távolodva a mezőgazdasági 

Hetek irányába növekednek. Jellemző továbbá ezekre a területekre a tervezői kontroll 

csony szintje, valamint a területi diszkontinuitás, azaz a foltszerű, szétszórt fejlődés (Úrban 

•awl... 2006, 6). 

A várostérségek, növekedését, nagyváros centrum és térsége sajátos kapcsolatrendszerét, a 

jyvárosi perifériák kialakulását először az Amerikai Egyesült Államokban azonosították a 
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20. század első harmadában. A leírt gyors ütemű elővárosi fejlődést (melyre az alacsony 

népsűrűségű, nagy kiterjedésű elővárosok [„edge city"25 IGarreau 1991/] kialakulása 

jellemző) elsősorban a személyautók számának növekedésével, illetve a lakókörnyezettel 

szemben támasztott új igények (különálló, kertes házak preferenciája) megjelenésével 

magyarázzák (Úrban sprawl... 2006, Hall 1997b). 

A kezdetben (az Amerikai Egyesült Államokban a 20. század első harmadában, Európában 

pedig az 1960-as 1970-es években) népességszám növekedésnek tulajdonított városnövekedés 

(városi terjeszkedés) okai megváltoztak. A hangsúly az új életforma, a szuburbán környezet 

iránti igény, a növekvő mobilitás irányába tolódott el, majd a kiköltözések a munkahelyek 

kitelepülését is maguk után vonták (Alvergne 1997, Aguilera-Mignot 2003, Hall 1997b, 

Úrban sprawl... 2006). 

Jól kifejezi ezt a folyamatot az összefüggés a beépített városi területek nagyságának 

növekedése és a népességszám növekedése között. Látható, hogy míg a beépített városi 

területek nagysága a vizsgált időszakban (1980-2000 között) 20%-al növekedett, a városi 

népesség növekedésének aránya mindössze 6% volt26 [7. ábra] (Úrban sprawl... 2006). 

Z Ábra: A beépített területek, az úthálózat és a népesség növekedésének aránya 

A városi terjeszkedés tényezői az Európai Környezetvédelmi Ügynökség elemzése szerint 

az alábbi rendszer szerint foglalhatók össze (8. táblázat). 

25Az „edge city" meghatározása: 1. „rendelkezik ötmillió vagy több négyzetlábnyi kibérelhető irodaterülettel az 
információs kor munkahelyei számára"; 2. „hatszázezer vagy több négyzetlábnyi kibérelhető teret nyújt a 
kiskereskedelem számára"; 3. „több munkahelyet kínál, mint hálószobát"; 4. „lakossága egyetlen helyként 
fogia fel"; 5. „semmiféles „városi" jellege nem volt, még akár harminc évvel ezelőtt sem" Garreau 1991 6-7. 
o. alapján idézi Castells 2005 519-520. o. 

26 A vizsgálatba bevont országok: Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Németország, Spanyolország és Szlovákia. 
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8. Táblázat: A városi terjeszkedés tényezői 

Makrogazdasági tényezők 
Gazdasági növekedés 
Globalizáció 
Európai integráció 

Mikrogazdasági tényezők 

Életszínvonal emelkedése 
Telekárak 
Rendelkezésre álló olcsó mezőgazdasági területek 
Települések közötti verseny 

Demográfiai tényezők 
Népességnövekedés 
Háztartások számának emelkedése 

A háztartások preferenciái 
Növekvő tér igény 
Háztartások preferenciái 

A városban megjelenő problémák 

Légszennyezettség 
Zaj 
Kis alapterületű lakások 
Közbiztonság hiánya 
Zöld területek hiánya 
Iskolák minősége 

Közlekedés 

Saját autók számának emelkedése 
Úthálózat elérhetősége 
Alacsony üzemanyagárak 
Tömegközlekedés színvonala 

Szabályozási környezet 
Gyenge szabályozási gyakorlat 
A meglévő koncepciók és stratégiák nem megfelelő érvényesítése 
Horizontális és vertikális együttműködés és koordináció hiánya 

Forrás: Úrban sprawl... 2006, 17. o. 

Bessy-Pietri (2003) azt is hangsúlyozza, hogy a városi terjeszkedés tekintetében vannak 

periódusok, amikor a folyamat erőteljesebb, máskor kevésbé látványos. Mindez függ a 

földrajzi adottságoktól, a háztartások és a gazdasági szervezetek magatartásától, 

preferenciáitól, valamint a helyi és a globális várospolitikától (a lakás, közlekedés és az 

ingatlanfej lesztés vonatkozásában). 

A fentiekben hivatkozott elemzések összetett szempontrendszer (gazdasági, társadalmi, 

környezeti, infrastrukturális tényezők és a szabályozási környezet) szerint értékelik a városi 

terjeszkedés tényezőit. A szakirodalmak jelentős része azonban a városi terjeszkedés 

meghatározó, szinte kizárólagos tényezőjének a közlekedési infrastruktúra fejlődését tekinti 

(Alvergne 1997, Aguilera-Mignot 2003, Bertaina 2003), amely meghatározza mind a 

háztartások (költözés), mind pedig a gazdasági szereplők magatartását. 

Véleményünk szerint a közlekedési infrastruktúra fejlődése csak részben tekinthető a 

városi terjeszkedés okának. Számos nagyváros térségében (pl.: a Budapesti Agglomeráció 

néhány települése esetén is, a nagymértékű lakossági szuburbanizációt követően hajtottak 

végre úthálózat korszerűsítést) ezek a fejlesztések követő jellegűek. 
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A városi terjeszkedés okainak feltárása mellett a dolgozat problémaköréhez kapcsolódóan 

a következő fejezetekben a városi terjeszkedés területi, társadalmi és gazdasági hatásait 

vizsgáljuk, a nagyváros térségek belső kapcsolatrendszerének feltárása segítségével. 

2.1.3.2. A városok terjeszkedésének következményei 

2.1.3.2.1. Új területi struktúrák kialakulása 
Az urbanizációs fejlődés, a globális urbanizáció hatására is bekövetkező várostérség 

növekedés számos következménnyel bír. A szakirodalmak közel azonos súllyal kezelik a 

területi folyamatok hatására bekövetkező társadalmi, gazdasági és környezeti változásokat, 

számos esetben problémákat (Úrban sprawl... 2006, Aguilar-Ward 2003). 

Ascher, 1995-ös könyvében a kompakt városfejlődési módot felváltó, a metropolisz terek 

perifériájuk felé történő fokozatos szétterüléséről ír, és hangsúlyozza, hogy mindeközben a 

korábbi ipari városrészek újraélednek és egyfajta funkcionális együttműködés, funkcionális 

integráció (lakóhelyek, munkahelyek) jön létre a nagyváros centrum és perifériája között. 

Ebben a területi struktúrában egyszerre vannak jelen a korábbi kompakt városfejlődés és a 

„fellazult" - térszerkezeti fejlődés elemei. A szerző további lényeges térszerkezet alakító 

tényezőként emeli ki a területi integráció és a területi diszkontinuitás folyamatát (Ascher 

1995, 24). 

Ascher szerint a metropolizáció folyamatainak eredményeként létrejövő újfajta, 
• i • . . . • 97 

hierarchizált, a korábbi „christaller"-i térszerkezet (központi helyek elmélete) 

összefüggésein túlmutató területi, társadalmi és gazdasági hatásokkal bíró területi egységek a 

metapolok (8. ábra). A térszerkezet ilyetén átalakulását a szerző a korszerű és gyors 

közlekedési hálózatok (pl.: TGV) kialakulásával magyarázza, amely közlekedési hálózatok 

csak bizonyos „központi" településeket integrálnak (pl.: TGV megállóval rendelkező 

településeket), a köztes területi egységek kimaradnak (ezt a jelenséget a szerző „alagút hatás"-

nak is nevezi). 

A 8. ábrán látható, hogy alapvetően mindkét térszerkezet erősen hierarchizált. A modellek 

közötti leglényegesebb különbség véleményünk szerint az egyes hierarchia szintek 

egymáshoz kapcsolódásában van. A christaileri térszerkezetben egy vertikálisan felépülő, míg 

27 A köpzonti helyek elmélete Walter Christaller nevéhez fűződő gazdasági térelmélet. Azt modellezi, hogy egy 
ideális, homogén térben hogyan oszlanának el a települések (rácsszerűen egymáshoz kapcsolódó hatszögek 
középpontjaiban), amennyiben a piaci funkciójukra koncentrálunk. A kialakuló rendszer települései a 
hierarchia különböző fokán állnak, mivel különböző szintű szolgáltatásokat nyújtanak a vonzáskörzetük 
számára. A nagy hatszögek közepén összpontosulnak a magasabb szintű, nagyobb vonzásterű városi funkciók, 
a hatszög csúcsai pedig egy-egy kisebb hatszög középpontját képezik, a kisebb vonzásterű funkcióknak helyet 
adva. (http://www, wikipedia. ors). 
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a metapolok esetében inkább egy horizontálisan egymáshoz kapcsolódó települései struktúra 

rajzolódik ki. 

8. Ábra: A christalleri térszerkezet és a metapolok térszerkezetének modellje 

Forrás: Ascher 1995, 36. o. 

Ascher egy másik tanulmánya (1998) a klasszikus centrum-periféria modell felbomlásáról 

ír, amely folyamatban a szerző nagy jelentőséget tulajdonít az új adminisztratív, 

kereskedelmi, üzleti, sport és szórakoztató központok létrejöttének (a korábbi centrum 

területen kívüli területeken), amelyek újradefiniálják a városi struktúrát. 

Hasonló struktúrát jelenít meg Enyedi (2003) modellje is (9. ábra), amelyben a szerző a 

hierarchizált nagyvárosi struktúra módosulását írja le, hangsúlyozva a települések horizontális 

együttműködését és hálózataik szerveződését (Ascher modelljében a kisebb települések még 

nincsenek kapcsolatban egymással). 
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A településhálózatok szerveződése kapcsán Camagni (1993) kétféle hálózati formát 

különböztet meg a hálózat elemeinek funkciója szerint. Az egyik ezek közül a specializált, 

egymás funkcióit kiegészítő települések hálózata, amelyre a szerző a hollandiai Randstad 

példáját hozza, a másik pedig a hasonló funkciójú települések együttműködésével létrejövő 

hálózat, (például az idegenforgalmi funkciójú települések együttműködése) [Camagni 1993, 

72-73]. 

Az első modellben egy nagyváros térségen, metropolisz téren belüli, települések közötti 

funkcionális munkamegosztásról beszélhetünk, a második hálózati elképzelés pedig az 

egymástól nagyobb távolságra lévő (pl.: nem azonos várostérségben elhelyezkedő) azonos 

funkciójú települések között kialakult kapcsolatot jelenti. 

Derycke (1999) szerint a nagy metropoliszok különböző hálózatok (társadalmi, gazdasági, 

infrastrukturális [közlekedés, kommunikáció, információ, innováció]) „metszéspontjában" 

helyezkednek el, és egyrészt a globális városhierarchia, másrészt adott térség hierarchizált 

városrendszerének élén állnak. 

Egy korábbi munkában (Gottmann 1961) is találkozunk már a nagyvárosok átalakulásának 

problémakörével, amelynek kapcsán a szerző szintén azt hangsúlyozza, hogy nem egyszerűen 

a városok gyors növekedéséről, hanem azok átalakulásáról kell beszélnünk. Gottmann kiemeli 

továbbá, hogy a metropolisz terek már nem csak egy meghatározó centrum köré 

szerveződnek, hanem több kisebb térszervező centrum jelenléte jellemző, amelyek 

kölcsönösen hatnak egymásra. 

Roncayolo (1993) tanulmányában kiemeli, hogy a nagyváros centrumból és az elővárosi 

területből álló térségeket funkcionális egységeknek kell tekintenünk (pl. a munkaerőpiac 

szempontjából). 

A Los Angelesi iskola képviselői (Scott-Agnew-Soja-Storper) egy 1999-es 

tanulmányukban szintén a várostérségek, ahogy ők nevezik a globális városrégiók 

térszerkezetének átalakulására hívják fel a figyelmet. Elemzésük szerint a korábbi egy 

központú városrégiókat, policentrikus agglomerációk váltják fel. 

A policentrikus térszerkezet kialakulására hívja fél a figyelmet Lacour (1999) is, amely 

folyamatban elsősorban a decentralizáció (gazdasági) szerepét hangsúlyozza. 

A metropolisz terek területi struktúrájának, belső kapcsolatrendszere átalakulásának 

folyamatait elemzi Joël Mirloup is (2002), amely elemzés legnagyobb jelentősége, hogy a 

globalizáció, a globális urbanizáció hatásaként kirajzolódó új városi térstruktúrán belül 

különböző szinteket különböztet ineg. A szerző nem csupán a centrum-periféria modell 

felbomlását, módosulását hangsúlyozza (10. ábra), hanem azt mondja, hogy a folyamatban 
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részt vevő szereplők (a településhierarchia különböző szintjén álló települések) különböző 

mértékben részesei, befogadói, valamint közvetítői a metropolisz terek új hatásmechaniz-

musainak és horizontális kapcsolatrendszerének. 
r 

10. Abra: A metropolisz térségek: a centrum-periféria modelltől a metropolisz 

struktúráig 

Forrás: Mirloup 2002, 34. o. 

Az eltérő mértéket a szerző 4 különböző szinttel érzékelteti, amely szintek közül az elsőt 

passzív metropolizációnak nevez. A passzív metropolizáció azt jelenti, hogy a metropolisz 

terek átalakulásának területi, társadalmi és gazdasági hatásai már érződnek az adott 

településeken (és az esetek többségében pozitív hatásokról beszélhetünk), az egyes települési 

funkciók, a munkaerő foglalkoztatása tekintetében, valamint a gazdasági szereplők 

telephelyválasztása tekintetében. Az első szint, vagy passzív metropolizáció esetén az adott 

települések és a nagyváros centrum kapcsolata alapvetően hierarchizált, a települések inkább 

befogadói a hatásoknak, azaz nincs igazi visszacsatolás, nincs igazi kooperáció. Erőteljes 

munkaerő vándorlás jellemző a nagyváros centrum irányába (egyirányú), de ugyanígy 

egyirányú a cégek kitelepülése is adott településekre, térségekbe. 

A modell következő 3 szintje az aktív metropolizációhoz kapcsolódik, amelyek esetében a 

kapcsolatok szintről szintre egyre intenzívebbek, és magasabb minőségűek (a különböző 
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migrációs folyamatoktól [munkaerő vándorlás, tanulók ingázása különböző szolgáltatások 

igénybe vétele] kezdve a jelentős globális vállalatok székhelyeinek, kutatási tevékenységének, 

azok kapcsolatrendszerének [pl: tudományos kutatási és felsőoktatási bázissal] meglétéig, 

valamint a magas szintű kulturális szolgáltatások jelenlétéig terjednek). Az aktív 

metropolizáció folyamatai már kétirányúak, azaz intenzív oda-vissza áramlások és hatások 

figyelhetők meg. 

A passzív és aktív metropolizáció modell közötti leglényegesebb különbség véleményünk 

szerint a kapcsolat hierarchizáltságának mértékében van. Vagyis az alapvetően a főváros felé 

irányuló, egyirányú kapcsolatok, az alávetettség, a nagyváros centrumtól való nagymértékű 

függőség tekinthető a modell szerinti passzív metropolizációnak. Kizárólagos függőségről a 

nagyváros térségi folyamatokat és példákat tekintve vélhetően nem beszélhetünk, hiszen a 

globális tőke centrum térségből való kitelepülése, vagy a kvalifikált munkaerő nagymértékű 

centrumba áramlása is előidéz bizonyos szerkezetváltást a térségi települések vonatkozásában, 

azaz a folyamat nem visszacsatolás nélküli. 

Az aktív metropolizáció folyamata is előidézhet alávetettséget a térségi települések 

vonatkozásában, ebben az esetben azonban már inkább a minőségi (pl: kutatási 

tevékenységek telepítése, felsőoktatási kooperáció, bizonyos magas szintű üzleti 

szolgáltatások kitelepítése) és kevésbé a mennyiségi kapcsolati elemek dominálnak. 

A metropolisz terek (azon belül a nagyváros centrum és térsége) és tágabb környezetük 

kapcsolatrendszerének alakulása Mirloup szerinti fázisait a 11. ábra szemlélteti. 
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/1. Ábra: A metropolisz térségek kialakulásának folyamata, a globalizáció hatása a 

metropolisz terek külső' kapcsolatrendszerének alakulására 

Forrás: Mirloup 2002, 37. o. 

A metropolisz térben elhelyezkedő városok helyzetét, kapcsolatrendszerét, jövőbeni 

szerepeit elemző vizsgálatok hangsúlyozzák tehát, hogy napjaink területi folyamatai a 

metropolisz terek új struktúráinak szerveződése felé mutatnak. 

A kutatási eredmények arra is rámutatnak, hogy a horizontális együttműködések és a 

funkcionális munkamegosztás a területi egységek, esetünkben a metropolisz terekben 

elhelyezkedő közép- és kisvárosok autonómiáját, és a centrum településtől való függőségét is 

erősíthetik (hiszen például az ágazati specializáció révén egyoldalú gazdasági fejlődést 

eredményezhetnek) [Beckouche et al 1997, Béhar-Estébe 1998, Le Sud-est... 1995]. 

Egy 1998-as vizsgálat eredménye szerint a metropolisz terekbe integrálódó városok akkor 

tudnak a városhálózatok autonóm tagjaivá válni, ha gazdasági és társadalmi értelemben 

egyaránt több lábon állnak, diverzifikált gazdasági fejlődés és „kiegyenlített" társadalmi 

szerkezet (képzettség, foglalkozási szerkezet, életminőségi elemek, lakófunkciók) jellemzi 

őket. További fontos tényező, hogy ne csak lakóhelyet, hanem megfelelő minőségű 

munkahelyet is képesek legyenek biztosítani, valamint hogy térségi vonzerővel, térségi 
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kapcsolatrendszerrel rendelkező fejlődési, növekedési pólusokká tudjanak válni (Béhar-
Estèbe 1998, 110). 

Ezt a problémakört dolgozza fel Giban (2003) is a philadelphiai metropolisz térben 

elhelyezkedő kisvárosok helyzetét, társadalmi és gazdasági folyamatait elemző 

tanulmányában. A szerző egy kettős folyamatra hívja fel a figyelmet. Egyrészt a metropolisz 

térben jellemző növekvő területi specializációt hangsúlyozza, másrészt pedig a metropolisz tér 

településeinek növekvő területi integrációját emeli ki. Mint mondja ezek a települések a 

metropolisz tér szerves részévé válnak, amelynek következtében korábbi, nagyváros 

centrummal kialakított hierarchikus kapcsolatuk átalakul. A területi struktúra átalakulásának 

iránya a hagyományos centrum-periféria modell változásán alapszik, amelynek következtében 

a metropolisz terek perifériáin meghatározott funkciójú „csomópontok" jönnek létre. 

A szerző kiemeli, hogy a térszerkezetben, a metropolisz tér belső kapcsolatrendszerében 

bekövetkezett változás elsősorban az egyre növekvő mértékű ingázásnak köszönhető, az 

ingázók tömegei átrajzolják, kitolják a hagyományos értelemben vett határokat és a városok 

vonzáskörzetét is. 

Ez esetben is elkülöníthető tehát adott település térszervező erejének szerepe (saját 

vonzáskörzete, munkaerővonzó képessége, ellátó körzete) és a metropolisz térben játszott 

szerepe, új funkciói. Giban a vizsgált városok - melyeket a metropolisz tér leendő új 

központjainak, „csomópontjainak" tekint - és az edge-city-k (elővárosok) közötti különbséget 

abban látja, hogy ezek a „csomópontok" megőrzik funkcionális sokoldalúságukat. A Béhar-

Estebe által kiemelt gondolatkörhöz kapcsolódva, valójában itt is a települések 

autonómiájának megőrzéséről beszélhetünk. 

Gilli (2002a) a Párizsi-medence területi folyamatait elemezve érdekes összefüggéseket tárt 

fel. Elemzésében a christalleri modell módosulását előidéző tényezőket vette sorba, így a 

városok fizikai értelemben vett terjeszkedését, a közlekedési infrastruktúra fejlődése 

következtében bekövetkező területi, társadalmi és gazdasági folyamatok változását, a 

költözési folyamatokat és ezzel együtt a munkaerő nagyváros centrumból történő 

kitelepülését, a nagyvárosi térségek hierarchikus kapcsolatrendszerének átalakulását, illetve új 

funkcionális alközpontok megjelenését (lásd részletesen a 2.1.3.1. részfejezetben). 

Dupon-Pumain (2000) a városi terjeszkedés két térbeli típusát különbözteti meg. Az egyik 

a „kesztyű ujjakhoz hasonló", a főbb közlekedési útvonalak mentén csápszerűen elnyúló 

várostérségi fejlődés (hasonlóan az előző modellhez), a másik pedig a centrumtól 

koncentrikus körök szerint terjedő várostérségek (pl. Delhi, Montreal, Sao Paulo). 
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Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (European Spatial Development Perspective, 

továbbiakban ESDP) [1999] is hangsúlyozza, hogy „kulcsszerepet fog játszani Európa területi 

egyensúlyának javításában, az olyan világgazdasági integrációval rendelkező dinamikus 

övezetek létrehozása, amelyek arányosan helyezkednek el az EU területén, és amelyek 

egyrészt nemzetközileg elérhető világvárosi régiók hálózatából, másrészt az azokkal szorosan 

kapcsolódó háttérterületekből (különböző méretű városok, nagyvárosokból és vidéki 

területek) állnak" (1999, 47). A dokumentum azt is kiemeli, hogy a városok és a környező 

vidék között egyre több területen alakul ki egymásrautaltság, amely a közigazgatási határokon 

is átnyúló együttműködéseket feltételez, tesz szükségessé. 

Hall (2004) az Európai Területfejlesztési Perspektíva által hangsúlyozott policentrikus 

városfejlődési modellt regionális szinten, azaz nagyvárosi régiók szintjén értelmezi, amelyre 

egy 2004 és 2006 között megvalósuló kutatási projekt, a Polynet program ad módot28. A 

szerző kiemeli, hogy a korábban elsősorban Kelet-Ázsiában azonosított városrégiók (mega-

city region) - úgymint a Pearl River Delta (Kína) vagy Tokaido (Tokio-Osaka Japánban) -

napjainkra Európában is megjelentek. Mint mondja, ezek az egy vagy több központi település 

köré szerveződő 20-50 kisebb, fizikailag egymástól elkülönülő városból álló terek 

funkcionális városhálózatokká szerveződnek, és folyamataikban ezáltal egyre erőteljesebben 

policentrikus térszerkezetűvé alakulnak. Természetesen a vizsgált városrégiók számos eltérő 

adottsággal rendelkeznek, több közülük (Rajna-Ruhr, Holland Randstad) eleve több domináns 

település által meghatározott, míg Párizs vagy Dublin és térsége nagyon erőteljesen főváros 

centrikus fejlődést mutat. A kutatás hipotézise az volt, hogy a nagyváros centrum (centrumok) 

és térsége lakossága, munkaereje egyre inkább a nagyváros központon kívül eső területekhez 

kapcsolódik (költözési folyamatok, lakóhely-munkahely viszony változása), illetve, hogy a 

térség települései egyre több szállal kötődnek egymáshoz, azaz funkcionális hálózatokba 

szerveződnek. 

Az ESPON 1.1.1. (Potentials for...2003) projekt a policentrikus fejlődés 4 fő típusát 

különbözteti meg. Az első ezek közül alapvetően egy központú, erősen hierarchizált 

monocentrikus városfejlődési modell („integrated monocentrism"), amelyben a folyamatok 

több irányúak, mégis a központtól való erőteljes függés jellemző. Ez a függés némileg 

oldódik a következő típus esetén („outcoming polycentrism"), amely modellben a másodlagos 

28 A Polynet projekt 2004 és 2006 között megvalósuló Interreg III.B. projekt, melynek célja 8 európai városrégió 
(London, Brüsszel, Amszerdam-Rotterdam, Rajna-Ruhr, Frankfurt, Zürich, Dublin, Párizs) területi 
folyamatainak összehasonlító vizsgálata, A projektről bővebben: http://www.polvnet. ors,uk/. A projekt által 
vizsgált városrégió meghatározást lásd a 2.1.3.3. fejezetben. 
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központok, valamely speciális kompetenciával rendelkeznek (pl. felsőoktatási, kutatóintézeti, 

pénzügyi vagy kereskedelmi központok), amelynek eredményeként jelentős vonzerővel 

(munkaerővonzó képesség, fogyasztási preferenciák) bírnak, így több irányú, egymással is 

kapcsolatban lévő központokká válnak (12. ábra). 

A harmadik típust („metropolitan polycentrism") a településhierarchia alacsony szintje, 

ugyanakkor a települési kapcsolatok erőteljes orientációja jellemzi, amely a negyedik 

lépcsőben („integrated polycentrism") fellazul, és több irányú, a várostérséget átszövő, 

dinamikus egységgé válik. 
r 

12. Abra: A policentrikus városfejlődés 4 fő típusa 

A projekt a policentrikus fejlődési modellt három szinten értelmezi. Az európai vagy 

makroszint az első ezek közül, amely az európai városhálózat egészét tekintve értelmezi a 

különböző térszerkezeti típusokat. A második a nemzeti (mező), vagy interregionális szint, 

amely egy adott ország városai (kettő vagy több) esetében vizsgálja a kapcsolatok természetét. 

A harmadik értelmezési szint pedig az intra-regionális (mikro) szint, amely adott 

várostérségen, metropolisz térségen belül értelmezi a kapcsolatrendszereket (a disszertációban 

elemzett metropolisz térségek ebben a harmadik értelmezési keretben vizsgálhatók). 

A disszertációban vizsgált metropolisz terek térszerkezete, fejlődési szakasza elkülönül. A 

vizsgált projekt (Potentials for...2003) a Párizsi régió fejlődését, területi kapcsolatait, 

térszerkezete alakulását a második típusba sorolja, azaz a településhierarchia különböző 



szintjén álló települések, így a domináns szerepet játszó főváros mellett megjelennek a már 

egymással is kapcsolatban álló, esetlegesen a városrégió perifériális területei társadalmi, 

gazdasági folyamatait irányító, szervező specifikus központok is (példák ezekre az új városok, 

vagy Roissy). A budapesti metropolisz tér kapcsolatai kevéssé feltártak, az eddigi 

tapasztalatok alapján inkább az első térségtípusba sorolható. Ezeket az összefüggéseket 

szemlélteti a 13. ábra. 

13. Ábra: Az európai fővárosok helye országuk térszerkezetében 

Forrás: „Potentials for...", Espon 1.1.1. Second Intérim Report, 2003. 73. o. 

A részfejezet a városok terjeszkedésének következményeként a várostérségek 

térszerkezetének átalakulását vizsgálta. A vonatkozó szakirodalmak ennek kapcsán új területi 

struktúra kialakulását hangsúlyozzák, amelyben a korábbi alapvetően hierarchikus centrum-

periféria kapcsolatot horizontális együttműködésekre, funkcionális munkamegosztásra épülő 

települési kapcsolatok váltják fel. A metropolisz térségek belső kapcsolatrendszerének 

átalakulása azt is jelenti, hogy a nagyváros centrumból induló, korábban egyirányú, 

visszacsatolás nélküli, és ezzel alapvetően a centrumtól való függőséget erősítő kapcsolatokat 

többirányú, hálózatos viszonyrendszer váltja fel. A várostérségben kialakult települések 

közötti funkcionális munkamegosztás a területi specializáció növekedését, ugyanakkor az 

egyes települések növekvő területi integrációját jelentheti. 

2.1.3.2.2. Várostérségek lehatárolása, definiálása 
A várostérségek fizikai terjeszkedése statisztikai, tervezési és fejlesztési szempontból 

egyaránt indokolttá tette e térségek pontos területi lehatárolását. Az egyes megközelítési 

módok áttekintése hozzájárul a disszertációban vizsgált problémakör empirikus 

megalapozásához. 
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Elsőként (az 1930-as években) az Amerikai Egyesült Államokban történt meg a Standard 

Metropolitan Statistical Areas (SMSA) lehatárolása, amelyeket 1983-tól Metropolitan 

Statistical Area-nak (MSA) neveznek. Az MSA-k legalább 100 ezer főt számláló 

várostérségek (ebből legalább 50 ezer fő a központi városban él), amelyek lakossága legalább 

75%-ának nem mezőgazdasági foglalkozásúnak kell lennie, és legalább 30%-ának kell a 

központban dolgoznia. A Metropolitan Statistical Ares-k. mellett ún. Consolidated 

Metropolitan Statistical Area-kat (CMSA) [legalább két egymással érintkező, illetve 

összefonódó város alkotja, amelynek népességszáma meghaladja az 1 millió főt] és Primary 

Metropolitan Statistical Area-kat (PMSA) [a CMSA-n belül a jelentősebb város] is 

definiálhatunk (http:/www. answers. com/topic/metropolitan-statistical-area-msa). 

A bevezetőben bemutatott folyamatra, nevezetesen a nagyvárosok szerepének 

növekedésére utal, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az 1980-as években az MSA-k 

(257 db) az ország területének mindössze 16%-ára terjedtek ki, az USA lakosságának azonban 

több mint %-ét tömörítették (.Kovács 2001). Mára a népesség várostérségi koncentrációja még 

tovább erősödött, a lakosság több mint 80%-át teszi ki a 276 várostérség (18 ún. egyesített 

várostérség ebből; Consolidated MSA, CMSA), amelyből a tíz ötmillió fősnél nagyobb aránya 

30% (.Population change... 2000). 

1990-től használják az Egyesült Államokban a Metropolitan Area kategóriát, amely az 

MSA-k, CMSA-k és PMSA-k gyűjtő kategóriája. A Metropolitan Area egy legalább 50 ezer 

lakosú központi városi területet és az azon kívül fekvő területeket foglal magában, amelyek 

társadalmi és gazdasági integrációja magas fokú (az integráció szintjét az ingázással mérik) 

[.Freeman 2004, 33]. 

Az Amerikai Egyesült Államokban használt ún. Metró Area System előnye, amelyet 

később Kanadában is bevezettek, hogy hosszú múltra tekint, így lehetőség nyílik az időbeni 

összevetésre. Legfőbb hátránya, hogy a történeti meghatározottságok miatt nem használható 

az európai és az ázsiai metropoliszok területi lehatárolására (.Freeman 2004). 

Az Amerikai Egyesült Államok mellett Európában is több kísérlet született a metropolisz 

terek lehatárolására, amelyek alapvetően 3 főbb megközelítés csoportba sorolhatók. Az első 

ezek közül a várostérségek, metropolisz terek statisztikai lehatárolása (pl. EBS-Experian 

Business Stratégies; CE-Cambridge Econometrics; BAK-BAK Basel). A statisztikai 

megközelítés legnagyobb hibája, hogy a városi tereket a rendelkezésre álló statisztikai adatok 

alapján határozza meg (Freeman 2004). 
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A statisztikai lehatároláshoz hasonlóan létezik a társadalmi és gazdasági folyamatokat, 

azok térszervező hatásait kevésbé figyelembe vevő lehatárolás, az adminisztratív 

(közigazgatási) határokhoz kötött várostérség meghatározás. 

A harmadik megközelítés pedig az ún. funkcionális városrégiók meghatározása (FUR-

Functional Úrban Region), amely a funkcionális kapcsolatokat a munkahelyi migrációval 

méri. Két projekt is köthető ehhez a megközelítéshez: 1) GEMACA/LSE (Group for 

European Metropolitan Areas Comparative Analysis project / Estimâtes for Functional Úrban 

Régions project-London School of Economies); 2) GAME (Grans Aglomeracions 

Metropolitanes Europees) [.Freeman 2004], 

A három megközelítés közül a disszertációban az utóbbi, funkcionális megközelítéshez 

kapcsolódunk. 

Az Eurostat által használt Úrban Audit rendszert is ki kell emelnünk, melynek előnye, 

hogy az Európai Unió tagállamaira kiterjeszthető, így lehetővé teszi a várostérségek 

összehasonlító elemzését, hátránya pedig a korábban már említett statisztikai megközelítésből 

fakad, amely a valós társadalmi és gazdasági folyamatok elemzését, feltárását kevésbé teszi 

lehetővé. 

A funkcionális megközelítés további európai példája az ESPON 1.1.1. projekt (Potentials 

for...2005) által definiált funkcionális várostérség (FUA-Functional Úrban Area), amely egy 

városmagból és a hozzá kapcsolódó, gazdaságilag integrálódott (pl.: munkaerővonzó 

képesség) várostérségből áll. A 10 milliónál népesebb európai országok esetében a városmag 

legalább 15 ezer fős, és a várostérség népessége meghaladja az 50 ezer főt. A 10 milliónál 

alacsonyabb népességű országok esetében a városmag kritériuma változatlan, a várostérség 

népessége pedig meg kell, hogy haladja az ország népességének 0,5%-át. Az Európai Unió 27 

tagállama, valamint Svájc és Norvégia esetében a projekt 1595 db, 20 ezer főnél népesebb 

várostérséget azonosított, amelyek közül London, Párizs és Madrid népessége haladja meg az 

5 millió főt, 44 várostérség népességszáma pedig 1-5 millió fő (Potentials for... 2005, 4-5-.) 

[14. ábra]. 
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14. Abra: Európa funkcionális várostérségei 

A hivatkozott ESPON projekt (1.1.1.) két további érdekes várostérség kategóriát is 

bevezet, amelyek tágabb értelemben a városi terek elérhetőségével (PUSH-Potential IJrban 

Stratégie Horizons: a funkcionális várostérség centrumából 45 perc alatt elérhető terület) [15. 

ábra] és a városi terekhez történő funkcionális kapcsolódással („travel-to-work-areas"-

munkaerő-vonzás) [PIA-Potential Polycentric Intégration Area] függnek össze. Véleményünk 

szerint ezek a megközelítési módok nagyobb mértékben tükrözik a valós társadalmi és 

gazdasági folyamatok által meghatározott várostérségi határokat. 
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15. Ábra: Európa „PUSH" övezetei és „PIA " területei 

Európa országaiban a funkcionális várostérség különböző értelmezési módjaival 

találkozunk. Franciaországban a várostérséget a központi város (legalább 5000 munkahelyet 

kínáló terület - „pole urbain") és vonzáskörzete (foglalkoztatottainak legalább 40%-a a 

központi városba jár dolgozni - „couronne périurbaine") alkotja (L'extension... 2003). 

A francia főváros esetében a párizsi városrégió („Région Urbaine de Paris") kategóriával 

találkozhatunk, amely szintén az ingázást, a munkaerővonzó képességet veszi alapul (az aktív 

foglalkoztatottak 10%-ában meghatározva a vándorlási küszöböt) [a Párizsi régió 

folyamatairól bővebben lásd a 3.2. fejezetet]. 

Észak-Európa országaiban szintén az ingázás, azaz a lakóhely-munkahely viszony 

határozza meg a funkcionális várostérségek lehatárolását. Norvégiában például a 

várostérségek kiterjedését az ingázással töltött idővel azonosítják. Ezen belül a települések két 

csoportját különböztetik meg. Az első csoportba a központi várost 30 percen belül elérők 

tartoznak, a másodikba pedig a 75 perc távolságra lévő települések, ahonnan a 

foglalkoztatottak legalább 10%-a a központi városba jár dolgozni (.Potentials for... 2005, 56). 

Az Európa 8 városrégióját elemző Polynet program is a funkcionális várostérségeket 

vizsgálja. A nagyváros központ azonosítására a munkaerő sűrűségét (7 foglalkoztatott/hektár) 

és számát (legalább 20 ezer foglalkoztatott), míg a térségre a napi ingázók arányát (a 

foglalkoztatottak minimum 10%-a) használja. A funkcionális várostérségek mellett (FUR), a 

nagyvárosi régiókat („mega-city-region") is azonosítja a projekt, mégpedig az Amerikai 

Egyesült Államokban használt CMSA-k mintájára. 
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A központi településsel való kapcsolatok intenzitásától függően a magyarországi 

statisztikai fogalomrendszer is több várostérség kategóriát különböztet meg29. Az első ezek 

közül a településegyüttes, amelyek „műszaki-fizikai szerkezetét, térbeli fejlődését alapjaiban a 

természeti-földrajzi adottságok, az infrastruktúra hálózati rendszereinek területi 

elhelyezkedése, struktúrája, a központtal kialakult funkcionális kapcsolatok jellege, 

intenzitása határozza meg. Ezt a folyamatot erősíti a gazdasági kapcsolatrendszer, a 

munkahely és a lakóhely közötti utazás és a központ különféle jellegű intézményeinek vonzó 

hatása. Az olyan jellegű területi összefonódás, összeépülés, netán összefüggő településtest 

kialakulása, amely az agglomerációk létrejöttének egyik sajátos kritériuma, a 

településegyüttesek vonatkozásában csekély mértékű vagy hiányzik. Ez a vizsgált 

településegyüttesek esetében az együttesen belül csak egyes településekre lehet jellemző 

(anyaváros és a vele szomszédos település). A településegyüttesek fejlődése, a városias 

életkörülmények szélesebb körű elterjedése a területfelhasználás intenzív (intenzívebb) 

jellegét erősíti" (http://www.népszámlálás.hu/him/kotetek/fogalmak/074.html). 

