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ABSTRACT 

A nyugati kultúra társadalmaiban a 20. század végére a 21. század elejére a városok jelentő-
sége sokkal fontosabbá vált, mint a korábbi századokban és ezzel sokkal szorosabb verseny is 
kialakult közöttük a magasabb életminőség ígérete és a gazdasági fejlődést jobban elősegítő 
közösség kialakítása érdekében. E versenyben a városok igyekeznek magukra irányítani tá-
gabb környezetük figyelmét, legyen ez a környezet egy földrajzi régió, nemzetek szövetsége, 
egy-egy kontinens, vagy akár a világ teljes lakossága. A figyelem felkeltésének és megtartá-
sának pedig bevált módja egy-egy nagyhatású nemzetközi esemény szervezése, mint például 
az Olimpiai Játékok, a Forma 1, a labdarúgás vagy más népszerű sportág kontinens viadalai 
vagy a kultúra területéről az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat.  

Pécs Városa 2010-ben töltötte be az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet a német Essen 
és a török Istanbul városokkal együtt. A nagyhatású nemzetközi esemény értékelésére több 
részletes tanulmány született, melyek az elemző dokumentumok feltárását, a projekt histori-
kus bemutatását vagy a fejlesztések és rendezvények viszonyát elemezték és világossá tették a 
többszintű kormányzás politikai csapdáit. 

Maguk a pécsi városlakók is sokféleképpen értékelték az EKF-et – nyilvánvalóan - saját tár-
sadalmi szerepük és kulturális attitűdjük szerint és persze megannyi más szempont alapján.  

Nehéz azonban megállapítani, hogy a város sikeres volt ebben a projektben vagy sem. Ha 
sikeres volt milyen mértékben, milyen mutatók szerint és milyen városokkal való összevetés-
ben, vagy ha elbukott, akkor milyen ismérvek alapján jelenthetjük ezt ki.  

A városok fejlettségének kimutatására mára már többféle index ismert és alkalmazzák is eze-
ket a különböző gazdaságfejlesztési, városfejlesztési stratégiák során.  

Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassak egy olyan modellt, amely a nagyhatá-
sú nemzetközi események eseti vagy rendszeres megszervezésének városfejlesztési hatásait 
elemezve állítja fel egy város sikerességének értékelési rendszerét.   

A közgazdaságtanban ismert ún. soktényezős portfólió mátrix felhasználásával lehetségesnek 
tartom egy olyan modell kialakítását, amely segítségével a stratégiai városfejlesztés során: 

- kijelölhetőek a kritikus tényezők, 

- fentiek értékelésével kialakítható egy tény - portfólió, 

- prognosztizálható a kiválasztott tényezők alakulása,  

- elérhető egy tervezett portfólió állapot, 

- és megfogalmazható egy vonzerő és versenyképességi portfólió. 

A tényezők kiválasztásánál a gazdasági és humán dimenziók megkülönböztetésével alakítha-
tók ki szempontok és e dimenziók együttes figyelembevétele valamint mérhető tényezőkkel 
való feltöltése teszi lehetővé a Városi Sikerességi Index felállítását.  
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Az általam felépített Város Sikerességi Index (VSI) fókuszba kívánja helyezni az emberi té-
nyezőt, magát a városlakót, aki a városi mindennapok főszereplője: ezzel kívánom „életre 
kelteni” a gazdasági szempontoktól túlsúlyos értékeléseket.  

A modell „élettel és emberrel történő feltöltése” során azonban meg kívánom tartani a portfo-
lió elemzési technika alapvető módszertanát, amely így alapot képez az általam felépített mó-
dosításokhoz, valamint egyúttal rendezőelvként is szolgál.  

 

Kulcsszavak 

VSI, Város Sikerességi Index, Nagyhatású Nemzetközi Esemény, EKF program, portfó-
lió-elemzés, várospolitika, humán tényezők 
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1 BEVEZETÉS         
Mottó: A Siker csak valamihez viszonyítva értelmezhető.  

Olyan dolog hogy Siker, önmagában nem létezik. 
 

Pécs városa kétezer éves múltjával, belvárosának sármos kis utcáival nemcsak az ott élők, 
hanem a hazai és nemzetközi idegenforgalom turistái számára is vonzó lehet.  

Pécs épített és szellemi kulturális öröksége nemcsak a városlakók számára ad lehetőséget a 
kikapcsolódásra, hanem jelentős mértékben hozzájárul a világ, Európa és Magyarország kul-
turális örökségéhez. Kulturális vonzereje alapján kiemelt turisztikai forgalmú, élhető város 
lehet.  

Pécs város volt már akkor is, amikor Magyaroszág első egyetemét alapította Nagy Lajos kirá-
lyunk  1367-ben és a Pécsi Tudományegyetem ma is a város része. Adottságai alapján  kuta-
tóegyetemi tudásváros is lehet.  

Pécsett az ország és a régió legerősebb ipari egységei – szén- és uránium bányák  - működtek 
hosszú évtizedeken át és helyüket nagy tapasztalatú mérnöki tudással rendelkező iparvállala-
tok vették át, ezért a város gazdasági fejlődése megint ígéretes lehet.  

Vannak, akik egyszerűen azt mondják, hogy Pécsett jó élni, ennek ellenére egy évtized alatt 
egy kisvárosnyi népesség hagyta el a várost és a betelepülők száma ettől messze elmarad.  

Pécs a bányák bezárása és a balkáni háború okozta elszigeteltség óta nem találja helyét. Újabb 
és újabb politikai stratégiák fogalmazódnak meg, melyek szerint hol a béke városa, hol a vi-
lágörökség városa, hol a kultúra városa, de van zöld város és okos város stratégiája is.  

Az bizonyos, hogy leghosszabban a kulturális stratégia tartott ki, melyet az Európa Kulturális 
Fővárosa 2010 cím (EKF) elnyerése, felkészülési  évei és programéve teljesítettek ki, majd 
jött 2011 a kijózanodás éve.  

A programév után a városban maradó beruházások épületeit körülvevő kulturális vákumban 
céljukat vesztett intézmények lebegtek, félig elkészült beruházások léptek át a programéven, 
folyamatosak voltak a közterületek garanciális javításai és csak nem akartak jönni a turisták. 
Mindenki érezte, hogy valami nem egészen úgy sikerült, ahogy kellet volna, de hogy mi, és 
miért, és hogy, egyáltalán lehet-e sikerről beszélni, azt nehéz volt megfogalmazni.  

A politikai vezetés igyekezett szembenézni a tényekkel és alapos elemzést rendelt meg, de 
mégiscsak ő volt a megrendelő. Születtek független elemzések is, melyek primer kutatásokon 
alapultak és készültek magas színvonalú, tisztán látó politológiai tanulmányok, melyek feltár-
ták a csapdákat, bemutatták  a nehézségeket és segítettek megérteni, hogy mi, miért történt. 
Azt azonban a mai napig nehéz megállapítani, hogy végül is sikeres volt-e Pécs városa az 
EKF megrendezésével. Az EKF olyan nagyhatású rendezvény volt Pécs életében, melyet pé-
csi polgárként számtalanszor megvitatok szakmai és civil körökben, mind a mai napig beszéd-
téma ismerőseim körében és minden alkalommal újabb és újabb szempontok merülnek fel a 
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megítélésében. Mindez arra inspirált, hogy tudományos igényességgel viszonyuljak a témá-
hoz. 

Ennek a dolgozatnak a témája a várossikeresség és a várospolitika kapcsolata. A dolgozat a 
célja: 

1. Egy általánosan használható, lehetséges módszertan kidolgozása, amely segítségével 
egy város képes felmérni nagyhatású nemzetközi rendezvényének hatásait, eredmé-
nyeit. 

2. A nagyhatású nemzetközi rendezvényt megvalósító városok tapasztalatait képesek le-
gyenek más városok és azok vezetői számára átadni, meg tudjon valósulni a tudás és 
tapasztalat disszeminációja. Itt kiemelt szerepet szánok a pécsi EKF tapasztalatok át-
adásának és azok felhasználásának.  

3. A cél egy lehetséges módszertan kialakítása, amellyel képesek a városok vezetői és 
politikusai (szakpolitika és pártpolitika egyaránt) kvalitatív és összetett szempontok 
szerint értékelni egy-egy város nagyhatású nemzetközi rendezvényét vagy esetleg vi-
lágeseményét. 

Az elmúlt években, évtizedekben a világ jelentős gazdasági és társadalmi átalakulási folyama-
ton ment keresztül. A globalizáció, a politikai változások, a posztindusztriális gazdasági fo-
lyamatok nagy hatást gyakorolnak a folyamatokra. E folyamatok kedvező alkalmat teremtet-
tek a vizsgálódásra. A területi kutatók több módon megkísérelték meghatározni a sikeresség, 
versenyképesség kritériumait, illetve azt, hogy mely térségek azok, amelyek a legsikereseb-
bek. E változások nyomán új, bővebb értelmet nyert a települési sikeresség és a verseny-
képesség fogalma is. 

A várossikeresség vizsgálatai során két eltérő megközelítésével találkozhatunk: az egyik a 
társadalmi-gazdasági környezetben való érvényesülést, a versenyképességet vizsgálja, míg a 
másik alapján a sikeresség kérdése a fenntarthatóság, a helyi társadalom viszonyaiban, 
működésében vizsgálható. 

Mi a sikeresség tehát? – nehéz kérdés. Vajon meghatározható-e egy komplex mutatórendszer, 
amely megmutatja nekünk, melyik település a sikeres? Megítélésem szerint a sikeresség fo-
galma nem határozható meg egzakt módon. Nem állíthatjuk, hogy egy város egyértelműen 
sikeres, illetve sikertelen. Bár egyes kiválasztott és vizsgált mutatók alapján kirajzolódik egy 
kép, de más mutatók esetleg más képet is mutathatnak. A sikeresség komplex fogalom. Nem 
csak azért, mert rengeteg összetevője van, hanem mert az egyes megközelítések különböző 
fogalmat értenek sikeresség alatt. Megítélésem szerint a sikeresség fogalma sokkal inkább az 
állandó változásokhoz történő alkalmazkodás minőségében rejlik. 

A dolgozatnak nem célja, hogy a vizsgált városok között rangsort állítson fel, a vizsgált vá-
rosok összehasonlítása csupán a módszertan felépítését segíti.  
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A dolgozatban a pécsi EKF „csupán” egy fontos, ugyanakkor meghatározó építőelem a többi 
argumentum között. A város sikerességet és a várospolitikát a dolgozatomban több elemzési 
szempont szerint kívánom bemutatni.  

 

1.1   A témaválasztás indoklása 
 

A dolgozat témájának kiválasztása során egy folyamatot kell bemutatnom, hiszen hosszú és 
összetett út vezetett el ezen dolgozat motivációjának kialakulásához. Hosszas érlelődési idő-
szak eredményezte, ahogy a kutatásom során és a dolgozat keretében számos célt és elvárást 
tűztem ki magam elé. A téma kiválasztása tekintetében meghatározhatóak természetesen azok 
az alapvető tényezők és gyújtópontok, amelyek a dolgozat és a kutatás teoretikus érlelődési 
időszakában, illetve előtte hatottak rám. Ezen személyes motivációk között kiemelt helyet 
foglal el a pécsi lokálpatriotizmusom, hiszen immár 20 éve Pécsett élek. Pécs számomra az 
otthonomat jelenti és az aktív közéleti és munkahelyi tevékenységem miatt a városi vérkerin-
gés részesének tekintem magam.  

A pécsi EKF program előkészületei, megvalósítása és az utóhatások egy ismeretlen, sokszínű 
véleménycsokrot (Tuka & Glied, 2014) jelentettek a helyiek és a kívülállók tekintetében egy-
aránt. A pécsi EKF minden itt élő ember számára jelentett valamit, ugyanakkor mást a politi-
kusok, megint mást az üzletemberek és megint mást politikatudományi szakemberek számára 
(Somlyódi, 2010).  

Korábban részt vettem a PTE Bölcsészettudományi Karának Politikatudományi és Nemzetkö-
zi Tanulmányok Tanszékének OTKA programjában, melynek során megvalósult a „Pécs a 
többszintű kormányzás csapdájában – Európa Kulturális Fővárosa-Pécs2010” című  kötet. 
Ebben két tanulmány kapcsán külön foglalkoztam az EKF kommunikációjával és az EKF 
hatásával a helyi kreatív iparra.  

Nagyon érdekelt, hogy politikatudományi szakemberként van-e lehetőségem egy objektív 
elemzéssel segíteni a pécsi EKF tisztább megértését, a megvalósult programok és beruházá-
sok hatását és fenntarthatóságát?  Igazából a bennem kialakult alapvető kérdés, hogy Pécs 
esetében az EKF hozzájárult-e a város hosszú távú fejlődéséhez? Innen már igen rövid út ve-
zetett a szélesebb körű vizsgálatokhoz:  

x Lehetséges a pécsi EKF eredményeket más eseményekhez hasonlítani?  

x Egy város mitől sikeres? Mitől sikertelen? Mik a befolyásoló tényezők, amelyek mér-
hetőek és objektívek?  

A személyes motivációk mellett pedig nagy lökést adott a dolgozat alapvető gondolatainak 
írásba foglalásához majd a kutatói adatbányászat 2014. évi megkezdéséhez, miszerint Ma-
gyarország versenybe kíván szállni a 2024-es nyári olimpiai játékok megrendezéséért folyta-
tott nemzetközi versengésbe. Minden bizonnyal ma még sokunk számára hihetetlennek tűnik 
egy Magyarországon rendezett olimpia, azonban érdemes emlékezni, hogy a 2014. szeptem-
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ber 11-én Borkai Zsolt MOB elnök által elindított legújabb olimpiai mozgalom a 10. alkalom, 
hogy felmerül a hazai olimpiai pályázat kérdése (Nemzeti Sport, 2015.) sorrendben:  

x 1896: A rendezést Athén kapta meg, az előkészületek azonban nagyon vontatottan ha-
ladtak, ezért az „ötletgazda”, Coubertin báró és a NOB magyar alapító tagja, Kemény 
Ferenc levélváltása során felvetődött Budapest esetleges szerepvállalása. Egy Averoff 
nevű, dúsgazdag görög kereskedő azonban a görögök segítségére sietett, és az ókori 
játékok hazájában rendezték meg az első újkori olimpiát. 

x 1916: A NOB 14. ülését 1911-ben Budapesten tartották. Ekkor vetődött fel olimpiai 
helyszínként a magyar főváros. Hat pályázó közül később Berlinnek ítélték oda a ren-
dezés jogát, de az olimpia az I. világháború miatt végül is elmaradt. 

x 1920: A rendezésre Budapest is pályázott, a világháborút megelőző előzetes szavazá-
son még az élen is végzett, a háború után azonban már nem volt esélye. Sőt mint vesz-
tes hatalom – az I. világháború többi vesztes nemzetével együtt – Magyarország nem 
is vehetett részt az olimpián. 

x 1936: Tizenhárom város, köztük négy német, valamint Budapest jelentkezett olimpia-
rendezésre. A magyar főváros szavazatot sem kapott. Már az első körben eldőlt a küz-
delem Berlin (43) javára Barcelona (16) ellenében. 

x 1940: Budapest is a pályázók között volt, de a szavazás Tokiónak kedvezett (36) Hel-
sinkivel (27) szemben. A japán főváros később visszalépett, Helsinki 1938-ban elvál-
lalta a vendéglátást, de a II. világháború kitörése miatt az olimpia elmaradt. 

x 1944: Budapest újra a pályázók közé került, de a szavazást London nyerte meg (20) 
Róma (11), Detroit (2) és Lausanne (1) előtt. Végül erre az olimpiára sem került sor. 

x 1960: Hét város, köztük Budapest pályázatáról 1955 tavaszán Párizsban döntöttek. 
Róma a harmadik körben kapta meg a rendezés jogát (15, 26, 35) Lausanne előtt (14, 
21, 24). Budapest az első körben 8, a másodikban 1 szavazatot kapott, a harmadikban 
már egyet sem. 

x 2001: Orbán Viktor miniszterelnök lausanne-i látogatása során bejelentette Juan An-
tonio Samaranch NOB-elnöknek a 2012-es játékokra vonatkozó kandidálási szándé-
kot. Két év múlva, 2003. április 30-án a Medgyessy-kormány úgy döntött, hogy nem 
tud pénzügyi garanciát adni a 2012-es olimpia megvalósításához Budapest számára, 
mert nem állnak rendelkezésre a szükséges források. 

x 2005: Budapesten 15 magyar nagyvállalat kezdeményezésére megalakult a Budapesti 
Olimpiai Mozgalom (BOM) egyesület, amelynek célja, hogy Magyarország rendezzen 
nyári olimpiát 2016-ban vagy 2020-ban. Az Országgyűlés sport- és turisztikai bizott-
sága 2009 decemberében úgy döntött, benyújtja a 2020-as olimpiarendezési pályázatot 
előkészítő törvénytervezetet a Parlamentnek, ám a törvényjavaslat tárgyalása nem 
kezdődött el. Februárban a Nemzeti Sporttanács, majd a Nemzeti Sportszövetség 
(NSSZ) is jelezte, nem támogatja a törvényjavaslatot. 
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Magyarország olimpiai aspirációja tehát már komoly történelmi múltra tekint vissza, azonban 
eddig sikertelenül. Azt azonban fontos észrevennünk a sikertelen olimpiai pályázatok mellett, 
hogy számos világeseménynek adott és fog a jövőben is otthont adni hazánk: Budapest mellett 
vidéki városok részvételével is. Aktuális világesemény lesz a 2017-es úszó-, nyíltvízi úszó-, 
műugró-, műúszó- és vízilabdázó-világbajnokság, hiszen a 2021-es helyett Magyarország 
rendezheti meg már a 2017-est, miután a mexikói Guadalajara visszalépett az esemény meg-
rendezésétől, a magyar kormány pedig vállalta, hogy otthont ad a világ egyik legnagyobb vi-
zes sporteseményének. 

A sportesemények mellett nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az Egyesült Király-
ság mellett újra hazánk egyik városa lesz 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa. Ez a dátum 
ugyan még igen messzinek tűnik 2016-ban, azonban a pécsi tapasztalatok mellett mindenkép-
pen képesnek kell lennünk már a pályázatkor meghatározni, hogy melyik város és miért lenne 
az optimális választás. Ezt nem fogja más eldönteni, ezt nekünk kell eldöntenünk. A 2023-as 
EKF pályázatot hat évvel az esemény előtt kell a pályázó városnak beadnia, így tehát 2017-
ben már kész pályázattal kell rendelkeznie az aspiráns városoknak. Az előkészületi munka 
Pécs EKF pályázata esetében is évekkel a pályázat beadása előtt megkezdődött, így lényegé-
ben minden bizonnyal már számos egyeztetés és ötletelés zajlik hazánk városvezetői és szak-
emberi körében a soron következő magyar EKF pályázat tekintetében. Ebben segítségükre 
lehet a VSI módszertan, hogy a jövő EKF város vezetői vagy más nagyhatású nemzetközi 
esemény, világesemény politikusa, szervezői és tervezői számára egy értékelő és univerzális 
mérési eszköz lehessen, amellyel akár képesek az adott esemény és a városuk lehetséges kap-
csolatát vizsgálni.  