A településegyütteseken belül mért kapcsolatoknál intenzívebb kapcsolatrendszer jellemzi 

az agglomerálódó térségeket. „Agglomerálódó térségeknek azokat a településstruktúrákat 

(településegyütteseket) nevezhetjük, amelyekben már egyértelműen felismerhetőek az 

agglomerálódási folyamat ismérvei, de a folyamat még nem tekinthető befejezettnek. Az 

agglomerálódó térségekben fekvő településekre - a központ kivételével - is jellemző a 

népességszám gyarapodása, és ennek következményeként a felgyorsuló lakásépítési 

tevékenység. Az érintett térségek települési, területi összefonódásának, összefüggő 

településtest kialakulásának intenzitása még elmarad a kialakult agglomerációk esetében 

megfigyeltektől. Az agglomerálódási folyamat elmélyülésével agglomerációk kialakulásával 

lehet számolni. Az agglomerálódó térségek települési szerkezetének kialakulását döntő 

mértékben a hálózati infrastruktúra-rendszerek kiépítettsége, felgyorsuló fejlődése és a 

természetföldrajzi adottságok határozzák meg. Megfigyelhető a mezőgazdasági hasznosítású 

területek gyorsuló igénybevétele más jellegű hasznosítás céljaira (zöldmezős beruházások, 

lakásépítés céljaira, vonalas infrastruktúra-rendszerek, nagy bevásárlóközpontok 

elhelyezésére, stb.). Az agglomerálódó térségekben is megfigyelhető a különböző jellegű, 

funkciójú építések nyomán a beépítés sűrűségének, helyenként magasságának növekedése" 

(http://www, népszámlálás, hu/hun/kotetek/fogalmak/074. html). 

2 9A magyarországi fogalomrendszer változásáról lásd bővebben Kovács és Tóth (2003) tanulmányát. 
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Végül „az agglomeráció olyan telepíilésstraktúra, ahol az ott elhelyezkedő településekben 

népességgyarapodás, jelentős/jelentősebb lakásépítési tevékenység figyelhető meg. Az 1990-

es évtizedben végbement folyamatok azt jelzik, hogy a gyarapodó népességszám és 

lakásépítési tevékenység nem a központokra, hanem az azt övező településekre jellemző. A 

központokból a népesség kitelepedik a környék településeire, illetve más térségekből a 

bevándorlás ide irányul, lakást ezeken a településeken épít. Az aktív népesség munkahelyei 

(nagy többségükben) a központokban találhatók. A központ és a közvetlen közelében fekvő 

települések között sokrétű funkcionális kapcsolat jön létre (munkahely-lakóhely, vállalkozási-

gazdasági, kereskedelmi-piaci, oktatási, művelődési, egészségügyi, kulturális, különféle 

szolgáltatási). Az intenzív agglomerálódási folyamat eredményeként összefüggő, fizikailag 

egybeépült településtest alakul ki, a települések egymással összenőnek. A hálózati (vonalas) 

infrastruktúra-rendszerek átfogják, illetve összefogják az agglomeráció egész területét 

(közlekedés, energiaellátás, közműellátás). Az agglomeráció települési szerkezetének 

kialakulásában meghatározó szerepe van a központ, illetve társközpontjai 

településszerkezetének: morfológiai adottságainak, az érintett térség természeti-földrajzi 

viszonyainak (domborzati adottságok, vízrajzi helyzet), a vonalas infrastruktúra kialakult 

rendszerei területi-földrajzi elhelyezkedésének. Az agglomeráció területére az intenzív 

beépítési magasság (emeletszám) növekedése (két-, sőt háromszintes épületek építésének 

következményeként)" (http.VAvww. népszámlálás, hu/hitn/kotetek/fogalmak/074. html) [16. 

ábra], 

16. Ábra: Az agglomerációk, agglomerálódó térségek és településegyüttesek 2003. évi 

lehatárolása a budapesti agglomeráció és a balatoni agglomerálódó térség nélkül 
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Láttuk, hogy a nemzetközi és a hazai definíciók mindegyike valamiféle kritikus tömeg (pl 

népességszám, népsűrűség, beépítettség foka) meghatározására törekszik a várostérségek 

lehatárolása kapcsán, illetve, hogy a definíciók többsége a nagyváros központ és térsége 

közötti funkcionális együttműködést hangsúlyozza, ezen belül is kiemelten az ingázás, a 

munkahely-lakóhely viszony összefüggését, valamint a gazdasági kapcsolatrendszereket. A 

disszertációban mi is ezt a funkcionális területi, társadalmi és gazdasági 

kapcsolatrendszerekkel leírható várostérség definíciót fogadjuk el, a kapcsolatrendszerek 

feltárására pedig a későbbi fejezetekben vállalkozunk. 

2.1.3.2.3. Társadalmi és gazdasági hatások 
A várostérségek fizikai terjeszkedése, területi struktúrájának átalakulása mellett a folyamat 

társadalmi és gazdasági következményei is lényegesek. Ezek közül a szakirodalmak 

elsősorban a munkaerő migráció (Aguilera-Mignot 2004, Ascher 1995, Ghorra-Gobin 2005, 

Hardi 2002, Roncayolo 1993), valamint a gazdaság decentralizációjának (Burdach 2005, 

Garreau 1991, Izsák 2001, Merlin 2005, Veltz 2005) szerepét hangsúlyozzák. 

Az európai folyamatok (beleértve a kelet-közép-európai és magyar trendeket is) 

megértéséhez több kutató a történetiségében elsőként az Amerikai Egyesült Államokban 

megjelenő szuburbanizációs és előváros fejlődési gyökereket vizsgálja (Hall 1997a, Castells 

2005, Gilli 2003a, Tímár-Váradi 2000). 

Az Amerikai Egyesült Államokban már az 1920-as, 1930-as években találkozunk a 

szuburbanizáció jelenségével, Európában pedig a II. világháború után jelentkeztek 

erőteljesebben szuburbanizációs folyamatok. A fejlett nyugat-európai országok lakossági 

decentralizációjának csúcspontja az 1960-70-es évekre tehető. 

Kezdetben a népesség szuburbanizációjának legfőbb oka az volt, hogy a zömmel XIX. 

század derekán épült nagyvárosok belsejében az épületállomány az 1930-40-es évekre 

jelentősen leromlott. Az elavult lakásállomány, a környezeti ártalmak, a zsúfoltság egyre 

kevésbé volt elfogadható a fiatalabb, főleg a kisgyermekekkel rendelkező generációk 

számára. Ők tömegével hagyták el a belső városrészeket és telepedtek le az agglomerációs 

övezet zömmel családi házas, zöldebb negyedeiben. Ezt a folyamatot a közlekedési 

infrastruktúra rohamos fejlődése is segítette, amely a kiköltöző családok számára a napi 

ingázás feltételeit is biztosította. 

A szuburbanizáció folyamatát azóta már szélesebb értelemben használjuk, a lakosság 

költözése mellett a munkahelyek és a városi funkciók kimozdulását, nagyváros centrumból 

való kitelepülését is a szuburbanizáció folyamatába értjük. 
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Az ipar szuburbanizációja a fejlett országokban az 1970-80-as években erősödött fel, 

amelynek következtében az ipari termelés súlypontja az agglomeráció területére helyeződött 

át. Ennek hatására jelentősen módosult a város és környező térsége gazdasági- és 

foglalkoztatási szerkezete (a központban egyre inkább a szolgáltató és a magasabb színvonalat 

képviselő ipari ágazatok játsszák a főszerepet). 

A tercier ágazatok időben legfiatalabb szuburbanizációja az utóbbi egy-két évtizedben 

jelentkezett a fejlett világ nagyvárosaiban, az iparhoz hasonló analógiára. A népesség, az ipar 

és a tercier ágazatok azonos irányú szuburbanizációja a nagyváros melletti terekben sokszor 

újabb koncentrációhoz, újabb funkcionális központok kialakulásához vezet (Kovács 2001). 

Az észak-amerikai és a nyugat-európai nagyvárosok szuburbanizációja közötti lényeges 

különbséget Szirmai és szerzőtársai abban látják, hogy „az USA-ban akárcsak a városodás, 

úgy a szuburbanizáció is robbanásszerűen zajlott le rengeteg és jól elkülöníthető települési 

formákat - alvótelepülések, kertvárosok - létrehozva, míg Európában zömében a már 

meglévő falvakra, elővárosokra zúdultak rá a kiköltözők, időnként kaotikus állapotokat 

teremtve. Az eredmény azonban annyiban közös, hogy mindenhol a városi agglomerációk 

területet fogyasztó térbeli expanziója is létrejött, a rövid és hosszú távú ingázás mértéke 

emelkedett, a közlekedés iránti igény és kapacitás növekedett, a környezeti károk kiterjedtek, 

a zöld felületek csökkentek és a társadalmi problémák kivétel nélkül megszaporodtak" 

(2002b, 19). 

Kutatások (Tímár-Váradi 2000, Szirmai et al 2002b, Szirmai-Baráth 2006) arra is 

rámutattak, hogy az európai nagyvárosok lakossági szuburbanizációs folyamata (beleértve az 

időbeni megkésettséggel jellemezhető magyar folyamatokat is) alapvetően két modell szerint 

zajlik. Egyrészt megfigyelhető a tehetős középosztály városokból történő kiköltözése, 

jellemző ugyanakkor az olcsóbb megélhetés reményében a szuburbán övezetet választó 

társadalmi csoportok térbeli mozgása is. Véleményünk szerint ez a társadalmi 

egyenlőtlenségek növekedését, a lakosság területi elkülönülését és a társadalmi problémák 

éleződését eredményezheti. 

A lakosság nagyváros centrumból történő kiköltözése jelentős munkaerő vándorlást is 

előidéz (Aguilera-Mignot 2004, Ghorra-Gobin 2005, Hardi-Nárai 2005). A szuburbán 

településeket lakóhelyül választók megtartják korábbi, centrum településen található 

munkahelyüket. A 17. ábra Magyarország nagyvárosi térségei30 esetében igazolja a jelzett 

folyamatot. 

MA magyarországi nagyvárosi térségeken a 100 ezer főnél népesebb városok településegyütteseit értjük. 
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17. Ábra: Eljárók aránya a vizsgák településeken (2003) 

Forrás: A várostérségi társadalmi problémák szociális térképe 2005. Készült a Várostérségek, térbeli 
társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok... című NKFP kutatás keretében. Szerkesztette: Szépvölgyi Ákos. 

Az elemzések arra is rámutatnak, hogy az ipari és szolgáltató ágazatok nagyváros 

centrumon kívüli megjelenése további munkaerő vándorlást generál. A gazdaság e területi 

decentralizációját a városok térségeiben is egyre erőteljesebben megjelenő gazdasági 
4 

aktivitás mutatja (18. ábra), amely a korábban jelzett, egyes szolgáltató funkciókat is érintő 

kitelepülés következtében szintén hozzájárul a klasszikus értelemben vett centrum-periféria 

modell felbomlásához ( Veltz 2005). Molnár és szerzőtársai (2007) a magyarországi 

nagyvárosi térségek esetén azonban kimutatták, hogy az alapellátáson kívüli intézményeket és 

szolgáltatásokat egyértelműen a nagyvárosok koncentrálják, azaz a lakosság kiköltözése nem 

járt együtt e funkciók kitelepülésével. Feltételezhetjük tehát, hogy a gazdaság 

decentralizációja, egyes funkciók és intézmények kitelepülése szoros összefüggést mutat a 

nagyváros centrum vonzáskörzetének, funkcionális várostérségének nagyságával. 
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18. Ábra: A működő vállalkozások 100 lakosra jutó száma (2003) 

Forrás: KSH T-STAR (2003) alapján Tímár Judit Várostérségek - Versenyképesség, Társadalmi kohézió 
Magyarországon és az Európai Integráció című tudományos konferencián 2005. szeptember 16-án 
elhangzott Város és környéke átalakuló viszonya: a szuburbanizáció folyamati című előadása. 

A gazdasági decentralizáció kapcsán Merlin (2005) gazdasági szegregációról ír. 

Megkülönbözteti a nagyváros centrumban maradt kis helyigényű, ugyanakkor magasabb 

presztízsű szegmenseket (úgymint közigazgatás, adminisztráció, politikai intézmények, egyes 

kereskedelmi, kulturális és oktatási funkciók), valamint a perifériára települt, nagyobb 

kiterjedésű (helyigényű), alacsonyabb presztízsű, termelő ágazatokat. 

Mindezen folyamatok következtében a migráció szerkezete átalakul. Franciaországi 

kutatások (Aguilera-Mignot 2003, 2004) a migráció szerkezetének centrum településen belüli, 

centrum település és térsége közötti, valamint térségen belüli átalakulását igazolták (9. 

táblázat). 

9. Táblázat: A migráció szerkezetének változása 1982 és 1994 között (az adatok a 
munkanapokra vonatkoznak) 

Napi utazás iránya 1982 1994 
Centrum-Centrum 33,6% 29% 
Centrum-Külváros 8,2% 11,4% 
Centrum-Várostérség 4,5% 7,1% 
Külváros-Külváros 25,7% 25,8% 
Külváros-Várostérség 1,5% 3,4% 
Várostérség-Várostérség 26,5% 23,2% 
Együtt 100% 100% 

Forrás: Madre-Maffre 1997 alapján Aguiler-Mignot 2003, 818. o. 

A 10. táblázat adatai alapján látható, hogy a városcentrumon belüli napi utazások aránya 

jelentősen csökkent a vizsgált időszakban, a centrum és a külváros, valamint a várostérség 

közötti ingázás mértéke viszont emelkedett. Érdekes továbbá, hogy a külváros és a 

várostérség közötti napi ingázás mértéke is növekedett, amely a munkahelyek 
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városcentrumból való kitelepülése és a munkaerő vándorlás közötti korábbi megállapításunkat 
támasztja alá. 

10. Táblázat: Az ingázás körülményeinek változása 1982 és 1994 között 

1994 Változás 1982/1994 
Naponta megtett átlagos távolság (km) 22,9 +30% 
Utazásra fordított idő (perc) 55 -1% 
Átlagsebesség (km/h) 25,3 +34% 

Forrás: Orfeuil 2000a alapján Aguiler-Mignot 2003, 819. o. 

Ugyanezen kutatások szerint az átlagosan ingázásra fordított idő alig változott, sőt 

csökkent, de egy óra közeli maradt (55 perc), míg az átlagosan megtett távolság 30%-al, a 

sebesség pedig 34%-al növekedett (10. táblázat). 

Ascher is hangsúlyozza, hogy a nagyváros centrumba ingázók köre nem feltétlenül 

koncentrikus körök szerinti területi bontásban bővül, a közlekedési infrastruktúra révén 

néhány távolabbi város is képes a metropolisz térhez történő kapcsolódásra. Ascher ezt a 

folyamatot „métropolisation métastasique"-nak, azaz „szétterjedt", „kiterjedt" metropolizá-

ciónak hívja (.Ascher 1995, 26). 

A munkaerő migráció mellett a nagyvárosi térségekben, agglomerációkban igénybe vehető 

szolgáltatások (kereskedelem, szórakozás, stb.) is lényegesen hozzájárulnak az „áramlások"-, 

az ingázás szerkezetéhez. A korábbi" sugár irányú folyamatok ez által is módosulnak. Kutatási 

eredmények (Chalas 2001) arra is rámutatnak, hogy mindezen folyamatok következtében a 

gépkocsi használat is jelentősen növekszik. Annak ellenére tehát, hogy az emberek rövidebb 

utat tesznek meg, hogy igénybe vegyenek bizonyos szolgáltatásokat (nem mennek be a 

városközpontba), egyre nagyobb mértékben használják saját autójukat erre a célra, amelynek 

oka véleményünk szerint a várostérségi közlekedési infrastruktúra (közút- és vasúthálózat, 

tömegközlekedés) nem megfelelő színvonala. Ez korábbi állításunkat is igazolja, nevezetesen, 

hogy számos esetben a közlekedési infrastruktúra fejlesztése „követő" jellegű. Cas tel (2006) 

kiemeli, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlődése, fejlesztése egyértelműen hozzájárul a 

városok területi terjeszkedéséhez, mégpedig a mobilitáson, illetve annak lehetőségén 

keresztül. 

Pouyanne (2004, hivatkozza Castel) a mobilitás és a városok területi szerkezetének 

átalakulása kettősségét egy három szempontot figyelembe vevő modellé alakította. Ebben a 

mobilitás és a városi terek átalakulása továbbra is egymással igen szoros kölcsönhatásban álló 

tényező. Ez a modell egészül ki egy mindkét tényezővel kapcsolatban álló harmadik 

mutatóval, a népesség társadalmi-demográfiai jellemzőivel. 
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Az eddigiekben elemzett folyamatokhoz hasonlóan Burdack (2005) a nagyvárosi perifériák 

fejlődési folyamatait szintén alapvetően két tényező (költözési folyamatok, valamint a 

gazdaság decentralizációja) vizsgálata alapján értelmezi. A szerző szerint a lakóhely 

változással, a költözési folyamatokkal létrejövő új términták és térbeli szerkezet egyre inkább 

a növekvő polarizáció, a fragmentált térszerkezet kialakulása irányába mutat. A gazdaság 

decentralizációja pedig a korábbi inonocentrikus térszerkezet oldását hozhatja, a funkcionális 

kapcsolatrendszerek és kevésbé hierarchikus hálózatok kialakulásán keresztül. 

A szuburbanizáció komplex folyamatának áttekintése is alátámasztotta azt a disszertáció 

korábbi fejezeteiben részben már vizsgált jelenséget, amely a városfejlődés, várostérségi 

fejlődés új térstruktúráinak és hálózatos térszerkezetének kialakulására utal. Az alábbiakban 

megnézzük, hogy a vonatkozó szakirodalmak a térszerkezet jelen átalakulásának tényezőit 

(főbb tartalmi elemeit) miben látják. 

Enyedi a globalizáció területi fejlődést befolyásoló tényezőit (nemzetközi hatások, a 

távolság jelentőségének átalakulása, átalakuló gazdasági szerkezet, rugalmas területi 

elhelyezkedés, a helyi adottságok szerepének átértékelődése) vizsgálva, az új térbeli 

szerveződési formák és térhálózatok kialakulása kapcsán a következőt hangsúlyozza: „a 

városok szintje, sikere attól függ, hogy e hálózaton belül milyen szerepeket tudnak maguknak 
j 

megszerezni, s kevésbé fontos a vonzáskörzet korábban meghatározó jellege, fejlettsége" 

(2000, 7). 

A szerző szerint a nemzetközi hatások globális szintjét a külföldi működő tőke, a multi- és 

transznacionális vállalatok megtelepedése szimbolizálják (A transznacionális vállalatok 

kapcsolatrendszerei egy-egy térség nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódását is 

meghatározzák.). A szerző kiemeli, hogy a „fejlett térségek érzékenysége nagyobb: ezek 

erősebben ágyazódnak a nemzetközi gazdaságba, a transznacionális nagyvállalatok 

telephelyeit is általában itt találjuk" (Enyedi 2003, 2). Enyedi a telephelyválasztási tényezők 

esetén azt is kiemeli, hogy a földrajzi fekvés, a dinamikus régiókhoz, várostengelyekhez 

történő kapcsolódás jelentősége ismét egyre inkább előtérbe kerül (Enyedi 2000). 

A külföldi vállalatok telephelyválasztási tényezőinek vizsgálata kapcsán Barta (2002) 

hasonló eredményre jut, vagyis a földrajzi elhelyezkedés, elsősorban a nyugati határhoz és a 

fővároshoz való közelség fontos szempont a telephelyválasztásban. Barta ezzel 

összefüggésben a magyar főváros és tágabb térsége (Budapest 60-80 km sugarú gyűrűje: 

Dunaújváros, Cegléd, Esztergom, Gyöngyös, Jászberény, Tata, Tatabánya) kiemelkedő 

tőkevonzó képességét is kimutatja (Barta 2002, 164). A külföldi tőkebefektetések térszerkezet 
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alakító hatása Rechnitzer vizsgálataiban is megjelenik (2001). Gilli (2003e) a francia főváros 

és tágabb térsége kapcsán mutat ki hasonló folyamatokat. 

Az új térbeli szerveződési formák, a hálózatok Barta kutatási eredményei alapján is 

kimutathatók (Barta 2002). A szerző könyvében elsősorban a vállalatok térbeli 

munkamegosztását, a szervezeti, termelési és tulajdonosi kapcsolatokat vizsgálja, beleértve az 

iparági klaszterek kialakulását is. E vizsgálatok részben a magyarországi klaszterkutatások 

(Grosz 2000, Lengyel 2000a, b, Lengyel-Rechnitzer 2004) eredményeire támaszkodnak. 

A vállalatok térbeli munkamegosztásához szorosan kapcsolódó tényező a Lengyel (2003) 

vizsgálataiban szereplő beszállítói kapcsolatok rendszere is. A szerző által „csomóponti 

régióknak" nevezett területi egységek (melyek a gazdaság térszerveződését, tényleges térbeli 

elhelyezkedését és interakcióit veszik figyelembe) meghatározó jellemzője, hogy a régión 

belüli kapcsolatok domináns része egy vagy több pólus (általában nagyváros) és környezete 

között figyelhetők meg. Fontos kiemelni továbbá a vertikális (a központba irányuló), illetve a 

horizontális és kiegészítő kapcsolatok (kiegészítő javak előállítása és szolgáltatások nyújtása) 

elkülönülését (Lengyel 2003, 82). 

A térszerkezet átalakulását meghatározó társadalmi és gazdasági folyamatokat vizsgáló 

szakirodalmak között a versenyképességi vizsgálatokat31 is ki kell emelnünk, amelyek szintén 

rámutatnak a térbeli együttműködések, az új térbeli szerveződési formák, hálózatok, 

funkcionális kapcsolatrendszerek szerepére egy-egy térség vagy település sikeres fejlődése 

kapcsán. 

Megállapítható tehát, hogy a térszerkezet átalakulásában a területi társadalmi 

folyamatoknak, valamint a gazdasági szereplők interakciói és kapcsolatrendszerei 

alakulásának egyaránt lényeges szerepe van. A városi gazdaságok globális gazdasághoz 

történő kapcsolódása, a vállalatok térbeli munkamegosztása, a termelési és beszállítói 

kapcsolatok, valamint a munkahely-lakóhely viszony változásai egymással is szorosan 

összefüggő folyamatok. Véleményünk szerint ezek a tényezők meghatározóak a 

disszertációban vizsgált kutatási terepek fővárosi régiókhoz történő kapcsolódásában, a 

fővárosok hatásainak közvetítésében, ezért vizsgálatukra a későbbiekben kiemelt hangsúlyt 

helyezünk. 

31A kapcsolódó feldolgozott irodalmak: Beluszky 2006, Barta 2006, Buday-Sántha 2006j Enyedi 2000, Horváth 
2006, Lengyel 2003, Lengyel-Rechnitzer 2000, Rechnitzer 2006, Szirmai et al 2007. 
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3. A BUDAPESTI ÉS A PÁRIZSI METROPOLISZ TÉRSÉG 

Az alábbiakban Székesfehérvár, Tatabánya és Sens városok Budapesti és Párizsi 

városrégiókhoz történő kapcsolódásainak elemzésére vállalkozunk. Valamint kísérletet 

teszünk a vizsgált városok metropolisz terekben játszott szerepének vizsgálatára. Ezeket 

megalapozzák a francia és a magyar kutatási terepek esetében a fővárosokhoz (Párizs, 

Budapest), a szűkebb értelemben vett agglomerációjukhoz , (Párizsi régió, Budapesti 

Agglomeráció), a tágabb térségükhöz34 ( N U T S - 2 szint) (îl-de-France, Közép-magyarországi 

Régió), valamint a funkcionális kapcsolatrendszereket, így a közigazgatási határokat átlépő 

területi, társadalmi és gazdasági folyamatokat megjelenítő városrégiókhoz35 (Párizsi-medence, 

Budapesti metropolisz térség) kapcsolódó vizsgálatok. 

Mindenekelőtt fontosnak tartjuk azonban a kutatási terepek (a dolgozat problémaköréhez 

kapcsolódó) főbb területi, társadalmi és gazdasági folyamatainak ismertetését. 

3 .1 . A BUDAPESTI VÁROSRÉGIÓ - TATABÁNYA ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSOK 

3.1.1. A kutatási terepek bemutatása 
Székesfehérvár 

Székesfehérvár Magyarország egyik legnagyobb múltú települése. Kedvező földrajzi 

helyzetét, központi elhelyezkedését bizonyítja, hogy Budapesttől mintegy 56 km távolságra 

helyezkedik el és a nemzetközi és belföldi gyorsforgalmi úthálózat 15 perces elérési 

zónájában van, amely a magyarországi települések átlagos értékénél (40 perc [KSH]) 

lényegesen kedvezőbb (19. ábra). 

32Barta 1998, Beluszky 1999a, Enyedi 1998, Enyedi-Szirmai 1992. 
"Budapesti Agglomeráció 1990-2000, Barta-Beluszky 1999, Beckouche et al 1997, Beluszky 1999b, Borbély 

1999, Iván 1994, Izsák 1996, 2003, Kovács-Sági-Dövényi 2001. 
J4Berger-Rhein 1992, Berger 2004, fejlesztési dokumentumok, Schuchmann 2004. 
35Dany et ai 1996, Fleicher 2000, Gilli 2002ab, Kőszegfalvi-Loydl 1999, Kőszegfalvi 1997, Margaréta Program, 

Tóth 2006, Perger 2003, Plet 1985, 1986. 
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19. Ábra: A gyorsforgalmi úthálózat elérhetősége 2006-ban 

A OYORSfORCALMI UTAK 15 ÊS 30 PERCES V0N*ASKÖR2ETE SODft BAN 

Forrás: http://www.betonnet.hu 2007. 

Székesfehérvár, Fejér megye központjaként a II. Világháborút megelőzően 

hagyományosan fejlődő, nagy történelmi, de nem jelentős ipari hagyományokkal rendelkező 

település volt. Az 1940-es évek végén azonban gazdasága gyors fejlődésnek indult. A 

település fejlődésében az 1960-as évek hoztak igazán jelentős változásokat. Nagyarányú 

állami iparfejlesztési program kezdődött, amely során a megyeszékhely fejlesztéseknek 

köszönhetően a város az ország többi nagy ipari centrumához zárkózott fel. Ebben az 

időszakban alakultak, illetve erősödtek meg a város meghatározó iparvállalatai, így a 

Videoton (elektronika), az Ikarus és a KÖFÉM (alumíniumipar). 

A folyamat eredményeként Székesfehérvár korábbi hagyományos fejlődése ellenére a 

hetvenes-nyolcvanas évekre az akkori magyarországi viszonyok között iparvárossá vált, 

ennek legjellemzőbb hátrányaival, vagyis a nagyüzemek túlsúlyával és a térségi fejlettségi 

különbségek növekedésével. 

A kilencvenes évek elején bekövetkező változások-az országos folyamatokhoz hasonlóan-a 

helybeli nagyvállalatokat is érintették, aminek következtében Székesfehérvár 1989-1993 

között válságövezetnek számított. A megyében a regisztrált munkanélküliek száma 1993-ban 

érte el a maximumot, mintegy 30%-os értékkel (Leveleki 1996). 

Az 1990-es évek közepére a városnak sikerült kihasználni gazdaságfejlesztési (fejlett 

infrastruktúrával ellátott telkek, vállalkozásbarát területi és fejlesztési politika, szakképzett, 

tapasztalt munkaerő, vállalati referenciák) és befektetés ösztönzési (helyi iparűzési 

adókedvezmény, kormányzati támogatások) lehetőségeit ennek köszönhetően nagyarányú 

60 

http://www.betonnet.hu


tőkeáramlás indult meg, ez/el a főváros és Győr után a legnagyobb külföldi befektetői 

területté vált. 

Székesfehérvár gazdaságának átalakulása, a vállalkozások, kiemelten a feldolgozóipar 

szervezetek ágazati átrendeződése, súlyának növekedése elsősorban a városba települt (2002-

ig) mintegy 2 milliárd IJSD közvetlen külföldi működőtőke befektetés eredménye. A 

feldolgozóipar, ezen belül is az elektronika és gépipar dominanciája a termelési és 

foglalkoztatási szerkezet átalakulását, a termelési technológiák gyors fejlődését is 

eredményezte. A korábbi feldolgozóipari hagyományok, illetve a település kedvező adottságai 

(a fentiekben felsoroltakon túl: kedvező közlekedésföldrajzi helyzet, hatásos város- és 

térségmarketing, fejlett telekommunikációs szolgáltatások) miatt számos világszínvonalú 

technológiát alkalmazó multinacionális vállalat telepedett le (,Szirmai et al 2003c). 

Tatabánya 
Tatabánya Komárom-Esztergom megye középső részén helyezkedik el. A város szintén a 

nemzetközi és belföldi gyorsforgalmi úthálózat 15 perces elérési zónájában van. A kedvező 

közúti fekvést erősíti a nemzetközi határátkelőhelyek (Szlovákia) és a főváros, valamint a 

szomszédos országok fővárosainak közelsége. Budapest 60 km távolságban helyezkedik el. 

A térség, bőségesen fellelhető nyersanyagokra épülő, korai iparosodását a XIX. század végén 

egymás után nyíló nagyüzemi szénbányák (1896 Tatabánya) és a fokozatosan rájuk telepített 

erőművi egységek (Tatabánya 1898 és 1934) alapozták meg. A bauxit felfedezésével a XX. 

század közepére alakult ki a térség markáns nehézipari jellege: Tatabánya esetében ez a 

szénbányászatot, a brikettgyártást, az energiatermelést, a cementgyártást, az építőanyag-ipart, 

a gépgyártást, a műszeripart, az alumíniumkohászatot és az elektronikát jelentette. 

Az ipari munkahelyek koncentrációja növelte a térség társadalmi-gazdasági fejlődését. Az 

1960-as évektől ugyanakkor a nagymértékű iparfejlesztés következtében fokozódó ipari, és 

lakossági környezetterhelések léptek fel, amelyek társadalmi feszültségek forrásai lettek. 

A fokozatosan szétterjedő, az egyes időszakokban változó ütemű, de mindvégig 

dinamikusnak mondható gazdasági és társadalmi fejlődés egészen az 1980-es évek közepéig 

tartott. Az eocén-program36 kifulladását követő átmeneti stagnálást gazdasági-társadalmi 

átalakulással járó válság, recesszió követte. A kitermelőipar és a ráépülő energetika az 1980-

as évek végéig megőrizte pozícióit. Annak leépülési, illetve részben átalakulási folyamata 

csak a racionalizálások, a drágán termelő kapacitások felhagyása és a közvetlen külföldi 

36Eocén-program: az 1980-as években a Dunántúli-közéhegység eocénkori barnaszenének és az alatta húzódó 
karsztbauxitnak a hasznosítására irányuló program. 
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működő tőke bevonása hatására indult meg, és zajlott le az 1990-es évek közepére (Bencsik 

2000, Germuska 2004) 

A fokozódó ipari koncentráció a népesség rohamos beáramlásával, a népességszám gyors 

növekedésével is párosult az 1980-as évek elejéig. A népességváltozást a magyarországi 

rendszerváltást követő gazdasági átalakulás is felgyorsította. A térség korábbi iparszerkezete 

szétesett, a bányászat, a kohászat és az egyéb energiaigényes ágazatok (pl.: cementgyártás, 

építőanyag-ipar) leépültek, közel 20 ezer munkahely szűnt meg Tatabányán és térségében. 

Tatabányán a krízis 1990-es évtized közepéig húzódott el. A betelepülő multinacionális 

vállalatokra és a működő tőkéjük gazdaságba történő bevonására alapozó befektetés-ösztönző 

helyi politika segítette elő a gazdaság szerkezetváltását. A külföldi érdekeltségű vállalkozások 

térségbeli száma megközelíti a 400-at, jegyzett tőkéjük pedig meghaladja a 100 M Eurót, 

amelynek több mint 80%-a összpontosul Tatabányán. Frissen beruházó - például 

üzemcsarnokot építő, gépeket, gyártósorokat teremtő - külföldi működőtöké csaknem 0,5 

milliárd Euro értékben érkezett a városba (2002-ig). A gépjármű alkatrész-gyártás, az 

elektronika és a különböző - főleg vegyipari, környezetvédelmi - berendezések gyártása lett a 

tatabányai gazdaság fő profilja. A város ipari parkjában mintegy 40 vállalkozás működik 

jelenleg, amelyek több mint 6000 embernek adnak munkát {Baráth-Molnár-Szépvölgyi 2001). 

Közben a fejlődés egyéb meghatározó tényezői is látványosan javultak, nőtt a társadalmi 

aktivitás, fejlődött a település és szolgáltatásai (Szirmai et al 2003c). 

3.1.2. A vizsgált városok helye a Budapesti városrégió térszerkezetében 
A Budapesti városrégió területi, társadalmi és gazdasági folyamatainak vizsgálata hosszú 

évekre, évtizedekre tekint37. Budapest magyarországi térszerkezetben játszott szerepének, 

ezzel együtt a disszertációban vizsgált városok fővárossal kialakított kapcsolatrendszerének 

egyik korai elemzése (Schultz 1976) szerint Tatabánya és Székesfehérvár a fővárost övező 

második gyűrűben helyezkedik el, Dunaújvároshoz hasonlóan. A szerző ezt a második gyűrűt 

a „meghatározó kapcsolatok tereként" definiálja, amely gyűrűben kizárólag dunántúli városok 

kapnak helyet. Ennek oka véleményünk szerint elsősorban a földrajzi távolságban keresendő, 

másodsorban a városok az egyes homogén térségek szerint is differenciáltak (20. ábra). 

" A kapcsolódó feldolgozott irodalmak: Borbély 1999; Ertyedi 2001, 2003; Iván 1994; Izsák 1996, 2003; Kovács 
K. 1999; Kőszegfalvi 1997; Kőszegfalvi-Loydl 1999; Margaréta Program 2002; Metropolisz Párbeszéd; 
Sárfalvi 1991 ; Tosics 2004. 



20. Abra: Magyarország térszerkezete 

A korai vizsgálatok közé sorolható Sárfalvi Béla munkája is, aki a „Budapest-régió" 

munkaerő gyűjtő medencéjének vizsgálatát 1980-ban végezte el (<Sárfalvi 1990, 76). A szerző 

a disszertációban vizsgált városok közül Tatabánya és vonzáskörzete esetében kimutatta a 

főváros munkaerőgyűjtő medencéjéhez tartozást, amelynek oka a város egyoldalú gazdasági 

szerkezetében keresendő. A vizsgálat szerint ekkor Székesfehérvár és térsége esetében 

Budapest munkaerő vonzása nem játszott lényeges szerepet (21. ábra). 

21. Ábra: A Budapest-régió munkaewgyüjtő medencéje (1980) 

Forrás: Sárfalvi, B. 1991. 76.0. 
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Az 1990-es években további vizsgálatokkal (Kőszegfalvi 1997, Kőszegfalvi-Loydl 1999) 

találkozunk, amelyek a Budapesti Agglomeráció (akkori) határait'8 átlépő agglomerálódási 

folyamatokról számolnak be. 

Kőszegfalvi (1997) Magyarország településrendszerének strukturális átalakulását elemző 

tanulmányában kiemeli, hogy a rendszerváltás következtében alapvetően megváltoztak a 

településrendszer fejlődésének feltételei. A strukturális változás egyik legmarkánsabb színtere 

a főváros és térsége (emellett jelentős átalakulás figyelhető meg a dinamikus gazdasági 

fejlődést mutató térségek nagy- és középvárosaiban és térségeikben, valamint a fő közlekedési 

útvonalak mentén fekvő településeken). A népességszám változása, a lakásépítések, a 

települések alap infrastruktúrájának és a lakosság infrastrukturális ellátottsági viszonyának 

fejlődése, valamint a térségben megjelenő zöldmezős beruházások tovább erősítik a főváros 

és térsége kapcsolatait. A szerző szerint „Budapest körül az agglomerálódási folyamatok 

erőteljes érvényesülésének eredményeként nagyobb kiterjedésű városrégió kialakulásával 

számolhatunk" (Kőszegfalvi 1997, 122). Ezek határait, illetve a városrégió külső 

városgyűrűjét Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét, Szolnok és 

Salgótarján jelentik. A tanulmány azt is hangsúlyozza, hogy „ebben a folyamatban döntő 

szerepe van/lehet a közlekedési infrastruktúra rendszereinek (vasút és közút hálózat)...az 

agglomerálódás várható folyamatai Budapest távolabbi vonzásában fekvő térségekben is 

csápszerűen, vagyis markánsan a fő közlekedési vonalak mentén bontakoznak ki" 

(Kőszegfalvi 1997, 122), amely területi aránytalanságokat eredményez (intenzíven 

összefonódó térségek, „árnyékterületek" váltakozása) [.Kőszegfalvi 1997]. 

Ezt a csápszerű agglomerálódási folyamatot mutatja Tóth (2006) alábbi ábrája is (22. ábra). 

Tóth az autópályák területfejlesztő hatását vizsgálva kimutatta, hogy azok „a településhálózat 

strukturális átalakulásának dinamizáló tényezői közé tartoznak. Az egymáshoz közel álló 

település-struktúrákat hozza össze az autópálya-építés, amely a nagyobb térségek települési 

viszonyainak átrendeződését eredményezheti. Ebben a vonatkozásban, hazánkban elsősorban 

a Budapesti Agglomeráció a meghatározó, s az autópályák mentén csápszerűen tovább 

erősödik az agglomerálódási folyamat" (Tóth 2006, 142). 

38A Budapesti Agglomeráció lehatárolásának változásáról lásd Beluszky (1999b) és Schuchmann (2004) 
tanulmányát. A Budapesti Agglomeráció jelenlegi határait a 2005. évi LXIV. törvény határozza meg. 
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22. Ábra; A z agglomerálódási folyamat csápszer íí terjedése 

Forrás: Tóth, G. 2006., 142.0. 

Tóth közúti elérhetőségi vizsgálat alapján azt is kimutatta, hogy hazánk 

legdinamikusabban fejlődő térsége az Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, 

Gödöllő és Vác által lehatárolt térség39. 

Mokos (2004) eredményei is szorosan kapcsolódnak az agglomerálódás folyamatát a 

fentiekben elemzett és igazolt tudományos eredményekhez. A szerző a közlekedési 

infrastruktúra rendszerét a tömegközlekedés alapján, az elérési idők, illetve a járatsürűség 

szerint elemzi, a főváros és térsége közötti kapcsolatot a napi ingázás, azaz a munkahely-

lakóhely viszony adja40. 

39A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a jelenlegi közúthálózaton elérhető célok hogyan befolyásolják a 
települések fejlődési lehetőségeit. A vizsgálat hipotézise szerint azok a települések fejlődnek a legjobban, 
amelyekről kis távolságon belül fejlett települések érhetők el. A szerző a fejlettséget a települési GDP-vel 
fejezi ki, az elérési időnél pedig a 60 percen belüli elérést vette figyelembe (a módszerről bővebben lásd Tóth 
2006, 146). 

40A szerző vizsgálati módszerét azzal indokolja, hogy a járatok hosszú évtizedek fejlesztésének eredményei, 
vagyis „a maga történetiségében olyan változatlan rendszerrel van dolgunk, ami a módszert alkalmassá teszi 
hosszú távú, egységes szempontú nyomonkövetésre". A módszer további előnye, hogy a világ bármely pontján 
egységes szisztémára építhető, illetve hogy nem különbözteti meg a vonzáskörzet közigazgatási és funkcionális 
értelemben vett (pl. gazdasági szempontok szerinti) határait (Mohos 2004, 5). 
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23. Ábra: A fővárossal közvetlen járatok által összeköttetésben lévő településekre 

munkanapokon indított járatok száma; Az ingázók aránya az aktív népességen belül 

Budapest vonzáskörzetében 

Forrás: Mokos 2004, 9. o. 

A két térkép (23. ábra) együttes értelmezése lehetőséget kínál a várostérség alcentrumainak 

kijelölésére, hiszen a fővárossal közvetlen járat-összeköttetésben nem lévő, ugyanakkor 

magas ingázási aránnyal rendelkező települések lakossága a térség alcentrumaiba ingázik, a 

térség alcentrumainak vonzáskörzetébe tartozik. Székesfehérvár és Tatabánya esetében 

érdekes összefüggést mutat, hogy e városok potenciális vonzáskörzete alacsony fokú 

kapcsolatot mutat a fővárossal, vagyis ezekből a térségekből vélhetően az érintett városokba 

ingáznak. Ennek vizsgálatára a következő fejezetben vállalkozunk. 

A vizsgálat eredményeként Mokos egy „övezetes és szektorális" szerkezet kialakulását 

hangsúlyozza: „a város körül immár több gyűrű is különválasztható, majd az övezetes jelleget 

felváltó szektorális strukturálódás csápjainak és árnyékzónáinak váltakozása adja a gazdasági-

társadalmi tér szerkezetét" (2004, 20). 

Szintén a főváros körüli gyűrűs és sugaras szerkezetre hívja fel a figyelmet Perger. 

„Budapest és térsége követ egy hagyományos gyűrűs szerkezetet, amelyben világosan 

elkülöníthetőek a "city", a peremkerületek, a szűk agglomeráció és a tágabb agglomeráció 

határai. Ehhez kapcsolódik egy Budapest körül kialakuló harmadik övezet is, amelyet egy-

részben Pest megyén kívüli-városgyűrű határoz meg, mint például Esztergom, 

Székesfehérvár, Dunaújváros, Hatvan és Kecskemét. E városok, mint centrumok, fejlődése 

vitathatatlanul kötődik Budapesthez, miközben Pest megye távolabbi alföldi területeinek, 

például Nagykőrös, Cegléd vidékének kötődése gyengül. Az agglomeráció térszerkezete 
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azonban sugaras szerkezetben is markánsan tagolódik. Szorosabban összefonódnak az egy-

egy sávban lévő budapesti kerületek és települések. E tagozódás tengelyét általában 

közlekedési főútvonalak adják. A kétféle szerkezet rajzolja ki a térség szektorait" (2003, 9). 

Kovács Katalin a Budapestet övező város-gyűrű kialakulása kapcsán így fogalmaz: „erre a 

szerepre Pest megye városainál nagyobb eséllyel pályáznak a szomszédos megyék 

főútvonalak, autópályák mentén fekvő székhelyei" (1999, 95). 

Enyedi 2003-as tanulmányában a horizontális együttműködésen és hálózati struktúrán 

alapuló budapesti városrégió formálódásával kapcsolatban így fogalmaz: „nagyvárosi régió 

van kialakulóban Budapest körül, a Budapesti Agglomeráció kibővülésével (e régió 

peremvárosai: Tatabánya, Székesfehérvár, Kecskemét, Szolnok, Gyöngyös) és belső 

funkcionális átformálódásával - függetlenül attól, hogy a területi statisztikai számbavétel 

régióhatárait hol húzzák meg (2003, 9). 

Az áttekintett kutatási eredmények alapján a budapesti városrégió esetén is egy 

folyamatosan változó, terjeszkedő, elsősorban a fő közlekedési útvonalak mentén kirajzolódó 

agglomerálódási folyamatról beszélhetünk. A kutatási eredmények fontos megállapítása, hogy 

a korábbi munkákban szereplő övezetes városrégió szerkezetet, övezetes-szektorális szerkezet 

váltja fel, amely a térségi dinamika, ezen belül a területi egyenlőtlenségek változására, 
•i 

átstrukturálódására utal. Ezzel szorosan összefüggő további megállapítás, hogy a térszerkezet 

formálásában a városrégió városai mellett, azok térségei is részt vesznek. 

A kutatási eredmények mellett a fejlesztési dokumentumok is fontos támpontokat adnak a 

városrégió szerkezeti változásainak megértéséhez. Elsőként az (97/2005. [XII. 25.] OGY 

határozattal elfogadott) Országos Területfejlesztési Koncepciót (továbbiakban OTK) kell 

kiemelnünk, amely a versenyképes metropolisz térség fejlesztése kapcsán így fogalmaz: „a 

főváros és elővárosi gyűrű alkotta budapesti agglomeráció az ország legversenyképesebb 

területe, legfontosabb kapcsolódási pontja, amely egyedülállóan alkalmas arra, hogy rajta 

keresztül hazánk egésze bekapcsolódjon az európai, ill. a globális gazdasági, társadalmi, 

kulturális vérkeringésbe. Számos funkciójából adódóan nem a hazai térségekkel, hanem más, 

elsősorban közép-európai, nagyvárosi térségekkel kell versenyeznie. Budapest nemzetközi 

versenyképessége, és az ország többi régiójával való együttműködésének (kompetencia- és 

munkamegosztás, elérhetőség, kooperáció, stb. révén) hatékonysága alapvetően befolyásolja 

az ország egészének, s minden egyes régiójának fejlődési pályáját. Az ország legnépesebb, 

erős elővárosi térséggel rendelkező agglomerációjában elengedhetetlen az élhető nagyváros és 

térsége harmonikus együttműködési rendszerének megteremtése" (OTK 2005, 35). 
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Az OTK-ban megfogalmazott, a metropolisz tér egészére, belső kapcsolatrendszere 

alakulására megfogalmazott részcélok a következők: 1. A központi szerephez szükséges 

infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések ösztönzése; 2. Az agglomerációs települések 

fizikai összenövésének megakadályozása; 3. Harmonikusan működő agglomerációs rendszer 

megteremtése, fejlesztések menedzselése az agglomeráció szereplőinek hatékony 

együttműködésével; 4. A kiegyensúlyozott térszerkezet kialakítása, az alközpontok 

fejlesztése; 5. Közlekedési kapcsolatok modernizációja; 6. A fővárosi agglomerációnak az 

országra, annak fejlesztési pólusaira ható kisugárzásának erősítése (02X2005, 35-37). 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció nem határozza meg pontosan a budapesti 

metropolisz térség kiterjedését. A dokumentum fejlesztési pólusokra és a városhálózati 

kapcsolatrendszer fejlesztésére vonatkozó elképzelései alapján annak szűkebb értelmezési 

keretére (főváros és agglomerációja) következtethetünk, amely vonatkozásban Székesfehérvár 

tervezési-statisztikai régiója fejlesztési társközpontjaként, Tatabánya pedig fejlesztési 

alközpontjaként jelenik meg (24. ábra). 
r 

24„ Ábra: Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek 

Az országos fejlesztési dokumentumok közül az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 

(96/2005 [XII.25.] OGY határozattal elfogadott) a budapesti agglomeráció és „tágabb 

vonzáskörzete" kapcsán így fogalmaz: „a budapesti agglomeráció, a fővárossal és tágabb 

vonzáskörzetével együtt az ország legversenyképesebb területe, „kapu" és kapocs, amelyen 

keresztül hazánk bekapcsolódhat az európai és a nemzetközi, globális gazdasági, illetve 

kulturális vérkeringésbe. Az ország egyetlen nemzetközi városa, versenytársai Kelet-Közép-

Európa más fővárosai. Budapest nemzetközi versenyképessége és az ország többi régiójához 
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fűződő kapcsolatrendszerének (munkamegosztás, elérhetőség, kooperáció) hatékonysága 

alapvetően befolyásolja az ország egészének s minden egyes régiójának fejlődési pályáját 

{Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 1. 2005, 51). 

Végül az országos programok közül a legaktuálisabb, amelyet az Európai Unió Bizottsága 

2007. május 7-én fogadott el: Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete (Új 

Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013), amely a magyar várospolitika fő céljaként „a 

jelenleginél erőteljesebben együttműködő, kiegyensúlyozott, policentrikus városhálózat 

megteremtését" fogalmazza meg. „Ennek eleme a főváros nemzetközi versenyképességének 

erősítése, a regionális központok kijelölése és a fejlesztési pólusok támogatása, elősegítve a 

főváros dominanciájának, és az ország monocentrikus térszerkezetének oldását. A fő cél 

megvalósulását szolgálja a kis- és középvárosok térszervező erejének erősítése, illetve a 

városok és térségük közötti harmonikus kapcsolatok, valamint a városok egymás közötti 

intenzív kapcsolatrendszerének erősítése. Ily módon a városok nem izoláltan, hanem 

hálózatban jelennek meg, amelyek egyes elemeit különböző intenzitású kapcsolatok kötik 

össze". Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete tehát az Európai Unió 

várospolitikai célkitűzéseihez is igazodva a policentrikus térszerkezet kialakítása 

jelentőségére hívja fel a figyelmet, vagyis a jövőben a fővárosi régió városai (így az általunk 

vizsgált városok is) térszervező erejüknél, településhálózati kapcsolataiknál fogva a 

városrégió alcentrumaivá válhatnak. 

Az országos dokumentumok mellett a térség regionális, megyei, agglomerációra 

vonatkozó, kistérségi, valamint települési fejlesztési dokumentumai is meghatározóak. A 

térségi fejlesztési dokumentumok közül elsőként Pest megye területfejlesztési koncepciója és 

stratégiai programja (1996/1998) fogalmazta meg a megye (és egyben a Közép-

magyarországi Régió) közigazgatási határait átlépő csapágyvárosi gyűrű elképzelést, amely a 

várostérség perem helyzetű közép- és nagyvárosai várostérséghez történő funkcionális 

kapcsolódását, egyes funkciók fővárostól való átvételét, illetve e városok térszervező erejét 

hangsúlyozza. 

A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa Területfejlesztési Koncepciója (1999) is 

részletesen szól a budapesti metropolisz térség térszerkezetének alakulásáról. A dokumentum 

csapágyvárosoknak a Budapesttől 60-80 km-re lévő városgyűríi középvárosait tekinti 

(Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét, Szolnok, Eger és 

Salgótarján), amely városok az ország centralizált településrendszerének oldásában, azaz a 

térszerkezet kiegyenlítésében tölthetnek be szerepet. A dokumentum kiemeli továbbá, hogy a 

központok lakosainak száma relatíve nagy (Székesfehérvár és Kecskemét esetében 
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meghaladja a 100 ezer főt, azaz a magyarországi nagyvárosok közé sorolható), és 

gazdaságban betöltött szerepük (felsőoktatás, kutatás, közlekedés, logisztika) alapján 

alkalmasak lehetnek a fővároshoz nem kapcsolódó szerepkörök átvételére., valamint a 

Budapest által vonzott fejlesztési energiák továbbítására (www.studiometropolitana-

.hu/doc/sm bpagglo_aggiranyitastervezes.pdf, 5) [25. ábra]. 

Forrás: www. studiometropolitana. hu/doc/sm_bpagglo_ciggiranyitastervezes.pdf 

A modell szerint a „csapágy városok" és a főváros közötti térben további, különböző 

funkciójú városgyűrűk különíthetők el. A főváros felé haladva a „közvetítő városok", vagy 

„köztes városok" következnek (pl. Dorog, Bicske), amelyek kapcsolódási pontot jelenthetnek 

egyrészt a Budapesti Agglomeráció, másrészt a csapágyvárosok irányába. A Budapesti 

Agglomeráció perem helyzetű városaiként az agglomeráció középfokú ellenpólusaivá is 

válhatnak. Központi funkcióikat és térségi szervező erejüket tekintve pedig egyenrangúak az 

agglomeráció területén belül elhelyezkedő mellékközpontokkal, amelyek fontos szerepet 

töltenek be az agglomeráció térszerkezetének alakításában. A mellékközpontok mellett az 

agglomerációs városgyűrű (Szentendre, Pilisvörösvár, Budakeszi, Budaörs, Érd, 

Százhalombatta, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Gyál, Gödöllő, Dunakeszi és Vác) városai 

is fontos funkciókkal rendelkeznek, ez utóbbiak elsősorban szűkebb térségük számára 

biztosítják a városi szolgáltatásokat (kereskedelem, kulturális szolgáltatások, stb.). 

r 

25. Abra: A térszerkezet kiegyensúlyozása 
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A Közép-Magyarországi Régió Struktúraterve is hangsúlyozza, hogy „a Közép-

magyarországi Régió településhálózatának térszervező ereje - főként a fővárosnak 

köszönhetően - átnyúlik a régió határain. A régiós településrendszer központjainak 

együttműködési és vonzásterületei a régió határain túli területeket is lefednek. Teszik ezt egy 

olyan többnyire nagyvárosi funkciókkal vagy speciális szerepkörrel rendelkező városokat 

magában foglaló gyűrűt érintve, amelynek elemei Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, 

Kecskemét és Szolnok" ... „az említett nagyváros sort olyan komplex funkciójú városok 

egészítik ki, mint például Dorog, Bicske vagy Hatvan, Jászberény, emellett valamivel 

kevesebb városi szolgáltatást nyújtó társközpontok, mint Gárdony, Ercsi vagy Rétság" (2001, 

12-13). 

A dokumentum a régió gazdaságának fejlesztése címszó alatt kiemeli az együttműködés 

fontosságát a régiót övező városokkal: „szükséges az érintett városok gazdasági 

kapcsolatainak, potenciáljainak és igényének, a gazdasági kapcsolódások lehetőségeinek 

vizsgálata: Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét, Szolnok, Hatvan esetében" (2001, 64). 

A dokumentum azt is kiemeli, hogy a régió gazdasága szorosan kapcsolódik a Budapest 

(Pozsony)-Bécs tengelyre felfűződő központok, így Székesfehérvár, Tatabánya, Győr és 

Esztergom gazdaságához (2001, 54), és ezeknek az együttműködéseknek a további ösztönzése 
i 

szükséges a termelés, kutatás-fejlesztés, logisztika, kereskedelem, az ipari parkok 

hálózatainak kialakítása, a beszállítói rendszerek támogatása terén (2001, 60). 

A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve (2001-2006) szerint a szomszédos megyék 

központjainak (Kecskemét, Szolnok) térszervező ereje elsősorban a régió földrajzilag 

periférikus területein, azaz Pest megye dél-keleti részén érvényesül. 

A Közép-magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013 című dokumentum a régió 

Struktúratervéhez hasonlóan szélesebb körben jelöli meg a közigazgatási határokon kívül eső 

térszerkezet formáló elemeket: „a régiós településrendszer központjainak együttműködési és 

vonzásterületei Régió határain túli területeket is lefednek, egy olyan többnyire nagyvárosi 

funkciókkal vagy speciális szerepkörrel rendelkező városokat magában foglaló gyűrűt érintve, 

amelynek elemei Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét és 

Szolnok" (2006, 49). 

A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja 2007. 

márciusi (egyeztetési) változata41 is részletesen foglalkozik a budapesti metropolisz tér 

"'Gauder Péter-vezető tervező (Ecorys Magyarország, Kft.), Tosics Iván (Városkutatás Kft.), Gerőházi Éva, 
(Városkutatás Kft.), Molnár László (Főmterv Zrt), Schuchtnann Péter (Pestterv Kft.), Ongjerth Richárd, 
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szerkezetével, kiegyensúlyozott fejlődésének lehetőségeivel. A dokumentum térszerkezettel 

foglalkozó tényezői között fogalmazza meg a kiegyensúlyozott térszerkezet (urbánus és 

ökológiai térszerkezet összehangolása), a decentralizált koncentráció (új típusú 

munkamegosztás a térség központjai és társközpontjai között, és azok kapcsolati 

rendszereinek megteremtése), valamint a „karakter és minőség" (az elemek tartalmi 

differenciálásának és az azonos minőség biztosításának kettős elve) elveket. 

A fejlesztés térszerkezettel összefüggő legfontosabb elemei a dokumentum szerint: 

. térszerkezet-modernizációs megoldások, 

• monocentrikus várostérség-struktúráról a mono-policentrikus várostérségi 
struktúrára történő áttérés, 

• hálózatok fejlesztése (gyűrűs-sugaras szerkezet hálózatokká fejlesztése), 

• funkcionális társcentrumok fejlesztésének előmozdítása, 

. közösségi közlekedés fejlesztése és közútfejlesztés (A Budapesti Agglomeráció... 
2007, 79-80). 

A decentralizált koncentráció fejlesztési alapelveinek érvényesítéseként és az 

agglomeráción belüli társközpontok és kiemelt helyszínek fejlesztése kapcsán az alábbi 

térszerkezet javaslatok születtek (26-27. ábrák): 

(Studio Metropolitana Kht.), Bedőcs Bernadett (Ecotys, Magyarország Kft.), Lelkes Nóra (Ecorys 
Magyarország Kft.), Ditróy Gergely (Ecorys Magyarország Kft.). 
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26. Ábra: Településhálózati és térszerkezet fejlesztésijavaslat 

Forrás: Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai 
Programja 2007. március, 83. o. 

A metropolisz tér morfológiai adottságai kezdetben alapvetően meghatározták, később az 

infrastruktúrafejlesztések, az autópályák és közúthálózat kiépítése tovább erősítette a 

budapesti térség gyűrűs-sugaras szerkezetét. A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési 

Koncepciója és Stratégiai Programja által meghatározott mikrokörzetek a fő közlekedési 

tengelyek mentén szerveződnek, ahol az egyes települések közötti együttműködés, 
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funkcionális munkamegosztás határozza meg az egyes tengelyek fejlődését (2007, 85). A 

fővárostól távolodva a kapcsolatok intenzitásától függően különböző zónák különíthetők el: 

• városi társközpontok (amelyek a '99-es koncepcióban mellékközpontokként 

szerepelnek), 

• agglomerációs társközpontok (amelyek a '99-es koncepcióban agglomerációs 

városokként szerepelnek); A dokumentum kiemeli, hogy e társközpontok jól 

körvonalazzák az új funkciókat a várostérségi munkamegosztásban (pl. Vecsés-

reptér, Gödöllő, Piliscsaba, Pilisvörösvár-egyetem, Szigetszentmiklós, Fót, 

Dunakeszi-logisztika), 

® közvetítő városok (a fővárostól 30-50 km távolságban), az előzőeknél nagyobb 

térszervező erővel rendelkező városok; a dokumentum kiemeli, hogy e városok 

esetén jól érezhető a harántoló struktúrák hiánya, azaz a társadalmi, gazdasági 

kapcsolatok továbbra sem hálózatok, hanem sokkal inkább a klasszikus centrum-

periféria viszony alapján szerveződnek, 

» végül a '99-es koncepcióhoz hasonlóan a „csapágyvárosok" következnek, amely 

városok többnyire más régióban találhatók, és a magterülettel szemben képesek 

vonzást gyakorolni a térszerkezetre, ezek a városok másodlagos erőközpontokként 

foghatók fel (2007, 87). 

A fejlesztési dokumentumok az áttekintett kutatási eredményekhez hasonlóan a városrégió 

szerkezetének átalakulását, annak övezetes-szektorális, valamint hálózatos felépítését 

hangsúlyozzák. Kiemelik, hogy a centralizált településrendszer oldásában, a térszerkezet 

kiegyenlítésében nagy szerepe van a városrégió eltérő adottságokkal rendelkező települések 

és a főváros közötti együttműködések, funkcionális munkamegosztás kialakulásának és 

fejlődésének. 

A vonatkozó kutatási eredmények és területfejlesztési dokumentumok egyaránt 

hangsúlyozzák Székesfehérvár és Tatabánya városrégió térszerkezetében, területi, társadalmi 

és gazdasági folyamataiban játszott szerepét. A fővárossal kialakított konkrét kapcsolatok 

empirikus kutatásokkal történő feltárása azonban hiányos. Úgy véljük, hogy a disszertációban 

elemzett kapcsolatok, hatások és azok következményeinek feltárása fontos új eredményeket ad. 
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3 . 2 . A PÁRIZSI VÁROSRÉGIÓ ÉS SENS VÁROSA 

3.2.1. A kutatási terep bemutatása 

Sens városa a központi, Île-de-France régióval szomszédos Bourgogne régióban található. 

A város földrajzi fekvése igen kedvező. A közúti közlekedésében három autópálya (A5, A6, 

A19) a meghatározó, amelyek keresztülhaladnak a térségen. Párizs 115 km távolságban 

helyezkedik el (2. ábra). 

A vasúti közlekedés tekintetében a várost a fővárossal és tágabb térségével összekötő, 

gyors elérést biztosító vasútvonalakat (Sens-Párizs [55 perc, több mint 20 vonat naponta], 

Sens-Dijon [1 óra 45 perc, 7 vonat naponta] és a Sens-Lyon [2 óra TGV-vel]) kell kiemelni. 

Sens városa komoly történelmi hagyományokkal rendelkező, már a középkorban is 

jelentős város volt. ipara a XIX. század második felében indult fejlődésnek, elsősorban a 

Párizs-Lyon-Marseille vasútvonal megépítésének köszönhetően. Dinamikus gazdasági 

fejlődésről azonban csak a második világháborút követően beszélhetünk. Ekkor a város és 

térsége gazdaságát a kisipari, kézműipari tevékenység jellemezte, amely elsősorban a 

textiliparhoz és az élelmiszeriparhoz kapcsolódott. Az első nagyobb ipari vállalat (SEIMA -

Saint Clément) 1965-ben települt a térségbe, amely további cégek gyors letelepedését 

indította el (FMC, WELLA, BAYER - Sens). Az ekkor (1965-1973 között) letelepülő, főként 

termelő tevékenységet folytató cégek jelentős része a párizsi régióból érkezett, és a térség, 

gazdasági fejlettségét tekintve hamar felzárkózott a főváros tágabb térsége (Párizsi-medence) 

fejlettségéhez. Látjuk, hogy a külföldi érdekeltségű vállalkozások már ekkor megjelentek a 

város és térsége gazdaságában. A '70-es évek végére a gazdaság modernizációja 

következtében a letelepülő cégek hatékonyságuk növelése érdekében egyre inkább a vállalati 

együttműködésekre és a beszállítói hálózatok kialakítására helyezték a hangsúlyt. A '80-as 

évek végén a térség legnagyobb ipari foglalkoztatói: Senoble, Cibié, Filergie, Bayer-Pharma 

és az FMC voltak. A '90-es években a város gazdasági fejlődésében átmeneti 

egyensúlytalanság volt jellemző. Ezt jelzi egyrészt a munkanélküliség növekedése (1990: 

8,1%, 1994: 12%, 2004: 9,8%, amely megegyezik az országos átlaggal), másrészt a munkaerő 

kereslet és kínálat egyensúlytalansága, valamint a munkaerő egyre nagyobb mértékű 

elvándorlása [elsősorban a fővárosi térség irányába] (Plan d'occupation des sols.. .1995). 

Jelen évtized elején Sens városában és térségében mintegy 3000 kereskedelmi és 

feldolgozóipari céget regisztráltak (a sens-i Kereskedelmi és Iparkamara (CCI de Sens) 

adatközlése). A térség legnagyobb foglalkoztatóit az alábbi ábra szemlélteti (28. ábra). 
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28. Ábra: A legfőbb foglalkoztatók a különböző szektorok szerint 

Forrás: Auzet, L. (2002): Des liens avec l'Ile-de-France. In: 8 aires urbaines en Bourgogne - INSEE Bourgogne 
2002. 

Az ipar három fő tevékenység köré összpontosul: elektronika, élelmiszeripar és gépgyártás, 

és a város gazdaságában a korábbi évtizedeknél hangsúlyosabban jelenik meg a külföldi 

működőtőke: Pirelli - kábelgyártás (olasz), OTM - fémfeldolgozás (amerikai), Sonoco -

csomagolás (amerikai), Plastikpack - csomagolás (német), Möllertech - műanyagipar (német), 

Chemetall - vegyipar (német), TEVA - gyógyszergyártás (izraeli). 

3.2.2. Sens helye a városrégió térszerkezetében 
A Párizsi városrégió területi, társadalmi és gazdasági szerkezetének és 

kapcsolatrendszereinek alakulását Gilli (2002a), Ascher 1995-ös elemzéséhez hasonlóan a 

christalleri modell módosulását előidéző tényezőkkel magyarázza. Gilli munkájában elemzi a 

városok fizikai értelemben vett terjeszkedésének tényezőit, a közlekedési infrastruktúra 

fejlődése következtében bekövetkező területi, társadalmi és gazdasági folyamatok változását, 

a költözési folyamatokat és ezzel együtt a munkaerő nagyváros centrumból történő 

kitelepülését, a nagyvárosi térségek hierarchikus kapcsolatrendszerének átalakulását, illetve új 

funkcionális alközpontok megjelenését (29. ábra). 
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29. Abra: A nagyvárosi térszerkezet modellje 

Forrás: Gilli 2002a, 5. és 8. o. 
Jelmagyarázat: nagyváros centrum a hozzá szorosan kapcsolódó gyűrűvel, gazdasági 
pólusok, G '- a belső városgyűrű városai, külső városgyűrű városai 

A fenti modell alapján látható, hogy a városcentrumból indulva a metropolisz tér 

terjeszkedése a fő közlekedési útvonalak mentén figyelhető meg, a magyarországi 

folyamatokhoz hasonlóan. Az újonnan megjelenő, gazdasági funkciókkal, és ennek 

következtében saját térszervező erővel, munkaerővonzó képességgel rendelkező központok az 

ún. újvárosok42 (Cergy-Pontoise, St-Quentin en Yvelines, Sénart, Evry és Marne-la-Vallée). 

A piros határvonallal jelölt, ún. belső városgyűrű az a terület, amely még a legnagyobb 

mértékben részesül a főváros hatásaiból, és a zöld jelekkel jelölt, a közigazgatási határokon 

kívül eső, ún. külső városgyűrű városai képezik jelenleg a Párizsi-medence külső határait. 

Ezek azok a városok (Gilli megfogalmazásában: „les villes avant-postes" - továbbiakban 

„előőrs városok"), amelyek a szerző szerint hivatottak a Párizsi-medence további 

terjeszkedése (nem fizikai értelemben, hanem a hatásokat tekintve) megállítására (Gilli 

2003a). Vagyis ez esetben is a fővárostól való funkció átvétel, funkció megosztás jelentheti az 

együttműködés alapját. 

Az „előőrs városokon" túlmutató városrégió területi struktúráját Gilli (2003b) az alábbi 

modell szerint értelmezi (30. ábra): 

42Franciaországban a '60-as évektől kezdődően hoztak létre újvárosokat („ville nouvelle") a túlzott nagyvárosi 
centralizáció enyhítésére. A francia főváros mellett többek között Lille, Lyon és Marseille esetében is. 
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30. Ábra: A Párizsi-medence térszerkezete 

Forrás: Gilli, 2003b, 4.o. 

A szerző 4 térségtípust különít el a Párizsi-medence területi struktúrájában. Az első, a 

Párizsi-medence központjának tekinthető terület (Paris, Centre, Pôles, Frange internes), amely 

funkcióiban, területi, társadalmi és gazdasági folyamataiban a legszorosabban összefonódó 

térség. Ezt a térséget övezi egy külső gyűrű, amelyben erőteljesen érzékelhetők a Párizsi régió 

közvetlen és közvetett hatásai, itt találhatók a már erőteljes térszervező erővel bíró „előőrs" 

városok, így Sens városa is. A szerző kiemeli, hogy ezek a városok és a városokat is magában 

foglaló külső gyűrű nagyon szoros kapcsolatban áll a fővárossal és szűkebb térségével, amely 

elsősorban a vándorlási, költözési folyamatokkal mérhető. Lényeges tehát, hogy nem 

kizárólagosak a fővárossal kialakított térségi kapcsolatok, a térszerkezet formálódásában a 

főváros szűkebb térségével kialakított kapcsolatok is hangsúlyosak. Ezt mutatja például, hogy 

Versailles, Sud-Oise, Cergy vagy Melun is jelentős munkaerővonzó képességgel bírnak. Más 

összefüggésben (Gilli 2002b) a szerző azt is kiemeli, hogy napjainkban ezek az ún. „előőrs 

városok" hasonló helyzetben vannak, mint az újvárosok a '60-as években, vagyis a városok 

jövője szempontjából egyre inkább az lesz a kérdés, hogy mennyiben lesznek képesek a. 

centralizált települési szerkezet oldására, saját térségük szervezésére és alakítására. 

A harmadik térségtípust a nagyvárosokat (Orléans, Tours, Le Mans, Caen, stb.) magában 

foglaló terület alkotja, amelyben megkülönböztethetők a kevésbé strukturált (közvetlen 
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központtal nem rendelkező), a kizárólag Párizshoz kapcsolódó és a több központ, több város 

által meghatározott, szervezett területek. 

A nagyvárosok térszervező erejét jól mutatja a 31. ábra, amelyen a Párizsi-medence 

térszerkezete követhető nyomon a munkaerővonzó képesség alapján. Látható a budapesti 

városrégió szerkezetéhez hasonló övezetes, azaz a nagyváros centrumtól kezdődően 

koncentrikus körök szerint szerveződő, és egyben szektorális, azaz a főbb közlekedési 

útvonalakhoz kapcsolódó struktúra. 

Végül a negyedik térségtípust a Párizsi-medence határán fekvő térségek alkotják. Egy, a 

Párizsi-medence lehatárolásával, területi, társadalmi és gazdasági folyamatainak vizsgálatával 

foglalkozó korábbi tudományos elemzés (Beckouche et al 1997) az alábbi határokat, 

térkategóriákat állapítja meg (32. ábra). 
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32. Ábra: A Párizsi régió határai 

Forrás: Beckouche, P. et al 1997, ll.o. 

A térség központjában egy nagy népsűrűségű zóna található, amelyet a szolgáltatások 

minősége, sokszínűsége és a képzettségi szint is megkülönböztet a várostérség távolabbi 

területeitől. Majd az ún. szűkebb értelemben vett várostérség következik, amely az 

újvárosokat és Roissy-t magában foglaló, a városközponttól (Notre Dame) körülbelül 25 km-

re elhelyezkedő modern városi terület, napjainkban megújuló térség. 

A '60-as években ez a terület, illetve az itt létrehozott városok voltak hivatottak a 

túlságosan egy központú térszerkezet oldására. A metropolisz tér terjeszkedése által azonban 

a korábbi újvárosi funkciók átalakultak, különböző szolgáltatások, felsőoktatási és kutató 

helyek települtek a fővárosból ebbe a térségbe. A funkcióváltás, a városi szerepek 

megváltozása és bővülése az egész térségre, vélhetően a következő övezet (tágabb értelemben 

vett várostérség) fejlődésére is hatással van. 

Sens helyét az elemzett tanulmány a Párizsi régió külső határán határozza meg, ún. 

közvetítő városként definiálja. Ezek a közvetítő városok még erős szállal kapcsolódnak a 

fővároshoz és szűkebb térségéhez. A közvetítő város státus pedig egyfajta dinamizáló 

szerepet jelenthet (ezt láttuk a budapesti városrégió esetében is), azaz ettől a határvonaltól 

távolabb eső térségek felé közvetíti a főváros hatásait. 

A Párizsi-medence lehatárolására született további módszerek közül tartalmaz néhányat a 

33. ábra: népességnövekedés, költözési folyamatok, ezzel összefüggésben a Párizs és 

vonzáskörzetéből kiköltözők által az îl-de-France régió határán kívül épült lakásállomány, a 

munkahely-lakóhely viszony változása, telefon összeköttetés és telefonhálózat. 
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33. Ábra: A Párizsi régió lehatárolása-különböző'mutatók szerint 

Az általunk vizsgált Sens városa a 20%-os vándorlási küszöb kivételével, mindegyik 

lehatárolás esetén szorosan kapcsolódik a Párizsi agglomerációhoz. 

Alátámasztja ezt egy 1996-os kutatás is (.Dany et al 1996), amely a Párizsi-medence 

határait szintén a munkaerő migráció, azaz a munkahely-lakóhely viszony vizsgálatával 

határozta meg. Sens helye nem vitatott a Párizsi agglomeráció gazdasági folyamatait elemző 

kutatások szerint sem (Rohaut-Duval 1996). 