 

1.2 Problémafelvetés, a kutatási célok kijelölése 
 

A dolgozatomban vizsgált téma alapvetően nem tekinthető újdonságnak, azonban az újszerű 
és innovatív megközelítésmód eddig nem ismert lehetőségeket ad a következtetések levonása 
és a hétköznapi felhasználás tekintetében. Napjainkban a lakosság jelentékeny része városok-
ban él. Az alábbi általános tendenciát1 látva egyértelműen kimondhatjuk, hogy a városi élet az 
emberiség életének legfontosabb színtere, hiszen e terepen élik az emberek leginkább hétköz-
napjaikat. 

                                                 
1 A dolgozatomban vizsgált városok lakosságszámának alakulása alapvetően nem tér el a fenti összesített folya-
mattól, a későbbi részekben az általam vizsgált városok lakosságszámának alakulását részletesen bemutatom.  
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1. ábra: Városi népesség aránya a világban (%) 

 

Forrás: (World Bank, 2014.) alapján saját szerkesztés 

A népesség nagy többsége tudatosan választja élettérül a városi környeztet, ezért a városok 
fejlődése, tudatos fejlesztése több figyelmet érdemel, hogy a jövőben a városok képesek le-
gyenek megfelelő keretrendszerben fejlődni. (Gyergyák, 2016) 

A városi élet és annak minősége a vezetők számára a történelem során mindig kiemelt helyet 
foglalt el, mivel az urbanizált környezetben lakók számossága és egyúttal véleményvezér sze-
repe mindig igen magas volt. Az Európai Unió stratégiai, taktikai és operatív szinten is fog-
lalkozik a városi élettel, annak legkülönbözőbb aspektusai szerint: 

x szociális élet, 
x gazdasági környezet, 
x demográfia, 
x kultúra, 
x üzleti világ, 
x versenyképesség, 
x várospolitika, illeszkedés az EU stratégiai elképzeléseihez.  

A városok fejlődése – legyen szó akármelyik szempontról, vagy akár többről is – kulcsfontos-
ságú a társadalom és a világ számára. A városok fejlődése és élete során azonban meg kell 
különböztetnünk a város életét befolyásoló folyamatokat. Ez a megkülönböztetés értelemsze-
rűen igen sokféle lehet, de jelen dolgozat keretében elengedhetetlen, hogy megkülönböztes-
sünk standard, inkrementális, pozitív és negatív folyamatokat.  
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1. táblázat: Folyamatok értelmezési tere - egyszerűsített  

Típus/Hatás Negatív Pozitív 

Standard 

Megszokott rutin szerinti történések, 
amelyek esetében a város általános 
működésében nem áll be változás. 
Például a városi élettér koszosodása. 

Megszokott rutin szerinti történések, 
amelyek esetében a város általános 
működésében nem áll be változás. 
Például a virágosítás a város főtereit 
tekintve. 

Inkrementális 

Nem rutin szerinti történések, amelyek 
esetében a város általános működése 
teljesen átalakul időszakosan. Például 
egy természeti katasztrófa esetén. 

Nem rutin szerinti történések, amelyek 
esetében a város általános működése 
teljesen átalakul időszakosan. Például 
optimális esetben egy világesemény 
szervezése és megvalósítása 

Forrás: saját szerkesztés 

Egy nagyhatású nemzetközi esemény minden körülmények között inkrementális hatást gyako-
rol a város életére a tervezési időszaktól, a megvalósítást követő fenntartási időszakig. Az 
ilyen események hatásának jellege azonban már egyáltalán nem egyértelmű a városokat te-
kintve, hiszen képesek vagyunk különösebb megerőltetés nélkül számos igen sikeres és igen 
sikertelen eseményt felsorolni:  

x Torontói Olimpia, 
x Moszkvai Olimpia, 
x Forma-1 Magyar Nagydíj,  
x Essen és környéke EKF, 
x Pécs EKF, 
x Athéni Olimpia , 
x Lengyel-ukrán közös rendezésű labdarúgó EB. 

A fenti események esetében mindenki képes ítéletet alkotni, hogy „jó volt” vagy „nem volt 
jó”, azonban minden bizonnyal egy akár kis mintán történő vizsgálat során is kiderülne, hogy 
ugyanazt az eseményt mindenki más és más szerint ítélte „jónak” vagy „nem jónak”. Vegyük 
példaként a 1980-as Moszkvai Olimpiát néhány szempont szerint, a teljesség igénye nélkül:  

 

2. táblázat: Értékelési sokszínűség - példa 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Ahogy a bevezetésben leírt rövid történet is mutatja, alapvető nehézségekbe ütközünk, amikor 
több dolgot, ráadásul több szempont alapján kell összehasonlítanunk. Ennek a problémának 
egy igen speciális felvetését és egyúttal magyarázatát adja a narrációnak tulajdonított túlzott 

Szempont Értékelés 
Rendelkezése álló adatok alapján kiadás és bevétel szerint ✓ 
Magyarország által nyert aranyérmek alapján  ✓ 
Szervezési hibák száma alapján  ✓ 
Résztvevő országok száma alapján ✖︎ 
Fair Play érvényesülése  ✖︎ 
Becsült doppingesetek száma alapján ✖︎ 
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szerep (Taleb, 2012). A narráció túlzott elfogadásából következik, hogy tudat alatt szűkítjük 
folyamatosan a döntéshez használt információkat, agyunkkal folyamatosan kizárva a szerin-
tünk nem fontos szempontokat (Simon, 1982.). A fenti táblázatban is látható, miszerint szem-
pontonként más és más a válaszunk és az összetett döntéshozatal problémás.  

Egy nagyhatású nemzetközi esemény értékelése utólagos okoskodásnak tűnik a legtöbb eset-
ben, azonban ha egy város életének kontextusába helyezzük az adott eseményt, akkor máris 
egy inkrementális hatásról beszélünk a város életében. Egy ilyen esemény alapjaiban képes 
befolyásolni a város életét, így elemi érdeke a szervezőknek, a város vezetőinek, a politiku-
soknak, hogy képesek legyenek: 

9 meghatározni az adott esemény lehetséges hatásait a városra, 
9 meghatározni a várospolitika és az adott esemény lehetséges kapcsolatrendszerét, 
9 a város adottságai alapján tervezni a szükséges tervezési és megvalósítási tevékenysé-

geket,  
9 sok szempont szerint elvégezni a fenti becsléseket és tervezési munkákat, 
9 az esemény után világosan és összetett módon értékelni az eseményt a városi stratégia 

és a fenntarthatóság kontextusában.  

A fenti problémafelvetés összességében a város működésén, a sok szempontú értékelés ne-
hézségéin és az események hatásain alapul. A megfelelő tervezési és értékelési modell segít-
ségével az esemény városra gyakorolt hatása tervezhetőbbé válhat és egyúttal a város képes 
lehet az elérhető legmagasabb haszon (politikai és gazdasági) elérésére. Ennek a vizsgálatá-
hoz fogom alkalmazni a dolgozatomban bemutatott Város Sikerességi Indexet (VSI).  

1.3 Hipotézisek  
Ebben a részben a fenti problémafelvetés alapján határozok meg hipotéziseket, amelyeket a 
dolgozatomban megvizsgálok. Az egyes hipotéziseket kvantitatív módszerrel fogom ellen-
őrizni, így törekszem a megalapozott hipotézis ellenőrzésre. A dolgozatomban vizsgált hipo-
tézisek a következők:  

1. Egy város fejlődésére és sikerességére pozitív hatást gyakorol egy nagy mé-
retű, nagyhatású nemzetközi esemény.  

2. Egy ilyen esemény hatása a városra nagy mértékben függ a várospolitikától.  
3. Egy város sikerességét lehetséges mérni a Város Sikerességi Index segítség-

ével.  
4. A Város Sikerességi Index segítségével lehetséges a városok sikerességi 

sorrendjét felállítani.  

A dolgozat további részeiben a fenti hipotézisek ellenőrzésére fogok törekedni: elkészítem az 
elemzés szakmai környezetét, bemutatom a megfelelő módszertani alapokat, majd pedig a 
kutatásomban valós adatokkal feltöltöm a dolgozatomban kidolgozott Indexet.  
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1.4 Alkalmazott módszertan és a dolgozat felépítése 
A dolgozatomban alapvetően szekunder kutatásra támaszkodok és ezt a módszert használom. 
A dolgozat első részében természetesen szakirodalmi áttekintést teszek, amely esetében a szé-
lesebb kontextustól haladok a konkrétabb témakörök és tudásanyag felé. A dolgozat interdisz-
ciplináris jellegét mutatja, hogy a Város Sikerességi Index felépítése során az üzleti tudomá-
nyok (marketing, menedzsment, stratégiai tervezés) módszertanát használtam, ugyanakkor 
ehhez olyan kiegészítő vizsgálatokat végzek, amelyek erősítik a téma társadalomtudományi 
kontextusát. Az Index igen sokrétű adatelemzés eredményeképpen alakul ki. A saját fejleszté-
sű Város Sikerességi Index felépítése során küldetésemnek tekintem, hogy szabadon elérhető 
(open source) adatokat használjak fel, ezzel bizonyítva, hogy lehetséges a nagymértékű, ren-
delkezésre álló információk felhasználásával egy általános modell felépítése.  

Az eddigiekben vázolt szerkezet könnyebb átláthatóságát segíti a következő ábra: 

2. ábra: Alkalmazott módszerek 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A következő ábra mutatja be a dolgozatom logikai felépítését. A munkám során a szekvenciá-
lis felépítés munkamódszerét követem, tehát az egyes logikai elemek egymásra épülnek.  

 

 

 

 

 

3. ábra: A dolgozat tematikája 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A dolgozatban tudatosan törekszem az interdiszciplináris megközelítésre és az ezt segítő esz-
közrendszer használatára, ezzel a célom a politikatudomány innovatív megközelítése. 

 A dolgozat innovatív jellege az interdiszciplináris megközelítésen, az egységes értékelési 
szempontrendszeren valamint a következtetések kvantitatív megalapozásán nyugszik, miköz-
ben a dolgozat olyan módszertanokat használ, amelyek már akár a politikatudományban vagy 
más tudományágban szakmailag validáltak.  

Végül ki kell emelnem, hogy a dolgozatban használt módszerek (leginkább igaz ez az állítás a 
portfolió-értékelő módszerre) nagymértékű rugalmasságot biztosítanak: a tényezők összetétele 
szabadon alakítható, alkalmas akár politikai tőke létrehozására, szakmai érvelés megalapozá-
sára, vagy akár tudományos módszertani fejlesztésre.  
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2 SZAKIRODALMI HÁTTÉR ÉS MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS 
Ebben a fejezetrészben részletes szakirodalmi áttekintést fogok végezni az előzőekben vázolt 
hipotézisek kontextusa alapján. A szakirodalmi áttekintés során kiemelt figyelmet fogok szen-
telni az alábbi témáknak:  

x az Európai Kulturális Főváros program, 
x nagyhatású nemzetközi események és a rendező városok viszonya, 
x várospolitikai stratégiák. 

Az egyes fókuszpontok esetében a deduktív logikai felépítést fogom követni, ami jelen rész-
ben azt fogja jelenteni, hogy az általános megállapításokat a dolgozatom és a kutatásom célja-
inak figyelembevételével konkretizálom: haladok az egyedinek tekinthető argumentumok 
felé. A dolgozat ezen részében kívánom megalapozni a későbbi saját mérési eszközrendsze-
rem működési mechanizmusait.  

A saját kutatásomhoz felépíteni kívánt eszközrendszer módszertana alapján a városfejlettségi 
indexek, egyéb nagyhatású nemzetközi események értékelési módszertanai, EKF városok 
értékelésének módszertana, valamint a mindezeket átitatni képes várospolitikai stratégiák al-
kotják.  

Ebben a részben a célom, hogy:  
x a saját indexem felépítésének módszertani hátterét kialakítsam, 
x az egyes értékelési szempontokat elemezzem, 
x az elemzés végén képes legyek az egyes értékelési szempontok által használt módszert 

összehasonlítani, 
x képes legyek a saját Város Sikerességi Indexem számára a megfelelő értékelési szem-

pontokat meghatározni, amelyek segítségével képes leszek a saját modellem felépíté-
sére.  

A Város Sikerességi Index felépítésének alapkérdése, így a kutatás kiindulópontja, 
hogy milyen tényezők vizsgálatára épül. Ennek forrásait mutatja be a következő 
ábra: 
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4. ábra: Város Sikerességi Index tényezőkészletének forrásai  

Forrás: saját szerkesztés  

 

A városok sikerességét számos eszközzel és módszerrel mérik, ilyen jellegű elemzések sora 
jelenik meg már nemcsak évente, hanem akár sűrűbben is. Az elemzések időszaki sokszoro-
zódása mellett a vizsgált városok számossága is nagymértékben növekszik.  

Ennek okai a következőek:  
x egyre több adat áll rendelkezésre, 
x az adatok feldolgozási lehetősége napról-napra növekszik, 
x az egyes mérési módszerek egymásra hatva hólabdaszerűen fejlesztik a kiadványokat 

és elemzéseket vertikális és horizontális mértékben (egyre több szempont, egyre mé-
lyebb elemzés), miközben a vizsgálatba bevont városok/objektumok számossága is 
növekszik.  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy igen heterogén világról kell beszélnünk akkor, ha az elő-
ző ábrán látható vizsgálatok értékelési módszereit elemezni kívánjuk, valamint azokból kö-
vetkeztetéseket akarunk levonni. Ezen okok miatt a következő részekben egyenként elemzem 
az egyes értékelési szempontokat.  
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2.1 Nagyhatású nemzetközi események hatásai  
Egy város életében számos esemény és történés adódik, amely képes befolyásolni a város és a 
benne lakók életét. Ilyen esemény lehet egy természeti csapás, járvány, gazdasági esemény, 
egy híres ember jelenléte, egy választás, egy baleset és sajnos a 21. században a terrorista – 
függetlenül annak indítékától – cselekményeket sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ezen ese-
mények egyedi tulajdonsága, hogy a város és a benne lakó emberek nem maguk döntöttek 
úgy, hogy számukra előnyös lenne egy természeti csapás, egy baleset, vagy egy terrorista ak-
ció. Ezek az események a város akaratán és döntési terén kívül valósultak meg, miközben a 
város és az emberek életét akár egy emberöltőn keresztül képesek meghatározni.  

Gondoljunk csak bele, hogy a japán Fukusima vagy az ukrán Csernobil városok örökre meg-
bélyegzett városok lettek, de minden bizonnyal Hiroshima város hallatán sem a fantasztikus 
Mazda gépgyár és annak igazán remek termékei jutnak eszünkbe, hanem a 70 évvel ezelőtti 
nukleáris csapás és annak képei. A fenti példák igen komoly szélsőséget képviselnek, de Pá-
rizst – amely olyan fantasztikusan sokat adott és ad a világnak kulturálisan, morálisan, eszté-
tikailag, gazdaságilag, a művészetben és politikát tekintve is –2015 elejétől a világ mégis azo-
nosította az Európát érintő terrorcselekmények egyik fő helyszíneként.  

Számomra azonban fontosabbak – hiszen a dolgozatom té-
májához szorosabban kapcsolódnak – azok az események és 
történések, amelyeket nem a szerencsétlenség okoz, hanem a 
város tudatosan, maga állított kihívás formájában öltenek 
testet. Azon események, amelyeket a város lakosságával 
egyetértésben, az adott ország vezetése és politikai szereplői 
jóváhagyásával esetleg támogatásával vállaltak.  

Az egyes városokban megrendezett nagyhatású nemzetközi események esetében, a városok 
már az előkészítés fázisában erőforrást nem kímélve pályázatot állítanak össze. Ezzel együtt 
mindent megtesznek azért, hogy a „megfelelő állapotba” hozzák a városukat azért, hogy a 
pályázaton egyáltalán el tudjanak indulni. A pályázó város és annak vezetése párhuzamosan 
meg kívánja győzni a lakosságot és az országos politikát, hogy az adott esemény a városban 
és annak környezetében előnyt fog jelenteni. Összességében hasznot hajt és ezzel a horizontá-
lis és vertikális támogatás minél szélesebb palettáját kívánja megszerezni a város.  

Amikor egy város jogosultságot szerez az esemény megrendezésére, akkor az addigi csak 
papírokon, prezentációkon létező koncepcióba életet lehelnek az érintettek. Ebben a fázisban 
az addigi egyetértés gyakorta ellentmondásokat és feszültségeket szül, hiszen értelemszerűen 
mindenki ki szeretné venni a számára ígért és remélt hasznot, akár a másik rovására is, vagy 
akár még maga rendezvény rovására is. Ekkor számos esetben (Byrnes, 2014.) (Wirth, 2008.) 
és (Somlyódi, 2010) fény derül a tervezési és vezetési hiányosságokra, amelyek kiegészülve 
az előbbiekkel, az elképzelt esemény helyett egy szerény, csak részbeni eredményeket elérő 
eseménnyé válik, amely nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, lényegében egyik érintett 
számára sem. Az itt leírt folyamat kicsengése sajnos eléggé borús, azonban fontos megérte-
nünk, hogy egy esemény minél nagyobb marketingértékű, vonzáskörzetű, annál inkább na-
gyobb a veszélye a széthúzó, fókuszt vesztett megvalósításnak akár remek pályázati elképze-

5. ábra: London Olimpia élmény 
videó 
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lések ellenére is. A fentiek pedig az esemény méretével és hatásával arányosan hatványozott 
kockázatot jelentenek. 

A következő ábra a Sydney-i Olimpia esetében érzékelt hatásokat mutatja be:  

 

 

6. ábra: A 2000-es Sydney-i Olimpia hatásmátrixa 

 

Forrás: (Preuss, 2002) alapján saját szerkesztés 

Látnunk kell, hogy a fenti ábra ugyan egy konkrét olimpiára vonatkozik, de jó néhány ténye-
zőre vonatkozóan általánosíthatunk: a világszintű események (Olimpia), és más nagyhatású 
nemzetközi események (EKF) valódi eredménye azokkal az infrastrukturális, társadalmi, poli-
tikai, ökológiai területeken fellépő hatásokkal mérhető, amelyek a várost és az országot az 
eseményen keresztül érik, nem pedig úgy, hogy egyszerűen levonjuk a költségeket a bevéte-
lekből. Egyúttal el is érkeztünk az alapvető problémához, hogy a fentebb említett példában az 
érintettek mindegyike más szempont szerint fogja értékelni az eseményt: akár negatív, akár 
pozitív szemléletről beszélünk.  

Az ilyen események értékelési szempontjainak vizsgálata során csak akkor járunk sikerrel, ha 
nem hagyjuk figyelmen kívül a makrogazdasági és immateriális tényezőket sem. Mindenfajta 
gazdasági hatás, amit egy város vagy egy ország saját régiójára gyakorol, valamilyen költség-
gel jár, ezért az egymutatós „pénzügyi többlet” önmagában nem értékelhető adat. A fenti ábra 
az olimpia legfontosabb hatásainak becsült időtartamát és komplexitását egyaránt jól szemlél-
teti. A hatások elhelyezkedése a mátrixban bizonyára minden esemény esetében más és más.  
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Amennyiben az ilyen események hatásait az általános megközelítéstől kissé konkretizálva egy 
városra vetítjük, akkor láthatjuk, hogy az alábbi hatások érhetik a rendező várost. A követke-
ző ábrán még mindig az olimpiát tekintjük rendezőelvnek, hogy a világesemények alapvető 
sajátosságait megértsük.  

7. ábra: Nagyhatású nemzetközi események rendező városra gyakorolt hatásai 

 

Forrás: (Preuss, 2007) alapján saját szerkesztés  

Amennyiben csak gazdasági szempontból közelítjük meg egy nagyhatású nemzetközi ese-
mény folyamatait a következőket érdemes alapvetésként figyelembe venni. Az esemény növe-
li a fogyasztást és serkenti a beruházásokat, melyek együtt az esemény egyszeri gazdasági 
hatását jelentik. A megnövekedett kereslet új munkahelyeket teremt, de úgynevezett kiszorító 
hatás (Preuss, 2004, old.: 37.) is jelentkezik, mely az állami és a magánberuházások területén 
egyaránt megfigyelhető. Az állami beruházások ugyanis, amelyek finanszírozása nem befo-
lyásolja a város költségvetését, egyrészt akadályozzák más állami beruházások megvalósulá-
sát, másrészt a magánberuházások növekedési ütemét is fékezik, ha pótlólagos kereslet követ-
keztében nőnek az árak.  

Az esemény iránti nagymértékű érdeklődés viszont közvetve növeli a keresletet, ha a jobb 
imázs hatására több turista és az eseményt követően több külföldi befektetés érkezik a rende-
ző városba. Az olimpiát érintő hasonló folyamat számos esetben megfigyelhető az Európa 
Kulturális Fővárosa programok kapcsán is.  
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A következő ábrán bemutatom, hogy egy olimpiát vagy más nagyhatású nemzetközi eseményt 
megvalósító városban az elkészülő fejlesztések esetében milyen eredők, gyújtópontok és okok 
adódnak. Az előző részben már említettem az esemény elvi érdekeltjeit (stakeholder) és azok 
időben változatos motivációit.   

 

8. ábra: A rendező városban megvalósított fejlesztések háttere és okai  

Forrás: (Preuss, 2007) alapján saját szerkesztés 

 

Az ilyen események esetében beszélünk kiszorító hatásról, amely során tervezett gazdasági, 
városfejlesztési, civil, kulturális egyéb fejlesztések háttérbe szorulnak az esemény fókusza 
miatt. Ez a kiszorító hatás jelentkezhet még akkor is, amikor konkrétan az esemény megvaló-
sul: sőt ez tekinthető a leginkább ismeretesnek. Ilyen lehet például az, amikor a városi lakos-
ság számára fontos és előnyös szociális fejlesztés megvalósítása az esemény utánra csúszik.  

A kiszorító hatásnak van egy kevésbé látványos ám súlyosnak mondható megjelenése is, ami-
kor az előkészítési fázisban a várostervezésben szorulnak háttérbe az eseményhez közvetlenül 
nem kapcsolódó fejlesztések. Ilyenre lehet példa egy város marketingtevékenységének straté-
giai módosítása az esemény miatt, majd pedig az alapvető marketing tevékenység elmaradása.  

A fenti ábrán láthatunk: 

¾ a város által tervezett, de az esemény miatt gyorsabban megvalósított fejlesztéseket, 

¾ a város által nem tervezett, de kötelezően megvalósítandó fejlesztéseket, 

¾ a város által tervezett, de nem az adott helyen, módon és időben tervezett: itt jelenik 
meg az esemény gravitációs hatása, amely keretében az adott esemény fő színteréhez 
közelebbi területek és szervezetek részesülnek a legnagyobb fejlesztésekben, 
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¾ és a külföldi befektetésekre gyakorolt pozitív hatást.  

Mint láthatjuk egy város életére és működésére igen komplex hatást képes gyakorolni egy 
magvalósuló kiemelt program. Követve az eddigi logikát, az olimpiát – mint a nagy hatású 
nemzetközi események egyik etalonját és legismertebbikét – használom gondolati fonalként a 
városfejlődés és a nagyhatású nemzetközi események kapcsolatának további vizsgálata során.  

 

9. ábra: Nagyhatású nemzetközi események hatása a városfejlődésre  

Forrás: (Preuss, 2007) alapján saját szerkesztés 

 

A rendező város szerkezetének minden pozitív változásával és az esemény következtében 
felgyorsult fejlődés minden kockázatával együtt bizonyára igaz, hogy: „Egy olyan világban, 
ahol a gazdasági kapcsolatok annyira összetettek, mint napjainkban, senki sem mondhatja, 
hogy egyetlen esemény az, ami egyszer és mindenkorra megváltoztat egy várost” 
(Rademacher, 1996, old.: 34.).  

Tekintettel arra, hogy minden esemény eltérő hatású és különböző méretű, továbbá minden 
városnak más a története, kultúrája és felépítése, nincs általános képlet arra, hogy a különböző 
események miként ösztönzik a városfejlődést. A politikusok gyakran a városfejlesztés eszkö-
zeként használják fel a nagyhatású nemzetközi eseményeket, melyek felgyorsítják a városfej-
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lődést a határidős építkezésekkel és a sikeres esemény érdekében többnyire képesek egyesíte-
ni a különböző eszmeiségű politikai erőket.  

Ugyanakkor számos kockázattal is járnak ezek az események. Visszafordíthatatlan tervezési 
hibák fordulhatnak elő az időzavar keltette sietség miatt, vagy azért, mert szociális és környe-
zeti elveket sértenek meg az egyedi szabályozásokkal. További kockázat, hogy a politikusok a 
nagyhatású nemzetközi eseményeket egyéni politikai motivációjú fejlesztési terveik megvaló-
sítására használják, illetve gigantikus építési projekteket indítanak el és az ezek eredménye-
képpen létrejövő infrastruktúrát a későbbiekben nem használják ki a helyiek, így a fenntartha-
tóság, mint szakmai kritérium veszélybe kerül. Ezért nagyon fontos a városfejlesztési tervek 
és az eseményekkel összefüggő beruházások tervezett és átgondolt összehangolása.  

Egy nagyhatású nemzetközi esemény szervezési célkitűzése nem lehet más, mint hogy az 
adott város és annak vonzáskörzete (regionálistól a transznacionálisig) fejlődjön és moder-
nebb, a jelenlegi és jövőbeni lakók számára nagyszerűbb hellyé váljon, azaz a város a jövendő 
globális város (Kraas, Aggarwal, Coy, & Mertins, 2005.) tulajdonságainak elérésére törek-
szik:  

x légi úton, vasúton és közúton egyaránt könnyen megközelíthető, 
x sokszínű és változatos kulturális központ, 
x lakosai a világban otthonosan mozgó polgárok, 
x kiváló távközlési hálózattal rendelkezik, 
x gazdasági szempontból jelentős erőtér, 
x látványosságait jómódú turisták látogatják, 
x tudásalapú társadalom jellemzi és polgárai tájékozottak, 
x nem különülnek el a „lakó”, „munka” és a „pihenő” övezetek, 
x nem küzd jelentős közlekedési problémával. 

A fentiek kialakulását nagymértékben elősegíti jelentős események rendezése egy városban. 
Már egyetlen modern létesítmény felépítése is előrelépés lehet egy adott városrész fejleszté-
sében. Egy olimpiához hasonló nagyszabású eseményre való felkészülés egyszerre gyakorol 
hatást a város egészére és segíti elő a fejlődést annak különböző pontjain és területein.  

A nagyhatású nemzetközi események között is értelemszerűen komoly különbségek észlelhe-
tőek léptékükben és nagyságrendjükben akár nézőszám (turista), akár költségvetés tekinteté-
ben. Ezt a léptékbeli és nagyságrendbeli feszültséget jelen értekezésben nem kívánom kezelni, 
mivel vizsgálatom fókusza a városon és annak környezetén van, nem pedig a hatást kiváltó 
elemen: ebben a kontextusban az esemény csupán ún. triggerként2 jelenik meg. Dolgozatom 
értelmezésében az Európa Kulturális Fővárosa program egy város életében egyértelműen 
nagyhatású nemzetközi eseménynek tekinthető, még akkor is, ha léptékében kisebb, mint egy 
olimpia, hiszen a fentiekben bemutatott hatásokat és folyamatokat képes elindítani, valamint 
az alábbiak igazak rá: 

                                                 
2 Trigger: megindító, előidéző, kiváltó 
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x komoly feltételek teljesítésével lehet elnyerni az EKF címet,  

x több éves felkészülés előzi meg a programév lebonyolítását,  

x egy város több éves fejlesztési stratégiáját befolyásolja,  

x az esemény a városra több éven át képes hatást gyakorolni akár pozitív, akár negatív 
irányba számos szempont szerint:  

o Politika. 

o Finanszírozás. 

o Lakossági elégedettség. 

A következőkben tekintsük át a nagyhatású nemzetközi eseményeket értékelő módszereket, 
melynek szempontjait érdemes az EKF-ek kontextusában is végiggondolni. 

2.2 Nagyhatású nemzetközi események értékelési szempontjainak vizsgálata 
Ebben a részben a nagyhatású nemzetközi események értékelési szempontjait vizsgálom meg. 
Először is fontos lehatárolni, hogy jelen kontextusban milyen követelmények mentén tekintek 
egy eseményt nagyhatású nemzetközi eseménynek (részleteket lásd előző fejezet):  

x rendszeresen megrendezik,  

x az esemény minden alkalommal más városba kerül, 

x a rendező város gazdasági, társadalmi, politikai életében hosszú előkészítést igénylő, 
inkrementális eseménynek minősül, tehát a megszokott eljárásrendtől eltérő módsze-
reket és tevékenységeket igényel a városoktól, 

x a rendező város anyaországa szempontjából is releváns eseménynek minősül: megva-
lósulása lokális, de az előkészület és a hatások nemzeti szintűek vagy regionálisak.  

A dolgozatban – ahogy azt előző részben már említettem – a nagyhatású nemzetközi esemé-
nyek között léptékbeli különbséget nem teszek, így a dolgozatom jelen fejezetében a fenti 
esemény kritériumnak megfelelő eseményeket tárgyalom és vizsgálom. Ezzel a célom, hogy 
minél szélesebb kontextusban legyek képes az elemzési eszköztáramat (szempontokat) meg-
határozni.  

 

 

 

2.2.1 Megaesemények  
Az olimpiai játékokat három másik eseménnyel együtt megaeseményeknek is szokás nevezni. 
Ezen események a Labdarúgó- Európa-bajnokság (UEFA Euro), labdarúgó világbajnokság 
(FIFA World Cup), valamint az Európában kevésbe ismert Super Bowl nevű amerikai futball-
döntő.  
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3. táblázat: Megaesemények 
 

Megaesemény Gyakoriság Helyszín Látogatószám 

Labdarúgó világ-
bajnokság 

 

négyévente 

Világszerte 
Adott ország, vagy 
több ország (közös 
rendezés)  

1 500 000 láto-
gató átlagosan  

Olimpiai játékok  

 

négyévente Világszerte 600 000 látogató 
átlagosan  

Labdarúgó Euró-
pa- bajnokság 

 

négyévente Európában  550 000 látogató 
átlagosan 

Super Bowl 

 

évente 
USA területén  
Jellemző az ismétlő-
dő helyszín 

300 000 látogató 

Forrás: (Velotta, 2015.), (Heitner, 2014.) és (BBC, 2012.) alapján saját szerkesztés 

A Labdarúgó Európa-bajnokságok és a Labdarúgó Világbajnokságok értékelési szempontjai 
és az Olimpia értékelési szempontjai között nem húzható egyértelmű párhuzam. Ennek leg-
főbb okai a szervezési sajátosságokból következnek:  

x A Labdarúgó Európa-bajnokságok és Labdarúgó Világbajnokságok nem 
egy városban szerveződnek, hanem több városban. A sportesemény dön-
tőjének helyt adó városok sem képviselnek ebben a tekintetben különösen 
kitüntetett szerepet. A sportesemény során a többi város is hasonló súllyal 
szerepel:  

o kiszolgáló létesítmények száma hasonló,  

o látogatók száma kiegyenlítődik a városok között. 

x Ezen sportesemények kevésbé városokhoz, inkább az adott országhoz kapcsolódnak. 
Az egyes városok a pályázatban is csupán csak rendezvényhelyszínként vannak feltün-
tetve (FIFA, 2007).  

A Super Bowl az USA legfontosabb sporteseményei közé tartozik (Velotta, 2015.), amely 
lényegében egy ünnepnek számít az USA-ban. Ennek keretében közel 400 000 ember mozdul 
meg az USA-ban évente. Azonban jellegét tekintve más, mint az olimpia és a fent említett 
labdarúgó események (Peter, 2015.), mivel már meglévő infrastruktúrában rendezik meg és az 
előző részben meghatározott szempontoknak sem felel meg. Ezen okok miatt a Super Bowl 
értékelési szempontjai nem fognak szerepelni a saját Város Sikerességi Index értékelési 
szempontok között.  

Értelemszerűen számos hasonlóságot is mutatnak az olimpiák értékelésével, mivel ezek az 
események a világ legnézettebb és egyúttal legfontosabb (Heitner, 2014.) világeseményei, 
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azonban a Super Bowl és a labdarúgó események a fent részletezett tényezők miatt nem képe-
zik a vizsgálatom tárgyát.  

2.2.2 Olimpiai játékok  
Az olimpiai játékok értékelése számos kihívással küzd még napjaink-
ban is, annak ellenére, hogy 1896 óta már harminc újkori olimpiai játék 
volt. Az olimpiák értékelésének nehézségeinek okai az alábbiak 
(Toohey & Veal, 2000):  

x a játékokat befolyásoló tényezők térben és időben is sokrétűek, 

x politikai hatások torzítják az elkészült jelentéseket,  

x üzleti modell többszöri változott az olimpiák esetében, így az olimpiai eszme többszö-
ri súlypontváltása is megfigyelhető. 

A fentiektől függetlenül egy örökzöld témának tekinthető, hogy „Megéri-e?” az olimpia. 
Számos szerző (Lee, 1989), (Toohey & Veal, 2000), (Hall, 1992), (Landry & Yerles, 1996) 
dolgozott már az értékeléseken kisebb-nagyobb sikerrel. Az előbbiek kitartó kutatómunkájuk 
során táblázatokat állítottak össze, amelyek az olimpiai játékok kiadásait és bevételeit hasonlí-
tották össze. Az adatokat a hivatalos jelentésekből vették, azonos pénznemre váltották át, de 
további szempontokat nem vettek figyelembe, így ezek a kutatások nem tekinthetőek átfogó-
nak. 1997-ben jelent meg az első olyan értékelés (Maenning, 1997), amely egy univerzálisan 
használható módszer alapköveit teszi le, megnyitva ezzel az utat az egységes és tudományos 
elemzések felé.  

Más kutatások csak egy-egy olimpiára korlátozódtak. Tekintettel arra, hogy a rendezők szá-
mára a játékok gazdasági jelentősége mellett politikai és városismertségi jelentősége is egyre 
nőtt, így újabban elengedhetetlenné váltak a teljes spektrumú elemzések. Nem szabad azon-
ban arról sem megfeledkezni, hogy az olimpiákat megelőző elemzések nem voltak feltétlenül 
függetlenek a megrendelőktől, a rendezvényt követőeket pedig gyakran a szervezők munka-
társai készítették. Ezért számos vizsgálat manapság – bár a világ egyik legnépszerűbb esemé-
nyéről van szó – nem igazán tekinthető objektívnek.  

Az olimpiák tudományos igényességgel elkészített elemzésében egy követendő módszertant 
2004-ben mutatott be Holger Preuss3 a mainzi Johannes Gutenberg Universität professzora 
(Preuss, Az olimpiai játékok gazdasági háttere, 2004). Preuss módszertana túlmutat az egy-
szerű pénzügyi összehasonlításon, mivel olyan szempontokat vesz figyelembe egy-egy olim-
pia kapcsán, amelyek addig nem képezték a vizsgálat tárgyát. 4  

A legújabb és innovatív értékelési szempontrendszerek (Lienhard & Preuss, 2014) az alábbi 
tényezőket veszik figyelembe:  

                                                 
3 Holger Preuss: a mainz-i Johannes Gutenberg Tudományegyetem sportközgazdaságtan és sportmenedzsment 
professzora, az Olimpiai Kutató Társaság tagja.  
4 Holger Preuss Rio+20 ENSZ Konferencia videó üzenete (Preuss, SportwissenschaftMZ, 2012.) 
 



 

28 

x Olimpiai Chartában foglalt célok teljesülése. 
x Turizmus fejlődése:  

o Vendégéjszakák száma.  
o Városba érkezők számának alakulása. 

x Szállodai szobák számának alakulása. 
x Lakosságszám alakulása. 
x Lakosság átlagéletkor alakulása.  
x Külföldi befektetések fejlődése.  
x Városi export fejlődése.  
x Vállalkozások száma. 
x Egy főre jutó adóbevétel. 
x Város imázs és a város marketing értékének fejlődése.  
x Építőipar fejlődése.  
x Tömegközlekedési ellátottság fejlődése. 
x Zaj.  
x Károsanyag-kibocsátás. 
x Telekommunikáció fejlődése.  
x Szabadidős lehetőségek fejlődése.  
x A városvezetés, szervezőbizottság és a nemzetközi olimpiai szervezet kapcsolata. 
x Civil szervezetek számának fejlődése.  
x Pénzügyi bevételek alakulása.  
x Pénzügyi kiadások alakulása.  
x Közúthálózat fejlődése. 
x Foglalkoztatás mértékének változása. 

x Kiszorító hatás: kiszorító hatásról beszélünk akkor, ha a város életében fontos ese-
mény, fejlesztés az olimpia miatt nem kerül megvalósításra, vagy elhalasztásra kerül 
(ún. opportunity cost, a pénz időértékének elmélete szerint ez költséget jelent a város 
számára) 

Abban az esetben, ha konkrétan egyes olimpiák előzetes megvalósíthatósági tanulmányait 
(Sigilium Reipublicae Massachusettensis, 2014.), (Ernst & Young, 2013.) vagy későbbi érté-
keléseit vizsgáljuk (International Olympic Comission, Final Report of the IOC Coordination 
Commission - London 2012, 2013), (International Olympic Comission, Final report of the 
IOC Coordination Commission, 2011), akkor láthatjuk, hogy a fentieken túl kiemelten nagy 
figyelmet fordítanak az alábbi szempontokra:  

x pozitív makrogazdasági változások fenntartása, 
x esemény keretében kialakított materiális vagy immateriális szerkezetek hasznosítása a 

jövőben,  
x a hasznosításhoz kapcsolódó erőforrások, 
x az olimpiai eseményhez kapcsolódó előnyök minél hatékonyabb és tartós kihasználása 

a város által, 
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x jogi háttér stabilitása, 
x politikai háttér stabilitása.  