Érdekes összefüggéseket mutat a Párizsi agglomeráció és a Párizsi-medence nagyváros 

gyűrűje között található terület a „Franges Franciliennes" (más megfogalmazásban a Párizsi 

agglomeráció zöld övezete és a nagyvárosgyűrű közötti terület) területi folyamatainak 

vizsgálata, amely a városcentrumtól körülbelül 50-100 km távolságig terjed (34. ábra). 
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34. Abra: A „Les franges franciliennes" övezet 

Forrás: Les franges franciliennes... 1997, 22. 

Az övezetet alacsony népsűrűségű (átlagosan 209 fő/km2, szemben az Îl-de-France régió 

belső gyűrűjének 1000 fő/km2-es értékével), főleg rurális térségek alkotják. Az ebben a 

térségben található városok népessége nem haladja meg a 100 ezer főt, többségük 50 ezer fő 

alatti. A térségre jellemző a '80-as évek óta jelentkező erőteljes népességszám növekedés, 

amely döntően a Párizsi agglomerációból érkezik, vagyis a népességszám emelkedés a 

szuburbanizáció és periurbanizáció folyamatának eredménye. Az elemzés (Les 

franges.. .1997) egyik legfontosabb kérdése (a korábbi elemzésekhez hasonlóan), hogy ez az 

átmeneti övezet milyen szerepet játszhat a jövőben Párizsi-medence területi struktúrájában, 

fejlődésében. 

Hasonló célokat szolgál az 1990. szeptember 17-én 24 várost43 magában foglaló szervezet 

(Association des villes „á 1 heure de Paris") létrehozása, amely a Párizstól 1 óra távolságra 

található és a fővároshoz, illetve szűkebb térségéhez egyre erőteljesebben kapcsolódó városok 

esetében próbái az együttműködések számára valamiféle formális keretet adni (Grandvaux 

1991). 

Végül a 35. ábra, a már elemzett folyamatokhoz is szorosan kapcsolódva a „közvetítő 

városok" vagy „kapocs-városok" (les villes traits d'union) szerepét mutatja, amelyek 

közigazgatási helyzetüket tekintve a központi, Îl-de-France régióban találhatók, és funkciójuk 

43Amiens, Auxerre, Cambrai, Châlons sur Marne, Chalon sur Saône, Chartes, Château-Thierry, Epernay, 
Evreux, Grand Couronne, Laon, Communauté Urbaine du Creusot-Montceau, Le Mans, Mâcon, Orléans, 
Reims, Roinilly sur Seine, Rouen, Sens, Soisson, Tours, Troyes, Vendôme, Vernon. 
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a szomszédos térségekkel való kapcsolatok kialakítása, erősítése (Benoit et al 1993). 

Véleményünk szerint ezt ezek a városok különböző funkciók (munkahelyek, különböző 

szolgáltató és kulturális funkciók) átvételével érhetik el. 
r 

35. Abra: A „közvetítő városok" 

Forrás: WM'W. ile-de-frcmce. équipement, gouv. fr/IMG/pdf/40-villes-trait-d-union cle08e847.pdf 

A vonatkozó szakirodalmak alapján megállapítható, hogy a Párizsi városrégió 

szerkezetének, települési kapcsolatrendszereinek alakulása bonyolult területi, társadalmi és 

gazdasági tényezők függvénye. 

A feldolgozott szakirodalmak abban is egyetértenek, hogy a főváros centrumtól távolodva 

a várostérség egyes szerkezeti egységei koncentrikus körök szerint különülnek el. Ezt a 

szerkezetet a főbb közlekedési tengelyek mentén húzódó fejlődési övezetek, valamint 

elsősorban a gazdaság decentralizációja következtében a nagyváros centrumon kívüli 

területeken kialakuló alcentrumok új szerepei módosítják. 

A szakirodalmak alapján Sens városa is egy ilyen, a városrégió külső gyűrűjében 

elhelyezkedő „alcentrumnak" tekinthető, vagyis települési kapcsolatrendszereit, területi, 

társadalmi és gazdasági folyamatait tekintve a Párizsi városrégió része. 

Összegezve megállapítható, hogy az összehasonlítás alapját képező fővárosi régiók 

térszerkezete hasonló. A metropolisz terek terjeszkedése a fő közlekedési útvonalak mentén 

zajlik, azaz a vizsgálatba bevont környékbeli városok fővárosok által meghatározott 

fejlődésének összehasonlítása e tekintetben is releváns. További közös elem a magyar és 

francia esetben egyaránt kimutatható övezetes és egyben sugaras térszerkezeti felépítés és 

annak változása, amely a területi egyenlőtlenségek átstrukturálódására utal. Az elemzett 

kutatási eredmények és területfejlesztési dokumentumok Sens városát Székesfehérvárhoz és 
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Tatabányához hasonlóan a metropolisz tér külső városgyűrűjének tagjaként értelmezik. Ennek 

megfelelően a fővárosokkal kialakult kapcsolatrendszerek és azok hatásainak bizonyítására a 

következő fejezetben vállalkozunk. 

3 . 3 . AGGLOMERÁLÓDÁS, KAPCSOLATRENDSZEREK TARTALMA ÉS MÉRÉSÜK MÓDJAI 

Az eddigiekben szakirodalmi elemzésre támaszkodva a globalizáció városfejlődésre, 

nagyváros-térségi fejlődésre gyakorolt hatásait tekintettük át. Az alábbi táblázatban 

összefoglaltuk az áttekintett szakirodalmakban szereplő várostérségi kapcsolatrendszerek 

meghatározó tényezőit, amelyek alapján kijelöltük empirikus vizsgálatunk irányait (11. 

táblázat). 

11. Táblázat: Az agglomerálódás tényezői, a várostérségi kapcsolatrendszerek 
tartalma a szakirodalmak szedné4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Aguilera-Mignot (2003) X X X 

Ascher (1998) X X 

Barta (2002) X X X 

Beckouche et al (1997) X X X 

Beluszky (1999) X X X X X 

Belliot (dir) (2006) X X X X X X 

Burdack (2005) X X X 

Dany et al (1996) X 

Enyedi (2000) X 

Espon 1.1.1. projekt (2005) X 

Giban (2003) X X X X X X 

Gilli (2002,2003) X X 

Hardi (2002) X X X X X X 

Hardi-Nárai (2005) X X X X 

Kőszegfalvi (1997) X X X X 

Lengyel (2003) X 

Les franges franciliennes (1997) X X X X X X 

Mirloup (2002) X X X X X X 

Mokos (2004) X X 

Polynet program (2004) X 

Sárfalvi (1980) X 

Szirmai et al (2002) X X X X X X 

Úrban sprawl...(2006) X X X X 

Összesen 10 5 3 1 4 15 3 5 8 3 4 3 6 5 2 
Forrás: A hivatkozott szakirodalmak alapján saját szerkesztés 

A táblázatban összegzett tényezőket 3 fő csoportba soroltuk. Ezek a gazdasági tényezők, a 

társadalmi tényezők és az egyéb tényezők csoportja. 

''''Présentation Économique de Sens et sa Région". Chambre de Commerce et d'Industrie de Sens. 2004Az egyes 
tényezők jelentése: 1. Népességszám változás, költözési folyamatok, szuburbanizáció; 2. Lakás, 
lakókörülmények; 3. Települések alap-infrastruktúrájának fejlődése; 4. Lakosság infrastrukturális ellátottsági 
viszonyának fejlődése; 5. Közlekedési kapcsolatok; 6. Munkaerő migráció; 7. Ingázás (lakóhely-iskola); 8. 
Gazdasági szervezetek kapcsolatai általában; 9. Telephelyválasztás; 10. Beszállítói kapcsolatok; 11. Vállalati 
központok-alközpontok kapcsolatai; 12. Gazdasági szereplők fogyasztása, szolgáltatások igénybevétele; 13. 
Különböző funkciók kitelepülése, lakossági fogyasztás; 14. Társadalmi szerkezet változása; 15. 
Kutatóintézetek kapcsolatai. 
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A gazdasági tényezők közé soroljuk a gazdasági szervezetek kapcsolatait, beleértve a 

telephelyválasztással összefüggő tényezőket, a beszállítói kapcsolatokat, valamint a vállalati 

központok-alközpontok kapcsolatait. Ide soroljuk még a gazdasági szereplők fogyasztásával, 

az egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tényezőket, valamint ezzel 

összefüggésben egyes szolgáltató funkciók várostérségekbe történő kitelepülését. 

Kutatásunk mintaterületei szempontjából a szakirodalmi áttekintésre és előzetes 

eredményeinkre támaszkodva úgy véljük, hogy a gazdasági kapcsolatok lehetőségekhez mért 

legkomplexebb feltárása indokolt. A telephelyválasztás és ezen belül a külföldi működőtőke 

várostérségekben történő letelepedése mindhárom város gazdasága szempontjából kardinális 

tényező, ezért vizsgálata mindenképpen indokolt. Ezzel is összefüggésben további érdekes 

eredményeket adhat a vállalati központok-alközpontok elhelyezkedésének, valamint a 

beszállítói kapcsolatoknak és a gazdasági szereplők fogyasztása révén kialakult 

kapcsolatrendszereknek a vizsgálata. A kiemelt négy tényező együttes vizsgálata véleményünk 

szerint alkalmas a városok fejlődését befolyásoló főváros centrum által közvetített hatások 

feltárására, valamint a helyi adottságok szerepének kifejezésére. 

A gazdasági és társadalmi kapcsolatok egyaránt fontos tényezője a munkaerő migráció 

változása, amely a korábban jelzett gazdasági kapcsolatok alakulásának fontos velejárója. A 

szakirodalmak legnagyobb részben ezt a tényezőt említik az agglomerálódás folyamatának és 

a várostérségi kapcsolatok alakulásának mérőszámaként. Előzetes eredményeink alapján ez a 

tényező mindhárom vizsgált főváros környéki város fejlődése kapcsán meghatározó, ezért 

vizsgálata, a gazdasági tényezőkkel is összefüggésben indokolt. 

Az elemzett tényezők második csoportja, a társadalmi tényezők, amelyek közé a 

népességszám változást, a költözési folyamatokat, a szuburbanizációt, a lakás és 

lakókörülmények változását, a társadalmi szerkezet átalakulását, valamint a lakosság 

fogyasztási szerkezetének átalakulását soroljuk. Ezen tényezők mindegyike jelentős arányt 

képvisel a szakirodalmak által vizsgált tényezők sorában. 

Dolgozatunkban ezek közül a munkaerő migrációval szorosan összefüggő társadalmi 

tényezőket emeljük ki, azaz a népességszám változást, a költözési folyamatokat, a 

szuburbanizációt, valamint a lakossági fogyasztás területi szerkezetének alakulását. 

A harmadik csoport az ún. egyéb tényezők csoportja, amelybe egyrészt a közlekedési és 

lakossági infrastruktúra fejlettségével és fejlesztésével kapcsolatos szempontok, másrészt az 

iskolaválasztással összefüggő ingázás, valamint a kutatóintézetek kapcsolatai sorolhatók. Ez 

utóbbi szempontok vizsgálata (amellett, hogy nem kapcsolódik szorosan a dolgozat 
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problémaköréhez és fö célkitűzéseihez) ágazati specifikuma miatt az egész várostérség 

szintjén, a K+F szektor pedig véleményünk szerint még szélesebb spektrumban vizsgálandó. 

A két vizsgált fővárostérség gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszereit (és az ezek 

következtében érződő társadalmi és gazdasági hatásokat és következményeket) a dolgozat az 

alábbi tényezők együttes vizsgálatával tárta fel (12. táblázat). 

12. Táblázat: A dolgozat által vizsgált kapcsolatrendszerek tartalmi elemei 

Gazdasági kapcsolatok Társadalmi kapcsolatok 

Telephelyválasztás Költözési folyamatok 
Vállalati központok-alközpontok elhelyezkedése 

A lakosság fogyasztása 
Beszállítói kapcsolatok 

A lakosság fogyasztása 
A gazdasági szereplők egyéb kapcsolatai (pl. fogyasztás) 

A lakosság fogyasztása 

Munkaerő migráció 
Forrás: Saját szerkesztés 
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4« EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK 

A szakirodalom áttekintése alapján a kijelölt módszerek szerint most rátérünk saját 

empirikus vizsgálataink bemutatására. Elsőként a főváros centrumok és a kiválasztott városok 

gazdasági kapcsolatait elemezzük, amelynek keretében a főbb vizsgálati tényezők a 

következők: a gazdasági szereplők telephely választási szempontjai, a vállalati központok-

alközpontok viszonyrendszere, a beszállítói kapcsolatok, a gazdasági szereplők fogyasztása 

területi szerkezetének alakulása, valamint a munkaerő migráció folyamata. 

4 . 1 . GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ALAKULÁSA 

4.1.1. Telephelyválasztás - különös tekintettel a külföldi érdekeltségű vállalkozások 
letelepülésére 

A gazdasági kapcsolatok elemzését a gazdasági szereplők telephelyválasztási 

szempontjainak vizsgálatával kezdjük. Az egyes mintaterületekre vonatkozó tényezőket a két 

főváros térség vonatkozó főbb folyamatainak bemutatása után párhuzamosan elemezzük, 

amelynek során a kutatási területekre vonatkozó leglényegesebb hasonlóságok és különbségek 

feltárására törekszünk. 

A kutatás mintaterületeit képező főváros környéki városok mindegyike egy dinamikus 
4 

gazdasági térhálózat részét képezi. 

A budapesti térség folyamatait vizsgálva jól mutatja ezt a működő vállalkozások számának 

adott perióduson belüli változása (36. ábra). 

36. Ábra: Működő vállalkozások számának változása 1996 és 2003 között (%)* 

*Országos átlag = 1,39 
Forrás: KSH 
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Látható, hogy elsősorban a főváros és tágabb térsége (beleértve a székesfehérvári és 

tatabányai térségeket is) kapcsán rajzolódik ki egy dinamikusan fejlődő gazdasági övezet. Ez 

a dinamizmus szorosan összefügg a gazdaság decentralizációjának folyamatával. 

A francia főváros térségére hasonló decentralizációs folyamatok jellemzők. Ha megnézzük 

a Párizsba 2000 és 2005 között betelepülő és a fővárost elhagyó cégek arányát (13. táblázat) 

látható, hogy a mérleg mindvégig negatív, azaz a kitelepülő cégek száma meghaladja az 

érkezőkét. 

13. Táblázat: A francia fővárosba érkező és az azt elhagyó cégek száma 2000 és 
2005 között 

Év Érkezők Távozók Mérleg 
2000 3246 3492 -246 
2001 3092 3823 -731 
2002 2958 3550 -592 
2003 3142 3563 -421 
2004 3142 3877 -735 
2005 3123 4487 -1364 

Összes 18703 22792 -4089 
Forrás: Localisations et délocalisations...2006, 6.o. 

A 14. táblázatból az is kiderül, hogy méret szerint az alacsony foglalkoztatotti létszámmal 

jellemezhető cégek a legmobilabbak. Ha megnézzük a nagy létszámmal rendelkezőket (50 fő 

foglalkoztatott felett), akkor látható,* hogy ezek javarészt a fővárost elhagyók közé tartoznak. 

14. Táblázat: A betelepülő és távozó cégek száma nagyságkategória szerint 

Foglalkoztatottak száma Érkező cégek 
száma 

Távozó cégek 
száma 

A városon belül 
székhelyet váltó 

cégek száma 

Érkezők-
távozók 

0 foglalkoztatott 1795 2871 7436 -1076 
1-2 foglalkoztatott 500 530 1538 -30 
3-5 foglalkoztatott 172 210 597 -38 
6-9 foglalkoztatott 86 117 301 -31 
10-19 foglalkoztatott 160 170 409 -10 
20-49 foglalkoztatott 45 69 138 -24 
50-99 foglalkoztatott 8 12 15 -4 
100-199 foglalkoztatott 3 14 9 -11 
200-249 foglalkoztatott 1 2 3 -1 
250-499 foglalkoztatott 3 5 5 -2 
500-999 foglalkoztatott 1 4 1 -3 
1000-1999 foglalkoztatott 0 0 1 0 
2000-4999 foglalkoztatott 0 0 1 0 
5000 és több foglalkoztatott 0 0 0 0 
Létszám ismeretlen 349 483 785 -134 
Összesen 3123 4487 11239 -1364 

Forrás: Localisations et délocalisations.. 2006, 10.o. 

A vállalkozások telephelyének megváltoztatása a gazdaság és ezzel együtt a munkaerő 

területi szerkezetének dinamizálásán keresztül fontos térségdinamizáló tényezőnek tekinthető 
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0Gilli 2003c). A legtöbb vállalkozás az Îl-de-France régiót hagyja el és telephelyváltoztatásuk 

döntő részben a szomszédos megyék javára történik. 

Yonne megyét és Sens városát magában foglaló Bourgogne régióba 1996 és 2001 között 

1270 db cég érkezett és 1030 hagyta el a régiót. A betelepülő vállalkozások több mint 40%-a 

az Îl-de-France régióból származott (.Bonsacquet-Loones 2005) [37. ábra]. Az Îl-de-France 

régióból Bourgogne-ba települő cégek egynegyede Sens térségében telepedett le (Hilal 2006). 

37. Ábra: A Bourgogne régióba az Île-de-France és a Rhône-Alpes régiókból érkező és 

e régiókba áttelepülő cégek száma (1996-2001 között) 

A vizsgált térségekbe letelepedő vállalkozásokon belül lényeges gazdasági szerkezet 

alakító és dinamizáló tényezőnek tekinthetők a külföldi érdekeltségű vállalkozások (Baráth 

2005b, Gilli 2003c, Plet 1994, Szirmai et al 2002a, Szirmai et al 2003b). 

A magyarországi vizsgált városok, Székesfehérvár és Tatabánya válságkezelő 

stratégiájukat szinte teljes mértékben a globális gazdasági szereplők letelepítésére építették. 

Látható ugyanakkor, hogy Sens és térsége gazdaságának modernizálásában és a helyi 

munkahelyteremtésben is jelentős szerepet játszottak a külföldi érdekeltségű vállalatok. A 

legnagyobb foglalkoztatók között találjuk például a Valeo Vision-t (600 fő foglalkoztatott) és 

a Cable Pirelli-t (összesen 850 fő foglalkoztatott). 

A Sens-ban készített interjúkból az is kiderült, hogy mindebből jelentős hátrányok is 

származnak, elsősorban a fővárostól való gazdasági függés tekintetében. Megfigyelhető, hogy 

a vállalatok rendszerint termelő egységeiket telepítik az agglomeráció határán lévő 

településekre, míg a szolgáltató, pénzügyi és kereskedelmi egységek a fővárosban maradnak. 

Forrás: Bonsacquet-Loones 2005. 2.o. 
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Székesfehérvár és Tatabánya esetében a globális vállalatok részben más stratégiát követnek. 

Esetükben is jellemző, hogy döntően termelő üzemeiket telepítik magyarországi telephelyükre 

(bár egyre több példa hozható kelet-közép-európai központ funkciók létrehozására is). 

Valamint telephelyválasztásukban is kitüntetett szerepű a főváros közelsége (elsősorban a 

külföldi menedzsment lakóhelye, és fogyasztása, valamint a nemzetközi repülőtér közelsége 

miatt) [Szirmai et al 2003b], Emellett helyi (magyarországi) központjaikat, illetve egységeiket 

adott településen, azaz Székesfehérváron és Tatabányán hozzák létre. Továbbá gazdasági 

kapcsolatrendszerük és a vállalatok fogyasztása is egyre nagyobb mértékben kötődik a 

vizsgált városokhoz. 

Közös tényező továbbá, hogy a gazdasági szerkezet dinamizálása, a külföldi 

tőkebefektetések megjelenése következtében Székesfehérvár, Tatabánya és Sens esetében is 

egyre nagyobb jelentőségű a szolgáltatások és logisztikai funkciók szerepe, valamint egyre 

nagyobb az igény a képzett munkaerő iránt. A fejlődést némileg gátolja a kvalifikált 

munkaerő egy részének elvándorlása. A globális gazdaság megjelenésével és a 

munkanélküliség csökkenésével párhuzamosan a lokális gazdasági autonómia egyre kisebb 

mértékű, vagyis az autonómia megőrzése a gazdasági egyensúly elvesztésével járhat (.Béhar-

Estébe 1998, 114). 

Lényeges eltérés a vizsgált városok és térségeik esetében a külföldi tőkebefektetések 

területi struktúrájának alakulása. A magyar várostérségekben a befektetések szinte kizárólag a 

városok közigazgatási területén belül létrehozott ipari parkokba, illetve barnamezős 

befektetések esetén a városokban található ipari területekre irányulnak, míg a sens-i térségben 

jelentős a város térségébe (a szomszédos településekbe) települő nagy foglalkoztatók aránya 

(pl. Veleo-Saint Clément, Cables Pirelli-Gron, Páron, Wella-Malay-le-Grand). Az okok a 

rendelkezésre álló szabad földterületek és ingatlanárak alakulásában keresendők. Meg kell 

jegyeznünk azonban, hogy a városok térségében létrehozott munkahelyek nagymértékben 

hozzájárulnak a városcentrum és a környező települések együttműködésének fejlődéséhez, 

amely együttműködések a sens-i várostérség esetében nagyobb mértékben intézményesültek. 

További hasonlóság, hogy a globális gazdaság közvetett, módon a gazdasági szereplők 

adófizetési kötelezettségén keresztül a városok városfejlesztési lehetőségeire is hatással van. 

Vizsgálataink, rámutattak, hogy mindhárom város esetében jelentős az iparűzési adóbevételek 

helyi adóbevételeken belüli aránya. Továbbá jelentős ezen belül a külföldi érdekeltségű 
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vállalatok, mint adófizetők szerepe (Baráth 2005a)46, A vizsgált városok önkormányzati 

költségvetését elemezve megállapítható, hogy igen nagy jelentőségű az iparűzési adó 

összköltségvetési bevételen belüli aránya (Sens esetében a helyi adóbevételek közel 50%-a) 

[Brion 2002], Székesfehérvár és Tatabánya esetében ugyanez az érték 70%. Székesfehérvár 

esetében az összes költségvetési bevétel 20%-a, Tatabánya esetében pedig az összbevétel több 

mint 10%-a). A globális gazdasági szereplők által befizetett helyi adók tehát nagymértékben 

hozzájárulnak a városok fejlesztési forrásainak bővítéséhez. 

A kutatás (Baráth 2005a) keretében Tatabányán készített interjúkból kiderült, hogy 

Tatabánya iparűzési adóbevételének 40%-át a letelepült külföldi cégek fizetik. A 

megkérdezett pénzügyi szakember azt is elmondta, hogy az összes adókedvezmény lejártával 

(2007. december 31.) a külföldi tulajdonú cégek az iparűzési adó 60%-át fizetik majd. 

Székesfehérváron is hasonlóak az arányok, a megkérdezett szakember elmondta, hogy az első 

10 adózó fizeti az iparűzési adóbevétel 90%-át (az első 100 adózó legmagasabb és 

legalacsonyabb befizetett adójának értékei: 800 és 3 millió). 

Tatabánya Megyei Jogú Város közgyűlése rendeletben szabályozta az iparűzési 

adóbevételek felhasználásának struktúráját: 40%-át intézményi ellátásra, 55%-át városi 

feladatok (utak, parkok, közterületek fejlesztése) ellátására, 5%-át pedig további fejlesztésre 

fordítják. Ebből következően, minél magasabb iparűzési adóbevétellel rendelkezik az 

önkormányzat, annál nagyobb összeget fordít beruházásra, városfejlesztésre. Tatabányához 

hasonlóan Székesfehérváron is óriási szerepe van ennek az adónemnek. Ahogy az egyik 

interjúalany fogalmazott: „enélkül a város ma nem tudna élni, nagy részben ebből mennek a 

fejlesztések, üzemeltetések". Mindebből az is következik, hogy az iparűzési adóbevételek 

esetleges csökkenése, vagy az adónem átalakulása esetén ezek a városok komoly problémával 

kerülhetnek szembe. 

A három városban készített mélyinterjúk eredményeinek számszerűsítése alapján 

megállapítható, hogy a megkérdezett gazdasági, társadalmi, önkormányzati és egyéb47 

szereplők Székesfehérvár és Sens város esetén emelték ki elsők között a fővárosok szerepét a 

gazdasági szereplők telephelyválasztásában. 

46A globális gazdaság és a városfejlesztés átalakuló lehetőségei című részkutatás a A globális gazdaság térségi 
társadalmi hatásai c. OKTK kutatás keretébe zajlott, célja annak vizsgálata volt, hogy a globális gazdaság, a 
külföldi tőkebefektetések megjelenésével hogyan alakultak át a városok és térségeik fejlesztési lehetőségei, 
milyen új gazdasági és egyéb függések, vagy éppen autonómiák jöttek létre. A kutatás kiterjedt 
Székesfehérvár, Tatabánya, Dunaújváros és Veszprém városokra. 

47AZ „egyéb" szereplők közé a különböző intézmények (pl. Munkaügyi Központ) képviselőit, a területfejlesztés 
szereplőit és az egyéb szakértő csoportokat soroljuk. 
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4.1.2. Vállalati központok - alközpontok kapcsolatai 

A gazdasági kapcsolatok vizsgálatának következő tényezője a vállalati központok-

alközpontok viszonyának feltárása volt. 

Magyarországi eredmények 

A magyarországi kutatási terepekhez kapcsolódó elemzésünket a Hoppenstedt Bonnier 

(Marketing CD-ROM) 2004/2 adatbázisa alapján végeztük. Az önkéntes adatbázisban 

szereplő összes kapcsolódó cég és intézmény adatait elemeztük, amelyek közül a 

továbbiakban a gazdasági társaságok kapcsolataira helyezzük a hangsúlyt. E szerint a 

székesfehérvári telephellyel rendelkező szervezetek (282 db) 33%-ának (92 db) székhelye 

Budapesten található (42%-uk esetében a székhely is Székesfehérváron van). 

A budapesti székhelyű szervezetekről tevékenységüket tekintve elmondható, hogy az 

legnagyobb részben a kereskedelemhez (33%), a különböző szolgáltatásokhoz (24%) 

[futárszolgálat, munkaerő kölcsönzés, utazásszervezés, tanácsadás, raktározás, logisztika], 

illetve a pénzügyi tevékenységekhez (18%) [bank, biztosítás, értékbecslés, lízing, 

vámügynökség] kapcsolódik. A fennmaradó, mintegy 25%-os részarányon a különböző 

dekoncentrált szervezetek és intézmények (15%) [pl. Örökségvédelmi Hivatal, Kamarák, 

APEH, KSH, stb.], valamint a gyártó cégek (10%) osztoznak. 

A budapesti székhelyű cégek 30%-a külföldi érdekeltségű, amelyek között szintén döntően 

bank és biztosító társaságok, szolgáltató cégek (futárszolgálat, munkaerő közvetítés, 

idegenforgalom-utazásszervezés), valamint kereskedelmi áruházláncok találhatók. 

A tatabányai telephelyű szervezetek (124 db) esetén 37% (46 db) a budapesti székhellyel 

rendelkezők aránya. Tevékenységüket tekintve a fehérvári cégekéhez hasonló arányokat 

tapasztalunk, bár némi eltérés megfigyelhető, elsősorban a szolgáltatások és a kereskedelem 

terén, ahol fordított arányokat tapasztalunk (38. ábra). 
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38. Ábra: A budapesti székhelyű, székesfehérvári vagy tatabányai telephellyel 

rendelkező cégek megoszlása tevékenységi kör szerint (%) 

Forrás: Hoppenstedt Bonnier 2004/2 alapján saját számítás 

A tatabányai telephelyű cégek esetén is elmondható, hogy közel harmaduk (32,6%) 

külföldi érdekeltségű vállalkozás. A székesfehérvári cégekhez hasonlóan esetükben is 

jellemző, hogy legkisebb arányt a termelő tevékenységet folytató vállalkozások képviselnek 

körükben. 

Franciaországi eredmények 

Vonatkozó franciaországi eredményeink részben statisztikai adatelemzésre, részben 

szakirodalmi elemzésre (Cattan et al 1999, Belliot 2006, Les franges... 1997) támaszkodnak. 

A 2004-es statisztikai adatok szerint Franciaországban a működő vállalkozások %-e 

területileg a várostérségekhez kapcsolódik, és a vállalkozásoknak mindössze 5,6%-a esetén 

mondható el, hogy központja egy másik várostérségben található (Belliot 2006). Az érintett 

vállalkozások 46%-a esetén ez a központ Párizsban, 25%-uk esetén pedig Lyon, Lille és 

Marseille-Aix-en-Provence-ban található. 

Az alábbi ábrán láthatjuk a francia főváros kitüntetett szerepét a vállalati központok 

tekintetében (39. ábra). A főváros közvetlen szomszédságában, így az általunk vizsgált Sens 

városban is meglehetősen magas (17-34% közötti) a párizsi központtal rendelkező 

vállalakozások aránya. 
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39. Ábra: Vállalati központok elhelyezkedése 

Forrás: Belliot 2006, 41.o. 

Egy másik kutatás rámutat, hogy a „Franges Franciliennes" övezetben (az övezetről 

bővebben lásd a 3.2.2 alfejezetet), amelybe Sens városa is beletartozik, a 20 főnél többet 

foglalkoztató ipari vállalatok 20-30%-ának székhelye a Párizsi agglomerációban található 

(Les franges.. .1997, 12). A kutatás hangsúlyozza, hogy a Párizsi agglomeráció közelsége 

akadályozza az övezet szolgáltatásainak (mennyiség, minőség) fejlődését. 

A vállalati központok-alközpontok viszonyának vizsgálata alapján megállapítható, hogy 

mindhárom vizsgált város esetén jelentős (és hasonló [30%]) a fővárosi székhellyel 

rendelkező vállalkozások aránya. A magyarországi városok esetén a gazdasági szervezetek 

elsősorban a szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódnak, amely tendenciát a Sens-ban is 

igazoltuk. 

A három város közötti lényeges különbség a globális vállalatok által a termelő egységeken 

kívül, adott városba telepített magas szintű üzleti szolgáltatások szerepe, amely 

Székesfehérvár esetében a legnagyobb mértékű. Ennek oka vélhetően a városi gazdaságok 

sajátosságaiból fakad (a három város közül Székesfehérvár rendelkezett a legfejlettebb ipari 

technológiával és ezzel összefüggésben megfelelő számú kvalifikált munkaerővel). A 

magyarországi városokat (és kiemelten Székesfehérvárt) telephelyül választó globális 

gazdasági szereplők városi gazdaságokba történő beágyazottsága mindezek alapján nagyobb 

mértékű. A vállalati központoknak a városrégió perem helyzetű városaiba történő letelepítése 

és ehhez kapcsolódóan a termelő egységek mellett további magasabb szintű szolgáltató 

funkciók megjelenése a nagyváros centrumtól való gazdasági függés oldását is eredményezi. 
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Adott városokba telepített gazdasági funkciók multiplikálőrként további ágazatok fejlődését 

indítják el, és új igényeket teremtenek a városi és térségi munkaerőpiac számára. 

4.1.3. Beszállítói kapcsolatok 

A beszállítói kapcsolatok mérésére és számszerű elemzésére a magyarországi kutatási 

terepeken nyílt lehetőség, egy, a módszertani részben bemutatott kérdőíves adatfelvétel 

alapján. A 2004-2005-ben Sens-ban készített interjúk is kiemelik a fővárosi és főváros térségi 

gazdasági szervezetekkel kialakított beszállítói kapcsolatokat. 

A vizsgálatba bevont cégek jellemzése 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában (Cégkódtár 2004/2) a szűrési feltételeknek48 

megfelelő székesfehérvári vagy tatabányai székhellyel rendelkező cégek számára küldött 

kérdőívek közül 122 ért célba (veszteséget néhány cég időközben történt megszűnése, 

elköltözése, fióktelep szerinti működése és létszám csökkenése jelentett). A 122 cég közül 37 

küldte vissza a kérdőívet, amely 30%-os visszaküldési arányt jelent. A 122 cég 27%-a 

Tatabányán (33 db), 73%-a (89 db) pedig Székesfehérváron található. A visszaküldött 

kérdőívek városok közötti megoszlása is hasonló arányt mutat, a kérdőívek 30%-a 

Tatabányáról, 70%-a pedig Székesfehérvárról érkezett vissza. A visszaküldött kérdőívek 

száma, és városok közti aránya lehetővé teszik, hogy a hasonlóságokat és különbségeket az 

egyes városok esetében meghatározzuk. 

A kérdőívet visszaküldő cégek gazdasági formájukat tekintve legnagyobb arányban 

korlátolt felelősségű társaságok (67,5%), majd részvénytársaságok, illetve zártkörűen működő 

részvénytársaságok (29,7%), végül 2,8%-uk az egyéb szövetkezet kategóriába sorolható. A 37 

cég árbevételét tekintve megállapítható, hogy az minden esetben meghaladja az 50 millió 

forintot, sőt a cégek 62%~a esetén az 1 milliárd forintos határt is átlépi. 

A foglalkoztatotti létszámot: tekintve a válaszadó cégek 35%-a 100 fő alatti, 27%-a 100-

299, 24,5%-a 300-999, és 13,5%-a 1000 fő feletti létszámmal rendelkezik. A kérdőívet 

visszaküldő cégek tulajdonformájára pedig jellemző, hogy 30%-uk külföldi érdekeltségű, 

70%-uk magyar tulajdonú gazdasági társaság. 

48AZ 50 főnél több foglalkoztatottal rendelkező vállalatok, melyek véleményünk szerint véleményünk már elég 
jelentősek ahhoz, hogy széles körű beszállítói kapcsolatrendszerrel rendelkezzenek, illetve, hogy a vizsgált 
szolgáltatásokat (lásd következő fejezet) külső cégek bevonásával vegyék igénybe. 
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A cégek, mint beszállítók 

A kérdőívek szerint a válaszadó cégek 51,3%-a végez beszállítói tevékenységet. Ezen 

cégek 31,5%-a külföldi érdekeltségű vállalkozás, és mindössze ötödük tatabányai székhelyű. 

A kérdőívben azt is vizsgáltuk, hogy ez a beszállítói tevékenység földrajzilag milyen 

kapcsolatrendszert, milyen kötődést jelent (40. ábra). A cégek legnagyobb arányban (26%) 

külföldi vállalkozások számára végeznek beszállítói tevékenységet (nincs különbség a magyar 

és külföldi érdekeltségű vállalkozások között e tekintetben), ezt követi 21%-os részesedéssel 

az adott városon (Székesfehérvár, Tatabánya) belül kialakított beszállítói kapcsolat. Látható, 

hogy Budapest önmagában nem képvisel magas arányt a beszállítói kapcsolatrendszeren belül 

(12%), a fővárost és szűkebb értelemben vett térségét (Budapesti Agglomeráció) együttesen 

vizsgálva azonban a kapcsolatrendszerek közel ötödével számolhatunk, amely a korábbi 

fejezetekben már érintett gazdasági decentralizáció folyamatára utal. 

40. Ábra: A beszállító tevékenységföldrajzi jellemzőt49'(%) 

Forrás: Kérdőívek adatai 

A fővárosi és a Budapesti Agglomerációban található vállalkozások számára beszállítói 

tevékenységet folytató vállalatok 64%-a székesfehérvári, 36%-a pedig tatabányai székhelyű 

vállalkozás, e tekintetben tehát a székesfehérvári cégek főváros térségi cégekkel kialakított 

kapcsolatai erősebbek. 

A magyar és külföldi tulajdonú cégek esetén megállapítható, hogy körülbelül azok fele 

végez beszállítói tevékenységet. A tevékenység földrajzi megoszlása azonban esetükben 

lényegesen különbözik. A külföldi vállalakozásoknál azok 42%-a külföldre (a magyar cégek 

vonatkozó adata: 22%), 17%-a Budapestre irányul. A magyar vállalkozásoknál a főváros 

49Kérdőívben feltett kérdés: Hol találhatók jellemzően azok a vállalkozások, melyek részére beszállítói 
tevékenységet folytat? 
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aránya 11%, az adott városhoz való kötődés aránya azonban háromszoros (magyar 24%, 

külföldi 8%). Mindez a városi gazdaságok globális gazdasági függését erősíti. Az érintett 

külföldi érdekeltségű vállalkozások munkaadóként a városi gazdaságok jelentős szereplői, 

tevékenységük azonban nagymértékben a globális gazdasági folyamatok függvénye. 