Az olimpiák játékok értékelési szempontjainak vizsgálata során fontos kiemelni, hogy a kor-
rupció alakulása az eseményhez kapcsolódóan nem került egyetlen értékelési szempont közé 
sem (Barrington, 2012.). Ez annak tükrében érthetetlen, hogy  

x a 2014-es Szocsi téli olimpiai játékok kapcsán számos hír, majd megalapozott állítás 
látott napvilágot, miszerint az eseményt átszőtte a korrupció. (Francis, 2014.) 

x oknyomozó riporterek derítettek fényt a 2002-es Salt Lake City téli olimpiai játékok 
vesztegetési botrányára, amely számos vezető politikus és olimpiai bizottsági karrier-
jének végét jelentette. (Longman, 2000) 

x a Nemzetközi Olimpiai Bizottság régóta elkötelezett a korrupció elleni harcban. 
(Transparency International, 1999).  

A fentiek alapján látható, hogy egy olimpia esetében számos értékelési szempontot vesznek 
figyelembe a szakemberek, még olyan szempontok is fontosak lehetnek, amelyeknek kvanti-
tatív mérése igen körülményesnek és nehézkesnek bizonyul. Ilyen például a politikai háttér 
stabilitása, jogi háttér stabilitása és civil közösség fejlődése. Munkám további részében e 
szempontokat szintén fel fogom használni a saját Város Sikerességi Index kialakításához, 
miután az említett vizsgálati és értékelési szempontok már messze túlmutatnak a pusztán gaz-
dasági értékeléseket bemutató összegzéseken.  

Összegzésképpen elmondható, hogy az olimpiák és egyéb más nagyhatású nemzetközi ese-
mények értékeléséhez egy igen széleskörű vizsgálati portfóliót használnak, így e szempontok 
sokasága alkalmas arra, hogy a releváns szempontokat fel tudjam használni a munkám továb-
bi részében. A következő részben az EKF értékelési szempontok feldolgozásával tovább szé-
lesítem a nagyhatású nemzetközi eseményekhez kapcsolódó értékelő-elemző eszköztárat.  

2.3 Az EKF története 
Ebben az alfejezetben az Európa Kulturális Fővárosa program történetét mutatom be, kiemel-
ve azt, hogy a program fejlődésével egyidejűleg a program sikerességének, hatásának a mér-
hetősége, értékelési módszertana is folyamatosan fejlődött, amelynek elvrendszere, szempont-
jai igen fontos alapokat jelentenek a saját indexem ki-
alakítása során.   

A kezdeményezés 1985-ben, Melina Mercouri színész-
nő, későbbi görög kulturális miniszter által született 
meg Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezést a 
következő szándékok vezérelték: 

¾ Előtérbe hozni az európai kultúra gazdagságát 
és sokszínűségét; 

¾ Ünnepelni az európaiak közös kulturális értéke-
it; 

10. ábra: Melina Mercouri 1985-ben 
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¾ Elősegíteni az európai polgárok közös kulturális térhez való tartozását; 
¾ Támogatni a városok fejlődéséhez hozzájáruló kulturális fejlesztéseket. 

Mindezeken túl, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az esemény egy kiváló lehetőség arra, 
hogy segítse a város: megújulását; nemzetközi profiljának megteremtését; saját képének javí-
tását saját lakosainak szemében; kulturális életének felpezsdítését; turizmusának fellendítését. 
(Garcia & Cox, 2013, old.: 38) 

Az Európa Kulturális Fővárosa program, az EKF (ECoC) címet a kezdetektől majdnem 60 
város 30 országban nyerte el. A program kulcsfontosságú platformjává vált a városok pozíci-
onálásában valamint a gazdasági és kulturális regeneráció felgyorsításában. Közvetlen kultu-
rális, társadalmi és gazdasági hatásai hosszú távon jelentkeznek, bár nehéz kimutatni, de egy-
értelmű növekedést hoz a városi arculat fejlesztésében, a turizmusban. (Garcia & Cox, 2013, 
old.: 3) 

Hogyan jelölik ki Európa Kulturális Fővárosát az EU Tagállamaiban? 

Hat évvel az aktuális évad előtt általában az adott tagállamok Kulturális Minisztériumai írnak 
ki pályázatot városaiknak. A cím iránt érdeklődők ezután javaslatot nyújtanak be, amely átfo-
gó vizsgálatra kerül. A benyújtott pályázatokat egy független, a kulturális szektorban dolgozó 
szakemberekből álló nemzetközi testület válogatja és értékeli egy megadott szempontrendszer 
alapján. Miután a testület tagjai összeállítottak egy szűkített névsort, a kiválasztott városoknak 
a tervezett programjukat részletesen leíró pályázati anyagot kell benyújtaniuk. Ezek után a 
testület újra összeül, hogy megjelölje a legjobb nevezéseket és országonként egy várost jelöl a 
címre. Így a megjelölt város hivatalosan is pályázó lesz az adott évben az Európa Kulturális 
Fővárosa kitüntetésre. A teljes pályázati időszak alatt az Európai Bizottság szerepe az, hogy 
felügyelje az Unió szabályainak betartását. 

A jelöléstől a megvalósításig... 
Az Európa Kulturális Fővárosa cím nyertesei öt évvel a hivatalos év előtt megkapják kineve-
zésüket. Egy ilyen komplex esemény megtervezéséhez és előkészítéséhez szükség van erre a 
hosszú időszakra. Ez idő alatt az Európai Bizottság által összehívott szakemberek csoportja 
támogatja az adott Európai Kulturális Fővárost, illetve aktívan részt vesz az előkészületekben. 
Ezután a monitoring időszak után, a szakemberek javasolhatják az Európai Bizottságnak, 
hogy a Melina Mercouri Díj odaítélhető-e az adott városnak. (A díj összege jelenleg 1.5 millió 
EUR és az EU Kreatív Európa programjának költségvetése adja a forrását). 

…és az eredmények kiértékeléséig 
Az Európai Bizottság minden évben megjelentet egy értékelő beszámolót az előző év Európa 
Kulturális Fővárosa program eredményeiről. A 2019 utáni nyertes fővárosok már saját maguk 
fogják elkészíteni ezeket az értékeléseket és küldik el a Bizottságnak a program megvalósulá-
sát követő év végén. 

Az Európa Kulturális Fővárosa program 2010-ben ünnepelte elindulásának 25. évfordulóját, 
amelynek csúcspontja egy ünnepi konferencia volt. 2014-ben Európa Kulturális Fővárosa 
címet két város kapta meg: Umeå Svédországban és Rīga Lettországban. 
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A kiválasztott Európa Kulturális Fővárosok 2018-ig: 

2015 – Mons (Belgium) és Plzeň (Csehország) 
2016 – Donostia-San Sebastián (Spanyolország) és Wrocław (Lengyelország) 
2017 – Aarhus (Dánia) és Paphos (Ciprus) 
2018 – Leeuwarden (Hollandia) és Valetta (Málta) 
2019 – Olaszország (Matera) és Bulgária ( Plovdiv) 

2014. április 16.-án az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 445/2014/EU Határozatot 
az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének 
létrehozásáról és az 1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. Ez a határozat adja 
a kezdeményezés új működési keretét a 2019 után következő időszakra. Ebbe beletartozik 
azoknak a tagállamoknak egy kronológiai felosztása is, amelyek 2020 és 2033 között megsze-
rezhetik a címet. 2020-ban Írország és Horvátország jelölhetnek várost a címre, Magyarország 
legközelebb 2023-ban kerül sorra.  

Az új működési keret 2021-től minden harmadik évben lehetővé teszi egy Európai Uniós tag-
jelölt vagy potenciálisan tagjelölt országban lévő városnak is a cím viselését. Egy nyílt pályá-
zat keretén belül a különböző országok városai egymással szállnak versenybe. Az Európai 
Bizottság felel majd a pályázat lebonyolításáért.  

Azok az országok, amelyek a jövőben szeretnének részt venni a programban, a saját orszá-
gukban kiírt pályázati verseny keretében pályázhatnak a felhívásra, melyet a felelős hatóság 
tesz közzé (általában a Kulturális Minisztérium). (Kreatív Európa Iroda, 2014) 

2.3.1 Történelem és fejlődés 
Ezen alfejezet áttekintést ad az EKF program fejlődéséről az 1985-ös kezdetétől a mai jogi 
keretekig, amelyek 2019-ig futnak. Az Európa Parlament EKF programról készített tanulmá-
nyának vonatkozó fejezete alapján bemutatom a legfontosabb mérföldköveket 2019-ig, majd 
röviden bemutatom a következő 2020-2033-as időszakra vonatkozó irányelveket. 

Az EKF program fejlődése egészen a jelenlegi időszakig 3 fő fázisra osztható. Habár vannak 
átfedések az egyes fázisok között, annak köszönhetően, hogy 1990 óta a városokat több évvel 
a programot megelőzően választották ki, ennek ellenére a jogszabályi változások legtöbbször 
csak az újabb fázis működését módosítják. Mindössze három jogszabály módosította az ak-
tuális fázis megvalósítását, 1992-ben, 2005-ben és 2006-ban, melyek a 2. és 3. fázis hátralevő 
időszakában hozott konkrét változásokat a kiválasztott városok számára. A jelenleg megalko-
tott jogszabályok a következő fázist (post-2019) készítik elő. Az alábbi táblázat az eddigi 
EKF városokat összesíti az egyes fázisok szerint, valamint jelöli a legfontosabb szakpolitikai 
mérföldköveket és az EKF működésére vonatkozó jogszabályokat. 

 

4. táblázat: Az EKF program fontosabb fázisai 

Fázis Befogadó városok EKF és európai szakpolitikai mérföldkövek 
1. Fázis x Athén 1985 1985: EKF éves rendezvény elindul 

1983: Informális 
javaslat a kulturális 
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Fázis Befogadó városok EKF és európai szakpolitikai mérföldkövek 
1985-1996 

12 város 

(tagállamonként 
egy) 

x Firenze 1986 
x Amszterdam 1987 
x Berlin 1988 
x Párizs 1989 
x Glasgow 1990 
x Dublin 1991 
x Madrid 1992 
x Antwerpen 1993 
x Lisszabon 1994 
x Luxemburg 1995 
x Koppenhága 1996 

(85/C/153/02 állásfoglalás) 

1990: Az Európai Kulturális Hónap 
kezdetét veszi, amelyet 1992-2003 
között nem Európai Közösségbeli 
városok fogadnak 

1992: A Maastrichti Szerződés meg-
teremti a jogi alapját az Európai Kö-
zösség hozzájárulásának az európai 
kultúrához (128. cikk) 

1996: Kaleidoszkóp program kezdete 
a létező EKF akciókkal együttműkö-
désben (719/96/EC határozat) 

minisztereknek 

1990:  
90/C 162/01 követ-
keztetés 

1992: 92/C336/02 
következtetés 

2. Fázis 

1997-2004 

19 város 

4 nem tagállam 
(kurzívan szedett) 

 

x Szaloniki 1997 
x Stockholm 1998 
x Weimar 1999 
x Avignon, Bergen, 

Bologna, Brüsszel, 
Krakkó, Helsinki, 
Prága, Reykjavík, 
Santiago de Com-
postela 2000 

x Rotterdam, Porto 
2001 

x Brugge, Salamanca 
2002 

x Graz 2003 
x Genova, Lille 2004 

1997: Az új EKF ciklus kezdete, 
amely megengedi a nem tagállamok 
jelölését is  
(90C 162/01 következtetés) 

1998: Az első alkalmazása a Kivá-
lasztási Kritériumoknak és ajánlatté-
teli határidőnek (92/C336/02 követ-
keztetés) 

2000: Kultúra 2000 helyettesíti a 
Kaleidoszkóp programot. Az EKF 
marad az új kulturális program égisze 
alatt, mint a „különleges kulturális 
események európai és/vagy nemzet-
közi dimenzióval” akció része 
(508/2000/EC határozat)  

2004: Az EU bővült 10 új tagállam-
mal, melynek eredményeképp sokkal 
szélesebb lett a paletta az EKF ren-
dező városokban. 

1999: 
1419/1999/EC ha-
tározat 

3. Fázis 

2005-2019 

29 város 

2 nem tagállam 
(kurzívan szedett) 

12 új tagállam 
(aláhúzott) 

x Cork 2005 
x Pátra 2006 
x Luxemburg és Gran-

de régió, Nagyszeben 
2007 

x Liverpool, Stavanger 
2008 

x Linz, Vilnius 2009 
x Essen és Ruhr-vidék, 

Pécs, Isztanbul 2010 
x Tallinn, Turku 2011 
x Guimarães, Maribor 

2012 
x Marseille-Provence, 

Kassa 2013 
x Umeå, Riga 2014 

2005: Az első jogalkotási keret al-
kalmazása, EKF mint Közösségi 
akció jelenik meg, rotációs rendszer 
jön létre, a pályázatoknak ki kell 
emelniük az európai dimenziót 
(1419/1999/EC határozat) 

2009: az új tagállamok bekerültek a 
rotációba (649/2005/EC határozat) 

2010: A kiválasztási kritériumok 
változásának alkalmazása, az európai 
dimenzió mellett a városok és polgá-
rok dimenzió is megjelenik 
(1622/2006/EC határozat) 

2005: 649/2005/EC 
határozat 

2006:  
1622/2006/ EC 
határozat 

Soron következő városok:  2014: 445/2014/EU 
határozat 
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Fázis Befogadó városok EKF és európai szakpolitikai mérföldkövek 
Mons, Pilsen 2015; San Sebastián, Wrocław 2016; Aarhus, 
Páfosz 2017; Leeuwarden, Valletta 2018; Matera, Plovdiv 2019 

4. Fázis 

2020-2033 

2020 HR, IE; 2021 RO, GR, 2022 LT, LU; 2023 HU, GB; 2024 
EE, AT, 2025 SI, DE; 2026 SK, FI; 2027 LV, PT; 2028 CZ, FR; 
2029 PL, SE; 2030 CY, BE; 2031 MT, ES; 2032 BG, DK; 2033 
NL, IT5 

 

Forrás: Európa Parlament EKF tanulmánya (Garcia & Cox, 2013) alapján saját 
szerkesztés 

2.3.1.1 Első fázis (1985-1996) 
Ahogy látható, az Európa Kulturális Városa Program 1985-ben indult, miniszteri állásfogla-
lás formájában (85/C/153/02). Mint tisztán kormányközi tevékenység, a program az Európai 
Közösségi tevékenységek akkori jogi keretrendszerén kívül működött, amelyek ekkor még 
nem biztosítottak megfelelő teret a kultúra területén. Az eredeti elképzelés szerint a 12 EK 
alapító tagállam osztotta volna meg a címet felváltva, és eredetileg minden tagállam minden 
évben jelölt volt egy várost, hogy megrendezze az eseményt. Az Egyesült Királyság volt az 
első ország, aki javaslatot tett a nemzeti versenyre és a 4 éves felkészülési időszakra. 

Kezdetben a kijelölt városok a művészeti és kulturális programok kialakítása során a „magas” 
művészetre koncentráltak. Ezekben az alakuló években a programokat gyakran kellett pénz és 
idő szűkében szervezni, ami a tevékenységek nyári hónapokra való koncentrálását eredmé-
nyezte, elsősorban már létező városi fesztivál időszakában. Az 1990-es években azonban, a 
hosszabb tervezési időszaknak köszönhetően, a szervezők elmozdultak az évesre nyúló prog-
ramsorozat felé. Továbbá az 1990-es Glasgow-i rendezvény eredményeként nyilvánvalóvá 
váltak a kulturális főváros befogadásának szélesebb körű – különösen gazdasági előnyei. Ez 
volt az első város, amely belefoglalta a címet a hosszú távú gazdasági és városi regenerációs 
stratégiájába. Glasgow 1990-es kinevezését és sikerét követően, meghatározóvá vált a poszt-
indusztriális kultúra-vezérelt regenerációs kezdeményezések új hulláma, amely azt eredmé-
nyezte, hogy egyre gyakoribbá vált olyan városok jelölése, amelyeket nem kifejezett kulturá-
lis központokként aposztrofálnak – mint ahogy ez látható lesz majd a program második fázi-
sában választott városok esetében. A legfőbb felismerés ezen időszak alatt az volt, hogy az 
EKF program, ahelyett, hogy csak a múltbeli vívmányok elismeréséül szolgáló kitüntetés le-
gyen, működhetne egyfajta platformként, amely ösztönzi a további kulturális fejlődést és/vagy 
a városi környezet újra pozícionálását. 

1990-ben a Miniszterek Tanácsa úgy döntött, hogy a következő fázis 1997-től veszi kezdetét, 
és a jövőben, az új fázis első évétől kezdve nemcsak a Közösség tagállamai jelölhetnek EKF 
fogadó várost (90C 162/01 következtetés). Ehhez kapcsolódva 1992-ben veszi kezdetét az 
Európai Kulturális Hónap és fut egészen 2003-ig az EKF program mintájára, amelyet a nem-
közösségi európai országok fogadnak évről évre, és az EKF cím birtokosával egymást kiegé-

                                                 
5 2021, 2024, 2027, 2030, 2033 tagjelölt, vagy potenciális tagjelölt országból is 
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szítve és nem versengve működnek együtt. 1992-1996 között 5 város fogadta az Európai Kul-
turális Hónap programot, sorrendben: Krakkó, Graz, Budapest, Nicosia és Szentpétervár.  

2.3.1.2 Második fázis (1997-2004) 
A korábban említett 1990-es tanácsi következtetés nem hozott változást a program céljaiban, 
1992-ben a kulturális miniszterek tanácsa új eljárásrendet alakított ki, melyet egy újabb kö-
vetkeztetésben tettek közzé (92/C336/02). Ez tartalmazza a kiválasztási kritériumok bevezeté-
sét, valamint a jelölési határidők világos rendszerét. A kiválasztási kritériumoknak az volt az 
elsődleges célja, hogy biztosítsa az egyensúlyt a főváros és a vidéki városok, az EU és nem 
EU városok, valamint a különböző földrajzi területek között szerte Európában. Nem meglepő, 
hogy a kiválasztási folyamat erős érdekképviseleti és lobby tevékenységet hozott a jelöltek 
részéről, de ez új megközelítés egyértelműen garantálja a széles földrajzi sokszínűséget és 
egyensúlyt.  

Ez a Miniszteri Következtetés tekinthető az EKF program általános kereteit meghatározó első 
lépésnek, amely az 1990-es évek elején létrejövő Európai Közösségi Szerződésben első ízben 
hivatkozott közösségi kulturális alapelvekre épül. Különösen az 1992-es Maastrichti Szerző-
dés 128. cikke jelentett fordulópontot az európai szintű kulturális politikában, amely megala-
pozta, hogy a kultúra továbbra is európai napirenden legyen. Ez az első alkalom, hogy az EU 
képes volt proaktívan cselekedni a kulturális politika területén: erősítve a kulturális értékek 
megőrzését szerte Európában, ugyanakkor ösztönözve a közös európai kulturális örökség 
megfogalmazását:  

„A Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva a nemzeti 
és regionális sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve, hogy a közös európai kulturális 
örökség részét képezik” – idézve a Maastrichti szerződés 128. cikkének vonatkozó sorait. 
(Európai Unió, 1992) 

További fontos eredménye volt a közösségi kulturális fellépések újonnan lefektetett jogi alap-
jainak, hogy megteremtette a hosszú távú közösségi kulturális programozást, amely első-
ként 1995-től lépett életbe. 