A cégek beszállítói 

A beszállítói kapcsolatok másik szegmensét a megkérdezett székesfehérvári és tatabányai 

vállalatok beszállítói jelentik, A válaszadók 86,4%-a rendelkezik beszállítókkal. A 

beszállítókkal rendelkező vállalkozások 28%-a külföldi érdekeltségű vállalkozás (többségben 

vannak tehát a magyar tulajdonú, beszállítókkal rendelkező vállalkozások), és többségük 

(75%) székesfehérvári székhelyű. 

A székesfehérvári vállalkozások tehát ebben a tekintetben is szélesebb gazdasági 

kapcsolatrendszerrel bírnak. Ez a gazdasági szerkezetváltás eltérő üteméből adódik. 

Véleményünk szerint mindezek alapján a tatabányai gazdasági szereplők kapcsolat-

rendszerének bővülése is prognosztizálható. 

Érdekes összefüggést mutat a beszállítókkal rendelkező vállalkozások árbevétel és 

létszámkategória szerinti elemzése. Az árbevétel tekintetében elsősorban a magasabb 

árbevételű cégek vehetők számításba (az árbevétel a beszállítókkal rendelkező vállalkozások 

több, mint 80%-a esetén meghaladja a 700 millió forintot, 34%-uk esetén a 4 milliárd forintos 

éves árbevételt is). A létszámkategória tekintetében pedig az 50 és 100 fő közötti 

foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások aránya kiemelkedő, meghaladja a 32%-ot, azaz 

nem kizárólag a legnagyobb foglalkoztatók rendelkeznek a legnagyobb beszállítói 

kapacitással. 
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41. Ábra: A vállalkozások beszállítóinak földrajzi elhelyezkedése50(%) 

Forrás: Kérdőívek adatai 

A vállalkozások beszállítóinak földrajzi elhelyezkedése lényegesen eltér azon vállalatok 

földrajzi elhelyezkedésétől, amelyek számára azok beszállítói tevékenységet folytatnak. A 

fenti ábrát elemezve (41. ábra) jelentős különbség figyelhető meg megyei vonatkozásban, a 

fővároshoz kapcsolódó cégek esetén (a főváros és szűkebb térsége beszállítói kapcsolati 

aránya ez esetben közel 25%), valamint a külföldi beszállítói kapcsolatok tekintetében, amely 

utóbbi arány jelentős csökkenést mutat (27%, mint beszállító és 15,5%, mint adott vállalkozás 

beszállítóinak telephelye). 

A kérdőívben a megkeresett vállalkozásoktól több válasz esetén azok rangsorolását is 

kértük, amelynek értékelése lehetővé teszi számunkra a földrajzi kötődés erősségének 

meghatározását. 

15. Táblázat: Hol találhatók a beszállítók? l-es és 2-es értékkel jelölt válaszok 
aránya 

Város 77% 
Megye 56% 
Régió 40% 
Budapest 56% 
Budapesti Agglomeráció 11% 
Ország máshol 71% 
Külföld 56% 

Forrás: Kérdőívek adatai 

A 15. táblázat adataiból látható, hogy legerőteljesebb beszállítói kapcsolat az adott városok 

vállalkozásai esetén figyelhető meg. A székesfehérvári és tatabányai beszállítókkal való 

kapcsolatot megjelölő válaszok 77%-a ezeket a kapcsolatokat az első, vagy második helyre 

'"Kérdőívben feltett kérdés: Hol találhatók jellemzően vállalkozásuk beszállítói? 
98 



sorolta. A fővárosi cégekkel való kapcsolatok aránya 56% (hasonlóan a megyei, illetve az 

egyéb magyarországi kapcsolatokhoz). Legalacsonyabb arányt (11%) a Budapesti 

Agglomeráció vállalkozásaival kialakított kapcsolatok képviselnek. 

A fővárosban és térségében elhelyezkedő vállalatokkal kialakított kapcsolatot a beszállítói 

kapcsolatokkal rendelkező cégek 56%-a jelölt meg, közülük a többség (78%) székesfehérvári 

székhelyű és magyar tulajdonú (72%) [a külföldi érdekeltségű vállalkozások nagyobb részben 

külföldi beszállítókkal rendelkeznek]. 72%-uk 1 milliárd forint feletti árbevétellel 

rendelkezik. 

A külföldi és magyar vállalkozások esetén a cégek beszállítói földrajzi elhelyezkedését 

tekintve a legfőbb különbségek az adott megyéhez (külföldi 9%, magyar 19%), Budapesthez 

(külföldi 12%, magyar 17%), a Budapesti Agglomerációhoz (külföldi 15%, magyar 4%), 

valamint a külföldi beszállítókhoz (külföldi-23%, magyar-12%) való kapcsolódás jelenti. 

A beszállítói kapcsolatok mind a magyar, mind pedig a külföldi vállalkozások esetében a 

vizsgált városok és térségük gazdasági autonómiáját erősítik, amelyet elsősorban a cégek 

beszállítói tevékenységének földrajzi megoszlása jelez. A beszállítói tevékenységet végző 

cégek legnagyobb mértékben külföldi, illetve helyi (városi és térségi) vállalatok számára 

végeznek beszállítói tevékenységet, nem kiemelkedő mértékű a főváros centrummal kialakított 

ilyen irányú kapcsolat. 

A beszállítókkal rendelkező cégek ezirányú kapcsolatai azonban nagyobb mértékben 

kötődnek a fővároshoz. A beszállítói kapcsolatok értékelése egy ellentmondásos viszonyra is 

felhívja a figyelmet. Egyfelől jelentheti a helyi gazdasági autonómia magas szintjét, másfelől 

viszont azt jelzi, hogy ezek a cégek inkább a „periférián " elhelyezkedő, kevésbé fejlett (inkább 

termelői) funkciójú cégeknek szállítanak be, amely a várostérségi kapcsolatrendszerekhez 

történő kapcsolódás korlátozott mértékére utal. 

4.1.4. A gazdasági szereplők egyéb kapcsolatai 
A gazdasági kapcsolatok mérésének szakirodalmak (Beckouche et al 1997, Mirloup 2002, 

Szirmai et al 2002a) szerinti másik lehetséges módja a gazdasági szereplők fogyasztása 

területi szerkezetének vizsgálata. Ennek keretében arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok 

a szolgáltatások, amelyeknek igénybevétele leginkább a fővároshoz köthető, és melyik cégek 

veszik ezt igénybe. 
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Magyarországi eredmények 

A magyarországi kutatási terepekhez kapcsolódó eredményeink az előző részfejezetben és 

a módszertani részben bemutatott kérdőíves adatfelvételre támaszkodnak51. 

A vállalkozások az egyes szolgáltatások igénybevétele kapcsán elsősorban székhelyükhöz 

kötődnek (42. ábra). Székesfehérvár és Tatabánya esetén a raktározás, kölcsönzés, biztonsági 

szolgálat, takarítás, könyvelés, számvitel, adatfeldolgozás kapcsolódó arányai egyaránt elérik 

a 75-80%-os értéket. A megyékhez kapcsolódó adatokat értékelve a hirdetés, reklám, javítás, 

munkaerőfejlesztés és kereskedelem vonatkozó értékei számottevőek. 

A gazdasági szervezetek helyi kötődését mutatja továbbá, hogy az adott várost, illetve 

megyét választók döntő többségben az első vagy második helyen jelölték az adott földrajzi 

kategóriát. A raktározás, kölcsönzés, szállítmányozás-logisztika kivételével a Budapesti 

Agglomeráció szerepe elhanyagolható. 

42. Ábra; A gazdasági szereplök fogyasztása: szolgáltatástípus-földrajzi kötődés52 

A válaszadó szervezetek által a fővárosban igénybe vett szolgáltatások közül a különböző 

tanácsadások (33%), a minőségbiztosítás (25%), az oktatás/szakképzés (22%), valamint a 

51A válaszadóktól több válasz esetén rangsorolást kértünk, az ábrán az egyes szolgáltatástípusra adott összes 
válaszon belüli arányok szerepelnek. 

"Kérdőívben feltett kérdés: Kérem jelölje meg, hogy az alábbi szolgáltatásokat vállalkozása jellemzően hol 
veszi igénybe? 
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pénzügyi, biztosítási szolgáltatások (19%) szerepe számottevő. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a vállalkozások a képzésen, szakképzésen túl elsősorban a magasabb szintű 

szolgáltatásokat veszik igénybe a fővárosban. (A válaszadó cégek 73%-a vesz igénybe a 

fővárosban valamilyen szolgáltatást.) 

A szolgáltatásokat Budapesten igénybe vevő vállalkozásokra is jellemző, hogy a fővárost 

zömében az első és második helyen jelölték. A legnagyobb arányban a fővárosban igénybe 

vett szolgáltatások (tanácsadások, minőségbiztosítás, oktatás/szakképzés) kapcsán 

elmondható, hogy azokat nagyobb arányban székesfehérvári székhelyű, döntően magyar 

tulajdonú és a nagyobb árbevétel és létszámkategóriájú cégek veszik igénybe. Mindebből 

egyrészt arra következtethetünk, hogy a kisebb cégek helyi gazdasági kötődése nagyobb 

mértékű, ezért fontos lenne a városi gazdasági stratégiákban ezt hangsúlyosan kezelni. 

Másrészt azt is látjuk, hogy a tatabányai válaszadó cégek szintén nagyobb mértékben 

kötődnek a helyi, városi gazdasághoz, amely a kereslet-kínálat székesfehérvárinál szorosabb 

viszonyát is jelenti. 

Érdekes eredményt ad a szolgáltatások igénybevételének vizsgálata a külföldi és a magyar 

tulajdonú, valamint a tatabányai és a székesfehérvári vállalatok tekintetében. A 43. ábra a 

Budapesten igénybe vett szolgáltatások arányát mutatja be. 

43. Ábra: A külföldi és a magyar cégek által Budapesten igénybe vett szolgáltatások 

aránya (%) 
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Látható, hogy a külföldi vállalatok által Budapesten igénybe vett szolgáltatások közül a 

különböző tanácsadások és a pénzügyi, biztosítási szolgáltatások emelkednek ki legnagyobb 

mértékben (40-40%) [a magyar vállalkozások körében az utóbbi, mindössze 7%-os arányt 

képvisel]. Jelentős szerepe van továbbá a hirdetés, reklám (27%), oktatás, szakképzés (28%), 

munkaerőfejlesztés (17%), könyvelés, számvitel, adatfeldolgozás (18%), valamint a javítás 

szolgáltatási ágaknak (20%). A termékfejlesztés esetén a külföldi tulajdonú cégek 50%-a 

máshol kategóriát jelölt, amely vélhetően az anyavállalattal történő kapcsolatukra utal. A 

kereskedelem vonatkozó értékei is a külföldi vállalatok export tevékenységét követik, mindez 

a városi gazdaságok függőségét erősíti. 

A tanácsadások, valamint az oktatás/szakképzés magyar vállalkozásoknál is kiemelkedő 

szerepe mellett a fentiekkel ellentétben a magyar cégek Budapesten elsősorban a 

minőségbiztosítás (31%), termékfejlesztés (21%) és kereskedelem (17%) szolgáltatásokat 

veszik igénybe. 

Néhány szolgáltatástípus esetén (pl. biztonsági szolgálat, takarítás, raktározás, kölcsönzés) 

a külföldi érdekeltségű vállalakozások adott városhoz és szűkebb környezetéhez (megye, 

régió) való kötődése is nagymértékűnek tekinthető, amely arra utal, hogy a helyi szolgáltatási 

kínálat részben követi a felmerülő igényeket, a magasabb szintű üzleti és egyéb szolgáltatások 

igénybevétele azonban nem a helyi gazdaságokhoz kötődik. 

A tatabányai és székesfehérvári vállalatok esetén az egyes szolgáltatások igénybevétele 

tekintetében szintén jelentősek a különbségek (44. ábra). Legnagyobb eltérések a 

termékfejlesztés, könyvelés, számvitel, adatfeldolgozás, a pénzügyi, biztosítási szolgáltatások, 

valamint a kereskedelem területén tapasztalhatók. Mindegyik esetben a székesfehérvári cégek 

értékei a magasabbak, amely a beszállítói kapcsolatokhoz hasonlóan a tatabányai kereslet és 

kínálat nagyobb mértékű egyensúlyára utal. 
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44. Ábra: Budapesten igénybe vett szolgáltatások tatabányai és székesfehérvári cégek 

szerinti megoszlása (%) 

Forrás: Kérdőívek adatai 

Az MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Kutatócsoport által 2002-ben a székesfehérvári 

multinacionális vállalatok körében végzett kérdőíves adatfelvétel néhány szolgáltatás-típus 

esetén lehetővé teszi az azóta bekövetkezett változások nyomon követését. A 2002-es 

vizsgálat elsődleges célja a multinacionális vállalatok telephely választási tényezőinek 

vizsgálata volt, amelynek keretében sor került a vállalati kapcsolatrendszerek és a 

telephelyválasztási tényezők vizsgálatára (Szirmai et al 2003b)53. A 2002-es és a jelenlegi 

kutatás az alábbi szolgáltatástípusok összehasonlítását teszi lehetővé54 (16. táblázat). 

53A 2002-ben lezajlott kutatásban a multinacionális vállalatok körében készített kérdőíves adatfelvétel és a 
kutatás során készített mélyinterjúk alapján egyéni feladatom volt a vállalatok társadalmi integrációjának 
elemzése, beleértve a menedzsment székesfehérvári kötődésének, a vállatok helyi kapcsolatainak, valamint az 
általuk igénybe vett szolgáltatásoknak a vizsgálatát. 

54A 2002-es vizsgálat a szolgáltatások helyben történő igénybevételének gyakoriságát és a szolgáltatásokkal való 
elégedettséget vizsgálta. 
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16. Táblázat: A székesfehérvári külföldi tulajdonú vállalakozások által igénybevett 
szolgáltatások gyakorisága, aránya - összehasonlítás 

2002-es vizsgálat — az 
igénybevétel 
gyakorisága 

2002-es vizsgálat - a 
szolgáltatással való 
elégedettség (1-5) 

2007-es vizsgálat — a 
szolgáltatás helyi 

igénybevételének a ránya ( % ) 
Szállítmányozás, 
logisztika Alkalmanként 4 33 

Raktározás, kölcsönzés Alka lmanként 3 71 
Javítás Alkalmanként 3 42 
Pénzügyi/biztosítási 
szolgáltatások Alkalmanként 3 33 

Könyvelés, számvitel, 
adatfeldolgozás Alkalmanként 4 43 

Biztonsági szolgálat 
takarítás Rendszeresen 3 86 

Munkaerőfejlesztés Alkalmanként 4 83 
Oktatás/Szakképzés Alka lmanként 4 50 
Különböző tanácsadások Alkalmanként 4 37 

Forrás: A 2002-es és 2007-es kérdőívek adatai 

A székesfehérvári külföldi tulajdonú cégek körében végzett 2002-es, valamint a külföldi 

tulajdonú cégekre is kiterjedő 2007-es vizsgálat eredményeinek összehasonlítása több 

szolgáltatás esetén is változást mutat. A változás minden esetben a vállalatok 

Székesfehérvárral kialakított kapcsolatainak elmélyülését mutatja, amely megfigyelhető a 

raktározás, kölcsönzés, a munkaerőfejlesztés, valamint az oktatás és a szakképzés területén. 

Franciaországi eredmények 

A franciaországi kutatási terephez kapcsolódó elemzésünk az Yonne megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara adataira épül. Az egész megyére vonatkozóan körülbelül a vállalkozások 

egyharmada vesz igénybe a Párizsi régióban (a fővárosban és szűkebb térségében) különböző 

szolgáltatásokat, amely érték Sens városára és térségére vonatkozóan vélhetően magasabb. A 

45. ábra mutatja, hogy az Yonne megyei vállalkozások által más megyében igénybe vett 

szolgáltatások földrajzilag mely megyékhez kötődnek. Látható, hogy a francia főváros és 

térsége55 arányai (32%) messze kiemelkednek a többi Yonne megyével szomszédos megye 

értékei közül. A Sens-ban készített interjúkban elhangzottak alapján Sens városára 

vonatkozóan is jelentősnek tekinthető a fővárossal kialakított ez irányú kapcsolat. 

A magyar terepekkel való összehasonlítást a sens-i becsült adatok mellett az is nehezíti, 

hogy az adatfelvételi minta is eltérő a két ország esetében. (A magyar kutatási terepeken az 

értékek: a székesfehérvári vállalatok 78%-a, a tatabányaiak 64%-a vesz igénybe Budapesten 

valamiféle szolgáltatást). 

55AZ adatközlés szerint a 75-ös számmal jelölt közigazgatási egység. 
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45. Ábra: Az Yonne megyei vállalkozások által az Yonne megyén kívül igénybe vett 

szolgáltatások megoszlása megyék szerint (%) 

Forrás: Yonne megyei Kereskedelmi és Iparkamara adatközlése (2007) 

Az összehasonlítás alapját ezért a fővárosokban igénybe vett ágazatok elemzése adhatja. A 

17. táblázat adatai szerint az Yonne megyei vállalkozások (a sens-i cégek is) a francia 

fővároshoz legnagyobb mértékben a pénzügyi szolgáltatások, a kutatás-fejlesztés, az 

informatika és távközlés, a humánerőforrás fejlesztés, valamint a marketing és kommunikáció 

terén kötődnek. Ezek a szolgáltatás csoportok nem csak a fővárosban igénybe vett 

szolgáltatásokon belül, hanem a többi megyével való összehasonlításban is magas arányt 

képviselnek. 

17. Táblázat: Az Yonne megyei vállalkozások által az Yonne megyén kívül igénybe 
vett szolgáltatások megoszlása megyék és ágazat szerint (%) 

Ágazat Paris Loiret Aube Rhône Côte-d 'Or Seine-et-
Marne Egyéb Összesen 

Környezet 7 4 2 1 1 20 15 50 
Pénzügy 28 4 12 2 6 3 18 73 
Ingatlan 0 0 0 1 0 0 0 1 
Informatika és távközlés 23 2 5 2 4 1 14 51 
Logisztika 13 11 21 0 6 9 13 73 
Szállítmányozás-logisztika 12 8 13 1 2 1 19 56 
Marketing és kommunikáció 18 0 4 0 1 2 3 28 
K+F 24 6 6 1 7 4 14 62 
Humánerőforrás 19 2 4 2 6 1 5 39 
Utazás, szállás, étterem 2 1 0 0 1 0 0 4 
Összesen 146 38 67 10 34 41 101 437 

Forrás: Yonne megyei Kereskedelmi és Iparkamara adatközlése (2007) 

Vizsgálataink megerősítették, hogy a letelepült külföldi érdekeltségű vállalkozások a hazai 

(magyar és francia) vállalatokhoz hasonlóan a szolgáltatások nagy részét helyben veszik 

igénybe, amely nagyfokú gazdasági autonómiára utal. Esetükben a szolgáltatások 
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igénybevételének földrajzi struktúrája egyszerűbb, kevésbé differenciált. Néhány 

szolgáltatástípus esetén (oktatás, képzés, szakképzés, K+F, magas szintű üzleti szolgáltatások) 

azonban a főváros centrumok szerepe továbbra is kiemelkedő és meghatározó. 

Székesfehérvár esetében alkalmunk nyílt egy korábbi (2002-es) kutatással történő 

összevetésre a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban. Ezek a globális gazdasági 

szereplők helyi gazdaságba történő nagyobb mértékű integrációjára és ezzel együtt a 

fejlettebb gazdaságú térségtől, esetünkben a főváros centrumtól való függés oldására is 

rámutatott. A vizsgált városok gazdasági folyamatai az elemzett tényezők alapján Tatabánya 

és Sens városok esetében is hasonlóak. 

4. 1. 5. Munkaerő migráció 

Magyarországi eredmények 

A gazdasági tényezőket és a városi gazdaságok kapcsolatrendszereit nagymértékben 

meghatározza a munkaerő migráció folyamata. A részfejezet Tatabánya, Székesfehérvár 

munkaerő vándorlási folyamatait, ezen belül a fővárosokkal kialakított kapcsolatrendszereit 

tárja fel. 

Elsőként Budapest és a budapesti városrégió munkaerő vándorlási folyamatait elemezzük. 
i 

A Budapestre naponta munkába járó (167000 fő) foglalkoztatottak legnagyobb hányada 

(közel 82%-a) Pest megye településeiről érkezik. Ezen belül 77% a főváros szűkebb 

térségéből, a Budapesti Agglomeráció 77 településéről ingázik (47. ábra). 

A Pest megyén kívülről ingázók (32241 fő) legnagyobb arányban Fejér (Budapestre járók 

5%-a), Komárom-Esztergom (2,4%), Heves (1,8%), Nógrád (1,1%), Jász-Nagykun-Szolnok 

(1%) és Bács-Kiskun (0,6%) megyéből érkeznek a fővárosba. Ez a napi ingázás az említett 

megyék esetében meglehetősen nagyszámú települést érint (Fejér megye 33; Komárom-

Esztergom megye 22; Nógrád 23; Heves 18; Jász-Nagykun-Szolnok 14; Bács-Kiskun megye 

13 település (46-47. ábra). 
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46„ Ábra: A Budapestre naponta bejáró foglalkoztatottak megoszlása megyék szerint 

(2001,fö) 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 
Megjegyzés: az ábrán szerkesztéstechnikai okok miatt nem szerepelnek Pest megye, illetve a Budapesti 
Agglomeráció települései. A megyék mellett zárójelben az érintett települések száma látható. 

47. A Budapestre naponta ingázók települések szerint (40 fő napi ingázónál többet 

küldő települések)56 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 

56Az ábrán azon települések összesített adatai láthatók, amelyekről legalább 40 fő ingázik naponta Budapestre. A 
fennmaradó 8142 fő 1319 egyéb településről érkezik, erre vonatkozóan nincsenek rendelkezésre álló adatok. A 
Központi Statisztikai Hivatal által megállapított min. 40 fős l imi t jó i szemlélteti a meghatározó folyamatokat. 
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A folyamatot az érintett megyék (Fejér és Komárom-Esztergom megye) szerint elemezve a 

következő összefüggések láthatók (19. táblázat). A Fejér megyei települések átlagát tekintve 

58%-ban férfiak, 42%-ban pedig nők alkotják a Budapestre munkába járók csoportját. Ettől az 

átlagtól lényegesen eltérnek Tabajd, Dunaújváros, Sárbogárd, Vereb és Székesfehérvár 

vonatkozó értékei, amelyek esetében a férfiak Budapestre ingázók körében mért aránya 70%. 

Az ingázók életkorát tekintve megállapítható, hogy a 29 évnél fiatalabbak vannak 

túlsúlyban, arányuk 34%, majd a 30-39 és a 40-49 éves korosztály következik, 26%, illetve 

25%-os aránnyal, őket az 50-59 éves korosztály követi 15%-al, végül 1%-os arányt 

képviselnek a 60 évesek és idősebbek. A 29 évesnél fiatalabbak magas ingázási hajlandósága 

elsősorban azzal magyarázható, hogy vélhetően többségükben egyedülálló fiatalokról van szó, 

akik a családosokkal szemben inkább tudják vállalni az ingázással járó kellemetlenségeket. 

Székesfehérvár esetében ez az érték átlag körüli (38%). 

Az iskolai végzettség tekintetében elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

Budapestre ingázók arányai különböznek. Legmagasabb értékekkel - amelyek többszörösen 

meghaladják a megyei átlagot (16%) - Székesfehérvár (61%), Dunaújváros (39%), Gárdony 

(35%), Velence (35%) és Sárbogárd (31%) rendelkeznek. Ezen települések esetében 

meghatározó a vezető értelmiségi és egyéb szellemi foglalkoztatottak ingázókon belüli 

aránya. Székesfehérvár esetében ebbe a két foglalkozási kategóriába az ingázók 77%-a, 

Gárdony és Velence esetében 67-63%-a, Dunaújváros esetében 59%-a, végül Sárbogárd 

esetében az ingázók 40%-a tartozik. Az ok a helyi munkahely kínálat struktúrájában 

keresendő. A felsőfokú végzettséggel Budapesten munkát vállalókra jellemző továbbá, hogy 

elsősorban, 70% körüli arányban férfiakról, illetve a fiatalabb (döntően 39 évesnél fiatalabb) 

korosztály tagjairól van szó, ők azok, akik a napi ingázást inkább vállalni tudják. 

A Fejér megyei adatokat az összevont nemzetgazdasági ágak szerint elemezve látható, 

hogy a szolgáltatási jellegű ágazatok a kiemelkedők 66%-os értékkel, majd az ipar (33%), 

végül a mezőgazdaság következik, 1%-os értékkel. Komárom-Esztergom megye érintett 

településeit elemezve elmondható, hogy Fejér megyéhez hasonlóan az ingázás itt is nagyobb 

részben a férfiakat érinti (61%). A korcsoportok megoszlása szintén a Fejér megyeihez 

hasonló, a 39 év alattiak aránya 64%. A Budapestre ingázás által legnagyobb mértékben 

érintett települések elsősorban a megye városai, illetve a Pest megyével határos és az ahhoz 

közeli települések, így Tatabánya, Esztergom, Dorog, Tata, Oroszlány, Piliscsév és 

Komárom, ők együttesen a Budapestre ingázók 73%-át adják. 

A felsőfokú végzettségűek ingázókon belüli aránya Tata (56%), Komárom (44%), 

Esztergom (44%), Pilismarót (34%), Tatabánya (33%), Oroszlány (33%) és Nyergesújfalu 
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(30%) esetében a legmagasabb. Az összevont foglalkozási kategóriákkal összhangban az 

érintett településeken szintén jelentős a vezető értelmiségiek és egyéb szellemi foglalkozásúak 

ingázókon belüli aránya (Tata 73%, Komárom 62%, Esztergom 68%, Pilismarót 66%, 

Tatabánya 63%, Oroszlány 55%, Nyergesújfalu 59%), amelynek oka elsősorban a helyi nem 

kielégítő munkahely kínálat lehet. 

Ami az érintettek nemét illeti, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében a 

legmagasabb a napi ingázásban résztvevő férfiak aránya (18. táblázat). Ezekben a megyékben 

a legmagasabb ugyanakkor az ipari szektorban munkát vállalók részaránya is, amely az 

érintett megyék korábbi gazdasági és foglalkoztatási struktúrájával magyarázható. A vezető 

értelmiségi és egyéb szellemi foglalkozásúak pedig legnagyobb arányban Komárom-

Esztergom (54%) és Bács-Kiskun megyéből (43%) kerülnek ki, ami azzal magyarázható, 

hogy a fővárosba naponta munkába járók legnagyobb része a megyék városaiból érkezik, míg 

Fejér megye esetében a városok mellett a megye észak-keleti harmadának szinte az összes 

települése érintett az ingázásban, azaz az ingázók társadalmi státusa is sokkal színesebb. Azt 

mondhatjuk tehát, hogy a városokból és a megyék kisebb településeiről, valamint az egyes 

megyékből Budapestre munkába járók is más-más motivációkkal rendelkeznek. 
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18. Táblázat: Az ingázásban érintett megyék átlagai (%) 

Iskolai végzettség* 
Összevont 

nemzetgazdasági 
ág** 

Nem Korcsoport (év) 
Összevont foglalkozási 

főcsoport*** 

A B C D Mg Ip Szo Férfi Nő 15-29 30-39 40-49 50-59 60-X Vé Esz Szo Mg Ip 

Bács-Kiskun 23 27 24 27 1 26 74 68 32 45 20 21 13 1 24 19 17 1 31 

Fejér 28 28 29 16 1 33 66 58 42 34 26 25 15 I 15 23 16 1 34 

Heves 20 35 30 15 1 38 64 73 27 37 24 26 13 1 15 20 15 1 40 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

16 34 33 17 4 39 61 79 21 46 25 20 7 2 14 15 12 1 43 

Komárom-
Esztergom 

15 23 37 25 2 30 70 61 39 37 27 23 12 1 26 28 12 2 27 

Nógrád 22 36 29 14 13 49 48 73 29 35 24 27 13 2 15 17 11 12 43 

Pest 2 26 35 19 1 25 74 57 43 33 26 26 15 1 2 26 17 1 27 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 
* Rövidítések: A - Általános iskola 8 évfolyam vagy alacsonyabb; B - Érettségi nélkül szakmai oklevél; C - Érettségi; D - Egyetem, főiskola 
**Rövidítések: Mg - mező- és erdőgazdaság; Ip - ipar, építőipar; Szo - szolgáltatási jellegű ágazatok 
*** Rövidítések: Vé - vezető értelmiségi; Esz - egyéb szellemi; Szo - szolgáltatási; Mg-mezőgazdasági; Ip-ipari 
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A migrációs folyamatok elemzése feltárta továbbá, hogy a főváros mellett annak közvetlen 

gyűrűje, tehát a fővárosi agglomeráció több települése (Budaörs, Gödöllő, Vác, Törökbálint, 

Érd, Százhalombatta, Dunakeszi, Szentendre, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Cegléd és 

Vecsés) is jelentős munkaerővonzó képességgel rendelkezik. 

A fővárostól távolodva, mintegy gyűrűt alkotnak Vác, Gödöllő, Kápolnásnyék-Velence és 

Bicske városok, ahol a bejárók helyben foglalkoztatottakon belüli aránya 42 és 52% között 

alakul. Távolodva szintén jelentős munkaerővonzó szerepe van Tata-Tatabánya, Mór-

Pusztavám, Székesfehérvár, Dunaújváros, Szolnok és Jászberény városoknak. 

A munkaerő vándorlást az eljáró foglalkoztatottak szerint elemezve (48. ábra) a következő 

összefüggések láthatók. Egyrészt a főváros körül (Pest megyében) egyértelmű Budapest 

munkaerővonzó szerepe, számos településen a helyben lakó foglalkoztatottakon belül az 

eljárók aránya meghaladja a 70%-ot. Látható azonban az is, hogy a munkaerő migráció, a 

főváros és környező települései (pl. Érd, Budaörs, Törökbálint, távolabb pedig Vác, Gödöllő, 

Bicske) munkaerővonzó képessége túllép Pest megye határain. A fenti folyamat Komárom-

Esztergom, Fejér, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megyéket egyaránt 

érinti. 
r 

48. Ábra: A helyben lakó foglalkoztatottakon belül az eljárók aránya (%) (2001) * 

* Országos átlag = 0,59 
Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 

Ezen folyamat elemzésében segít a más megyébe járó foglalkoztatottak vizsgálata, mind az 

összes foglalkoztatott, mind pedig az összes eljáró viszonylatában57 (49-50. ábra). 

" A KSH által közzétett népszámlálási adatok szerint a más megyébe járó foglalkoztatottak közé tartoznak a 
változó településre járó és külföldre járó foglalkoztatottak is. Az alábbi térképeken a más megyébe járók tehát 
magukban foglalják a változó településre és külföldre járó foglalkoztatottak csoportját is. A főbb tendenciákat 
az aggregált adat nem módosítja. 
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49. Ábra: A más megyébe járók összes foglalkoztatotton belüli aránya (%) (2001) * 

*Országos átlag = 0,13 
Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 

r 

50. Abra: A más megyébe járók összes eljárón belüli aránya (%) (2001) 

* Országos átlag = 0,24 
Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 

A Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási adatai a megyei jogú városokra 

vonatkozóan tartalmazzák a részletes ingázási adatokat (azaz a küldő településeket, 

amelyekről legalább 40 fő az adott megyei jogú városba jár dolgozni). Ezek alapján a 

Székesfehérvárra naponta ingázók száma 28 214 fő, amelynek 18%-a (5182 fő) Fejér megyén 

kívülről érkezik. A városba naponta bejárók több mint 40%-a az alábbi néhány településről 

érkezik, amelyek mindegyikéről 500 főnél magasabb az ingázók aránya: Várpalota (1820 fő), 

Gárdony (1306 fő), Polgárdi (1053 fő), Szabadbattyán (1049 fő), Sárbogárd (1008 fő), 

Seregélyes (973 fő), Aba (876 fő), Sárszentmihály (741 fő), Pákozd (673 fő), Velence (569 

fő) és Sárosd (554 fő). 

Az adatokból látható, hogy Székesfehérvárra döntő többségben Fejér megyéből érkeznek a 

munkavállalók, a megyén kívülről érkezők 53%-át az alábbi településekről naponta ingázók 
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adják: Várpalota (1820 fő); Budapest (365 fő); Tatabánya (335 fő), Oroszlány (134 fő), 

Veszprém (117 fő). A városba bejárókról megállapítható, hogy a férfiak és nők aránya 

viszonylag kiegyenlített (53-47%). 

Az iskolai végzettség tekintetében legnagyobb arányban a középiskolai végzettségűek 

érkeznek (59%), majd az alapfokú végzettségűek következnek (34%), a felsőfokú 

végzettségűek aránya mindössze 7%. Mindebből a megyeszékhely kínálta munkaalkalmakra 

következtethetünk, vagyis arra, hogy a város elsősorban a kevésbé kvalifikált munkaerőt 

vonzza nap mint nap. Érdekes ezzel szemben, hogy a Fehérvárról Budapestre járók 61%-a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A fent említett 5 város esetében érdekes összefüggések 

tapasztalhatók. A Várpalotáról, Oroszlányból és Tatabányáról érkezők iskolai végzettség 

tekintetében megegyeznek az összes bejáró átlagos értékeivel. Veszprém és Budapest 

esetében azonban jelentős eltéréseket tapasztalunk. A Veszprémből érkezők esetében az 

általános-, közép- és felsőfokú végzettségűek 8-43 és 50%-os arányai jellemzők, Budapest 

esetében pedig a vonatkozó arányok: 5-29 és 66%. Az okok véleményünk szerint a két küldő 

város munkahely kínálatában és az ingázók motivációiban keresendők. Valószínűsíthető, 

hogy Veszprém Budapesttel ellentétben kisebb mértékben tudja a középfokú végzettséggel 

rendelkezők munkaerő igényét kielégíteni, amelyből már a felsőfokú végzettségűek eltérő 

arányai is következnek. 

A bejárók életkora 34%-ban 29 évnél fiatalabb, 24-24%-ban 30-39 és 40-49 év közötti. A 

trendek a megyén kívüli vizsgált városok és a megyeszékhelyről eljárók esetében sem 

mutatnak jelentős eltérést. 

Összevont nemzetgazdasági áganként elemezve a megyeszékhelyre járók összetételét 67%-

ban az ipar és építőipar, 32%-ban a szolgáltatási jellegű ágazatok és csupán 1%-ban a 

mezőgazdaság és erdőgazdaság jellemző. A megyén kívülről, az 5 vizsgált városból érkezők 

esetében szintén érdekes tendenciák figyelhetők meg. Veszprémből és Budapestről elsősorban 

a szolgáltató ágazatba érkeznek a foglalkoztatottak (63%), kisebb arányban az iparba 36-37%, 

a mezőgazdaság aránya pedig elenyésző. Várpalota, Tatabánya és Oroszlány vonatkozásában 

azonban a trend megfordul, ezek a települések elsősorban az ipari szektorba küldik 

munkaerejüket (81-86-93%), a szolgáltató szektor aránya pedig 19-14 és 7%. Mindebből 

szintén a város munkaerő szerkezetére következtethetünk. A Budapestre naponta eljárók 

esetében 80%-ban a szolgáltatási jellegű ágazatok dominálnak. A Budapestre ingázás 

motivációja: a megfelelő munkahelyek hiánya. 

Összevont foglalkozási főcsoport szerint tekintve a bejárók 63%-a az iparba érkezik, 

(továbbá 8% szolgáltatási foglalkoztatott, 1% mezőgazdasági, 8% vezető értelmiségi és 14% 



egyéb szellemi foglalkoztatott). A 19. táblázat a város foglalkozási szerkezetét is tartalmazza. 

Látható, hogy 50% körüli a vezető értelmiségi és egyéb szellemi foglalkoztatottak egyesített 

aránya, majd az ipar közel 29%-os és a szolgáltatás 15%-os arányai következnek a sorban. Ha 

megnézzük, hogy a bejárók mely ágazatokba érkeznek, kiemelkedően magas az ipar aránya 

(63%). A vezető értelmiségi és egyéb szellemi foglalkozásúak elenyésző arányban érkeznek a 

városba. Ezek a foglalkozási ágazatok a Budapestről (83%) és Veszprémből (71%) érkező 

foglalkoztatottak számára a legvonzóbbak. Várpalotáról, Tatabányáról és Oroszlányból 

elsősorban ipari foglalkoztatottak érkeznek nap mint nap a megyeszékhelyre. Korábbi 

állításunkat, amely szerint a fiatal, kvalifikált munkaerő nem minden esetben találja meg 

számítását Székesfehérváron, az is alátámasztja, hogy a Budapestre ingázók 77%-a a vezető 

értelmiségi és az egyéb szellemi foglalkozásúak kategóriájába sorolható. 

19. Táblázat: Foglalkozási szerkezet (%) (2001) 

Vezető 
értelmiségi 

Egyéb 
szelíemi 

Szolgál-
tatási 

Mezőgaz-
dasági 

Ipari Egyéb 

Foglalkozási Székesfehérvár 25 24 15 1 29 6 
szerkezet Tatabánya 18 22 15 1 37 7 

Székesfehérvárra bejáró összes 8 14 8 1 63 6 

Bejáró 
foglalkozta-

tottak 
foglalkozási 
szerkezete 

Székesfehérvárra Várpalotáról 7 17 4 0 68 4 
Bejáró 

foglalkozta-
tottak 

foglalkozási 
szerkezete 

Székesfehérvárra Budapestről 64 19 6 0 8 2 Bejáró 
foglalkozta-

tottak 
foglalkozási 
szerkezete 

Székesfehérvárra Tatabányáról 4 5 0 0 78 11 

Bejáró 
foglalkozta-

tottak 
foglalkozási 
szerkezete 

Székesfehérvárra Oroszlányból 4 28 0 0 65 2 

Bejáró 
foglalkozta-

tottak 
foglalkozási 
szerkezete Székesfehérvárra Veszprémből 52 19 5 0 20 4 

Bejáró 
foglalkozta-

tottak 
foglalkozási 
szerkezete 

Székesfehérvárról Budapestre 
járók 

50 27 8 0 8 7 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 

Érdekes összefüggéseket mutat, ha megnézzük, hogy Székesfehérvárról hova járnak el 

elsősorban dolgozni, és melyik társadalmi rétegeket érint ez a napi ingázás. Székesfehérvárról 

naponta 5159 fő jár el más településre dolgozni, 34%-uk megyén belül ingázik, 36%-uk (1824 

fő) más megyébe jár naponta dolgozni, és 30%-uk változó településen, illetve külföldön 

dolgozik. Elemzésünk szempontjából a megyeszékhelyről más megyébe járó foglalkoztatottak 
' 5 8 

érdemelnek külön figyelmet. 65%~uk Budapestre ingázik naponta, közel 5% Veszprémbe . 

Pest megye települései vándorlási adatait elemezve látható volt, hogy a Fejér megye 

szomszédságában elhelyezkedő települések jelentős munkaerő fogadók, esetükben 

kiemelkedő a más megyéből érkező foglalkoztatottak aránya is, vélhetően Székesfehérvárról a 

főváros és Veszprém mellett Pest megye kisebb településeire (Érd, Budaörs, Törökbálint, stb.) 

is szép számmal érkeznek munkavállalók. Ezen települések a gazdaság szuburbanizációjának 

részeseiként a '90-es évek második felétől nagymértékű fejlődésen mentek keresztül. 
58Foirás: KSH népszámlálás, megyei jogú városok népszámlálási adatai. Települési szinten csak a megyei jogú 

városok és Budapest esetében állnak rendelkezésre részletes vándorlási adatok. 



Az ingázás időtartama a Székesfehérvárról eljárók esetében az alábbiak szerint alakul: a 

legfeljebb 30 percet ingázók aránya mindössze 13%, a legfeljebb 1 órát ingázóké pedig 41%, 

azaz többségben vannak azok, akik 1 óránál hosszabb időt töltenek a munkahelyükre jutással, 

A 20. táblázat adataiból az is látható, hogy minden ötödik eljáró 2 óránál is többet tölt a 

munkahelyre jutással, azaz naponta több mint négy órát ingázik. 

20. Táblázat Az ingázás időtartama (%) (2001) 

Legfel jebb 31-60 61-90 91-120 121-x 91-x Nagyon 
30 perc perc perc perc perc perc változó 

Székesfehérvárról más településre 13 28 11 19 20 39 9 
Tatabányáról más településre 10 27 12 23 22 45 6 
Szolnokról más településre 15 27 7 13 26 39 12 
Kecskemétről más településre 19 34 9 14 15 29 10 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 

Érdekes összefüggéseket mutat a városrégió peremén elhelyezkedő megyei jogú városok 

(Székesfehérvár és Tatabánya mellett Szolnok és Kecskemét) vonatkozó adatainak 

összevetése. A megyeszékhelyekről más településekre ingázók esetében az ingázás időtartama 

a Kecskemét városából ingázók esetében a legalacsonyabb (19% a legfeljebb 30 percet 

ingázók aránya, de az ingázók több mint 50%-a is csak legfeljebb 1 órát ingázik), amely 

részben az ingázás szerkezetével, nagyobb részben pedig a közlekedési infrastruktúra 

fejlettségével függ össze (vasúti összeköttetés, autópálya). 

A leghosszabb időt közlekedéssel töltők Tatabánya esetében jellemzők. A másfél óránál 

hosszabb időt munkahelyükre utazók az ingázók 45%-át adják, Székesfehérvár és Szolnok 

esetén ez az aránya 39%, és a legalacsonyabb Kecskemét esetében (29%). 

A Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adataiból az is kiderül, hogy a vizsgált 

városok esetében az eljárók 70-80%-a egyféle közlekedési eszközt használ a munkába 

járáshoz (az értékek 71 és 81% között szóródnak). A közlekedési eszközök között mindegyik 

vizsgált város esetében az autó képviseli a legmagasabb arányt, igaz meglehetősen nagy az 

egyes értékek közötti eltérés, míg Tatabányáról az ingázók 41%-a jár autóval, addig 

Székesfehérvár esetében 66%, Kecskemét esetében pedig 70% az autót használók aránya. 

Az autóhasználat magas aránya óriási környezeti terhelést jelent az érintett térségek 

esetében, és a reggeli, illetve kora esti órákban szinte megbénítja egyes fő- és 

mellékútvonalak gépkocsiforgalmát, amellyel az ingázás időtartama tovább növekszik. A 

gépkocsi használat mellett második legmagasabb arányt az autóbusz használat képvisel, 

amely Tatabánya és Székesfehérvár esetében a legmagasabb arányú, majd a vonatközlekedés 

is említést érdemel, elsősorban Szolnok és Tatabánya esetében. 
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A disszertáció mintaterületét képező Székesfehérvár és Tatabánya esetében a közlekedési 

eszközök tekintetében a következő eltérések figyelhetők meg. Egyrészt az autóhasználat 

Székesfehérvár esetében lényegesen magasabb arányt képvisel (25%-al magasabb, mint 

Tatabánya esetében). Az autóbuszon történő ingázás kapcsán mindössze 5% az eltérés, a 

vonatközlekedés esetében azonban Tatabánya vonatkozó értéke kétszerese a 

székesfehérvárinak (21. táblázat). 

21. Táblázat: Az ingázás módja (%) (2001) 

Közlekedés Közlekedési eszköz 

egyféle 2féle 3féle busz autó vonat helyi 
tömegközl. 

kerékpár, 
motorker. egyéb 

Székesfehérvárról más településre 80 8 2 20 66 5 5 1 3 
Tatabányáról más településre 79 13 3 25 41 11 5 0 18 
Szolnokról más településre 71 15 4 12 62 13 8 2 3 
Kecskemétről más 
településre 81 8 2 13 70 3 6 6 2 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 

A Székesfehérvárról Budapestre vonattal közlekedők viszonylag alacsony aránya a MÁV 

járatsűrűségével, és az egyes járatok időtartamával magyarázható. Naponta 49 járat 

közlekedik Székesfehérvárról Budapestre (3.25 és 22.45 között). A munkába járók a reggeli 

fél 6 és fél 8 között induló vonatokkal kell, hogy induljanak, amely idő alatt 6 járat áll 

rendelkezésre, közülük egyetlen egy sincs, amely 1 óra, vagy annál rövidebb menetidővel 

közlekedne. Az első Inter City járatok Budapestről negyed 9-kor indulnak. A Budapest-

Székesfehérvár vonalon hasonló utazási feltételek jellemzők a délutáni órákban, a rövid 

menetidejű járatok ez esetben kizárólag Inter City járatok, amelynek utazási költsége 

lényegesen magasabb a gyors- és személyvonatok költségénél. 

Tatabánya esetében a járatsűrűség hasonló az érintett időszakokban, azaz reggel fél 6 és fél 

8 között szintén 6 vonat közlekedik. A fő különbség, hogy míg Székesfehérvár esetében közel 

1 és fél órás menetidőkkel számolunk, addig a Tatabányáról Budapestre járóknak 1 órát kell 

utazniuk, a távolság különbség pedig mindössze 3 km. A Budapest-Tatabánya vonalon 

hasonló tendenciák figyelhetők meg. 

Az autóbusz közlekedést tekintve Székesfehérvár-Budapest vonatkozásában, a reggeli 

órákban, (fél 6 és fél 8 között) 10 autóbuszjárat is rendelkezésre áll, közülük mindössze 2 

menetideje másfél óra, a fennmaradó 8 járat 1 óra 15 perces menetidővel közlekedik 

Székesfehérvár autóbusz állomás, és Budapest Népliget között. Az autóbuszt választók 

körében további vonzerőt jelenthet, hogy a városban a pályaudvaron kívül további 2 

megállóhelyen megáll. Ez lényeges kényelmi szempont az ingázók részére. 
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A Tatabányáról autóbusszal közlekedők aránya is magas (25%). Ha a Tatabánya-Budapest 

járatokat nézzük, a reggeli órákban a székesfehérvárihoz hasonlóan magas járatsürűség 

jellemző, a menetidő is hasonló, bár néhány járat esetében 10-15 perccel rövidebb menetidő is 

jellemző. 

Tatabánya részletes munkaerő vándorlási folyamatait elemezve megállapítható, hogy a 

város 27488 fő számára biztosít munkaalkalmat. A 19. táblázatból kitűnik, hogy összevont 

foglalkozási főcsoport szerint legnagyobb arányt az ipar (37%) képvisel, majd az egyéb 

szellemi foglalkozásúak (22%) és a vezető értelmiségiek (18%) következnek a sorban, a 

szolgáltató szektor aránya pedig mindössze 15%. 

A 27488 fő 76%-a a városban lakik, 24%, 6688 fő, aki naponta a komárom-esztergom 

megyei megyeszékhelyre ingázik. A helyben lakó 27 872 főn belül pedig 7072 fő (25%) a 

naponta eljárók aránya, közülük 3346 fő a naponta más megyébe járók aránya (47%). 

Érdekes megvizsgálni a Tatabányáról más megyébe járók földrajzi orientációját. A 

Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adatbázisa szerint a Tatabányáról más megyébe 

járók 56%-a Budapest (1253 fő-38%), Székesfehérvár (335 fő-10%), és Győr (292 fő-8%) 

között oszlik meg. 

22. Táblázat: A Tatabányáról eljárók összetétele iskolai végzettség, nem, kor, 
összevont nemzetgazdasági főcsoport és foglalkozási szerkezet szerint (%) (2001) 

Iskolai 
végzettség* Néni Kor (év) 

Összevont 
nemzetgazdasági 

főcsoport** 
Foglalkozási szerkezet*** 

Á K F F N 15-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
X 

Mg Ip Szo Vé Esz Szo Mg Ip 

Tatabányáról 
Budapestre 10 57 33 62 38 40 28 22 9 1 1 21 79 33 30 12 0 20 

Tatabányáról 
Székesfehérvárra 

36 61 4 61 39 53 19 22 6 0 0 86 14 4 5 0 0 78 

Tatabányáról 
Győrbe 

16 72 12 64 36 48 25 21 7 0 0 78 22 15 17 3 0 63 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok (2001) 

* Rövidítések: A - általános iskola; K - középiskola; F - felsőfokú; 
** Rövidítések: Mg-mezőgazdaság és erdő; Ip - ipar, építőipar; Szo - szolgáltatási jellegű ágazatok 
*** Rövidítések: Vé - vezető értelmiségi; Esz - egyéb szellemi; Szo - szolgáltatási; Mg - mezőgazdasági; Ip -

ipari 

Mindhárom város esetében hasonlóak a nemek arányai, lényeges eltérés van azonban az 

iskolai végzettség tekintetében (22. táblázat), amelyből adott város munkaerő keresletére 

következtethetünk. A Budapestre járók esetében a legalacsonyabb az általános iskolai vagy 

annál alacsonyabb végzettségűek aránya, mindössze 10%, középfokú végzettséggel közülük 

57%, felsőfokúval pedig 33% rendelkezik. Az általános iskolai végzettségűek aránya a 
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Székesfehérvárra járók körében a legmagasabb (36%), a Győrbe járók körében pedig 

elsősorban a középfokú végzettségűek magas arányát kell kiemelni (72%). 

Az egyes nemzetgazdasági ágak és összevont foglalkozási főcsoportok szerint szintén 

jelentős eltérések tapasztalhatók. Előbbi esetében Székesfehérvár és Győr városok esetében az 

ipar szerepe emelendő ki, a Budapestre járók esetében a szolgáltatási ágazat dominál. Utóbbi 

szempontnál pedig szintén Székesfehérvár esetében az ipari ágazat súlya emelhető ki, 

Budapest esetében pedig az egyéb szellemi foglalkoztatottak és vezető értelmiségiek magas 

aránya (összesen 63%). 

A komárom-esztergom megyei megyeszékhelyre bejárók 91%-a megyén belülről érkezik. 

A fennmaradó 9% döntő többsége (71%-a) a Fejér megyei Szárliget, Szár és Bicske 

településekről, 23%-a Budapestről, 6%-a pedig Győrből. 

A Tatabányára bejárók 3/4-ed részét az alábbi 12 település adja, esetükben 100 főt 

meghaladja az adott településről Tatabányára bejárók száma: Tata (1488 fő), Oroszlány (995 

fő), Környe (544 fő), Vértesszőlős (457 fő), Tarján (332 fő), Szárliget (276 fő), Komárom 

(221 fő), Kecskéd (208 fő), Vértessomló (169 fő), Budapest (139 fő), Szár (120 fő). 

23. Táblázat: A Tatabányára bejárók összetétele iskolai végzettség, nem, kor, 
összevont nemzetgazdasági főcsoport és foglalkozási szerkezet szerint 

Iskolai 
végzettség* Neim Kor 

Összevont 
nemzetgazdasági 

főcsoport** 
Foglalkozási szerkezet*** 

Á K F F N 15-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
X 

Mg Ip Szo Vé Esz Szo Mg Ip 

Tatabányára 
bejárók összes 17 66 17 55 45 36 25 27 12 2 1 43 56 19 28 10 0 37 

Budapestről 
bejáró 4 35 65 73 27 38 29 10 15 7 0 24 76 70 17 9 0 5 

Győrből bejáró 0 33 60 65 35 45 23 13 18 3 0 40 60 65 18 10 0 5 
Komáromból 
bejáró 10 63 27 60 40 40 24 22 11 3 0 44 56 25 33 7 0 31 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 

* Rövidítések: Á - általános iskola; K - középiskola; F -felsőfokú; 
** Rövidítések: Mg-mezőgazdaság és erdő; Ip - ipar, építőipar; Szo - szolgáltatási jellegű ágazatok 
*** Rövidítések: Vé - vezető értelmiségi; Esz - egyéb szellemi; Szo - szolgáltatási; Mg-mezőgazdasági; Ip - ipari 

Az iskolai végzettség tekintetében jellemző a középfokú végzettséggel rendelkezők 

dominanciája (66%). A felsőfokú végzettséggel rendelkezők legnagyobb arányban Budapest 

(65%), Győr (60%), Tata (32%) és Komárom (27%) városokból járnak Tatabányára (23. 

táblázat). Az életkort tekintve ez esetben is döntő a fiatal, 39 év alatti korosztály aránya 

(61%). Nincs jelentős különbség az egyes városok között e tekintetben. 
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A Tatabányára bejárók összevont nemzetgazdasági főcsoport szerint legnagyobb arányban 

a szolgáltató szektorba érkeznek (56%), majd az ipar következik a sorban 43%-os 

részesedéssel. Összevont foglalkozási kategóriánként elemezve is döntő az ipar aránya (37%), 

az egyéb szellemi és vezető értelmiségi foglalkoztatottak együttes aránya pedig 47%. 

Jelentős különbségek figyelhetők meg a Budapestről Tatabányára járók esetében. 

Összevont nemzetgazdasági áganként tekintve 76%-os arányt képviselnek a szolgáltatás 

ágazatban dolgozók, az iparba járók aránya mindössze 24%. Emellett lényeges további 

szempont, hogy a Budapestről Tatabányára érkezők 87%-a vezető értelmiségi és egyéb 

szellemi foglalkozású, amely a székesfehérvári értékekhez hasonlóan a helyi munkaerő 

kereslet és kínálat egyensúlytalanságát jelzi. Erre utal a korábban bemutatott eljáró munkaerő 

összetétele is, amely véleményünk szerint a helyi gazdaság fejlődése szempontjából 

mindenképpen hátráltató, illetve a fővárostól függő tényező. 

A kapcsolódó kérdőíves vizsgálat eredményei 

A munkaerő vándorlási folyamatok elemzéséhez további adalékul szolgálnak a 

székesfehérvári és tatabányai, 50 főnél több foglalkoztatottal rendelkező vállalatok körében 

2007 tavaszán végzett kérdőíves vizsgálat eredményei (a módszertani fejezetben lásd 

bővebben), amelyek a korábbiakban elemzett és bemutatott tényezők mellett a 

foglalkoztatottak és a menedzsment lakóhelyére vonatkozó eredményeket is tartalmaznak. 

A visszaküldött kérdőívek alapján általánosságban megállapítható, hogy a válaszadó cégek 

foglalkoztatottainak 55,46%-a él adott városban, 2,15% Budapesten, 30,75%-a az adott 

kistérségben, és 11,64%-a a kistérségen kívül. Ezen értékektől lényegesen eltérnek a 

különböző székhelyű és tulajdonformájú vállalatok értékei. 

Az egyik lényeges eltérés a foglalkoztatottak adott településhez való kötődésében. A 

tatabányai vállalatok foglalkoztatottainak az átlagnál és a székesfehérvári értékeknél is 

lényegesen magasabb aránya él a városban. Ezzel szemben Székesfehérvár esetén magasabb 

arányú a Budapestről, illetve a szűkebb térségből bejáró alkalmazottak aránya (24. táblázat), 

vagyis a helyi gazdaság munkaerő igénye többszöröse a város munkaerő kínálatának, amely a 

város térszervező funkcióit is erősíti. 

24. Táblázat Kérem, becsülje meg, hogy az Önök által foglalkoztatott munkaerő 
hány százaléka ét 

a városban Budapesten a kistérségben a kistérségen kívül 
összes válaszadó 55,46 2,15 30,75 11,64 
tatabányai cégek 66,36 1,5 23,36 8,72 
székesfehérvári cégek 50,85 2,41 33,88 12,87 
magyar cégek 54,77 1,41 31,88 11,94 
külföldi cégek 57,09 3,91 28,09 10,91 

Forrás: Kérdőívek adatai 
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A menedzsment lakóhelyének vizsgálata esetén is érdekes összefüggések vannak. Az 

adatokból kitűnik, hogy Székesfehérvár jobb feltételeket biztosít a vállalatok menedzsmentje 

számára, hiszen esetükben nagyobb arányú a városhoz való kötődés, beleértve a külföldi 

tulajdonú vállalatokat is, amelyet a budapesti értékek is jeleznek (Tatabánya esetén a 

menedzsment 13,55%-a, míg Székesfehérvár esetén csupán 7,73%-a lakik Budapesten). A 

vállalati székhelytől függetlenül megállapítható továbbá, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok 

menedzsmentjének lényegesen nagyobb hányada él Budapesten (25. táblázat). 

25. Táblázat Kérem becsülje meg, hogy cégük menedzsmentjének hány százaléka 
él: 

a városban Budapesten a kistérségben a kistérségen kívül 
összes válaszadó 62,22 9,46 18,24 7,38 
tatabányai cégek 43,73 13,55 23 10,64 
székesfehérvári cégek 70,04 7,73 16,23 6 
magyar cégek 68,62 3,12 17,58 6,85 
külföldi cégek 47,09 24,45 19,82 8,64 

Forrás: Kérdőívek adatai 

Franciaországi eredmények 

A magyar fővároshoz hasonlóan Párizs munkaerővonzó képessége is szinte egész 

Franciaországra kiterjed (a léptékek adott ország népességszámához, munkaerőpiacához 

mérendők). A 51. ábrán látható, hogy a Párizsi-medencén kívüli területekről döntően a 

tömegközlekedés lehetőségeit (nagy sebességű TGV vonatok) kihasználva érkeznek a 

fővárosba és szűkebb térségébe a munkavállalók. Legnagyobb mértékű munkaerő migráció a 

Párizsi-medencéhez köthető. 

51. Ábra: A francia főváros és a francia városok közötti vándorlások 

Forrás: Atlas des Aires Urbaines. 2001. Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme. 47. o. 
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Az alábbi térképek 1975 és 1999 között mutatják a foglalkoztatottak számának változását. 

Látható, hogy az első periódusban még elsősorban a térség perifériáin jelentek meg a fejlődési 

pólusok, majd a szűkebb értelemben vett agglomeráció terjeszkedése figyelhető meg, végül ez 

a terület 1990 és 1999 között homogén zónából egy erőteljesen polarizált térséggé változott 

(52. ábra). 

r 

52. Ábra: A foglalkoztatottak számának változása 1975-1999. 

Forrás: Gilli, 

A főváros és közvetlen térsége mellett a Párizsi-medence távolabbi centrumai is jelentős 

térstrukturáló tényezőnek tekinthetők (53. ábra). Igaz ez egyrészt az ún. „előőrs városokra", 

másrészt a Párizsi-medence távolabbi nagyvárosaira (pl. Le Mans, Orléans, Rouen, stb.). 

Látható, hogy Sens városa a munkaerő migráció tekintetében elsődlegesen a fővároshoz 

kapcsolódik. 

2003c, 18-19. o. 

121 



53. Abra: A Párizsi-medence meghatározó munkaerő vándorlási folyamatai 

További érdekes összefüggések rajzolódnak ki a Párizsi régióba irányuló munkaerő 

migrációban részt vevők arányának elemzése kapcsán (54. ábra). 

54„ Ábra: A Párizsi régió térszerkezete a fővárosban és térségében dolgozó 

foglalkoztatottak aránya szerint 

t orr ás: Gilli 2003c, 11. o. 

A fővárostól távolodva koncentrikus köröket kirajzolva (és természetesen itt is a fő 

közlekedési utak mellett) találkozhatunk a különböző intenzitású zónákkal. Sens városa és 
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térsége esetében 10%-os küszöb értékek jellemzők. A város tehát kiemelkedik e tekintetben 

közvetlen környezetéből, a vonatkozó értékek meghaladják Montargis, Joigny és Sud-Ouest 

Champenois értékeit is. 

Az ingázók társadalmi státusa is lényeges összefüggéseket mutat. A magasan kvalifikált 

foglalkoztatottak összes foglalkoztatotton belüli aránya Párizs esetén 27%, az „első gyűrű" 

esetén 25%, a gyűrűn kívüli központok esetén 17%, és a központokon kívüli települések 

esetén 13% (1990-hez képest mindegyik esetben növekedés tapasztalható, a vonatkozó 

értékek: 24, 20, 15 és 12%). Fordított képet mutat az alacsonyan kvalifikált munkaerő területi 

elhelyezkedése. 1999-ben Párizsban 11%, a gyűrűben 17%, a periférián elhelyezkedő 

központokban 20%, és a központokon kívüli településeken 31%. (Az 1990-es értékekhez 

képest jelen esetekben is csökkenés tapasztalható, a vonatkozó 1990-es értékek: 15, 24, 26, 

32%.) 

Végül a franciaországi munkaerő vándorlási folyamatokat elemezve a vonatkozó kutatási 

eredmények (Baccaïni et al 2007, Gilli 2003c) az egyre nagyobb távolságok megtételére 

mutatnak rá (26. táblázat). 

26. Táblázat: A munkahely-lakóhely távolság települési középértékei 

4 Átlagos távolság (km) 
Változás (%) 

1990 1999 
Változás (%) 

Párizsi városrégió 15,0 15,9 +6% 
Párizsi-medence 12,5 13,4 +7,2% 
Franciaország 12,1 12,7 +5% 

F~orrás: Insee, Recensements complémentaires alapján Gilli 2003c, 87.o. 

A Párizsi városrégión (RUP) belül elemezve az egyes megyék helyzetét jelentős 

különbségek tapasztalhatók. A Sens városát is magában foglaló Yonne megye esetében 1990 

és 1999 között 9,3%-os növekmény jellemző. Ha települési szinten elemezzük a naponta 

megtett távolságok középértékeit az utolsó népszámlálás (1999) adatait alapul véve, érdekes 

összefüggések rajzolódnak ki (55. ábra). A legnagyobb távolságra történő napi ingázás a 

fővárostól 50-70 km-es zónában található településekre jellemző. Ezek azok a területek, 

amelyek a munkaerő migrációt tekintve szinte kizárólag a fővároshoz kötődnek. Ha 

megnézzük az ún. „előőrs városok", így Sens értékeit, látható, hogy maguk a városok jelentős 

ingázási értékekkel jellemezhetők, vonzáskörzetük ugyanakkor elsősorban a központi 

városhoz kötődik. 
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55. Ábra: A munkahely-lakóhely távolság települési középértékei (1999) 

Ez a folyamat a vizsgált magyarországi városok esetében is megjelent, a városrégió egészét 

tekintve azonban még nem ilyen jól strukturált, mint a Párizsi-medence esetében (a 

magyarországi folyamatoknál lásd a más megyébe járók arányait). 
r 

56. Abra: A Párizsi régióban dolgozó aktív népesség aránya 

A főváros Sens városra és térségére gyakorolt lényeges hatása a munkahely-lakóhely 

viszony megváltozása. Egyre magasabb azoknak a száma, aki Sensban élnek, és a Párizsi 

agglomerációban dolgoznak (az őslakos és a beköltöző népesség körében egyaránt) [56. ábra], 

A legfrissebb népszámlálási adatok szerint Sens népességének közel 10%-a Yonne megyén 

Forrás: Gilli 2003c, 86. o. 

Forrás: IGNINSEE 2000 alapján Gilli 2003d, 6. o. 
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kívül dolgozik (a vonatkozó elemzések szerint az Île-de-France régióba, azon belül elsősorban 

Párizsba járnak dolgozni) [Le Sud-est... 1995, 68]. A városban készült interjúk szerint a 

kedvező közúti és elsősorban a vasúti közlekedés teszi ezt lehetővé. 

A várostérség számos települése esetén a lakóhelyüktől távol munkát vállalók aránya a 

10%-ot is meghaladja, és találunk olyan településeket is (Gron, Saint-Denis), ahol ez az arány 

az elmúlt tíz évben jelentősen emelkedett. A sens-i várostérségből naponta eljárók elsődleges 

ingázási célpontjai: Párizs (4600 fő), Montereau-Fault-Yonne (1100 fő), Joigny (650 fő), 

Auxerre (450 fő), Migennes (200 fő), Nemours (130 fő) [Hilal 2006], 

Egy a vasúton nap, mint nap munkába járók körében, 2002 nyarán készült kérdőíves 

felmérés eredményei alapján következtethetünk az „eljárók" motivációira és társadalmi 

összetételére59 (27. táblázat). 

27. Táblázat: A sens-i térségből naponta eljárók körében végzett kérdőíves felmérés 
eredményei 

Közszféra 
(N=75) 

Magánszféra 
(N=188) 

A válaszadók neme 
Férfi 35% 51,6% 
Nő 65% 48,4% 

Életkor 
< 26 év 2,7% 7,4% 
26-39 év 49,3% 48,4% 
40-49 év 33,3% 29,3% 
50 < 14,7% 14,9% 

Munkahely 
Seine et Marne 4% 2,7% 
Párizs 96% 94% 

Motivációk 
Fizetés 30% 49,5% 
Munkahely 
minősége 

24% 29,8% 

Karrier 25% 21,3% 
Nem talált megfele-
lő állást Sensban 

50% 33,5% 

Egyéb 17% 21,8% 
Iskolai végzettség 

Nincs képzettsége 10,7% 6,9% 
Szakmunkásképző 37,3% 26,1% 
Érettségi 18,7% 16% 
Érettségi + 2 év 16,0% 23,9% 
Érettségi + 3 év, és 
több 

14,7% 14,9% 

Mérnök Nincs adat 6,9% 
Forrás: Enquete „ usagers du train ". Synthese des questionnaires. 2002. 

59 A kérdőíves adatfelvétel nem reprezentatív, a mintát 75 közszférában, és 188 magánszférában dolgozó sens-i 
lakos jelenti. 



A kérdőíves felmérés célja az volt, hogy a Sensban és térségében működő vállalkozásokat 

informálja az elvándorló munkaerő összetételéről60. Az adatokból látható, hogy a 

megkérdezettek 95%-a Párizsba jár dolgozni. A válaszadók a köz- és magánszféra esetében 

egyaránt a 26-39, illetve 40-49 éves korosztályból kerülnek ki (a két korcsoport együttes 

aránya mindkét szféra esetében közel 80%). 

Az ingázást választók motivációi tekintetében azonban lényeges különbségek vannak. Míg 

a közszférában dolgozók, elsősorban a helyi munkahely hiánya miatt kényszerülnek Párizsban 

munkát vállalni, és csak a második, illetve harmadik helyre sorolják a magasabb fizetés és a 

karrierépítés lehetőségét, addig a privát szférában a magasabb fizetés áll az első helyen. A 

privát szférában dolgozók iskolai végzettsége is jelentősen eltér a közszférában munkát 

vállalókétól, közülük a legalább érettségivel rendelkezők aránya megközelíti a 60%-ot (ezen 

belül 6,9% mérnök). Ezzel szemben a közszférában dolgozók közel 10%-ának semmiféle 

végzettsége nincs, és mintegy 40%-uk csupán szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik 

(.Enquete... 2002). 

A legfrissebb népszámlálás adatai szerint azonban a legtöbben nem veszik igénybe a 

tömegközlekedés nyújtotta lehetőségeket, inkább saját autóval járnak Párizsba és az Île-de-

France régióba dolgozni. Sens esetében a saját gépkocsival munkába járók aránya 63%, a 
4 

környező települések felében azonban ez az arány eléri a 80%-ot. 

A munkahely-lakóhely viszony lényeges eleme a sens-i térség és a főváros 

kapcsolatrendszerének. A főváros „elszívó" hatása gyengítheti a város térségi pozícióit, a 

kvalifikált munkaerő elvándorlása alapvető gátja lehet a helyi gazdaság fejlődésének. 

Összegezve megállapítható, hogy a munkaerő migráció egyik lényeges szempontja, hogy a 

vizsgált városok maguk is jelentős munkaerővonzó képességgel rendelkeznek. A városok 

szűkebb térségéből elsősorban az ipari ágazatokba érkeznek alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező munkavállalók. 

A vizsgált városok esetében kimutattuk, hogy a fővárosokból és a városok tágabb 

térségének nagyobb városaiból elsősorban a szolgáltató szektorba érkeznek, és legnagyobb 

részben felsőfokú végzettségű munkavállalók (vezető vagy szellemi beosztásúak)61, amely a 

helyi munkaerő kereslet és kínálat egyensúlytalanságát jelzi. 

60Minden kérdőívet kitöltő személy megkapta a vizsgálat eredményét és lehetősége volt arra, hogy önéletrajzát 
egy helyben működő vállalkozás számára kiközvetítsék. Az interjúkban elmondták, hogy a megkérdezettek 
közül senki nem választotta a napi két órával több szabadidőt (körülbelül 2 órát töltenek vonaton) valamivel 
alacsonyabb fizetés, és nyugodtabb életkörülmények fejében. 

61A Budapestről Székesfehérvárra érkezők 66%-a, a Tatabányára érkezők 65%-a felsőfokú végzettségű 



A munkaerő kereslet és kínálat egyensúlytalanságát a főváros felé irányuló munkaerő 

vándorlás tényezői is mutatják. Székesfehérvár esetében 7%, Tatabánya és Sens esetében 

pedig 10% körüli a helyben lakó foglalkoztatottakon belül a főváros és térsége felé irányuló 

munkaerő migráció aránya. Mindhárom város esetében elmondható, hogy a fővárosba és 

térségébe járó munkavállalók elsősorban a szolgáltató szektorban dolgoznak. 

Az iskolai végzettség tekintetében jelentős különbségek vannak a vizsgált városok között. A 

Székesfehérvárról naponta Budapestre járók 61%-a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

munkavállaló. Tatabánya kapcsolódó értéke 33% (esetében a középfokú végzettségűek aránya 

a legmagasabb: 57%) [KSH Népszámlálás 2001]. Sens városára vonatkozóan a 

tatabányaihoz hasonló, alacsonyabb, 20% körüli érték (INSEE Népszámlálás 1999) jellemző. 

A városok közötti eltérésekből a tatabányai és sens-i munkaerő kereslet és kínálat nagyobb 

egyensúlyára, és ezzel együtt a fővárostól való mérsékeltebb függésre következtethetünk. 

4 . 2 . T Á R S A D A L M I K A P C S O L A T O K ALAKULÁSA 

Az alábbiakban empirikus kutatásunk másik fő irányát jelentő társadalmi kapcsolatokat 

tárjuk fel, amelynek keretében a költözési folyamatok elemzésére és ehhez kapcsolódóan a 

városi társadalmak szerkezeti sajátosságainak és a lakossági fogyasztás területi szerkezetének 

vizsgálatára, valamint a városok és lakóik viszonyának értékelésére kerül sor. 

4.2.1. Költözési folyamatok - a városi társadalmak szerkezeti sajátosságai 

Népességszám változás 

1990 és 2001 között Budapest térségében népességszám növekedés tapasztalható. Kivételt 

képeznek Komárom-Esztergom és Nógrád megyék egyes térségei, valamint a városrégió 

peremhelyzetű közép- és nagyvárosai, beleértve Tatabánya és Székesfehérvár városokat is 

(57. ábra). 
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57. Ábra: Népességszám változása 1990 és 2001 között (%)* 

* Országos átlag = 0,99 
Forrás: KSH 

Ha megnézzük a vizsgált időszak népmozgalmi jelzőszámait, látható, hogy a népességszám 

növekedés egyértelműen a felerősödő szuburbanizációs folyamatoknak köszönhető, hiszen a 

vizsgált térség szinte egésze természetes fogyással jellemezhető. Kivételt képeznek ez alól 

Oroszlány és Mór városok, Fejér megye déli térségének néhány települése, valamint a 

Budapesti Agglomeráció főváros közeli néhány települése (58-59. ábra). 

58. Ábra: Természetes szaporodás 1990-2001 (fő) 

Forrás: KSH 
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59. Ábra: Vándorlási különbözet 1990-2001 (fő) 

Forrás: KSH 

A vándorlási nyereség is a Budapesti Agglomeráció főváros közeli településein a 

legnagyobb mértékű, de ez a vándorlási nyereséggel jellemezhető terület egészen a 

Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Nagykőrös-Kecskemét, Szolnok „határvonalig", 

valamint Heves megye nyugati és Nógrád megye déli térségéig szinte összefüggő térséget 

alkot. 

A szuburbanizáció folyamata a városrégió fent említett perem helyzetű közép- és 

nagyvárosai esetében is megjelent (Szirmai et al 2001, Szirmai et al 2003a). Azaz az adott 

városok térségei szintén jelentős vándorlási többlettel jellemezhetők. A disszertációban 

vizsgált városok (Székesfehérvár, Tatabánya) esetében az Ml-es és M7-es autópálya mentén 

az elmúlt évtizedben lényegesen felgyorsult a kiköltözési folyamat. Ez azt mutatja, hogy a 

kiköltözés (a népességszám változás) az úthálózat (autópályák, autóutak) elhelyezkedésével 

szoros összefüggésben van. 

Székesfehérvár irányába az Érd-Tárnok-Martonvásár tengely mentén, egészen Baracskáig 

jelentős (36-48%-os) népességnövekedés tapasztalható a '90-es évek során. A következő, 

Sukorót érintő népességszám növekedés már részben a Székesfehérvárról történő 

kiköltözéseknek köszönhető. Maga a város, szemben a '80-as évek népességszám 

emelkedésével, a vizsgált időszakban már népességszám csökkenéssel jellemezhető. A '90-es 

évek közepétől egyre erőteljesebbé vált a környező településekre történő kiköltözés {Szirmai 

et al 2003a). Tatabánya esetében hasonló folyamatokról beszélhetünk (Szirmai et al 2001). 