1996-ban az EKF és az Európai Kulturális Hónap programokat beépítették az új Kaleidoszkóp 
programba, melynek célkitűzése, hogy „ösztönözze a művészeti és kulturális alkotást és ösz-
tönözze a tudás megosztást és közismerté tegye a kulturális értékeket az európai emberek kul-
turális életét” (719/96/EC határozat). Ez a gyakorlatban azt is jelentette, hogy a két program 
közösségi programként került finanszírozásra, és így, mint kormányközi akció továbbra is 
kizárólagosan a Miniszterek Tanácsának hatáskörébe tartozik. Ez a gyakorlat 1999-ben válto-
zott meg, amikor külön közösségi fellépést hoztak létre a következők szerint: 

Ennek a fázisnak az egyik jellegzetessége, hogy 2000-ben minden pályázó város megkapta az 
EKF címet, összesen 9 város, beleértve azokat a városokat is, akik az Európa Kulturális Hó-
napját fogadták volna. Ez a szimbolikus választás különös jelentőséget ad ennek az évnek6, 
                                                 
6 Ugyanakkor a hivatkozott tanulmány is megállapítja lábjegyzetben, hogy egyes megfigyelők szerint a döntés 
mögött az áll, hogy nem sikerült megállapodásra jutni a jelöltek kapcsán. 
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valamint ezzel precedenst teremtett, hogy egy évben több város is viselheti az EKF címet, 
megalapozva ezzel a következő éveket (pl. 2001, 2002 és 2004). 

Bergen, Krakkó, Prága és Reykjavík kinevezésével a 2000-es év volt szintén az első év, ami-
kor nem-közösségi ország városa viselhette az EKF címet – még akkor is, ha az Európai Kul-
turális Hónap program befogadása reálisabb cél lett volna ebben a periódusban. 1997-2003 
között (amikorra a program megszűnik), még további 7 város szervezhette meg az Európai 
Kulturális Hónapot.7 

2.3.1.3 Harmadik fázis (2005-2019) 
Jelentős változásokat hozott az 1999-es szabályozás, amelyben meghatározták a 2005 utáni 
befogadó városokat. Ezekre több trend is hatott: 

x Az 1990-es évek során a program egyre növekvő nyilvánosságot kapott, ezért a pályá-
zó városok körében egy nagyobb érdeklődés volt tapasztalható, ebből adódóan egy vi-
lágosabb kiválasztási folyamat egyre sürgetőbbé vált. 

x A Maastrichti Szerződés 1993-tól kezdve megalapozta az EU számára, hogy a kulturá-
lis ágazat számára szakpolitikai célkitűzéseket fogalmazzon meg. A Szerződés kultu-
rális cikke kiemeli a kulturális sokszínűséget Európa szerte, ösztönzi a kulturális 
együttműködést az EU országok és harmadik országok között, felismerve a közös Eu-
rópa szintű kulturális örökség fontosságát. 

1999 májusában az Európa Parlament és a Tanács közös döntés formájában lefektette az EKF 
Program jogalkotási keretrendszerét a program történetében először és 2005-2019 között, 
mint közösségi fellépés került meghatározásra (1419/1999/EC). Bár a fellépés neve hivatalo-
san változott az Európa Kulturális Fővárosa (European Capital of Culture) névre, a célkitűzé-
sek megmaradtak: kiemelni az európai kultúra gazdagságát és sokszínűségét, valamint támo-
gatni egymás jobb megismerését.  

Az új határozat hangsúlyozta a rendezvény szimbolikus fontosságát, valamint a helyi és regi-
onális identitás erősítését és az európai integráció előre mozdítását. Ebben a határozatban ro-
tációs jelölési rendszert határoznak meg, amely szerint minden évben egy tagállam állíthat 
jelöltet. 

Az adott évre meghívott államok javaslatot tesznek a jelölt városra és benyújtják a pályázatot, 
amely magába foglalja az adott évi kulturális programokat. Majd a beadott pályázatok alapján 
az európai bíráló testület (European Selection Panel) tesz javaslatot a Bizottságnak a városok 
kinevezéséről. Ez az új rendszer biztosítja, hogy minden tagállamból kiválasztásra kerüljön 
egy-egy város rendszeres időközönként. A határozat továbbá hivatalosan megengedi, hogy a 
kiválasztási eljárás során az Európai Parlament is hangot adjon a véleményének. Bár továbbra 
is a Tanács hivatalosan a felelős a végső jelölésért, a kiválasztási folyamat jelentősen eltér a 
korábbi gyakorlattól, ahol a Bizottság csak városokat jelölt meg a (kulturális) Miniszterek 

                                                 
7 Ezek a következők voltak: Ljubljana 1997, Linz és Valletta 1998, Plovdiv 1999, Basel és Riga 2001, Szentpé-
tervár 2003. 
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Tanácsa számára. Az új jogszabály egy értelmű iránymutatásokat fogalmaz meg a bíráló tes-
tületre vonatkozóan, amely a Bizottság, a Parlament és a Tanács felé tett ajánlásért felelős. 

Ebben a fázisban a Bizottság hatásköre maradt a bíráló testület megalakítása, de az összes 
európai intézmény jelölhet független szakértőket a kulturális szektor területéről: két jelölés a 
Bizottságé, kettő a Parlamenté, és kettő a Tanácsé, valamint egy a Régiók Bizottságáé (össze-
sen 7 fő). Ez sokkal inkább átláthatóbb rendszert jelent a korábbi kiválasztási és jelölési eljá-
ráshoz képest. 

Az új eljárás szerint négy évvel az eseménysorozat előtt megkezdődik a folyamat, a kiválasz-
tott tagállam jelöltet vagy jelölteket állít, majd a bíráló testület elkészíti az ajánlását. A Parla-
ment ez a riport alapján legkésőbb három hónapon belül eljuttatja a véleményét a Bizottság 
felé, aki elkészíti a végleges ajánlást a Parlament véleményének figyelembe vételével. Az 
utolsó szakaszban kerül a Tanács elé, hogy kijelölje az adott évi EKF címet viselő várost. 

1999-ben arról is döntés született, hogy a pályázatoknak tartalmazniuk kell európai dimenzió-
ban is értelmezhető kulturális projektet, amely elsősorban a kulturális együttműködésen alap-
szik összhangban a Szerződés 151. cikkének (a korábbi 128. cikk) céljaival és cselekvési irá-
nyaival. 

A határozat lehetővé teszi, hogy a projektet más európai városokkal együttműködésben szer-
vezzék meg. A pályázatoknak meg kell határozniuk egy adott témát, melynek keretein belül a 
pályázó városnak célja, hogy: hangsúlyozza a művészi megmozdulásokat szerte Európában, 
amely jelentős támogatást jelent számukra. A programok promóciója képes bevonni a kultúra 
területén aktívan tevékeny résztvevőket más tagállamok városaiból is, amely tartós kulturális 
együttműködést hozhat az Európai Unión belül: 

x elősegítve szélesebb közönség mozgósítását és részvételét 
x biztosítva a résztvevő EU-s állampolgárok széles körének a fogadását többnyelvű mul-

timédiás megoldásokkal. 
x támogatva a párbeszédet az európai kultúrák között valamint a világ más részeivel 

egyaránt 
x kiaknázva a történelmi örökség, városi építészet és a városi életminőség adta lehetősé-

geket. (1419/1999/EC határozat) 

A határozatban azt is kikötötték, hogy a városoknak nemcsak a város saját kulturális értékeit 
felvonultató rendezvénysorozatot kell szerveznie, hanem a közös európai kulturális örökséget 
is középpontba kell állítaniuk, ösztönözniük kell a művészi innovációt és a kulturális párbe-
széd új formáit. Különös figyelmet kell szentelniük a fiatalok bevonásával szervezett különle-
ges kulturális projekteknek ezáltal növelve a társadalmi kohéziót, mindeközben a program 
hozzájárul a gazdasági fejlődéshez (főként a foglalkoztatás és az idegenforgalom területén), 
valamint ösztönzi az épített örökség és az új városépítészeti irányelvek összehangolását. 

Mindezen kritériumok együttesen szolgálják a Kultúra 2000 általános elveit, amely a Kalei-
doszkóp programot követte. Az új programon belül az EKF program valósítja meg a harmadik 
„európai és nemzetközi dimenzióval rendelkező különleges kulturális programok” akciót.  
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A 2004-es EU bővítés tette szükségessé az újabb jogszabályi módosításokat. A jogi keret 
ezért 2005-ben módosult, hogy beintegrálja az új tagállamokat is az EKF cím viselésének 
rotációs rendszerébe (649/2005/EC határozat). A 2009-2019 közötti időszakra kerültek az új 
tagállamok a kiválasztási rendszerbe, amely hivatalosan is módosult két EKF cím kiosztására: 
egy a régi és egy az új tagállamok közül. A 1419/1999/EC határozat újra megteremte a lehe-
tőséget a korábbi Tanácsi határozathoz hasonlóan, hogy az EKF program nyitva álljon az ös--
szes európai város számára beleértve a nem tagállamokat is (amely 2010-ig volt érvényes). Ez 
megteremtette a cím viselésének a lehetőségét olyan országok számára, mint Románia (Nagy-
szeben 2007), Norvégia (Stavanger 2008), Törökország (Isztambul 2010). 

További változásokat hozott a 2006-os határozat, amely kibővítette a Kiválasztási és Monitor-
ing Testület kereteit, valamint lefektette a pályázati eljárást és kritériumokat. A 1622/2006/EC 
határozat hatályon kívül helyezte a korábbi 1419/1999/EC határozatot, bár a régi szabályokat 
továbbra is alkalmazni kellett a 2007, 2008 és 2009-ben jelölt városok esetén. A program fi-
nomította a program célkitűzéseit, bevezette a kétlépcsős nemzeti versenyt, és kibővítette a 
Kiválasztási és Monitoring Testületet 7 főről 13 főre. A korábbi határozat szerinti EU intéz-
mények által delegált 7 mellett, a tagállamok, akik otthont adnak majd a címnek, további 6 főt 
jelölhetnek a Bizottsággal egyeztetve. Továbbá a Testület felelősségi körét kiterjesztették a 
felkészülési folyamat ellenőrzésével, amely a pénzügyi támogatás előfeltétele. 2010 óta min-
den jelölt város átesett ezen monitoring fázison. 

2013-ban a Testület továbbra is monitoring szerepet tölt be az EKF városok kijelölését köve-
tően, értékeli és ellenőrzi az előrehaladást, különösen az európai dimenzió tekintetében. A 
városok kulturális programjai két fő címszó alá csoportosulnak: „európai dimenzió” és a „vá-
ros és polgárok” (1622/2006/EC 4. cikk). A korábbi kritériumokat a 1419/199/EC (3. cikk) 
határozatban lefektették, a „város és polgárok” címszó első ízben jelenik meg, mint minden 
pályázati programba kötelezően beépítendő elem, amely a fenntarthatóságot célozza a városi 
emberek hosszú távú előnyeinek elérése érdekében. A fő célja azonban ugyanaz marad, ösz-
tönözze az európai polgárokat az európai kultúra megőrzésére. 

2.3.1.4 Negyedik fázis (2020-2033) 
A jelenleg életben lévő 1622/2006/EC határozat 2019-ig hatályos. A két éves előkészítést 
követően 2012. július 20-án az Európai Bizottság közzétette javaslatát az Európa Kulturális 
Fővárosa program megvalósítására vonatkozóan a 2020-2033-as időszakban. Ezen szabályo-
zás megteremti a frissített jogalapját és működési kereteket biztosít a jelenlegi program folyta-
tásának. A Bizottsági javaslat szerint a program általános célkitűzései a jövőben is a követke-
ző kell, hogy legyen: 

x az európai kulturális sokszínűség védelme és támogatása, és a közös jellemzők meg-
osztása. 

x a városok hosszú távú fejlesztéséhez való hozzájárulás elősegítése 

A Bizottság javasolja a jelenlegi program főbb jellemzőinek és a struktúrájának megőrzését: 

x A cím elnyerése továbbra is a rotációs jelölési rendszer szerint történjen, a tagállamok 
időrendi listába szedésével biztosítva az esélyegyenlőséget és a földrajzi egyensúlyt. 
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x A címet kizárólag városok nyerhetik el, azonban a környező régió bevonása a prog-
ramba megengedett. 

x Az erős európai dimenzió biztosítása érdekében a címet a kifejezetten az adott prog-
ramévre összeállított kulturális program alapján ítélik oda. 

x A kétlépcsős kiválasztási folyamatot független európai szakértők testülete hajtja végre, 
ezt folytatni kell, mert tisztességessé és átláthatóvá teszi a folyamatot. 

x A cím viselése továbbra is egy egész évre szól. 

A jelenlegi program főbb nehézségeinek kiküszöbölése érdekében a Bizottság a következő 
módosítások bevezetését javasolja: 

x A kiválasztási kritériumokat határozottabbá és mérhetőbbé kell tenni annak érdekében, 
hogy több iránymutatást adjon a jelölt városok számára és segítse a Kiválasztási és 
Monitoring Testület szakértőinek munkáját. 

x A kritériumokat 6 kategóriába kell sorolni:  
1. hosszú távú stratégia, 
2. szolgáltatási kapacitások, 
3. kulturális és művészeti tartalom, 
4. európai dimenzió, 
5. kiterjesztés, 
6. menedzsment. 

x A testület számára ne legyen kötelező jellegű a pozitív ajánlás, ha valamely jelölt nem 
teljesíti a meghatározott kritériumokat; ez a pont kifejezetten az egyes tagállamok hite-
les jelöltjeinek korlátozott számára vonatkozó aggodalmak miatt javasolt. 

x A Melina Mercouri-díj szabályai is változnak, amelyet támogatásként ítélnek oda a je-
lölt városoknak. A díjazás feltételrendszerét megerősítették, a továbbiakban nem fo-
lyósítják előre a támogatást a cím viselésének évében, de az év közepétől kötelezett-
ségvállalások biztosítottak. 

x További támogatás és iránymutatás biztosítása szükséges a városok számára a felké-
szülés időszakában, amely további monitoring találkozókat, rendszeres látogatásokat 
jelent a Testület tagjai részéről, illetve a jó gyakorlatok cseréjének biztosítása is szük-
séges a múlt-, jelen- és jövőbeli (jelölt) EKF városok között. 

x Az összehasonlítható adatok, így az egységes értékelés hiányának kezelése érdekében 
új értékelési kötelezettségeket kell bevezetni a városok számára. Ennek hozzá kell já-
rulnia a tapasztalatok hatékonyabb átadásához is. 

x A program újra nyílik a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok számára, nyílt ver-
senyben kerülnek kiválasztásra minden harmadik évben. 
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2012 novemberében a javaslatot munkacsoporti szinten megvitatta a Miniszterek Tanácsa. 
Bár a Tanács összességében támogatta a javaslatot, egyes miniszterek aggodalmukat fejezték 
ki egyes szempontokkal szemben, melyek úgy tűntek, hogy gyengíthetik egyes tagállamok 
részvételét és felelősségét. Például a testület független szakértői a Bizottság javaslata szerint a 
továbbiakban nem a címet viselő város tagállam szakértőiből állnának, hanem e helyett az EU 
intézmények állítanának szakértőket, melyekből a Bizottság állítaná fel a Testületet. További 
aggályok merültek fel egyes kritériumok megvalósíthatóságával, a program újra nyitásával, a 
Melina Mercouri-díj elnyeréséhez kapcsolódó változásokkal kapcsolatban is, valamint azzal a 
ténnyel szemben, hogy a Tanács elveszítené a jogát, hogy a végső döntést ő mondja ki, hogy 
mely város viselheti végül az EKF címet. 

Az Európai Parlamentben a CULT bizottság vitatta meg a javaslatot, Marco Scurria előadó 
(rapporteur) különösen azt a tényt üdvözölte, hogy a két szakaszból álló kiválasztási folyamat 
megmaradt, és hogy javaslatokat tettek az értékelési rendszer fejlesztésére vonatkozóan, va-
lamint hogy a programot újra nyitják a nem EU-s városok számára. Azonban Scurria is tett 
további fejlesztési javaslatokat, úgymint az európai dimenzió további erősítése, a helyi civil 
társadalom bevonása, az egész programév fenntarthatóságának erősítése, a házigazda tagálla-
mok szakértőinek felvétele a Testületbe, valamint a Bizottság Testület összeállításában betöl-
tendő szerepének nagyobb átláthatósága. Összességében a javaslatok többsége inkább opera-
tív, működésre vonatkozó, mint jogi természetű.  

A Tanács és a Parlament döntési eljárása párhuzamosan zajlott, míg 2014-ben elfogadták vég-
leges formájában (445/2014/EU határozat), elegendő felkészülési időt biztosítva a 2020-at 
követő évekre pályázó új EKF jelöltek számára. 

 

 

A fentiekben vázolt EKF „történelem” pontosan bemutatja az átláthatóság és tervezhetőség 
kialakításának igényét. Jól mutatja a korábbi EKF városok tapasztalatainak és eredményeinek 
szükségszerű beépítését a további folyamatokba. A közös gondolkodás és az eddigi eredmé-
nyek disszeminációjának igénye olyan hívószavak számomra, amely segítséget jelent az álta-
lam kiválasztott téma, mint a - Városi Sikerességi Index - meghatározásában. 

2.4 EKF programok értékelési szempontjainak vizsgálata 
 
Az előzőekben részletesen bemutattam az Európa Kulturális Főváros számos aspektusát és 
egyúttal az evolúcióját, mint:  

x a program kialakulásának fázisai, 
x céljai illetve a célok folyamatosan változó rendszere,  
x kiválasztási rendszer felépítése, 
x működési alapelvek. 
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Hasonlóan a megaeseményekhez az EKF programok esetében is minden esetben felmerül a 
kérdés: „Megéri?!”.  

A pályázókat, a politikusokat, a lakosokat, a nem nyertes pályázókat, közösségi döntéshozó-
kat minden alkalommal érdekli, hogy az adott év házigazda országai milyen teljesítményt 
nyújtottak az EKF keretében.  

Az adott EKF program értékelése az olimpia értékeléséhez képest is összetettebb és szerte-
ágazóbb. Az értékelés összetettségének alapvető okai az alábbiak:  

x Egy egész évre vonatkozó programról van szó az EKF esetében: az olimpia esetében 
hosszas, összetett és költséges előkészületek után a sportrendezvények néhány hetes 
eseményt jelentenek. Amennyiben a kísérőeseményeket is ideszámítjuk, akkor is fél-
évet felölelő eseménysorozatról van szó. Londonban a 2012-es olimpia esetében ápri-
lisban – három hónappal az olimpiai megnyitó előtt - kezdődtek a felvezető rendezvé-
nyek a Shakespeare-világfesztivállal és a szeptember közepén fejeződött be a parao-
limpiai játékokkal.  

x Az EKF programok esetében nem egy jól definiált esemény köré csoportosulnak a ki-
egészítő események, hanem minden eseménynek önmagában kell megállnia a helyét, 
valamint egyúttal a teljes EKF portfólióban szinergikusan, egymást támogatva és ki-
egészítve kell az egyes programoknak szerepelnie. 

x A fentiekből következően az előkészületi és a megvalósítási időszakban is az érdekek 
széttagoltabbak, nem csoportosulnak egy központi esemény köré, így nincs meg a 
központi vezérlőelv, amely kanalizálná közvetlenül és közvetetten is az érdekeket.  

Az alábbiakban a Palmer-jelentés (Palmer, Richards, & Dodd, 2012.) és az Európai Unió EKF 
értékelő rendszer (ECORYS, 2011-13.) munkáiból kiindulva mutatom be az EKF programok 
értékelésének szempontrendszerét.  

 

5. táblázat: „ Mitől sikeres egy város?” - EKF értékelési szempontok  

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT NE-
VE MAGYARÁZAT 

Program relevanciája  

A program végrehajtása összhangban volt-e az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 167. cikkével. Az 1419/1999/EK és az 1622/2006/EK 
határozatban megállapított kiválasztási feltételek biztosították, hogy a címet 
viselő városok kulturális programjai megfeleljenek a 167. cikk előírásainak, 
noha a követelmények lehetővé teszik az egyes ECOC-ok számára, hogy saját 
egyedi módjukon, szabadon értelmezzék a Szerződés célkitűzéseit. 

Irányítás hatékonysága  Az EKF program végrehajtása milyen hatékonysággal történt. Ez számos 
szempont alapján kerül elemzésre és értékelésre: a megfelelő szervezeti 
struktúra létrehozása és olyan csapat felállítása, amely rendelkezik a kulturális 
program végrehajtásához szükséges készségekkel. A program több területet 
lefedő képességeket és emiatt eltérő struktúrát követel meg. Ezenkívül 
egyensúlyba kell hozni a művészeti és politikai érdekeket, és biztosítani 

Kulturális tevékeny-
ségek 

Kommunikáció  

Promóció 
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT NE-
VE MAGYARÁZAT 

Finanszírozás  
szükséges, hogy a meglévő érdekelt felek – mint együttműködő partnerek – 
minden új végrehajtási mechanizmust jól fogadjanak. 

Illeszkedés a politikai adottsá-
gokhoz 

A program illeszkedése a nemzeti, regionális és lokális politikai és vezetési 
felépítéshez. Ebben a pontban kerül értékelésre a program és a politikai veze-
tés közötti együttműködés minősége és egyúttal az esetleges törésvonal.  

Illeszkedés a lokális kulturális 
adottságokhoz 

A program illeszkedése a nemzeti, regionális és lokális kulturális stratégiá-
hoz. Ebben a pontban kerül értékelésre a program és a kulturális stratégia 
együttműködés minősége és egyúttal az esetleges törésvonal. Az olimpiáknál 
már említett kiszorító hatás jelentős lehet ebben az esetben.  

Közösségi kultúra fejlesztése  

A kultúra európai dimenziójának erősítése, valamint az európai dimenzió 
erősítése a kultúra révén.  

Tartalom 

Végrehajtási mecha-
nizmus 

Fenntarthatóság  

A program milyen mértékben követi és sajátítja el a fenntartható fejlődés 
követelményeit az előkészítés, megvalósítás és a későbbi hasznosítás esetén. 
Ezen szempont összehasonlítása minden esetben relatív mértékben lehetséges 
csak, hiszen a fenntarthatóság követelményei folyamatosan fejlődtek és fej-
lődnek.  

Együttműködés  

Egy összefoglaló szempont, amely segítségével ez egyes EKF házigazda 
városok közötti együttműködést értékelik. Ez az együttműködés számos terü-
leten lehetséges és indokolt: előkészületek, tudás-disszemináció, előző házi-
gazdák tapasztalatai, megvalósítás során szinergikus programok.  

Események szervezése 

A program megvalósításához kapcsolódó értékelési szempont.  
Struktúra 

Felelősség 

Személyzet 

Finanszírozás 
Általában a legnépszerűbb értékelési szempont, amely a program financiális 
szempontjait értékeli. Jellegéből adódóan a leginkább dokumentált és egyúttal 
a legjobban mérhető szempontot is jelenti.  

Közfinanszírozás 

Szponzoráció 

Egyéb források  

Kulturális hatások 

Ellentétben a finanszírozásra vonatkozó szempontokkal a kulturális hatások 
mérhetősége igen nehézkes, így ebben az esetben a riportok (ECORYS, 2011-
13.) a kvalitatív mérésre szorítkoznak.  

Kulturális tartalom 

Közösségi dimenzió 

Kulturális élet fejlő-
dése 

Üzleti hatások  
Szoros kapcsolatban a finanszírozási szemponttal az üzleti hatások is népsze-
rű szempont. Az üzleti hatások esetében értékelésre kerül a városban történő 
üzleti tevékenységek fejlődése: vállalkozások, munkaerő.  

Turisztikai hatások  

Szintén népszerű értékelési szempont, amely segítségével a program turiszti-
kára gyakorolt hatását mérjük: vendégéjszakák számának növekedése, egy 
turista átlagos kosármérete, egy turista átlagos vendégéjszakáinak száma, 
vendégéjszaka átlagos költsége.  
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT NE-
VE MAGYARÁZAT 

Marketing tevékenység  
A programhoz kapcsolódó marketing és kommunikációs tevékenység értéke-
lési szempontjai. Ezen szempont mérése a turbulensen változó kommunikáci-
ós csatornák miatt napjainkban nagymértékben összetetté válik. Azonban az 
online csatornák térnyerésével a mérhetőség a rendelkezésre álló analitikák 
szempontjából pontosabb lett.   

Promóció  

Media 

Kommunikáció  

Finanszírozás  

Társadalmi hatások  
Az EKF program szociális hatásai az adott városra és a környező régióra 
vonatkozóan is. Ezen szempont értékelése és mérhetősége a rendelkezésre 
álló információk miatt igen nehézkes.  

Monitoring és riport rendszer 
Az EKF program adminisztrációját és menedzsmentjét is értékelő szempont. 
Ezen szempont alapján kerülnek értékelésre az adatgyűjtések, riportok, kiad-
ványok, adatszolgáltatások, és egyéb analitikák.  

Infrastrukturális beruházások 
fenntartása  

A finanszírozási szemponttal szoros kapcsolatban álló szempont, amely első-
sorban az elkészült infrastrukturális fejlesztések tekintetében releváns.  

Forrás: saját szerkesztés (ECORYS, 2011-13.) és (Palmer, Richards, & Dodd, 2012.) 

Az értékelési rendszer fejlődése, a fenntarthatóság növekvő szerepe 

Idővel az EU-s kultúrpolitika általános követelményévé vált a tevékenységek értékelése, így 
az EKF program értékelése is. 2009 óta a Bizottság által megbízott külső tanácsadók végzik 
az EKF projektek független ex-post értékelését. Ezekre alapozva a 2006-os határozat értelmé-
ben az EKF évét követő év végén a Bizottságnak végleges jelentést kell benyújtania a Parla-
ment, a Tanács és a Régiók Bizottsága felé.  

A jelentés célja, hogy értékelje a megvalósított EKF projekt relevanciáját, hatékonyságát, 
fenntarthatóságát a kitűzött célok tükrében, annak érdekében, hogy értékelje az EKF kezde-
ményezés és az EU kultúrpolitika hatását, valamint lefektesse és terjessze a megvalósult pro-
jekt eredményeit. Az értékelés során egységesen vizsgálják az európai dimenzió megvalósulá-
sát, az állami szerepvállalást, valamint a város saját célkitűzéseit, de értékelik a cím viselésé-
nek hatását a kulturális, társadalmi és urbanisztikai fejlődésére. Figyelembe veszik továbbá a 
működési tényezőket is, úgymint a városkormányzás, vagy a pénzügyi és kommunikációs 
stratégia. Az értékelések között meg kell említeni Salamanca 2002-ben EKF város program-
jának gazdasági eredményeit és hatásait elemző esettanulmány jellegű munkát (Herrero, Sanz, 
Devesa, Bedate, & del Barrio, 2006), amelyben megkülönbözteti a direkt, indirekt és az indu-
kált gazdasági hatásokat, majd ezeket jövedelmezőség és pénzügyi költés naturáliákkal ele-
mez. Szintén fontos EKF értékelési munkaként tartják számon Krakkóval 2000-es EKF prog-
ramjával kapcsolatos 2002-es cikket (Hughes, Allen, & Wasik, 2002), amelyben a szerzők 
kreatív és kultúripari menedzserekkel készített interjúk és elemzések segítségével elemzik 
Krakkó 2000-es EKF programját. Greg Richards megkerülhetetlen EKF és EU kultúripari 
témákkal kapcsolatos tudományos munkáival kapcsolatban: Rotterdam 2001-es EKF prog-
ramját értékelték Szerzőtársával (Richards & Wilson, 2004.). Munkájuk fókuszában a rotter-
dami város imázs változását és fejlődését vizsgálták.  

A Bizottság értékelése számos forrásból merít: 
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x Szakpolitikai és tudományos értekezések (európai szinten). 
x Az eredetileg benyújtott pályázat. 
x A megvalósítás során készült tanulmányok és jelentések. 
x Események, programok promóciós anyagai és a programév során működtetett webol-

dalak. 
x Kvantitatív adatok, melyek az EKF projekt során valósultak meg (tevékenységek, 

eredmények). 
x Menedzsmenttel készített interjúk. 
x Telefonos közvélemény-kutatás a kulcsfontosságú érdekeltek körében. 
x EKF városokban tett látogatások.  

Ezen értékelést elvégezték az összes 2007-2012 közötti EKF város esetében. A korábbi pro-
jektek értékelését az 1985-1994 közötti projektek esetében John Myerscough végezte el az 
Európai Kulturális Városok Hálózatának (European Cities of Culture Network) finanszírozá-
sában, valamint Palmer/Rae Associates a 1995-2004 közötti időszakra vonatkozóan a Bizott-
ság finanszírozásában. Továbbá megfigyelhető tendencia, hogy az utóbbi években sok EKF 
város elvégzi a saját független értékelését is. A 2008-as EKF Liverpool értékelése mérföldkő-
nek tekinthető ebben a folyamatban a független Impacts 08 jelentésével, amely a menedzs-
ment szervezet megbízásából készült. Ez volt az első tanulmány, amely kifejezett hangsúlyt 
fektetett az esemény hosszú távú hatásainak vizsgálatára.  

Ezt követően a Bizottság létrehozta az EKF Szakpolitikai Csoportot, azzal a céllal, hogy tesz-
telje és tovább fejlessze az Impact 08 értékelési modelljének keretrendszerét más EKF város-
okra való adaptálásával. Az új fázisra készülve számos további értékelési eszközzel bővítik a 
modellt. Az ECORYS kapott megbízást a 2006-os rendeletben bevezetett kiválasztási és mo-
nitoring eljárások külső értékelésére. Ezen kívül további összefoglaló és értékelő anyagok 
készültek az EKF program 25. évfordulója alkalmából tartott konferenciára, melyen 2010 
márciusában tartottak. (Garcia & Cox, 2013) 

 

 

 

2.5 A PÉCSI EKF értékelései 8 
Az EKF programok értékelésének szempontrendszerét figyelmbe véve (5.Táblázat: „Mitől 
sikeres egy város?” – EKF értékelési szempontok) jól definiálható, hogy melyek az EKF pro-
jektek sikerességének legfontosabb tényezői. Olyan hívószavak kerülnek előtérbe, mint: 

x a program relevanciája, 

x az irányítás hatékonysága, 

                                                 
8 Pécs2010 nyitó ünnepség videó: https://www.youtube.com/watch?v=mOFhBGrD4aQ 
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x illeszkedés a politikai és a lokális kulturális adottságokhoz, 

x fenntarthatóság és együttműködés, 

x események szervezése, 

x finanszírozás, 

x kulturális, üzleti, turisztikai és társadalmi hatások, 

x infrastrukturális beruházások fenntartása. 

A dolgozatomban az előzőekben bemutatott Európai Uniós értékelési rendszert követően fon-
tosnak tartom kiemelni az EKF Pécs2010 pécsi projekt értékelését, mely nemcsak módszerta-
ni szempontból figyelemre méltó, hanem primer kutatást is tartalmaz, ezzel erősítve a minél 
szélesebb körű értékelés és egyben megértés lehetőségeit úgy, hogy vizsgálatunk fő szem-
pontjai fókuszba állítsák a fenti hívószavakat, mint a sikeresség egy fajta mércéjét.  

Pécsett mélyebb vizsgálati lehetőségre adódik alkalom a pécsi EKF program értékelésére ké-
szült számos kiváló, sok szempont alapján vizsgálódó munka alapján.  

Ezen munkák között kiemelkedik az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogra-
mok) kutatás9 és ennek eredményei valamint tanulságai (Tuka & Glied, 2014). Ezen kutatási 
kötet számos (18 szakértő) elismert szakember munkájának összefoglaló eredménye, amely-
ben összpontosul a pécsi EKF: 

x 16 különböző szakmai szempont szerinti elemzése és értékelése, 
x pécsi és regionális primer és szekunder kutatás, 
x 10 féle különböző tudományág képviselőjének szakértő munkája. 

Ez a fejezetrész erősen támaszkodik a fentebb említett OTKA kutatásra és annak publikációra 
(Tuka & Glied, 2014). A következőkben az OTKA kutatásban elvégzett primer kutatás (Kákai 
& Vető, 2014.) eredményeit mutatom be a szerzők által megalkotott következtetésekkel 
együtt, azonban számos ponton fogom kiegészíteni.  

 

2.5.1 Az OTKA kutatás módszertana 
A Pécs EKF hatásait vizsgáló közvélemény-kutatás esetében a szerzők (Kákai & Vető, 2014., 
old.: 286.) mintavételi szempontjai az alábbiakban foglalható össze:  

x A kutatás során  2 x 500 fős, véletlenül kiválasztott pécsi lakost kérdeztek meg 2010-
ben és 2011-ben.  

x A megkérdezettek nemek, iskolai végzettség és életkor szerint reprezentálták a pécsi 
felnőtt lakosságot.  

x A kérdőíveket kérdezőbiztosok kérdezték le véletlenszerűen kiválasztott kérdezési he-
lyeken.  

                                                 
9 száma: OTKA 81571 
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x A kérdezés időpontját véletlenszerűen választották ki a város különböző városrészei-
ben, de a városrészek arányosan szerepeltek.  

A felmérés reprezentatív jellegét alátámasztották a szerzők a városrészek megoszlási arányá-
val, a korosztály, nem szerint mintamegoszlási arányokkal. A következő részekben a fenti 
módszertan szerinti primer kutatás eredményeit mutatom be néhány szempont szerint, amelyet 
a pécsi lakosság körében végeztek.  

2.5.2 Pécsi EKF általános megítélés 
Egy nagyhatású nemzetközi esemény –esetünkben az EKF- láthatóan a város minden lakóját 
érinti, de legalábbis mindenki tud róla. A Pécsi EKF esetében a megkérdezettek több mint fele 
aktívan viszonyult az eseménysorozathoz. 

11. ábra: Részvétel a pécsi EKF programok és rendezvényeken 

 

Forrás: (Kákai & Vető, 2014., old.: 290.) 

Annak ellenére, hogy a városlakók több mint fele sikeresnek ítélte az EKF projektet, ez való-
jában csak a bizonytalan válaszokból derül ki. A városlakók nem tudták megítélni a kérdést, 
csupán 17 % ( 5% nem és 12% igen) adott határozott választ a kérdésre. Az is érdekes, hogy 
mindenki véleményt mondott, tehát az embereknek szükségük volt a projekt értékelésére.  

A jelenség és a vélemények határozatlansága természetes, hiszen nagyon sok szempont sze-
rint lehet ítéletet mondani, de ugyanakkor nem ad olyan iránymutatást, melyre politikai dönté-
sek sorozatát lehetne alapozni. 
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12. ábra: EKF Pécs lakossági megítélése összességében 

 

Forrás: (Kákai & Vető, 2014., old.: 292.) 

 

2.5.3 Pécsi EKF hatásainak megítélése 
A kutatás a fentiek szerint általánosságban is megkérdezi, hogy mi az emberek véleménye az 
EKF hatásairól, de ezek a vélemények továbbra is megoszlóak és nem iránymutatóak. 

 

42. ábra: Pécsi EKF hatásai a lakosság véleménye szerint  

 

 Forrás: (Kákai & Vető, 2014., old.: 294.) 

Ugyanakkor sokkal szemléletesebb és akár egy Város Sikerességi Index tényezőkészlethez is 
használható lehetne azoknak a szempontoknak a sora, melyek a 13.sz. ábrában találhatóak.  
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A városlakók a változásokat leginkább az épített környezetben érzékelték és kevésbé tapasz-
taltak változásokat a munkahelyek, az idegenforgalom és az életminőség tekintetében. 

Ez a kérdőív nyitott kérdéses volt, azaz egyes szempontokat a megkérdezettek említettek, így 
némi fontossági sorrendet is kiolvashatunk az alábbi ábrából.  

 

53. ábra: Pécsi EKF hatásai a város életére lakosság szerint 

 

Forrás: (Kákai & Vető, 2014., old.: 295.) 

Szintén érdemes kiemelni a kutatásból a következő ábrát, melyben egy 5-ös skálán értékelték 
a megkérdezettek a befolyással rendelkező személyek befolyásolási erejét és felelősségét. A 
lakosság számára  nem jelent meg szignifikánsan a menedzsment felelősségi és döntési struk-
túrája, a 2.3 és 3.8 közötti értékek azt mutatják, hogy szerintük minden felsorolt személy és 
intézmény rendelkezett befolyással – kisebb/nagyobb mértékben -, holott a kutatások bizo-
nyítják, hogy ez nem egészen volt így.   
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14. ábra: A pécsi EKF hatásainak és eredményének befolyásoló tényezői  
(1=semmilyen szerepe; 5=döntő szerepe volt)  

 

Forrás: (Kákai & Vető, 2014., old.: 298.) 

Ebben a részben a pécsi EKF program értékelésesére elvégzett primer kutatás eredményeiből 
mutattam be azokat, melyek az eredményességre és a sikerességre keresnek választ. Jól lát-
szik, hogy a szubjektív vélemények nagyon szórtak és a megítélési kompetenciák is gyengé-
nek látszanak. Maga a kutatás magas színvonala ellenére a hagyományos módszerekkel nem 
képes meggyőző választ adni a sikeresség kérdésére. 

2.5.4 Az EKF Pécs2010 politikatudományi kontextusa 
Amennyiben megvizsgáljuk a dolgozat kutatásának eredményeit jól látszik, hogy a pécsi 
program megvalósítása irányítási és fenntarthatósági szempontból is számos kérdést vet fel. 
Eredményei és/vagy eredménytelenségei olyan szempontok végiggondolását eredményezi, 
amelyeket fontosnak tartok részletesebben is kibontani, két nagy kérdéskörre koncentrálva: 

Egyrészt milyen kormányzási, irányítási tapasztalatokat látunk az esemény után öt-hat évvel, 
másrészt mennyiben sikerült a pécsi EKF-nek újrarajzolnia a térség gazdasági és kulturális 
megítélését a hosszútávon fenntartható stratégiai városfejlesztéssel összefüggésben. 