A magyarországi, ezen belül a székesfehérvári és tatabányai folyamatokhoz hasonlóan a 

főváros hatásának köszönhetően Sens városában is lényeges változások tapasztalhatók a 

népességszám tekintetében. 
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Yonne megye népessége az 1999-es népszámlálási adatok szerint 333 250 fő volt, 10 ezer 

fővel több, mint 1990-ben. A statisztikai adatok és korábbi elemzések (Gilli 2003d, Les 

franges.. .2003, Maury 2003, Brion 1999) szerint a megye északi részén (így Sens városában 

és térségében is) a főváros közelségének köszönhető a népességszám emelkedése (Bourgogne 

régió megyéit tekintve [Cőte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne] Yonne az egyetlen, ahol a 

vándorlási különbözet pozitív. A'90-es évtizedben évente átlagosan 1300 fővel vándoroltak 

többen a térségbe, mint ahányan elhagyták azt.). 

A 28. táblázat Sens városra és térségére vonatkozóan mutatja a népességszám változását. A 

népesség nagyarányú növekedése mellett az is látható, hogy a beköltözők elsősorban nem a 

várost részesítik előnyben, inkább a környező falvakban telepednek le. Ezt a tendenciát a 

Sens-ban készített interjúk is alátámasztják. A megkérdezett társadalmi, gazdasági és 

önkormányzati szereplők 46%-a emelte ki a francia főváros e hatását. 

28. Táblázat; Sens város és térsége népességszám változása 1990 és 1999 között63 

1990 1999 90/99 % 
1. 42756 43926 1170 2,7 
2. 27082 26904 -178 -0,6 
3. 15674 17022 1348 8,6 
4. 97161 103860 6699 6,9 

Forrás: INSEE RP 1999 alapján „Présentation... " 2004. 

A táblázatból jól látható, hogy a térség népességnövekedése jelentősen meghaladja a város 

népességcsökkenését. Ezt elsősorban nem a város és térsége közötti költözési folyamat, 

hanem a térségen kívülről történő beköltözés okozza. Ez jelentős részben az Îl-de-France 

régióból származik (Hilal 2006). 

A sens-i térség folyamatait a székesfehérvári és a tatabányai településegyüttesek 

folyamataival összevetve megállapítható, hogy a magyar várostérségek esetében inkább 

stagnáló, vagy nagyon kismértékben növekvő népességszámról beszélhetünk, melynek oka 

részben a városok, Székesfehérvár és Tatabánya sens-inál nagyobb mértékű 

népességcsökkenése (29. táblázat). 

631. Sens város és térsége. 2. Sens. 3. Térség. 4. Sens-i járás. Az elemzés a várostérség településein a Sens-al 
szomszédos 11 települést érti. A francia közigazgatási rendszerben a járás (arrondissement) a megye 
(département) része. A sens-i járás Yonne megye északi részén található, Île-de-France régióval határos terület. 
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29. Táblázat: A vizsgált városok és térségük népességszám változása 1990 és 1999 
u között 

1990 1999/2001 90/99,01 % 
Sens-i térség együtt 42756 43926 1170 2,7 
Sens 27082 26904 -178 -0,6 
Térsége (11 település) 15674 17022 1348 8,6 
Székesfehérvári térség együtt 138690 140010 1320 0,9 
Székesfehérvár 108958 106346 -2612 -2,4% 
Térségéül 8 település, KSH kistérség) 29732 33664 3932 13% 
Tatabányai térség együtt 90001 89826 -175 -0,2 
Tatabánya 74277 72470 -1807 -2,5 
Térsége (9 település) 15724 17356 1632 10 

Forrás: INSEE, KSH 

Érdekes eredményt mutat a térségek népességnövekményének eredete. Látható, hogy 

Székesfehérvár és Tatabánya esetén jelentős a városokból történő kiköltözés (szemben a sens-

i költözési folyamatokkal), bár Székesfehérvár esetén, a térségen kívülről érkezők száma is 

meghaladja az 1000 főt. A városban és térségében 2005 novemberében készített kérdőíves 

lakossági vizsgálat eredménye szerint64 a városba költözők 14%-a költözött Budapestről (a 

Budapestről költözők aránya a mintában szereplő városkörnyéki települések esetén mindössze 

2,7% volt). A vizsgálat alapján az is megállapítható, hogy Budapestről elsősorban a 18-39, és 

a 60 évesnél idősebb korosztály érkezik, döntően felsőfokú végzettségűek és a magasabb 

jövedelem kategóriába tartozó társadalmi csoportok. 

A kérdőíves felvétel a költözés motivációit is vizsgálta. A városba költözők körében 

legnagyobb elemszám a családi szempontok (65 fő), az új munkahely, szakmai fejlődés, jobb 

kereset (47 fő), a megfelelő lakás/ház (12 fő) és a gyermek tanulási lehetősége miatt (11 fő) 

jellemző. Az ő körükben érdemes a különböző költözési preferenciákat vizsgálni, hiszen a 

többi szempont esetén csupán néhány fő a vonatkozó elemszám. A családi szempontok 

tényező aránya nem igazán különbözik a megyén belülről és a megyén kívülről költözők 

esetében, így van ez a gyermek tanulási lehetősége miatt tényező esetében is. Igazi különbség 

az új munkahely, szakmai fejlődés, jobb kereset tényező esetén és a megfelelő lakás/ház 

szempontja esetén figyelhető meg. Előbbi a más megyéből érkezők körében nagyobb 

jelentőségű (64%), utóbbi pedig elsősorban megyén belül fontos szempont (75%). A 

Budapestről költözők esetében is elsősorban a családi szempontok és az új munkahely, 

64A kérdőíves adatfelvétel a „Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok-Az európai 
versenyképesség térségi társadalmi tényezői" c. NKFP kutatás keretében készült. A székesfehérvári térségi 
minta nagysága 678 fő volt. Konzorciumvezető intézmény: MTA Szociológiai Kutatóintézet, témavezető: Prof. 
Dr. Szirmai Viktória; Konzorciumi tagok: MTA RKK NYUTI KDKCS, Pestterv Pest megyei Terület, 
Település- Környezet Tervező és Tanácsadó Kft, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvári Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A kutatás a magyarországi nagyvárosi térségekben (100 ezer főnél népesebb 
városokban és térségükben) zajlott. Az empirikus adatfelvételt a TÁRKI készítette. 
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szakmai fejlődés és jobb kereset a költözés motivációi (utóbbi szempont elsősorban a 

felsőfokú végzettségűek körében meghatározó). A Fehérvár környéki településekre 

Budapestről költözők esetében a „városi/falusi környezetbe vágyott", valamint a „kedvezőbb 

környezeti adottságok" szempontja a meghatározó. 

Érdekes a továbbiakban megnézni, hogy a beköltözések okai kapcsolatba hozhatók-e a 

költözés idejével. A Székesfehérváron élők esetében a városi környezetbe vágyódás és a 

kedvezőbb környezeti adottságok szempontja a '90-es évek közepétől vált egyre 

erőteljesebbé. Az új munkahely és szakmai fejlődés miatti városba költözés első periódusa a 

'70-es évek közepétől a '90-es évek elejéig tartott, ekkoriban alakultak és virágoztak 

Székesfehérváron a nagyobb vállalatok. A rendszerváltozás utáni gazdasági recesszió idején 

lelassult ez a folyamat és egészen a '90-es évek közepéig stagnált, majd 1996 után ismét 

felgyorsult és 2001 és 2005 között az új munkahelyek és a szakmai fejlődés és karriercélok 

miatt érkezők száma erőteljesen emelkedett, arányuk a vizsgált időszakon belül 31,7%. A 

jobb, olcsóbb megélhetés szempontja is elsősorban a '90-es évek közepétől vált 

meghatározóvá, 2001 után aránya lényegesen csökkent. 

A környékbeli településekre költözés okai teljes mértékben egybecsengenek a „vidéki" 

szuburbanizáció folyamatával (Szirmai et al 2003a). A '90-es évek közepétől, de leginkább a 

2000. év elejétől egyre határozottabban a falusi környezetbe vágyódás, a kedvezőbb 

környezeti adottságok szempontja kerül előtérbe (elsősorban a felsőfokú végzettségű és 

fiatalabb korcsoportokat érintve). Ugyanakkor megjelenik a kiköltözők másik áramlata is, az 

anyagi okokból költözők, az olcsóbb megélhetést keresők csoportja, akik ezeken a 

településeken tudnak ingatlant vásárolni (30,4%). 

Megállapítható tehát, hogy a népesség területi átrendeződése miatt bekövetkező 

népességszám emelkedés a vizsgált városok mindegyike esetén várostérségi hatásként 

értelmezhető, azaz a városok csökkenő népességszámát (legkisebb mértékű népességszám 

csökkenés Sens esetében jellemző), térségeik lakosságszám emelkedése ellensúlyozza (a 

magyarországi vizsgált városok és térségeik esetén lényegesen kisebb mértékű a lakosság 

számának növekedése). 

A francia mintaterületen a beköltöző népesség döntően a francia fővárosból és térségéből 

érkezik, a magyarországi városok térségei esetében azonban a növekmény legnagyobb részt a 

helyi szuburbanizáció folyamatából, és kisebb mértékben a térségeken kívülről származik. 

Az empirikus kutatások szerint a magyarországi városok és térségeik, vagyis 

Székesfehérvár és Tatabánya és térsége esetében is jellemző a Budapestről és a főváros 

szűkebb térségéből érkezők letelepedése. 
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Lényeges különbség van tehát a vizsgált két ország mintaterületei esetében a népességszám 

változás, illetve a várostérségekbe költöző népesség lakóhelyi eredete tekintetében. Az eltérés 

oka, hogy a két fővárosi térség eltérő városfejlődési szakaszban van. Míg Budapest és 

várostérsége esetén a szuburbanizáció az 1990-es évek elején indult el, addig a francia 

főváros esetében hasonló urbanizációs folyamatokról már az 1960-as évektől kezdődően 
i: 

beszélhetünk. 

Korszerkezet 

A társadalomszerkezeti változásokat a korszerkezet szempontjából vizsgálva 

megállapítható, hogy a budapesti városrégió esetén a költözési folyamatokkal összefüggésben 

1990 és 2001 között nagymértékű öregedési folyamat zajlott. 1990-ben Komárom-Esztergom, 

Fejér és Pest megye, valamint Bács-Kiskun megye északi és középső harmada egyértelműen 

fiatalos korszerkezettel jellemezhető (a 0-14 éves korcsoport állandó népességen belüli aránya 

20-25% körüli). 200l-re azonban néhány agglomerációs települést leszámítva jelentősen 

csökkent a városrégió egészét tekintve a vizsgált korosztály aránya. 

Emellett az aktív korosztály (15-59 éves) jelentős mértékű növekedése tapasztalható a 

vizsgált időszakban, amely folyamatban igen jelentős hányadot képvisel a budapesti 

városrégió területe. Ezen belül is elsősorban a Budapesti Agglomeráció települései, majd 
4 

Komárom-Esztergom és Pest megye, valamint a Fejér megye és Pest megye határán 

elhelyezkedő települések, ezt követően pedig a fővárostól 50-70 km-es távolságban található 

közép- és nagyvárosgyűrű, és ezen városok térségei, amelyek bizonyítottan több szállal 

kapcsolódnak Budapesthez. 

A 60 éves és idősebb korosztály területi elhelyezkedésében is lényeges változások 

következtek be 1990 és 2001 között. A korábbi szinte homogénnek tekinthető, azaz a térség 

egészét a 60 éves és idősebb korosztály alacsony arányával jellemezhető területi struktúra 

átalakult, és egy koncentrikus körökkel jellemezhető, gyűrűs struktúra rajzolódik ki a főváros 

körül. Az első gyűrű határai Pest megye határát átlépve, Komárom-Esztergom és Fejér 

megyék Pest megyével határos településeire is jellemzők. 

A második gyűrű (ahol a vizsgált korosztály aránya alacsonyabb) pedig a városrégió perem 

helyzetű közép- és nagyvárosainak vonalában húzódik, elsősorban a városok (Tatabánya, 

Székesfehérvár, Kecskemét, Szolnok, Jászberény) háttértelepüléseit érintve (a városokban 

növekedett az idősebb korosztály állandó népességen belüli aránya), amely véleményünk 

szerint a helyi szuburbanizáció folyamatával magyarázható. 

A franciaországi folyamatokat elemezve megállapítható, hogy a szomszédos járásokhoz 

(Montargis, Auxerre) hasonlóan a sens-i járás népessége körében is jelentősen nőtt az idősebb 
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(55-75 év) korosztály aránya, amely szintén a bevándorlás következménye. Az 1990 és 1999 

között beköltöző nyugdíjasok, illetve nyugdíjhoz közel álló népesség 80%-a az Îl-de-France 

régióból érkezett (60. ábra). 

60. Ábra: A vándorlások hatásai (életkor és nem szerint) 1990 és 1999 között 

Forrás: Hilal 2006, 4.o. 

Sens esetén a beköltöző népesség korösszetétele jelentősen különbözik, a nyugdíjas és az 

ahhoz közeli korosztály mellett a 30-40 év közötti beköltözők aránya is kiemelkedő. 

A Sens-ban készített interjúk is alátámasztják ezt a tendenciát. A megkérdezettek szerint a 

költözés legfontosabb motivációi az olcsóbb ingatlanárak (nagyobb alapterületű, kertes ház, 

vagy családi ház vásárlása), a kellemesebb lakóhelyi környezet és a jobb életkörülmények. Az 

egyik megkérdezett azt is kiemelte, hogy Sens-ot, illetve legfőképpen térségét elsősorban a 

fővárossal való közvetlen vasúti és közúti közlekedés miatt választják a kiköltözők, zömében 

a két autóval rendelkező családok, akik megtartják párizsi munkahelyüket, a mindennapi 

ingázást választják, és kulturális igényeiket is elsősorban a fővárosban elégítik ki. 

A statisztikai elemzők hosszú távú előrejelzéseket is készítettek, a népességszám, a 

korstruktúra változása, az aktív korú népesség számának alakulása tekintetében. Eszerint 

2015-re Sens és térségének népessége több mint 12%-al lesz magasabb az 1999-es értéknél. A 

15-24, illetve a 25-59 éves korosztály aránya kis mértékben (1-2%) csökken, míg a 60 éves, 

vagy annál idősebb korcsoport aránya mintegy 6%-al emelkedik (Migieu 2003, Hilal 2006). 
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Iskolai végzettség 

A magyarországi folyamatok elemzése alapján megállapítható, hogy a felsőfokú 

végzettségűek a budapesti városrégió esetén jól körülhatárolható térségekhez, településekhez 

kötődnek. Elsőként a fővárost és főváros környéki, elsősorban az attól észak-, és nyugat-, 

illetve dél-nyugati irányban elhelyezkedő települések érdemelnek e tekintetben említést (61. 

ábra). 

61. Ábra: A felsőfokú végzettségűek aránya a megfelelő korúak százalékában (2001) 

Pest megye közigazgatási határait átlépve Komárom-Esztergom és Fejér megyék esetében 

is megfigyelhető a főváros hatásaként jelentkező kedvező tendencia, amely szerint a 

fővárostól indulva Törökbálint, Budaörs, Biatorbágy, Etyek, Bicske, Tatabánya tengely 

mentén, valamint Fejér megye esetében Székesfehérvár irányába (igaz még nem összefüggő 

tengelyt alkotva) Érd, Martonvásár, Tordas, Kápolnásnyék, valamint Velence, Gárdony és 

Sukoró települések érdemelnek említést. 

Érd, Martonvásár, Tordas, Kápolnásnyék esetében a földrajzi helyzet miatt egyértelmű a 

főváros hatása, Velence, Gárdony és Sukoró esetén a főváros és Székesfehérvár hatásával 

egyaránt számolnunk kell. Mindhárom település fogadója a Budapestről és Székesfehérvárról 

kiköltöző népességnek, és mindhárom település esetében jellemző a nagyfokú munkaerő 

migráció is (bár Székesfehérvárra többen ingáznak nap, mint nap), az ingázók iskolai 

végzettségét elemezve azonban következtethetünk Budapest hatására. Velence és Gárdony 

esetében a Székesfehérvárra ingázóknak mindössze 8-9%-a felsőfokú végzettségű (Sukoró 
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esetében az arány kedvezőbb: 20%), a Budapestre naponta bejárók esetében pedig 35%-os 

felsőfokú végzettségi arányról beszélhetünk, Velence és Gárdony esetében egyaránt. 

A társadalmi szerkezeti sajátosságokat az iskolai végzettség szerint elemezve Sens város 

esetében az alábbi összefüggések állapíthatók meg. Az 1999-es népszámlálás adatai alapján 

Sens város és térsége népessége meglehetősen alacsonyan kvalifikált. Érdekes eredményt ad a 

népesség iskolai végzettségének változása az 1990-es évtizedben. Két tendencia figyelhető 

meg: egyrészt jelentős mértékben csökkent az iskolai végzettséggel nem rendelkező népesség 

aránya, másrészt a Sens-al szomszédos települések nagy részén nagymértékben megnőtt a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, amely egyes esetekben három-, négy- sőt 

nyolcszoros növekményt is jelent (30. táblázat). 

30. Táblázat: A népesség megoszlása iskolai végzettség szerint (%)65 

Nincs 
képzettsége 

Alap-
fokú 

Szak-
munkás 

Érettségi Főiskola Egyetem 

1999 1999 1999 1999 1999 90-99 1999 90-99 
1. 24 28,6 23 10 7,2 46,3 7,2 91,4 
2. 22,6 29,4 28 9,7 6,3 120,3 4 150 
3. 16 27,6 31,2 10,2 10,2 182,1 4,8 54,2 
4. 19,9 31,2 28,2 9,9 7,4 107,5 3,4 850 
5. 16,9 26,5 31,9 12,1 7,6 37,5 5 85 
6. 18,1 27,1 ' 30,4 11,8 7,2 82,6 5,4 44,5 
7. 17,5 29,6 33,4 10,8 5 125 3,7 400 
8. 19,6 26,3 30,8 12,7 6,4 -18,8 4,2 6,3 
9 24 27,4 31,4 8,1 5,4 475 3,7 100 

10. 15,1 24,6 31,3 13,2 8 325 7,8 37,5 
11. 21,9 29,7 28 10,4 7,1 330 2,9 9,4 
12. 16,5 33,8 28,2 10 8,5 91,7 3 300 

Forrás: INSEE RP 1999. 

A statisztikai adatok alapján egyértelműen kimutatható az összefüggés a bevándorlásból 

eredő népességnövekedés és az iskolai végzettség emelkedése között, amelyet az alábbi ábra 

is jelez (62. ábra). 

65 A táblázatban jelölt települések: 1. Sens, 2. St. Clément, 3. Maillot, 4. Malay-le-Grand, 5. Gron, 6. Paron, 7. St. 
Martin-du-Tertre, 8. Courtois-sur-Yonne, 9. Saint-Denis, 10. Saligny, 11. Véron, 12. Étigny. 
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62. Ábrát A sens-i térségben élő aktív, 30-49 éves korúak végzettség és foglalkoztatás 

kategóriái (a betelepülő társadalmi csoportok vonatkozó értékei külön is szerepelnek) 

Forrás: Hilal 2006, 5.o. 

Lakóterületek, lakóépületek számának változása 

A népességszám emelkedése a lakóterületek, és lakóépületek számának emelkedésével is 

együtt jár. A magyarországi vonatkozó eredmények szerint (63. ábra) a Budapest körüli 

szuburbán területeken megfigyelhető nagymértékű lakásállomány növekedés mellett Bács-
4 

Kiskun, Fejér és Komárom-Esztergom megyék esetén is nagymértékű változások 

regisztrálhatók, nevezetesen a Pest megyével határos és az elsősorban fő közlekedési 

útvonalak mentén elhelyezkedő települések lakásállományának növekedése. 
63. Ábra: A lakásállomány változása 1990 és 2001 között (%) * 

*Országos átlag = 1,03 
Forrás: KSH 

137 



A legnagyobb kiterjedésű, összefüggő településvonuiatot érintő változás a Budapest és 

Székesfehérvár közötti terület, amely térségben a főváros és Székesfehérvár hatása egyaránt 

érzékelhető. Kápolnásnyék és Nadap esetén vélhetően a Budapestről kiköltöző népesség 

dominál, Velence, Gárdony és Sukoró esetében azonban a Székesfehérvárról kiköltöző 

népesség száma is jelentős. 

További fontos megállapítás, hogy a városrégió peremvárosai közül Tatabánya, 

Székesfehérvár és Kecskemét háttértelepülései esetén jellemző a lakásállomány növekedése, 

amely nagyobb részben a helyi szuburbanizációs folyamatokra, kisebb részben pedig a 

beköltözések (részben a fővárosból) hatására utal. 

A franciaországi kutatási terephez kapcsolódó eredményeink is hasonló folyamatokat 

jelölnek. A lakóépületek száma 1990 és 1999 között a Sens-ot is magában foglaló Yonne 

megyében mintegy 9%-al emelkedett. Az ún. második lakások, hétvégi házak, alkalmanként 

használt ingatlanok aránya szintén Yonne megyében a legmeghatározóbb, Bourgogne egész 

területét tekintve. Térségünkben e lakások aránya a Sens-tól nyugatra és délre elhelyezkedő 

településeken a legmagasabb (egyes esetekben: Etigny, Véron eléri a 11-16%-ot). A Sensban 
\ 

készített interjúk is alátámasztják ezt a tendenciát. A megkérdezettek elmondták, hogy a '90-

es évek első felében volt a legerőteljesebb ez a folyamat, az azóta eltelt időszakban 

megnövekedett a fővárosból a sens-i térségbe költöző, állandó lakást vásárlók aránya. A 

megkérdezettek 46%-a kiemelte ezt a folyamatot. 

A költözési folyamatokat a fenti szempontok szerint elemezve megállapítható, hogy 

mindegyik vizsgált kutatási terep esetén jellemző, hogy a fővárosokból és térségükből érkezők 

életkoruk és költözési motivációik alapján alapvetően két társadalmi csoportra különülnek. Az 

első csoportot a 60 év felettiek alkotják, akiket a költözésre nyugdíjas éveik eltöltésének 

nyugodt körülményei motiválnak. Ők nem kívánnak a fővárosoktól nagyon távol költözni, 

társadalmi kapcsolataik, egyes fogyasztási igényeik kielégítése továbbra is a fővároshoz 

kötődik. (Jól mutatja ezt például, hogy a Székesfehérvár térségéből Budapestre színházba 

járók legnagyobb arányban a 60 év feletti korosztályból kerülnek ki.) 

A fővárosból kiköltözők másik csoportját a fiatal, jól képzett, fővárosi munkahelyüket 

megtartó, általában családos réteg alkotja, akik egyrészt szintén nyugodtabb, tisztább 

lakóhelyre vágynak, másrészt a megfelelő lakóingatlant csak a fővárostól távolabb tudják 

megfizetni. 

A fővárosokból a vizsgált városokba és környékükre költözők (beleértve a jól képzett 

munkaerőt is) a városok jövőbeni potenciális munkaerejét jelenthetik. A munkaerő kereslet és 

138 



kínálat nagyobb mértékű egyensúlya, a lakó- és munkahelyi funkciók összekapcsolása 

jelentősen csökkentené a főváros centrumtól való függőséget (mindhárom város esetében 

jelentős a fővárosból érkező, magasan képzett foglalkoztatottak aránya). Jelenleg a 

lakófunkció növekedése nem jár együtt a munkahelyek számának bővülésével, azaz a 

beköltözők jelentős része továbbra is megtartja korábbi munkahelyét, amely a főváros 

centrumtól való függőséget erősíti. A magyar és francia kutatási terepek térségére 

vonatkozóan egyaránt jellemző az egyes társadalmi csoportok (életkor, iskolai végzettség, 

életminőség szerinti) lakóhelyi elkülönülése. A városközpont és térsége közötti hagyományos 

centrum-periféria viszony átalakul. A várostérség, azaz a modell szerinti periféria 

településein is megjelennek a magas társadalmi státusú csoportok. A korábbi területi 

társadalmi egyenlőtlenségek így részben átstrukturálódnak, újratermelődnek. 

4.2.2. A lakossági fogyasztás területi szerkezete 
A társadalmi kapcsolatok feltárásának következő tényezője a lakossági fogyasztás területi 

szerkezetének vizsgálata volt. A folyamat elemzését a városokban készített interjúk tették 

lehetővé, illetve Székesfehérvár és térsége esetében a „ Várostérségek, térbeli társadalmi 

egyenlőtlenségek és konfliktusok - Az európai versenyképesség térségi társadalmi tényezői" c. 

NKFP kutatás empirikus adatbázisa lehetőséget kínált a mélyebb összefüggések feltárására. A 

részfejezetben a vizsgált városokra vonatkozó eredményeinket párhuzamosan elemezzük. 

Az interjúkban megfogalmazott vélemények alapján legnagyobb arányban (25%) a 

székesfehérvári megkérdezettek emelték ki, hogy a város lakossága bizonyos szolgáltatásokat 

(elsősorban felsőoktatás, kulturális szolgáltatások és vásárlás) Budapesten vesznek igénybe. A 

tatabányai megkérdezettek esetén a vonatkozó arány mindössze 7%, míg Sens esetében is 

magasabb, 15%. 

A 31. táblázat a hivatkozott NKFP kutatás adatait alapul véve Székesfehérvár és a Fehérvár 

környéki települések esetén tartalmazza a helyben, vagy máshol (ezen belül Budapesten) 

igénybe vett szolgáltatásokat és azok arányát. 
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3h Táblázat: Szolgáltatások igénybevétele - alapösszefüggések (%) 

Székesfehérvári Fehérvár környéki 

Lakóhe-
lyén 
veszi 

igénybe 

Máshol veszi igénybe66 

Összesen 
(hány% 

veszi 
igénybe) 

Lakóhe-
lyén 
veszi 

igénybe 

Máshol veszi igénybe Összesen 
(hány% 

veszi 
igénybe) 

Lakóhe-
lyén 
veszi 

igénybe 

Összes 
Ezen 
belül 

Bp 

Egészen 
belül 

Bp 

Összesen 
(hány% 

veszi 
igénybe) 

Lakóhe-
lyén 
veszi 

igénybe 
Összes 

Ezen 
belül 
Szf 

Ezen 
belül 

Bp 

Egészen 
belül 

Bp 

Összesen 
(hány% 

veszi 
igénybe) 

Mozi 94,3 5,7 40 2,2 35,5 2,3 97,7 88,3 7,1 6,9 23,8 

Kulturális 
fesztivál 

83,2 16,8 10,8 1,8 55,2 28,7 71,3 72 2,1 1,5 36,6 

Színház 84,5 15,5 51,3 7,8 48,4 0 100 82 11 11 30,5 

Hangverseny 74 26 40 10,2 29 9,3 90,7 74,3 7,6 6,9 29 

Napi 
bevásárlás 

99,2 0,8 33,3 0,2 82,7 75,5 24,5 89 0,3 0,6 81,6 

Heti 
bevásárlás 98,6 1,4 - - 91,6 15,7 84,3 93 0,7 0,6 91,6 

Étterem 87,4 12,6 12 1,5 52,6 17,2 82,7 82 1,4 1,2 45,3 

Szórakozóhely 87,6 12,4 20 2,4 16,3 20,6 79,4 85,2 3,7 2,9 18,9 

Szakorvos 94,3 5,7 20,8 1,1 86,1 1,7 98,3 - 3,5 2,3 95,6 

Kórház 93,6 6,4 19,2 1,2 81,5 0 100 92,6 1,8 1,8 90,6 

Képzések, 
tanfolyamok 73% 27 64,3 17,5 30,9 3,4 96,6 87,7 7 6,7 32,8 

Felsőoktatás 55 45 54,5 24,5 9,8 0 100 57,8 10,5 10,5 10,6 

Banki 
ügyintézés 

96 4 6,2 0,2 80,9 12 88 80 - - 69,4 

Forrás: NKFP kérdőívek adatai 

A fenti szolgáltatások közül látható, hogy a székesfehérvári megkérdezettek helyben a napi 

(99,2%) és heti bevásárlást (98,6%), az egészségügyi szolgáltatásokat (szakorvos 94,3%; 

kórház 93,6%), a mozit (94,3%), valamint a banki ügyintézést (96%) veszik legnagyobb 

mértékben igénybe. 

Emellett viszonylag magas arányt képvisel az étterem (87,4%), szórakozóhely (87,6%), a 

színház (84,5%) és a kulturális fesztivál (83,2%) helyi használata/igénybe vétele is. A vizsgált 

szolgáltatások közül a megkérdezettek legalacsonyabb arányban hangversenyre járnak 

helyben, illetve a képzéseket, tanfolyamokat, valamint a felsőoktatás intézményeit veszik 

legalacsonyabb arányban igénybe. 

Ha megvizsgáljuk, hogy a máshol igénybe vett szolgáltatásokon belül Budapest milyen 

arányt képvisel, meglehetősen magas értékeket kapunk. Az oktatási és kulturális 

szolgáltatások esetében a legmagasabbak az arányok. 

66Magyarázat: a „Máshol veszi igénybe" kategórián belül megkülönböztetjük, hogy a válaszadók összesen hány 
százaléka veszi igénybe máshol a szolgáltatást, ezen belül hány százalék Budapest aránya, valamint az összes 
adott szolgáltatást igénybe vevőn belül hány százalék Budapest aránya. 
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A fentieken túl nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az egyes szolgáltatásokat 

máshol igénybe vevők esetén meghatározó a főváros szerepe (pl. az egészségügyi 

szolgáltatások esetén 20%, szórakozóhelyek esetén 20%, az éttermek esetén 12%). 

Az eddigiekben a főváros szerepét a szolgáltatásokat egyébként is máshol igénybe vevők 

szemszögéből vizsgáltuk. Érdemes a továbbiakban az adott szolgáltatást igénybe vevő összes 

válaszadón belül megnézni a főváros súlyát. Látható, hogy legmagasabb arányt a felsőoktatás 

képvisel, vagyis a felsőoktatási intézménybe járó megkérdezettek 24,5%-a Budapestre jár. 

Hasonlóan magas arány tapasztalható a képzések és tanfolyamok esetében is (17,5%), 

amelynek oka a helyi, valamint a felsőoktatási képzési kínálati struktúrában keresendő. 

Szintén említésre méltó a hangversenyre (10,2%) és színházba járók (7,8%) fővárosi 

orientációja. 

A Székesfehérváron készített interjúk is alátámasztják a lakossági véleményeket, illetve 

azok további szempontokkal egészülnek ki. Az első ezek közül (és ezt egyedül a fehérvári 

megkérdezettek hangsúlyozták), hogy egyes szolgáltatásokért (színház, fesztiválok, 

sportesemények) Budapestről is szép számmal érkeznek a városba látogatók. A megkérdezett 

elmondta, hogy a szolgáltatások minőségének javítására kell a továbbiakban törekedni, és ami 

nem érhető el a városban, természetes, hogy a városlakók másutt veszik igénybe. 

A kérdőívek eredményeit elemezve látható, hogy a Fehérvár környéki településeken élő 

válaszadók esetében is hasonló orientáció, illetve koncentráció figyelhető meg, figyelembe 

véve, hogy itt elsősorban Székesfehérvár kínálja és elégíti ki a válaszadók igényeit. A kis 

településeken igénybe vett szolgáltatások közül a napi bevásárlás mértéke a legnagyobb 

(75,5%), majd a szórakozóhely (20,6%), étterem (17,2%), heti bevásárlás (15,7%), és a banki 

ügyintézés (12%) következnek a sorban, utóbbiak már csak 10% körüli értékekkel. 

Székesfehérvár szerepe vitathatatlan, Budapest hatása elsősorban a kulturális szolgáltatások 

(mozi, színház, hangverseny), valamint az oktatás (képzések, tanfolyamok, felsőoktatás) 

tekintetében érdemel említést. 

A tatabányai és sens-i interjúk is hasonló eredményeket mutatnak, vagyis a 

megkérdezettek elsősorban a kulturális szolgáltatásokért mennek a fővárosba, illetve a 

felsőoktatási intézményeket veszik ott igénybe. Ki kell azonban emelnünk, hogy a három 

város kínálata különböző. Színházi előadások mindhárom városban vannak, saját színházzal 

és társulattal azonban Sens és Székesfehérvár rendelkezik, Tatabányán fővárosi társulatok 

lépnek fel. Felsőoktatási intézmény a két magyar városban található, de esetükben is 

nagymértékű a fiatalok elvándorlása, amely részben az oktatási intézmények korlátozott 

képzési kínálatával magyarázható. A sens-i interjúalanyok kiemelték, hogy a francia 



fővárosban a tehetősebbek gyermekei tanulnak elsősorban, a kevésbé jómódúak Dijon 

felsőoktatási intézményeibe küldik gyermekeiket, a magyarországi megkérdezettek szerint ez 

Magyarországon kevésbé jellemző. 

Érdekes a továbbiakban megnéznünk, hogy a vizsgált szolgáltatásokat kik veszik igénybe. 

(Ez esetben csak azokat elemezzük, amelyek az összes igénybe vevőn belül magas arányt 

képviselnek. Ilyenek a színház, hangverseny, képzések és tanfolyamok). 

A székesfehérvári színházba járók körében a 40-59 éves korosztály részesíti legnagyobb 

mértékben (89%) előnyben a fehérvári színházat, tehát ők a legkevésbé mobilak e tekintetben. 

A 18-39 és a 60 éves és idősebb korosztály 80%-a választja a helyi színházat. A fennmaradó 

20-20%-on belül a fővárosi színházak keresettsége 63 (18-39 éves), illetve 50%. 

A községek válaszadói esetében mindhárom korosztály esetében magas a Fehérváron 

színházba járók aránya. A városi válaszadókhoz hasonlóan legmagasabb a 40-59 éves 

korosztály esetében (88,8%), őket a 18-39 éves korcsoport követi (84%), legalacsonyabb 

arány pedig a 60 éves és idősebb korosztály esetében jellemző (55,5%). Érdekes, hogy a 

községben élők esetében a legidősebb korosztály a legmobilabb (feltételezésünk szerint ők 

részben a fővárosból kiköltöző társadalmi csoportok közé sorolhatók), körükben több mint 

20% a Budapestre színházba járók aránya. A 18-39 évesek körében ez az érték 11%, a 40-59 

évesek körében pedig 7,5%. 

Az iskolai végzettséget tekintve a fehérvári válaszadók körében a középfokú végzettségűek 

kötődnek legnagyobb mértékben (91,2%) a fehérvári színházhoz, és a felsőfokú 

végzettségűek a legmobilabbak, esetükben a színházba járók 20%-a máshol veszi igénybe ezt 

a szolgáltatást, és a máshová járók 67%-a Budapestre jár. Az összes színházba járó körében a 

Budapestre járók aránya 13%. A községben élők esetében is hasonló arányok figyelhetők 

meg. A képzettebbek inkább eljárnak máshova színházba, körükben a fővárosba járók aránya 

is lényegesen magasabb. A fehérváriak körében az egyes jövedelemkategóriák esetén nincs 

szignifikáns eltérés. 

A hangverseny és koncert esetén a 18-39, és a 40-59 éves korosztály közel azonos 

arányban (74%-76%) Székesfehérváron veszi igénybe ezt a szolgáltatást. A más településekre 

járók magas aránya Budapestet választja, a 40-59 évesek körében 56% az ezen belül 

Budapestre járók aránya. A 18-39 éves korosztály esetén pedig 30%. Ha az összes 

hangversenyre járó esetén vizsgáljuk meg a vonatkozó arányokat, akkor a 40-59 évesek esetén 

kapunk a legmagasabb értéket: 13,6%, a 18-39 éveseknél 7,7%, a 60 éves és idősebb 

korosztálynál 6,6%. A községben élők esetén Székesfehérvár dominanciája figyelhető meg, és 

leginkább a középkorúak körében. 
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Az iskolai végzettség vonatkozásában megállapítható, hogy az iskolázottabbak inkább 

kimozdulnak. Míg az alapfokú végzettségűek 92%-a Fehérváron jár hangversenyre, a 

középfokú végzettségűek esetén az arány már csak 73%, a felsőfokú végzettségűek körében 

pedig 68,4%. A középfokú végzettségű eljárók 50%-a Budapestet választja (az összes 

hangversenyre járó arányában pedig 13,3%), a felsőfokúak esetében az arány 37,5% (11,8%). 