Pécs a Dél-Dunántúl központjaként a rendszerváltástól kezdődően folyamatos gazdasági ne-
hézségekkel küzdött. Az EKF azért jelentett igazán komoly lehetőséget az itt élőknek, mert 
sokan hittek abban, hogy a korábbi gazdasági szerkezet okozta nehézségéket ezzel a kulturális 
alapú városfejlesztéssel új pályára lehet állítani. A cél a Balkán kapujában egy olyan multikul-
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turális városfejlesztés volt, melynek lényegét és fenntarthatóságát a kulturális ipar megerősíté-
se jelenthette volna. 

A 2007-2013-as Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Országos Területfejlesztési koncep-
ció keretében meghirdetett felzárkóztatási program hosszú távú célkitűzéseit 2020-ig a Dél-
Dunántúli Regionális Operatív Program határozta meg. Ebben kiemelt jelentőséget kapott a 
magas környezeti minőségű modellrégió kialakítása, melytől azt várták, hogy javul majd a 
térség turisztikai vonzereje. A célokhoz rendelt prioritások a városi térségek fejlesztését, a 
turisztikai potenciál erősítését, a közösségi településfejlesztést, a humán közszolgáltatás-
fejlesztést és a térségi infrastruktúra regionális fejlesztését emelték ki. Erre épültek a kétezres 
évek fejlesztési elképzelései, ebbe illeszkedett bele az EKF, ugyanakkor ma már jól látható, 
rendszerszintű léptékváltást nem tudott elindítani. (Glied, 2014) 

A gazdasági szerkezetváltás szükségessége az új és innovatív, valamint fenntartható gazdasági 
és tudáspotenciálok kialakítása, tudatos stratégiai formálása ma ugyanúgy szükségszerű célki-
tűzés, mint volt a rendszerváltás után, vagy a kétezres években, vagy az EKF után. 

Egy térség fejlettségének megítéléséhez kapcsolódóan elsősorban gazdasági szempontokra 
gondolunk először, ugyanakkor számos az Európai Közösségeket leíró és elemző munka so-
rán láthatjuk, hogy egyre inkább a politikai struktúrák a meghatározóak. (Tuka, 2014) 

Ennek részeként a döntéshozatali mechanizmus értelmezése, elemzése kulcskérdés. A több-
szintű kormányzással foglalkozó uniós előterjesztések közül kiemelkedik a 2001-es „Fehér 
könyv az európai kormányzás reformjáról”. E dokumentum szerint a kormányzásnak öt pillér-
re kell támaszkodnia, úgy mint: nyitottság, részvétel, felelősség, hatékonyság és koherencia.  
A többszintű kormányzás napi gyakorlatában ez a nemzeti és regionális szintű kormányzásról, 
a partnerségről, valamint  szélesebb együttműködéseket bemutató közös projektekről szól. A 
többszintű kormányzáshoz hozzátartozik a közösségi, a nemzeti és a helyi kormányzási szin-
tekhez köthető hatáskörök megléte, a szubszidiaritás elvének érvényesítése mellett. 

A pécsi EKF megítélésének politikatudományi szempontjai meghatározóan a többszintű kor-
mányzás megvalósulásáról szólnak ennek a konkrét programnak a tükrében. 

2.5.5 A pécsi EKF, a többszintű kormányzás tükrében 
Az EKF programok sajátos kihívást jelentenek a mindenkori pályázó, majd nyertes városok-
nak. Az irányítás során vertikálisan és horizontálisan is együttműködést vár el. A rendező 
városnak együtt kell működnie az uniós és a nemzeti intézményekkel, míg horizontálisan 
partnerséget várnak el a helyi alkotó illetve szakmai közösségek és a civil szervezetek egy-
aránt. A többszintű kormányzás modellje sajátos politikai kihívás. Meghatározza a hely poli-
tikai kultúrája. Megítélésem szerint a pécsi EKF vonatkozásában ez az egyik kulcskérdés. 

A politikai kultúra nem más, mint a politika szubjektív dimenziója. Gyakorlati megvalósítás-
ban ez azt jelenti, hogy azonos intézményi keretek között más-más döntés, más-más ered-
ményhez vezet különböző országokban, mert eltérő politikai kultúra mentén zajlanak az egyes 
közpolitikai folyamatok. Tovább árnyalja a képet, hogy a politikai kultúra egy tanulási folya-
mat, politikai szocializáció eredményeképp keletkezik és strukturálisan változik. Érik spontán 
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és intézményesített hatások együttesen, épülhet közvetlen tapasztalatokra és történelmi hatá-
sokra egyaránt.  

Az európai nemzetállamok sorában a politikai kihívásokra éppen a különböző politikai kultú-
rájú tagállamok különböző válaszokat adnak. A posztszocialista országokra, így ránk is jel-
lemző, - sajátos szolidaritásra épülő - módszer, egy hierarchikus és bürokratikus rendszer, 
felruházva adminisztratív eszközök sokaságával. (Kovács, 2014) 

A Pécs Európa Kulturális Fővárosa címhez kapcsolódó folyamatok alapötletét sokan úgy vé-
lik, hogy nem lehet egyértelműsíteni. Az EKF-hez kapcsolódó bármely megjelent publikációt 
is olvassuk, abban nincs vita, hogy a pécsi kandidálás alapötlete egyértelműen civil tőről fa-
kadt, népszerűen szólva alulról jövő kezdeményezés volt. 

Takáts József irodalom- és eszmetörténész a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának oktatója Élet és Irodalomban publikált írása, 2004-ben kiemelte a pályázat elindítá-
sának lehetőségét a helyi kontextusból és országos láthatóságot teremtett. Ezt követően azon-
ban az események jelentősen felgyorsultak, hiszen magára a pályázat megírására gyakorlatilag 
két hónap állt rendelkezésre. (Takáts, 2007.) 

Itt mindjárt meg is állhatunk egy pillanatra és leszögezhetjük, hogy leginkább az idő hiánya és 
az ad hoc jellegű munka eredményeként már az induláskor sem épült ki egy olyan jellegű, 
szélesebb együttműködés, amely akár csak a város kulturális elitjének összefogásán alapult 
volna.  

A Wilson-féle "gyémánt" modell lényege a sikeres társadalmi együttműködések vonatkozásá-
ban, hogy: az állam, a magánszektor, a civil szféra és az egyetemi-akadémiai világ közti 
kommunikáció minőségén múlik, hogy sikeres lesz e egy-egy modernizációs kísérlet.10 

Ez a fajta kísérlet a fenti szereplők mindegyikétől a korábbiaktól eltérő politikai kultúrát kí-
vánt volna.  Már az indulás pillanatában mindez hamvába dőlt elvárás volt, éppen a politikai 
kultúra fenti leírásával összhangban, miszerint a már rögzült, testet öltött politikai kultúra 
megváltoztatásához rengeteg időre és számos modernizációs kísérlet lebonyolítására van 
együttesen szükség ahhoz, hogy jelentősebb változást lehessen elérni. Nem is beszélve a rend-
szerváltás óta megfigyelhető általános jellegű átpolitizáltságra a hazai közéletben, amely nem 
kímél sem társadalmi, sem szakmai ügyeket és egyben a kontraszelekció melegágya. 

Egy markánsan újfajta együttműködési kultúrára lett volna szükség a pécsi program esetében 
is, ami lényegileg a következőket jelenti: az egyes társadalmi szereplők képesek legyenek 
különböző érdekeiket és értékeiket összehangolni egy közös térben.  

Az új együttműködési kultúra hangsúlyozása arra hívta fel a figyelmet, hogy egyrészt maga az 
EKF program olyan összetett és akkora kihívás, amely a társadalom valamennyi szektorában 
tevékenykedő, amúgy a mindennapok létében élő szereplő részvételével számol. Másrészt az 

                                                 
10 A Wilson-féle gyémánt modell a modernizáció négy főszereplőjeként a gazdaságot, a politikát, a tudományt és 
a civil szférát határozza meg. 
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EKF cím segítségével tervezhető, a városiasság újbóli felfedezésével járó változás hosszú 
távú mozgatórugóját kell, hogy adja.  

A Pécsett tervezett kulturális alapú paradigmaváltás szorosan összefonódott, legalább is elmé-
letben - ezen együttműködési kultúra meghonosításával.  (Tarróssy, 2011) 

Pécs győzelmét többen nem a pályázat érdemének, hanem a helyi politikai elit lobbizásának, 
politikai alku eredményének tartották. Ez a jelenség előrevetítette a pályázat megvalósításá-
nak ellehetetlenülését és törésvonalat idézett elő a folyamatokban.  

Itt kell felhívni a figyelmet arra a mélyen kelet-európai jelenségre, hogy nem csupán a vesztes 
pályázók köreiben terjedt el az eredmény interpretációjának ez a – nyilvánosan megismerhető 
és összehasonlítható, valódi teljesítményt negligáló – változata, hanem maguk a helyi politi-
kusok is erősítették ezt a kétes értékű mítoszt. (Pilkhoffer, 2011) 

Ilyen és ehhez hasonló, meghatározó törésvonalakra kellett felépíteni Pécs és egyben a Dél-
Dunántúl egyik nagy lehetőségét, azonban már a kezdetektől hiányzott az együttműködés 
készsége a város és az egyetem, a politika és a civil világ, a tudományos és művészeti elit és a 
városlakók között egyaránt. 

Az előkészítő éveket (2006-2009) már markánsan meghatározta az általános bizalmatlanság, 
mind az egyes társadalmi szereplők, mint a teljes program egésze iránt. Fokozatosan kirajzo-
lódott a kormányzati szint dominanciája, majd ennek irányításával kialakult egy kikényszerí-
tett együttműködési forma, amely összességében a vertikális és horizontális valamint a formá-
lis és informális hálózatok működésében folyamatosan kialakította a bizalmatlanság intézmé-
nyét. (Kovács, 2014) 

Az egyes stratégiai tervező és lebonyolító szintek együttműködését szabályozó stratégiai do-
kumentumban, az EKF-hez kapcsolódó programszerződésben és főként a részleteket szabá-
lyozó szerződésekben a kormányzati és a helyi szint között dőlt el a további együttműködés 
sikere. A lényeg ugyanis a következő kérdések körül összpontosult: mennyi pénz van, ki költ-
heti el, ki mondhatja ki egyes esetekben a végső szót. Ez alapján dőlt el, hogy a pályázatban 
leírt elvek a végrehajtás során is érvényesülnek-e. A program szellemisége vajon összhangban 
áll-e a pályázatban meghatározott decentralizációs törekvésekkel, vagy az országra oly jel-
lemző centralizációs erők bizonyulnak erősebbnek. 

Eredetileg ugyanis az EKF-projekt olyan modernizációs kísérletnek indult, amelyben a már 
többször említett négy helyi társadalmi szereplő - az önkormányzat, a magánszektor, a civil 
szféra és az egyetemi-akadémiai világ - közti együttműködésen, a partneri kapcsolat minősé-
gén múlik a siker. 

A gyakorlatban a pécsi EKF irányításának modellje, vagyis a többszintű szervezeti irányítás a 
kommunikáció és a bizalmon alapuló együttműködés vonatkozásában, akár az egyes szintek, 
belső, egymás közötti, akár a teljes külső kommunikáció vonatkozásában rengeteg nehézséget 
hozott.  
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Nézzük például egy egyszerű, de jellemző, modell értékű példát, a Hungarofest szerepét, 
amely beékelődött a program lebonyolítása során a Kulturális Minisztérium és a helyi irányí-
tás intézményei közé, ezzel a korábbi európai főváros projektektől merőben eltérő szervezeti 
struktúrát kialakítva.  

Mindezzel olyannyira újszerű szervezeti struktúrát sikerült teremteni, hogy az egyben kockáz-
tatta a kultúra közvetítésének uniós állásfoglalásainak való megfelelést, és a kulturális főváros 
projektekhez kapcsolódó uniós kritériumok teljesítését. Közismert és egyre elfogadottabb 
meghatározása az európai integrációnak az, hogy az Európai Unió olyan szakpolitikai tér, 
amely a szupranacionális, kormányközi és szubnacionális szintek szimbiózisán alapul és 
meghatározó célja a szubszidiaritás elvének fenntartása.  (Tuka , 2012) 

Korábban sohasem fordult elő, hogy az EKF menedzsmentje ne kizárólag az adott város irá-
nyítása alatt állt volna. Pécsett sérült a szubszidiaritás elve és az EKF azon alapelve, hogy a 
címet elnyert város maga szervezi és irányítja saját projektjét, ugyanakkor azt is be kell látni - 
utólag talán már egyszerűbb is - az is igaz, hogy sem a helyi kulturális és szakmai elit, sem a 
helyi politikai elit nem volt kész arra az újszerű gondolkodási és cselekvési módra, ami szük-
séges lett volna a teljes EKF program eredményes lebonyolításához. 

Így aztán a pécsi EKF többszintű irányítási modellje akár az előkészítés, akár a megvalósítás 
fázisában több szereplőnek és kontrollernek is jelentős nehézséget hozott. Egy holland napi-
lapban, - az NRC Handelsband-ban - 2007-ben megjelent egy cikk, amelyben Bert van Meg-
gelen nyilatkozott, aki a 2001-es rotterdami EKF intendánsa és művészeti vezetője volt, majd 
a pécsi pályázat nemzetközi tanácsadója lett, aki a következőket emelte ki nyilatkozatában: 
"Budapesten található az ország vezetési vízfeje, a többi rész pusztaság. A kormány paterna-
listán viszonyul a dolgokhoz és nem bízik abban, amit Pécsen tesznek."  

Az interjú elkészítése után ennyi év távlatából sem lehet pontosabban rávilágítani a pécsi 
EKF, mint a többszintű kormányzás csapdájában végrehajtott kísérlet markáns összefüggései-
re és tanulságaira. 

Az EKF-et, mint egy modernizációs kísérletet másik aspektusból vizsgálva mielőtt azt hihet-
nénk, hogy helyben csak megélték a kormányzat bürokratikus elnyomását, újra fel kell hív-
nom a figyelmet a helyi szint tétovaságára, időnként jól kirajzolódó inkompetenciájára. Fon-
tos tanulsága lehet a folyamatok elemzésének a helyi gazdaságfejlesztés nemzetközi trendjeit 
vizsgálni.  

"Ennek során megállapítható, hogy egy térség, város fejlődését a globális versenyben nagyon 
bonyolult összefüggésrendszer determinálja, sok szereplő és intézmény érintett benne, koránt-
sem pusztán a nemzetállami kormányzat forráselosztó szerepétől függ a fejlődési pálya. A 
regionális és helyi kormányzatok is fontos szereplők, feladatuk viszont nem a hierarchikus 
irányítás, hanem a fejlesztési képességek katalizálása, a különböző források és szereplők in-
tegrálása, a hálózatok kiépítésének segítése. Nem azt kell megmondani, hogy mit kell tenni, 
hanem sokkal inkább azt, hogy hogyan, és kiket kell helyzetbe hozni. Az új lokalizmus sike-
ressége ugyan nincs garantálva, de bizonyított tény, hogy a tradicionális bürokráciák és köz-
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szereplők mellé lépő kormányzaton túli szereplők valóban képesek katalizátor szerepet betöl-
teni a különböző szektorok között". (Pálné Kovács, 2010) 

Mindezeken túl fontos kihangsúlyozni, hogy az eredeti elképzelésekhez képest a végrehajtás 
időszakára jelentősen megváltoztak a kezdeti elképzelések, változott a tartalom, többször cse-
rélődtek a program fontosabb irányítói, szinte évente változtak az irányító szervezetek belső 
struktúrái és változott a politikai és szakmai irányítás személyi feltételrendszere. „ Ez a sok-
szereplős kínlódás ékes bizonyítéka a többszintű kormányzási modellben egy komplex város-
fejlesztési program meghatározottságának és mechanizmusának, megterhelve mindezt egy 
központi (nemzeti) finanszírozási és döntéshozatali rendszerrel, valamint egy kelet európai 
paternalista politikai kultúrával.” (Pálné & Grünhut, 2016) 

Az állandó változások mellett vajon mi mentén alakulhatott volna sikeresebben a pécsi EKF? 
Megítélésem szerint egy komoly válasz mentén sarkítható ez a kérdés: nem volt meghatároz-
va sem az irányítás, sem a végrehajtás szintjén a közös érdek. A közös érdek hiányában ter-
mészetes módon jelent meg kísérő szimptómaként a politikai és szakmai megosztottság. 

A közös érdek hiánya és az irányítási szintek mindegyikén fellelhető strukturálatlanság jelen-
tős nehézséget hozott, gyakorlatilag a kezdetektől a megvalósításig.  

Pécs számára a kormányzás egyik szintjén sem volt tisztázott a megvalósítás feltételrendszere, 
beleértve a forrást, az egyes szintek kompetenciáját és feladatkörét. Ez önmagában nem lett 
volna baj, ha a döntést követően viszont gyorsan és a feladat súlyához mérten, hatékonyan 
kialakult volna az a struktúra, együttműködés és kapacitás, amely ehhez a - Magyarországon 
példa nélkül álló - projekt megvalósításához szükséges lett volna. (Kovács, 2014) 

Kétségtelen tény, hogy a pályázat elnyerése, de még inkább a program lebonyolítása jól tük-
rözi a hazai közállapotokat, a túlzott (központi) politikai beavatkozások hátrányait, de az erre 
való hivatkozás nem ment föl bennünket, pécsieket az elkövetett hibáink alól.  

Az EKF-program rávilágított a helyi kormányzás számos problémájára, a pécsi önkormányzat 
működésének hiányosságára, viszont ezeket elemezve, ezekből tanulva jobb rendszer alakít-
ható ki a jövőben. (Faragó, 2011) 

A fentiek mentén jól láthatóak, - utólag - a rendszerszintű hibák. A nemzeti szintű erőteljes 
determinusok és a politika váltógazdasága, (két Országgyűlési Választás, két pécsi polgármes-
ter halála) mellett a bonyolult párhuzamos EKF-es intézményrendszer, amely nem integráló-
dott helyi szinten az önkormányzat működési és szervezeti rendszerébe.  

Tovább nehezítette a helyi folyamatokat, hogy a meglévő önkormányzati pozíciók és azok az 
intézmények, amelyek a program előtti évtizedekben rengeteget dolgoztak a pécsi kulturális 
alapokon és felépítményeken, egyértelműen leértékelődtek és elbizonytalanodtak, pedig vé-
leményük szerint ők képviselték azt az európai kultúrát melynek fővárosa lett Pécs.  