A képzéseket és tanfolyamokat a vizsgált korcsoportok közel azonos súllyal veszik igénybe 

lakóhelyükön (75-69-75%) [fehérvári megkérdezettek], A 18-39 éves korosztály esetében 

jellemző a magasabb mobilitás. Az eljárók (a képzéseket nem a lakóhelyükön igénybe vevők) 

76%-a Budapestet választja a 18-39 évesek körében, a 40-59 éves korosztály esetében is 

magas, 50%-os arányról beszélhetünk. Az összes képzésre járón belül a fővárosba járók 

aránya 18,6 és 15,6%. 

A községben élők esetén itt is egyértelmű Székesfehérvár túlsúlya 85-87%-os aránnyal az 

első két korcsoport esetén. Esetükben 6, illetve 8,3% a Budapestre képzésre járók aránya. Az 

iskolai végzettség alapján szintén elmondható, hogy a magasabb végzettségűek mobilabbak. 

143 



32. Táblázat A szolgáltatások igénybevétele a helyben dolgozó és eljáró foglalkoztatottak körében (%)6' 

Helybem do lgozó 
s z é k e s f e h é r v á r i 

E l j á r ó s z é k e s f e h é r v á r i 
H e l y b e n do lgozó F e h é r v á r 

k ö r n y é k i 
E l j á r ó F e h é r v á r k ö r n y é k i 

Lakó-
helyén 
veszi 

igénybe 

Máshol 
veszi igénybe Összesen 

(hány 
% veszi 
igénybe) 

Lakó-
helyén 
veszi 

igénybe 

Máshol veszi 
igénybe Összesen 

(hány % 
veszi 

igénybe) 

Lakó-
helyén 
veszi 

igénybe 

Máshol veszi 
igénybe Összesen 

(hány % 
veszi 

igénybe) 

Lakó-
helyén 
veszi 

igénybe 

Máshol veszi 
igénybe Összesen 

(hány % 
veszi 

igénybe) 

Lakó-
helyén 
veszi 

igénybe I 
Ezen 
belül 

Bp 

Összesen 
(hány 

% veszi 
igénybe) 

Lakó-
helyén 
veszi 

igénybe I 
Ezen 
belül 

Bp 

Összesen 
(hány % 

veszi 
igénybe) 

Lakó-
helyén 
veszi 

igénybe I 
Ezen 
belül 
Szf 

Összesen 
(hány % 

veszi 
igénybe) 

Lakó-
helyén 
veszi 

igénybe I 
Ezen 
belül 
Szf 

Összesen 
(hány % 

veszi 
igénybe) 

Mozi 95 5 47 92 8 46 0 100 - 33 4 96 46 

Kulturál is 
Fesztivál 

82 18 - 65 80 20 - 71 11 89 - 50 21 79 50 

Színház 83 17 50 60 81 19 100 57 0 100 100 33 0 100 
91 (4 
Bp) 

41 

Hangverseny 71 29 35 37 54 46 33 46 12 88 - 44 6 94 87 30 

Napi bevásárlás 100 0 0 85 100 0 0 75 87 13 - 89 58 42 86 

Heti bevásárlás 98 2 94 100 0 0 82 12 88 - 94 8 92 89 

Étterein 89 11 68 79 21 - 68 10 90 - 56 14 86 87 67 

Szórakozóhely 85 15 - 21 100 0 0 18 33 67 - 33 6 94 30 

Háziorvos 95 5 91 88 12 - 86 75 25 - 89 76 24 98 

Szakorvos 92 8 27 87 88 12 86 6 94 - 94 0 100 98 98 

Kórház 93 7 23 81 91 9 - 79 0 100 100 89 0 100 94 96 

Képzések, 
tanfolyamok 

73 27 60 37 59 41 71 61 10 90 89 56 0 100 87 53 

Általános iskola 100 0 0 27 100 0 0 21 92 8 - 17 57 43 100 25 

Középiskola 95 5 17 100 0 0 7 0 100 100 22 0 100 100 21 

Felsőoktatás 54 46 36 11 33 67 - 11 0 100 - 10 0 100 - 18 

Banki 
ügyintézés 

95 5 - 88 100 0 0 86 21 79 - 78 4 96 - 91 

Forrás: NKFP kérdőívek adatai 

67 A táblázatban a következő arányok szerepelnek: az adott szolgáltatást lakóhelyén igénybe vevők aránya, a szolgáltatást máshol igénybe vevők aránya, ezen belül Budapest, 
a környéki települések esetén pedig Székesfehérvár kapcsolódó értékei, valamint az adott szolgáltatást összesen igénybe vevők aránya. 
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A továbbiakban megnézzük, hogy a helyben dolgozó és eljáró válaszadók esetében van-e 

különbség abban, hogy az egyes szolgáltatásokat hol veszik igénybe? Az a tényező tehát, hogy 

valaki eljár a lakóhelyéről dolgozni, jelenti-e egyben azt, hogy a szolgáltatások jelentős részét 

is máshol veszi igénybe (32. táblázat)? 

A székesfehérvári válaszadókat elemezve látható, hogy szignifikáns eltérés figyelhető meg 

több szolgáltatás esetében. A kulturális szolgáltatások közül a hangversenyt kell kiemelnünk, 

az eljárók 46,2%-a veszi igénybe máshol a szolgáltatást, a helyben dolgozók közül ez az 

arány 28,7%. A helyben dolgozó és eljáró székesfehérváriak esetében, akik nem Fehérváron 

járnak hangversenyre egyaránt magas, 30% körüli a Budapestre hangversenyre járók aránya. 

Az étterem esetén szintén az eljárók esetében magasabb azok aránya, akik máshol veszik 

igénybe a szolgáltatást. Esetükben ez az arány 21,1%, míg a helyben dolgozók esetében 

10,9%. A szórakozóhelyek esetében az összefüggés éppen fordított. Az eljáró 

székesfehérváriak 100%-a lakóhelyén veszi igénybe a szórakozóhelyeket. 

Az egészségügyi szolgáltatások (háziorvos, szakorvos, kórház) közül a háziorvos és 

szakorvos igénybevétele érdemel említést. Míg a helyben dolgozó fehérváriak esetében 

mindössze 5% a háziorvost máshol (nem a lakóhelyén) igénybe vevők aránya, addig az eljáró 

székesfehérváriak esetében ez az arány 12,5%. A kórházak igénybevétele kapcsán is hasonló 

összefüggés figyelhető meg, a vonatkozó arányok: helyben dolgozó 7,4%; eljáró 9%. 

A vizsgált tényezők között a képzések, tanfolyamok igénybevétele mutat még markáns 

eltérést, vagyis a helyben dolgozó székesfehérváriak esetében 27,5% azok aránya, akik 

máshol veszik igénybe a szolgáltatást (közülük 60% Budapesten), az eljáró székesfehérváriak 

esetében pedig 41,4% az arány (közülük 71,4% az, aki Budapesten veszi igénybe a 

szolgáltatást). 

Megállapítható tehát, hogy a munkahelyi migráció, a városból való „napi elvándorlás" 

egyértelműen együtt jár azzal, hogy bizonyos szolgáltatásokat is máshol (vélhetően a 

munkahely településén) vesznek igénybe az érintettek, ide tartozik néhány kulturális és 

egészségügyi szolgáltatás. 

A Székesfehérvár környéki településen élők esetében vizsgálva a fenti folyamatokat 

érdekes összefüggéseket találunk. A kulturális szolgáltatások esetében nem találunk markáns 

különbséget, hiszen ezek a szolgáltatások nagyrészt a városokhoz köthetők, azaz ezekért a 

szolgáltatásokért mindenkinek utaznia kell. Vélhetően ez is az oka annak", hogy a kis 

településeken élő válaszadók sokkal kisebb mértékben veszik igénybe ezeket a 

szolgáltatásokat, mint a városban élők (32. táblázat). Igaz továbbá az is, hogy a helyben 

dolgozók és az eljárók egyaránt döntően Székesfehérváron veszik igénybe ezeket a 
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szolgáltatásokat, amely egyértelműen utal Székesfehérvár térszervező funkcióira. A 

tatabányai és sens-i interjúkban is hasonló folyamatokról számoltak be a megkérdezettek. 

A fentiekben láttuk, hogy a Székesfehérváron élők esetében a munkahely, illetve az 

ingázás nem befolyásolja a napi és a heti vásárlási szokásokat. A környékbeli településeken 

élők esetében azonban lényeges különbség van a napi bevásárlás tekintetében. A helyben 

dolgozók 12,5%-a végzi a napi bevásárlást lakóhelyén kívül, az eljárók körében ez az arány 

41,7% (közülük mindenki Székesfehérváron vásárol). 

A szolgáltatások közül a szórakozóhelyek és a képzések, tanfolyamok esetében 

beszélhetünk lényeges különbségről a helyben dolgozók és az eljárók között. A 

szórakozóhelyeket a helyben dolgozók 66,7%-ban, míg az eljárók 94,2%-ban veszik máshol 

igénybe (döntően ez esetben is Székesfehérváron). A képzések, tanfolyamok esetén az arány 

90, illetve 100%. 

Az általános és középiskola esetén nincs szignifikáns eltérés az ingázók és a helyben 

dolgozók között, ezeket a közoktatási intézményeket a válaszadók többsége a lakóhelyén 

veszi igénybe (Fehérváriak, Fehérvár környékiek egyaránt). 

A felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban a székesfehérvári válaszadók esetében 

lényeges eltérés van a helyben dolgozók és az eljárók között. A helyben dolgozók 46, míg az 

eljáró székesfehérváriak 66%-a jár más településen felsőoktatási intézménybe. Természetesen 

ez több tényező függvénye is lehet. Vélhetően a város képzési kínálata sem jelent mindenki 

számára lehetőséget, tény azonban, hogy a mért 20%-os eltérés miatt valószínűsíthető, hogy a 

felsőoktatási intézmény választás összefügg a munkába járás körülményeivel. 

Utolsó tényezőként a banki ügyintézés esetén a környékbeli településeken élő válaszadók 

esetében figyelhető meg szignifikáns eltérés. A helyben dolgozó Fehérvár környékiek 78,6, 

míg az eljárók 96%-a veszi igénybe máshol a szolgáltatást (döntően, 80-90%-ban 

Székesfehérváron). 

Megállapítható tehát, hogy a költözési folyamatokkal szoros összefüggésben átalakul a 

lakossági fogyasztás területi szerkezete is. Ez azért is lényeges szempont, mert a városokból 

eljárók csoportját jelentő fiatal kvalifikált munkaerő fogyasztási igénye a helyi szolgáltatások 

színvonalát kevésbé alakítja. Ez hosszabb távon a különböző szolgáltató funkciók (pl. : magas 

szintű üzleti szolgáltatások) fejlesztésének és városokba telepítésének gátja lehet. 

Székesfehérvár, Tatabánya és Sens városok maguk is jelentős fogyasztói kört vonzanak 

elsősorban saját térségükből. Ez a vizsgált városok helyi, központi, szolgáltatási funkcióira 

utal. Székesfehérvár térsége esetében kimutattuk, hogy a helyben dolgozók és eljárók esetében 

a városi szolgáltatások igénybevétele között néhány szolgáltatás típust leszámítva (napi 
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bevásárlás, szórakozóhely, általános iskola, banki ügyintézés) nincs igazán figyelemre méltó 

különbség, mindkét csoport esetében magas a szolgáltatásokat Székesfehérváron igénybe 

vevők aránya. 

Az elemzéseinkből az is kiderült (mindhárom városra vonatkozóan), hogy a munkaerő 

vándorlási folyamatoktól függetlenül is megfigyelhető néhány szolgáltatás esetén (oktatás-

tanfolyamtok, felsőoktatás; kulturális szolgáltatások) a lakossági fogyasztás fővárosi 

orientációja, amely egyfelől akadályozhatja a helyi kínálat bővítését. Sokkal lényegesebb 

azonban, hogy egyfajta várostérségi funkciómegosztást is jelöl. Egyre inkább elkülöníthetők a 

főváros centrumhoz kapcsolódó szolgáltatás típusok (oktatási és kulturális funkciók, vagy a 

magasabb szintű üzleti szolgáltatások), és meghatározhatók azok a helyben igénybe vett, a 

térség lakosságát is kiszolgáló szolgáltatások, melyek további fejlesztése (kereskedelmi és 

banki szolgáltatások, étterem, szórakozás, egészségügyi szolgáltatások) a vizsgált városok 

centrum szerepeit erősítik. 

4.2.3. Városok és lakóik: integráció, elégedettség, részvétel 
A szolgáltatások igénybe vétele mellett azt is érdekes megvizsgálni, hogy a helyben lakók 

és eljárók esetében van-e különbség a település fejlődését, illetve a megkérdezettek 

lakókörnyezetét érintő megítélésben, továbbá abban, hogy részt vesznek-e valamilyen 

formában a településen található szervezetek munkájában. Hiszen egy adott településen élő 

lakosság attitűdjei lényegesen meghatározzák a település fejlesztési sajátosságait, fejlesztési 

irányait. Empirikus eredményeink a városokban készített interjúkra, és az előző fejezetben 

hivatkozott NKFP kutatás kérdőíves adatbázisára támaszkodnak (utóbbi Székesfehérvárra 

vonatkozóan tartalmaz adatokat). 

Arra a kérdésre, hogy tagként részi vesz-e önkéntes szervezetek munkájában a helyben 

dolgozók és eljárók esetében is meglehetősen alacsony volt az arány, ugyanakkor 

megállapítható, hogy míg eljárók esetében 1,2%-os, addig a helyben dolgozók esetében 

mintegy háromszoros érték (4,3%) jellemző. 

A szervezetek pénzzel történő támogatása szintén a helyben dolgozók esetében kap 

nagyobb hangsúlyt (2,6%-1,2%). Ugyanez mondható el a település szervezeteiben végzett 

önkéntes munkáról is, nagyon alacsony részvételi arányok mellett a helyben dolgozók 

esetében mintegy két és félszeres többség figyelhető meg. Érdekes ugyanakkor, hogy a 

lakóhely érdekében tevékenykedő civil szervezetek ismertsége az eljárók körében magasabb 

arányú (33,3%), a helyben dolgozók esetében 21,3%. 
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Az önkormányzati döntésekről is különböző módon vélekednek az eljáró és a helyben 

dolgozó megkérdezettek. A lakosság, a politikai vezetők és a külföldi befektetők igényeinek 

önkormányzati döntésekben történő érvényesítéséről azonos a helyben dolgozók és az eljárók 

véleménye. 

A többi vizsgált tényező (személyes igények, kisvállalkozók, jelentősebb vállalkozók, az 

értelmiség és a civil szervezetek igényei) megítélésében jelentős különbségeket találunk. Az 

eljárók véleményében jobb megítélés alá esnek az önkormányzat döntései. 

33. Táblázat Ezen a településen mennyire elégedett vagy elégedetlen Ön a -al? 
Helyben dolgozók Eljárók 

Utak, járdák állapotával Nincs különbség (inkább nem) Nincs különbség (inkább nem) 

Épített környezettel, házak állapotával X (egyértelműen elégedettebb) 

Leromlott városrészek felújításával X (nagyon kicsit elégedettebbek) 

Közterületek tisztaságával X (egyértelműen elégedettebb) 

Levegő tisztaságával X (egyértelműen elégedettebb) 

Oktatási intézményekkel X (egyértelműen elégedettebb) 

Egészségügyi ellátással X (egyértelműen elégedettebb) 

A helyi szociális ellátórendszerrel Nincs különbség Nincs különbség 

Munkalehetőségekkel X (egyértelműen elégedettebb) 

Önkormányzati lakásépítéssel X (egyértelműen elégedettebb) 

Sportolási lehetőségekkel X (egyértelműen elégedettebb) 

Aktív pihenést nyújtó lehetőségekkel X (nagyon kicsit elégedettebbek) 

Kulturális lehetőségekkel X (nagyon kicsit elégedettebbek) 

Szórakozási lehetőségekkel X (egyértelműen elégedettebb) 

Természeti, táji környezet állapotával X (egyértelműen elégedettebb) 

Zöld területek bővítésével X (egyértelműen elégedettebb) 

Csenddel lakóhelyén X (egyértelműen elégedettebb) 

Közbiztonsággal lakóhelyén X (egyértelműen elégedettebb) 

Közvetlen lakókörnyezetével X (nagyon kicsit elégedettebbek) 

Forrás: NKFP kérdőívek adatai 

Nagyon érdekes összefüggéseket mutat a helyben dolgozók és eljárók esetében a települési 

természeti és épített környezettel és a különböző szolgáltatásokkal való elégedettség. Két 

tényező (1. utak, járdák állapota, 2. helyi szociális ellátórendszer) esetében nincs igazán 

különbség a helyben dolgozók és az eljárók véleménye között (33. táblázat). 

A többi tényezőt elemezve pedig két tényezőcsoport rajzolódik ki. A lakókörnyezet, épített 

és természeti környezet állapotával, a köztisztasággal, csenddel és a zöldterületek állapotával 

egyértelműen az eljárók elégedettebbek. Ennek oka egyrészt, hogy ők a város legmagasabb 

életminőséget biztosító lakóterületein (elsősorban villanegyedekben és magas státusú családi 

házas övezetekben) élnek, másrészt ahogy a különböző szolgáltatások igénybevétele is 

mutatta, érintettségük is kisebb mértékű. Egészen máshogy lakják és használják lakóhelyüket. 
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A különböző intézmények által nyújtott szolgáltatásokat, oktatási intézményeket, sportolási 

és szórakozási lehetőségeket elemezve látható, hogy a helyben dolgozók elégedettsége a 

meghatározóbb. Emellett egyértelmű a munkalehetőségek megítélése közötti különbség, és 

kiemelendő az önkormányzati lakásépítés helyben dolgozók általi jobb megítélése is, amely 

szintén a magasabb fokú érintettséggel, és az esetleges rászorultsággal magyarázható. 

34. Táblázat: A település további fejlődése szempontjából mennyire fontosak az 
alábbi tényezők? 

Helyben dolgozók Eljárók 

Multinacionális cégek megtelepedése X (egyértelműen fontosabb) 

Helyi KKV-k támogatása NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

Idegenforgalom fejlesztése X (kicsit fontosabb) 

Sportolási lehetőségek fejlesztése NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

Alap, középfokú okt. intézmények 
fejlesztése 

X (kicsit fontosabb) 

Felsőfokú oktatási intézmények 
fejlesztése 

X (egyértelműen fontosabb) 

K+F intézmények fejlesztése X (egyértelműen fontosabb) 

Kulturális rendezvények NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

A vezetés rátermettsége NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

Településsel kapcsolatos információk 
biztosítása 

X (egyértelműen fontosabb) 

Lakosok bevonása a döntések 
meghozatalába 

NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

Politikai stabilitás X (egyértelműen fontosabb) 

Helyi civil szervezetek fejlődése NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

Önkormányzati lakásépítés X (egyértelműen fontosabb) 

Egészségügyi ellátás minősége NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

Közbiztonság X (kicsit fontosabb) 

Környezet- és természetvédelem, 
hulladékkezelés 

NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

A lakosság életkörülményeinek 
javítása 

NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

Az, hogy az emberek szeressenek itt 
élni 

NK (egyaránt fontosnak tartják) NK (egyaránt fontosnak tartják) 

Forrás: NKFP kérdőívek adatai 

A település jövőbeni fejlődése szempontjait (gazdasági tényezők, intézmények fejlesztése, 

helyi politika, társadalmi tényezők és az életminőség elemei) is eltérően értékelték a vizsgált 

lakossági csoportok (34. táblázat). A vizsgált tényezők több mint fele esetében nincs igazán 

különbség a helyben dolgozók és az eljárók véleménye között, és az ide sorolható tényezők is 

nagyon sokrétűek, az egészségügy, kultúra., sportolási lehetőségek, környezet- és 

természetvédelem, a helyi KKV-k támogatása, illetve a lakosságot közvetlenül érintő 
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tényezőcsoportokra (lakosság bevonása, életkörülményeinek javítása, valamint a település 

szeretete, vagyis, hogy az emberek szeressenek az adott településen lakni) is kiterjednek. 

Amit a helyben dolgozók sokkal lényegesebb szempontnak vélnek a település további 

fejlődése szempontjából: multinacionális cégek megtelepedése, felsőfokú oktatási 

intézmények fejlesztése, K+F intézmények fejlesztése, politikai stabilitás, önkormányzati 

lakásépítés. 

A multinacionális cégek megtelepedése kapcsán tapasztalható nagymértékű (közel 

kétszeres) eltérés a városban élők és dolgozók véleményét tükrözi. Ha megnézzük, hogy a 

környező települések esetén mekkora a vizsgált tényezőt nagyon fontosnak tartók aránya, 

látható, hogy töredéke a városban élőkének. A falvak esetében szintén az eljárók-döntő 

többségben a Székesfehérvárra járók-szempontjából fontos a multi cégek jövőbeni 

megtelepedése. 

Egyetlen tényező volt, amelynek fejlesztését egyértelműen az eljárók tartják fontosabbnak 

a jövőben, ez pedig a településekkel kapcsolatos információk biztosítása. 

A munkahelyféltés okai is eltérőek a helyben dolgozók és eljárók körében. A 

megkérdezettek, mindkét csoport esetében a cég megszűnésétől tartanak, néhány % csupán az 

eltérés a helyben dolgozók és az eljárók esetében. A családi körülmények is közel azonos 

súllyal játszanak szerepet a két vizsgált csoport esetében. A tanulmányok végzése és a bejárás 

ténye az eljárók esetében jelentheti az esetleges munkahely megszűnést. 

További érdekes szempont a helyben dolgozók és eljárók esetében néhány lakóhelyi 

probléma értékelése. A hajléktalanságot, a gazdagok és szegények lakóhelyi elkülönülését és 

egymás mellett élését egyaránt a helyben dolgozók tartják súlyosabb problémának. Az 

illegális hulladéklerakás és a szelektív hulladékgyűjtés hiánya pedig az eljárók szerint okoz 

problémákat a településeken. 

Mindhárom város esetében jellemző továbbá a lakosság nagyobb mértékű elégedettségét és 

részvételét megcélzó városfejlesztési politika. Az utóbbi közel két évtized ehhez kapcsolódó 

egyik legfontosabb eredménye a városfejlesztési irányok nagymértékű változása. 

Magyarországon (Tatabánya és Székesfehérvár esetében) a rendszerváltozást követő évek 

fejlesztéspolitikai, várospolitikai célkitűzései jól meghatározható szakaszokra bonthatók. A 

kezdeti, alapvetően válságkezelésre, munkahelyteremtésre szorítkozó, gazdaság centrikus 

városfejlesztés igényét egyre inkább az ún. minőségi elemeket tartalmazó városfejlesztési 

célkitűzések és stratégiák váltották fel (pl.: egészségügy, közbiztonság, közoktatás fejlesztés, 

környezeti problémák csökkentése, szociális problémák kezelése, jobb lakáspolitika) [Baráth 

2005a], amelynek eredményét a tatabányai közvéleménykutatási adatok is igazolják. A 
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társadalmi közérzet 1992 és 2004 közötti alakulása alapján megállapítható, hogy a városlakók 

egyre elégedettebbek városuk fejlődésével. 2001-től kezdődően állandósult az optimizmus a 

városban (64. ábra). 

64. Ábra: A társadalmi közérzet alakulása Tatabányán 1992-2004 

A lakosság városfejlesztéssel való elégedettségét tükrözi, hogy az épített környezet és a 

városkép alakításával a megkérdezettek 78%-a elégedett és a sikeres területek között 

említhető a lakásépítés újraindítása (73%), valamint a köz- és játszóterek felújítása és építése 

(66-61%). E vonatkozásban gyenge pontként az utak és járdák építése jelenik meg a lakosság 

véleményében (Marelyn Kiss-Dénes 2004). 

Intenzív, elsősorban minőségi elemeket tartalmazó városfejlesztési célkitűzéseket 

fogalmazott meg Székesfehérvár 2002-ben készült településfejlesztési koncepciója is. A 

stratégiai célokat, stratégiai programokat tekintve látható, hogy Tatabányához hasonlóan 

ebben az időszakban itt is megjelennek a társadalmi közérzet javítását célzó fejlesztési 

elképzelések. Ide sorolhatók a környezetvédelem és környezetfejlesztés, valamint a városi élet 

minőségének javítása keretében megvalósítandó stratégiai programok. 

A Sens-ban készített interjúk is kiemelik a város pontos stratégiai célkitűzések, programok 

mentén történő fejlesztését és fejlődését (.Baráth 2005b). Mindezekhez közvetett és közvetlen 

módon is hozzájárul a fővárosokkal kialakult társadalmi és gazdasági kapcsolatok rendszere, 

azok hatásai és következményei. Ide sorolhatók egyrészt a lakóterületek és lakóépületek 

számának változásából, valamint a térségi kapcsolatrendszerek és hálózatok kialakulásából 

adódó hatások. Másrészt a pénzügyi eszközök növekedéséből, a gazdasági fejlődés által 

támasztott fejlesztési igényekből, a fejlesztési irányok és a térségi szerepek változásából eredő 

következmények. 
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5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A dolgozat céljának megfelelően empirikus kutatásaink két különböző társadalmi és 

gazdasági környezetben lévő nagyváros központ (Budapest, Párizs) és környéke közötti - a 

központ által közvetített hatások által meghatározott - kapcsolatrendszereket vizsgálták. 

Kutatásunk legfontosabb, a felvetett hipotézisekre választ adó eredményei a következők 
szerint foglalhatók össze: 

1. Eredményeink a vizsgált gazdasági és társadalmi tényezők esetében több tekintetben 

igazolták a magyarországi és franciaországi folyamatok különbözőségét. 

A gazdasági tényezők esetében az első lényeges különbség a Székesfehérváron, 

Tatabányán és Sens-ban letelepült külföldi érdekeltségű vállalatok helyi gazdasági 

integrációjában van. Kutatásunk szerint Székesfehérvár és Tatabánya esetében nagyobb 

mértékű a városi gazdasághoz való kötődés, amely a vállalatok termelő üzemeken kívüli 

központjainak (pl: pénzügyi központ) Székesfehérváron és Tatabányán történő 

letelepítésében és a vállalatok fogyasztásának területi szerkezetében is megnyilvánul. 

Figyelembe véve, hogy Sens városában már az 1970-es években megjelentek az első 

nemzetközi vállalatok, Székesfehérváron és Tatabányán pedig a rendszerváltást követő 
4 % 

évtized első felében, lényeges eltérés van a külföldi érdekeltségű vállalatok városi 

integrációjának sebességében is. 

Eredményeink szerint nem a várostípusok (hagyományos város, újváros) jelentik a főváros 

centrumok által közvetített hatások elsődleges differenciáló tényezőjét, hanem az adott 

térségben megvalósuló városfejlesztési stratégia. A hagyományos városfejlődési utat követő 

Székesfehérvár és Sens, valamint a magyarországi várostipológiában újvárosok közé sorolt 

Tatabánya egyaránt hangsúlyosan a külföldi tőkebefektetésekre építve oldotta meg a 

gazdasági szerkezetváltást, amely a globális hatások városfejlődésben játszott szerepét is 

mutatja. 

A kutatási terepek közötti főbb különbségek a történetileg eltérő gazdasági és társadalmi 

tényezőkből fakadnak. 

A gazdasági tényezők elemzéséből kiderült, hogy a globális gazdasági folyamatok 

szerkezetváltó hatása Magyarországon erőteljesebben érvényesül. Ennek oka, hogy a 

Franciaországban történetileg meghatározott piacgazdasági fejlődés Magyarországon 

késleltetetten, a rendszerváltozást követően alakult csak ki. 

További lényeges különbség a külföldi tőkebefektetések területi struktúrájának alakulása. 

Székesfehérvár és Tatabánya esetében a befektetések szinte kizárólag a városok közigazgatási 
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területén belül kialakított ipari parkokba és ipari területekre irányulnak. Sens esetében, a 

rendelkezésre álló szabad földterületek és az ingatlanárak különbsége mellett részben a 

történetileg eltérő területi és gazdasági folyamatokból adódóan a befektetések nagy része a 

térségbe, a szomszédos településekre érkezik. A várostérségben ezáltal létrehozott 

munkahelyek segítik Sens és térsége együttműködését, amely együttműködések eredményeink 

szerint a székesfehérvári és tatabányai térséginél nagyobb mértékben intézményesültek. 

Az elemzett társadalmi tényezők esetében az egyik leglényegesebb különbséget a 

székesfehérvári, tatabányai és sens-i várostérségekbe költöző népesség lakóhelyi eredetében 

találjuk. A sens-i térségbe költöző népesség döntően a francia fővárosból és térségéből 

érkezik, a székesfehérvári és tatabányai térségek esetében azonban a növekmény legnagyobb 

részben a helyi szuburbanizáció folyamatából származik. A feltárt különbség legfőbb oka, 

hogy a vizsgált fővárostérségek a globális térségszerveződés eltérő történeti szakaszában 

vannak. Eredményeink szerint a lakófunkciók növekedése nem jár együtt a munkahelyek 

számának bővülésével, a beköltözők tehát megtartják - a sens-i térség esetében leginkább a 

főváros centrumhoz, a magyarországi vizsgált városok térségei esetén a Székesfehérvárhoz és 

Tatabányához kötődő - munkahelyüket, amely Sens és térsége esetén a fővárossal való 

kapcsolat magasabb fokú intenzitására utal. 

2. A hagyományos eentram-periféria modellt horizontális együttműködésekkel 

kiegészítő áj területi kapesolatrendszeri elemek mindkét fővárostérség esetében 

érvényesülnek. Fontos kiemelni e tekintetben a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti (pl: 

beszállítói) horizontális kapcsolatokat, amelyek vizsgálata egyértelműen rámutatott a 

vizsgálatba bevont vállalkozások térségi gazdasági integrációjára. Hasonló eredményeket 

adott a vállalatok fogyasztásához, az egyes szolgáltatások igénybevételéhez és a munkaerő 

migrációhoz kötődő területi viszonyrendszer elemzése is. Kutatásunk rámutatott, hogy a 

munkaerő migrációval szoros összefüggésben alakul a lakossági fogyasztás területi 

szerkezete, amely hatást tovább erősít, hogy egyes szolgáltatások (oktatás-tanfolyamtok, 

felsőoktatás; kulturális szolgáltatások) igénybevétele történetileg is a fővárosokhoz kötődik. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a kapcsolatrendszerek alakulását egyszerre jellemzi a 

hierarchikus viszonyok állandósulása és a horizontális kapcsolatok megjelenése. A 

horizontalitás csak azokban ez esetekben jelenik meg, amikor az az érintettek számára 

nagyobb előnnyel jár. Ezek az előnyök a gazdasági szereplők számára elsősorban a nagyobb 

profitot, a jobb piaci lehetőségeket, a klaszteresedés lehetőségét, tematikus hálózatok 

erősödését, vagy pályázati lehetőség bővülését jelentik. Az egyének számára az előnyöket a 

szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférés, az egyszerűbb ügyintézés, a helyi 
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szolgáltatásokhoz való kötődés fenntartása, illetve a helyi identitás fennmaradása jelenti. 

Ezzel szemben egyes tevékenységek (magas szintű üzleti szolgáltatások, bizonyos kulturális 

szolgáltatások, egyes oktatási tevékenységek) olyan kritikus tömeget igényelnek, amely 

továbbra is fenntartja ezek hierarchikus jellegét. 

3. A mintaterületeken a nagyvárostérségen belüli - horizontális kapcsolatrendszerek és 

funkcionális munkamegosztás alapját képező - alközponti funkciók megjelenése is 

nyomon követhető. Ezek három területhez kötődnek. A gazdasági szereplők által igénybe 

vett szolgáltató funkciók helyi meglétéhez, a lakosság fogyasztásának területi szerkezetéhez, 

valamint a munkaerővonzó képességhez. 

Az ezekhez kapcsolódó alközponti szerepek a kevésbé képzett (de nagyszámú) munkaerőt 

igénylő munkahelyi, a helyi jelentőségű gazdasági (vállalkozásfejlesztés, tanácsadás, helyi 

együttműködés fejlesztés, üzletviteli tevékenységek), és társadalmi (kereskedelem, sport, 

szakképzés, szociális ellátási) szolgáltatások esetében dominánsak. Mindezen tényezők 

ismerete a jövőbeni városfejlesztési stratégiák kialakítását segíti. 

4. A hagyományos centrum-periféria modell által meghatározott társadalmi és 

gazdasági kapcsolatok változása az egyenlőtlenségek átalakulásához is vezet. 

A gazdasági tényezők közül a vállalati kapcsolatrendszerekre és gazdasági szereplők 

fogyasztásának területi szerkezetére vonatkozó eredményeink területi kiegyenlítődést 

jeleznek. Ezt a gazdasági szereplők városi gazdaságokba történő egyre magasabb fokú 

integrációja okozza. 

A munkaerő migráció folyamata, a munkaerő kereslet és kínálat egyensúlyának alakulása 

azonban továbbra is elsősorban a nagyváros centrumtól függő folyamat. 

A vizsgált területi társadalmi tényezők közül a költözési folyamatok egyértelműen a 

nagy várostérségi hagyományos centrum-periféria modell átalakulását jelzik, a magas 

társadalmi státusú csoportok nagyváros központon kívüli megjelenésén, lakóhelyi 

elkülönülésén és a társadalmi polarizáció erősödésén keresztül. 

5. Az egyenlőtlenségek alakulásával összefüggésben a gazdasági kapcsolatrendszerek a 

hálózatok, térségi folyamatok, önálló szerepkörök és ezzel együtt az autonóm 

gazdaságfejlődési elemek irányába mutatnak. A bemutatott folyamatokkal is összefüggő 

társadalmi hatások és következmények pedig inkább a függő, a nagyváros centrumnak 

alárendelt elemek sorát bővítik. 

6. A nagyvárostérségi fejlődés következtében kialakuló á j térkapcsolatok funkeionális és 

nem igazgatási alapon szerveződnek. Ezt a költözési folyamatok alakulása, a nagyváros 

centrumok munkaerő vonzó képessége, valamint a gazdaság decentralizációja és a gazdasági 
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szereplők várostérségi funkcionális kapcsolatainak alakulása támasztja alá. E tényezők 

mindegyikére igaz, hogy az igazgatási jellegű határoktól (megye, fővárosi agglomeráció, 

településegyüttes) függetlenek. Alakulásukban a gazdaságossági és elérhetőségi szempontok a 

meghatározóak. 

7. Vizsgálatunk azt is megerősítette, hogy a fővárosok térszerkezet alakító és 

városfejlődést meghatározó hatásai nein elsősorban a kiválasztott városok 

népességszámától függnek. Az eltérő városnagyság és az ebből adódó várostérségi szerepek 

különbözősége ellenére Székesfehérvár, Tatabánya és Sens főváros centrumok hatásai által 

meghatározott városfejlődési tényezői sok tekintetben hasonlók (külföldi tőkebefektetések 

gazdasági szerkezetváltásban játszott szerepe, a gazdasági szereplők fogyasztásának területi 

szerkezete, munkaerő migráció folyamata, a lakossági fogyasztás területi szerkezetének 

alakulása). Ez az eredmény rámutat, hogy megállapításaink nem csak a kiválasztott városokra 

lehetnek igazak, hanem magukban hordozzák az általánosítás lehetőségét. 
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6. TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK 

Kutatási eredményeink alapján további vizsgálati irányok is kirajzolódtak. Az elemzés 

során felmerült további vizsgálati dimenzió a vizsgált városok fővárosi térségeken belüli 

települési kapcsolatainak feltárása. Érdekes új eredményeket hordoz annak vizsgálata is, hogy 

a magyarországi és franciaországi vizsgált városok társadalmi és gazdasági fejlődését a 

fővároscentrumok mellett mely fővárosi térségeken kívüli települések befolyásolják. További 

kutatási cél a magyar fővárosi térség hasonló helyzetű városainak a vizsgált kutatási 

terepekkel való összevetése. Végül a nemzetközi összehasonlítás kiszélesítésére is hangsúlyt 

szeretnénk helyezni Kelet-Közép-Európa és Dél-Kelet-Európa egy-egy fővárosi térsége 

kapcsolatrendszereinek elemzésével. 
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