"A párhuzamos döntési kompetenciák, a túl sok szereplő nehezítette, esetenként átláthatatlan-
ná tette a történéseket. Az EKF-et lebonyolító intézményrendszer működését végigkísérte a 
kompetencia és a hatalmi harc: a központi kormányzat, elsősorban a Hiller vezette minisztéri-
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um és az általa megbízott szervezetek (Hungarofest) valamint az NFÜ és a helyiek között, a 
meglévő helyi apparátus/személyek és az új intézmények/személyek között, az EKF-s intéz-
mények és a civilek között, és az egyes személyek (hatalmi pozíciók) között is."  (Faragó, 
2011) 

Összességében azonban fontos hangsúlyozni, hogy egy EKF projekt menedzselése és irányí-
tása önmagában nagyon nehéz feladat, Pécs mellett más EKF városok is küzdöttek hasonló 
nehézségekkel és problémákkal. „Számunkra azonban a hibák, konfliktusok nem csupán rövid 
távú problémák válság-kezelésének szükségletét generálták, hanem drasztikusan rontották a 
hosszabb távú paradigmaváltás esélyeit.”  (Pálné Kovács, 2010) 

A vizsgált társadalmi jelenségéken túl gazdasági szempontból az EKF nagy esély volt a tu-
risztikai vonzerő fejlesztésére, a meglévő kulturális intézmények megerősítésére, új funkciók-
kal való megtöltésére, olyan új intézmények létrehozására, amelyek bekapcsolják a várost és a 
régiót a nemzetközi művészeti kommunikáció hálózatába és piacába. Az ehhez kapcsolódó, 
mára kialakult közös hiányérzetünk nem megalapozatlan. 

2.5.6 A Pécsi EKF  elemzések összegzése 
Összegezve elmondható, hogy Pécs kivételes lehetőséget kapott 2005. október 19-én, amikor 
az akkori kulturális miniszter – Bozóki András – bejelentette, hogy Pécs lesz 2010-ben Euró-
pa Kulturális Fővárosa11. A pályázatírás időszaka és a kezdeti dinamizmusa a győzelem kihir-
detése után fokozatosan erodálódott, valamint a kooperációt és az együttműködést egyre in-
kább felváltotta a kapkodás a politikát és kulturális decentralizációt tekintve. A pécsi EKF 
merész decentralizációs elképzelése a városi és országos politikai játszmákban folyamatosan 
felőrlődött.  

Vannak, akik a kutatási eredményekre hivatkozva azt mondják, hogy a felvezető években 
jelentkező nehézségek ellenére a projekt 2010-re lényegében „összeállt”:  

x Pécs terei megújultak,  
x elkészült az autópálya, 
x felépült az új tudásközpont, 
x elindultak a rekonstrukciós munkálatok, például 

o Kodály Központ  
o Zsolnay Kulturális Negyed 
o városi terek. 

A programokat tekintve a sok háttérben lévő probléma ellenére lényegében Pécs egy mediter-
rán kulturális fővárosként mutatkozott be a látogatók számára. 

Mindez igaz is lehet, ha képesek vagyunk azonosulni az eredeti koncepció helyett létrejött 
Pécs2010 programmal.  

                                                 
11 https://www.youtube.com/watch?v=BF5gfRUdPvw 
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Nagyon fontos tanulsága a Pécs2010 programnak, melynek modernizációs kísérleti jellege 
meghatározza a jövőre vonatkozó tanulságok megfogalmazásnak igényét, miszerint új fajta 
irányítási és új fajta együttműködési modellekre lenne szükség az eredményesebb társadalmi 
és gazdasági programok érdekében.  

Hiányzott a szakértői előkészítés és az annak megfelelő végrehajtás. Ennek legfőbb okát nem 
feltétlenül a többszintű irányítás okában látom, annak szükségszerűségét a jogi környezet is-
meretében indokolni lehet. Sokkal inkább az együttműködés deficitjének a jelentőségét emel-
ném ki. Politikai és szakmai, valamint főváros és vidék törésvonalak sokaságát látom az 
együttműködés hiánya mögött. 

Meggyőződésem szerint részletes diagnosztika mellett az ellentmondások feltárásával, haté-
konyabb politikai kommunikációval a jövőben erősödhet a dél-dunántúli régió, így Pécs ver-
senyképessége és az itt élők identitása. Igaz, hogy a várost és a régiót gazdasági szempontból 
meghatározó paradigmaváltás nem valósult meg, ugyanakkor a kulturális ipar, mint irány, 
szemléletileg felkerült a helyi gazdaságot leíró térképre. 

Saját kormányzási ideáim, mint egy elfogadható politikai irányítás modellje: a hálózatosodás, 
az együttműködés, a versenyképesség, a partnerség, a független és kompetens tanácsadás 
olyan hívószavak amelyekre lehetne építeni. Egészen biztos, hogy az újfajta kihívásokra, új-
fajta válaszokat kell adni, és ez pécsi EKF esetében csak részben sikerült.  

A hosszútávú fenntarthatóság és paradigmaváltás szempontjából Pécs kulturális alapú fejlesz-
tése azért bírt kiemelt jelentőséggel, mert a kultúra nemcsak az emberiség önkifejezése, ha-
nem gazdaságfejlesztő motorja is lehet egyben. A kulturális alapú városfejlesztés lényege, 
hogy az alapvetően rövidtávú célokkal dolgozó terület számára hosszabb távú koncepciót 
vázoljon fel; melyre építeni lehet a város és a régió tudásbázisát, valódi kulturális alapú 
gazdaság-fejlesztés alapját képezve. Egy régió tudástőkéje, kulturális tradíciója és kreativitása 
önmagában is cél. Munkahelyteremtés, társadalmi kohézió, a turizmus gazdaságösztönző 
hatása, valamint egyedi kulturális termékek megtalálása mentén valódi versenyelőnnyé for-
málható, hiszen egyszeri, megismételhetetlen és térséghez kapcsolódó vonzerővé válhat. 
Ezáltal alapvetően meghatározva egy régió gondolkodásmódját, imázsát, foglalkoztatási, inf-
rastrukturális és társadalmi szerkezetét is. (Bozóky, Keresnyei, Tarrósy, & Vendler , 2010) 

A továbbiakban a jelentősebb városértékelési  modelleket szeretném bemutatni, mert – ahogy 
a fentiek is bizonyítják – egy város működésének eredményességét és sikerességét igen szub-
jektív módon lehet megállapítani. Persze az is igaz, hogy egy város sikerességét értékelik 
azok is, akik maradnak vagy éppen elmennek az adott városból, a menedzsment pedig értéke-
lést kap a szavazófülkékben. A probléma csupán az, hogy ezek az értékelések mindig csak a 
nagy bajt jelzik és azt is utólag, megpróbálok hát, egy folyamatos értékelésre alkalmas mo-
dellt létrehozni.  

 

2.6 Városértékelő módszerek vizsgálata 
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Egy város jellegéből adódóan összetett ökoszisztémát képez. A város fejlettségének mérése 
nehéz feladat. A mérés nehézsége a megfelelő szempont kiválasztásából fakad alapvetően: 
lehetséges, hogy egy adott város például a „piac elérhetősége” szempontjából első helyet fog-
lal egy elismert, városokat értékelő listán (McCarthy, 2013.), míg ugyanez a város, ugyanezen 
elismert listán nem szerepel az első 30 között az „üzleti bizalom” szempontjából. Talán még 
inkább érthető a nehézség, ha hozzátesszük, hogy ez a város éppenséggel London.  

A városfejlettséget értékelő szempontrendszerek jellegükből adódóan múltbéli adatokra tá-
maszkodnak, és ezzel képesek vagyunk rangsorokat felállítani a városok között (McCarthy, 
2013.) , (BuzzData, 2012), (Miszlivetz & Márkus, 2013) és (ESPON, 2014.). Azonban jelen 
dolgozatomban e rangsorok és tanulmányok igen fontos szerepet játszanak, mivel ezek  is-
mérveit és szempontjait kívánom tovább elemezni és meghatározni.  

A dolgozatom későbbi részében a városfejlettségi indexek értékelési szempontjait is fel kívá-
nom használni a Város Sikerességi Indexem felépítése során. Jelen fejezetrész fontos építőkő 
a dolgozatomban, mivel itt mutatom be, hogy a városok sikerességét, megújulását, élhetősé-
gét, monitorozását elemző indexek milyen szempontokat vesznek figyelembe.  

Ezek a szempontok – együttesen a későbbiekben bemutatott további szempontokkal, valamint 
összefoglalva a mellékletben található táblázatban – képezik a Város Sikerességi Indexem 
tényezőinek alapkészletét, amelyekből ki fogom választani a használt tényezőket.  

A városfejlettségi indexek mellett fontos megemlíteni a Regionális Kutatások Központjának 
munkatársai által készített igen érdekes munkát (Rechnitzer, Csizmadia, & Grósz, 2004.), 
mely szerint egy település megújulási készsége számos formában testet ölt a város adottságai-
ban, ezért egy olyan egységes modellre van szükség, amely magában hordozza (Rechnitzer, 
Csizmadia, & Grósz, 2004.) a következőket: 

1. az innováció anyagi-tárgyi alapú determináns faktorait (p1. háztartási- és szervezeti alapú 
gazdasági fejlettség, intézményrendszer, foglalkoztatottság és munkanélküliség), 

2. az emberi erőforrásokban rejlő lehetőségeket (pl. iskolázottság, magasan kvalifikált mun-
kaerő-piaci szegmens súlya, felsőoktatás, kutatás-fejlesztés), 

3. és természetesen az innovatív magatartás lokális lenyomatait is a megfelelő támogató in-
tézményrendszer jelenléte mellett (pl. szabadalmak, innovációt támogató intézmények je-
lenléte, K+F szektor súlya). 

A fenti tudományos munka az alábbi ismérveket használta fel a város megújulási képességé-
nek elemzése során.  

 

 

 

 

6. táblázat: Város megújulási képességének értékelő szempontjai 
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Főkomponens Összetevők 

Gazdasági főkomponens gazda-
sági fejlettség mutatója 

Foglalkoztatottak aránya a lakónépességből 
1000 lakosra jutó személygépkocsik száma 
Adófizető k aránya az állandó népességen 
1 lakosra jutó adóalap (SZJA) 
1000 lakosra jutó távbeszélő fővonalak száma 
1000 lakosra jutó működő jogi személyiségű vállalkozások szá-
ma 
Munkanélküliek aránya a lakónépességből 
Inaktív keresők aránya a lakónépességből 
1 lakosra jutó iparűzési adó 
Tízezer lakosra jutó ügyvédek száma 

Iskolázottság és menedzsment 
főkomponens fejlett munkaerő-
piac 

Vezető, értelmiségi foglalkozásúak aránya az összes foglalkozta-
tottból 
Egyetemi, főiskolai végzettség ű foglalkoztatottak aránya az 
összes foglalkoztatottból 
Egyéb szellemi foglalkozásúak aránya az összes foglalkoztatott-
ból 
Szolgáltatási jelleg ű ágazatokban foglalkoztatottak aránya az 
összes foglalkoztatottból 

Társadalmi aktivitás főkompo-
nens - tudatos választói magatar-
tás, virulens civil társadalom, 
összetett helyi nyilvánosság 

Részvételi arány az EU népszavazáson 
1 lakosra jutó szja nonprofit l % felajánlás összege 
1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 
Helyi nyilvánossági fórumok összetettsége 
(TV+Rádió+Kiadók+Lapok) 

Humánerőforrás-főkomponens - 
a felsőoktatási szféra intézmé-
nyi- és humán 
állományi súlya 

Vezető oktatók aránya az összes oktatón belül 
Főiskolai-egyetemi karok száma (Kar+székhelyen kívüli képzés) 
Összes középiskola 
A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók száma 1000 lakos-
ra vetítve 
10 000 lakosra jutó MTA köztestületi tagok száma 
25-X éves, egyetemi, főiskolai stb. oklevéllel rendelkezők száma 
Tízezer lakosra jutó felnőttoktatási központok száma 

Innovációs főkomponens - az 
innovációs intézményhálózat 
összetettsége, 
sűrűsége, az innovációs potenci-
ál mértéke 

Innovatív kezdeményezések száma 
Bejegyzett domain szerverek 
K+F cégek száma 

Az innovációs és K+F intézményhálózat összetettségi mutatója 

Forrás: (Rechnitzer, Csizmadia, & Grósz, 2004., old.: 118.) alapján saját szerkesztés 

A Mercer nevű kutatási vállalat számos témában jelentet meg kutatásokat évente illetve rövi-
debb időszakonként. A Mercer állandó és publikus kutatásokat (a cég megbízás alapján is 
végez kutatási tevékenységet, amelyek értelemszerűen nem érhetőek el a közönség számára) 
készít iparágak fejlődési tendenciák, fizetési arányok, földrészek sajátosságok, árak és egyéb 
szempontok alapján (Mercer, 2015.).  

Mercer 2015-ben publikálta a legélhetőbb városok rangsorát – amelyet egyébként Bécs vezet, 
Budapest és Ljubljana holtversenyben a 75-ik helyet foglalja el, amely rangsor létrehozása 
során használt módszertan szerint 39 szempontot az alábbi 10 kategóriában vették figyelembe.  

7. táblázat: Élhető városok értékelési szempontjai - Mercer 

Kategória Szempont 
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Kategória Szempont 

Politikai és szociális kör-
nyezet 

Politikai stabilitás 
Bűnözés 
Jogérvényesítés lehetősége 

Gazdasági környezet Valutaváltás szabályozása  
Banki szolgáltatás elterjedtsége és minősége 

Szociokulturális környezet 
Media elérhetősége  
Cenzúra 
Személyi szabadság korlátozása 

Orvosi és egészségügyi 
környezet 

Egészségügyi szolgáltatások  
Fertőző betegségek  
Szennyvízkezelés 
Hulladékkezelés  
Légszennyezettség  

Oktatási és képzési kör-
nyezet 

Iskolák színvonala 
Külföldi képzések elérhetősége 

Közösségi szolgáltatások 
és közlekedés 

Elektromos ellátottság  
Ivóvíz ellátottság 
Tömegközlekedés 
Közlekedési dugók száma 

Kikapcsolódás 
Éttermek 
Színházak  
Sportlétesítmények  

Fogyasztási cikkek Gépkocsik száma 
Személyes fogyasztási cikkek elérhetősége 

Háztartás 

Kiadó ingatlanok  
Háztartási gép ellátottság  
Bútorzat 
Karbantartási szolgáltatások  

Természeti környezet Klíma 
Természeti katasztrófák száma 

Forrás: (Mercer, 2015.) alapján saját szerkesztés 

A fenti kutatás és rangsor világviszonylatban értékeli a városokat a fenti szempontok alapján. 
E szemlélethez nagyon közel áll a Cushman & Wakefield tanácsadó vállalat által készített 
European Cities Monitor (McCarthy, 2013.) nevű kiadványa, amelyben az európai városokat 
elemzik: azokat a szempontokat értékeli, amelyeket a cégek mérlegelnek, amikor egy új vá-
rosban telephelyet/fióktelepet hoznak létre. Azonban amíg a Mercer végeredménye egy di-
menzió mentén hozza létre a rangsort, addig a Cushman&Wakefield’s European Cities Moni-
tor kutatás 7 kategória és ezen belül 21 szempont szerint állít fel rangsort. Ez utóbbi kutatás 
alapvetően primer kérdőíves adatfelvétel módszert alkalmaz: a kutatási jelentésben minden 
szempont egy kérdésen alapul, amelyet rétegzett mintavétellel kérdeztek le. A kutatásban vál-
lalatvezetők vettek részt, mint interjúalanyok.  

 

8. táblázat: Cushman&Wakefield városértékelési kategóriák  

A város üzleti orientációja  
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Vállalati székhelyre és működésre való alkalmasság 
Bizalom a várossal szemben 
Város marketingértéke 
Európai üzleti expanzió célpontja 
Világszintű üzleti expanzió esetére vállalati főhadiszállás 
A város hatása az üzleti eredményekre (negatív vagy pozitív) 

Forrás: (McCarthy, 2013.) alapján saját szerkesztés 

A Cushman&Wakefield’s European Cities Monitor legkomolyabb tudományos és gyakorlati 
haszna, hogy megismerhetjük a vállalati döntéshozók változó prioritásait és azok relatív jelen-
tőségét.  

Az Economist Intelligence Unit (EIU) által évente kiadott Élhetőségi Jelentés (Global Livea-
bility Report) a világ 140 városában értékeli az adott város élhetőségét az EIU által gyűjtött és 
értékelt adatok és értékek alapján (The Economist Intelligence Unit, A Summary of the 
Liveability Ranking and Overview, 2013.). Az élhetőségi indikátorok között megjelennek a 
sportolási, a kulturális lehetőségek, a társadalmi és vallási korlátozások is, amelyeket az EIU 
az általa gyűjtött/értékelt adatok alapján mér. Az EIU rangsor 30 kvalitatív és kvantitatív fak-
tort elemez, amelyeket öt kategóriába sorolnak be.  

9. táblázat: EIU rangsor szempontjai  

Stabilitás 
Egészségügy  
Kultúra és környezet 
Oktatás 
Infrastruktúra 

Forrás: (The Economist Intelligence Unit, A Summary of the Liveability Ranking and 
Overview, 2013.) 

Az egyes faktorokat pedig 5 szintű skálán minősítik a „kiváló” és a „nem elfogadható” érté-
kek szerint.  A fenti rangsort a Spatially Adjusted Liveability Index (The Economist 
Intelligence Unit, 2014.) egy hatodikkal, a „Térbeni jellemzők”-kel egészíti ki, melyben hét új 
szempont összegződik:  

x a zöldfelületek,  
x a terjeszkedés (sprawl),  
x a természeti értékek,  
x a kulturális értékek,  
x a kapcsolódás (connectivity),  
x az izoláció,  
x légszennyezés.  

A kulturális értékek méréséhez az index a városban és környékén található UNESCO Világ-
örökségi Listába vett területeket egyedi úton értékelte. A konnektivitás indikátoraként a vá-
rosból repülőgépen elérhető városok számát és a járatgyakoriságot használta – a Liveability-
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indexben eredetileg már szerepelt az utak, a tömegközlekedés és a nemzetközi (vasút) kapcso-
latok minősége (Miszlivetz & Márkus, 2013, old.: 5.). 

A városokkal foglalkozó indexek között ki kell emelni a KRAFT-indexet, amelyet 2013-ban a 
Vezetéstudományban publikáltak a Szerzők.  

A KRAFT-index legfontosabb motivációja, hogy „egy-egy kis- és középváros önmagában 
aligha minősíthető érdemleges fejlesztési és innovációs egységnek, és a kizárólag ide irányuló 
befektetések megtérülése és fenntarthatósága is kérdéses. Nem is szólva arról, hogy a térségi 
fejlesztések és a technikai-intézményi innováció nem lehet hatékony, ha megáll a város, a me-
gye vagy más közigazgatási egység közigazgatási határainál. Mindezek alapján célszerű, sőt 
elengedhetetlen a fenntarthatóságot megcélzó fejlesztési és beruházási koncepciók tágabb és 
komplexebb újragondolása és egy új stratégia megfogalmazása. Ugyanakkor legalább ilyen 
fontos az új fejlesztési elképzelések megvalósulásának és megvalósíthatóságának mérése, az 
eredmények összehasonlíthatóvá tétele. A KRAFT-index éppen erre tesz kísérletet” 
(Miszlivetz & Márkus, 2013, old.: 4.). A KRAFT-index számba veszi egy város vagy térség 
esetében a lehetőségeket. A lehetőség elnevezés utal arra, hogy a KRAFT-index nem egy ál-
lapotot, nem a múltat írja le – ellentétben az eddigi mutatókkal, hanem a jövőbe tekint: az 
állapotfelmérés mellett folyamatokat és hatásokat elemez.  

10. táblázat: KRAFT-index összefoglaló szempontjai  

1. Kreativitási és 
innovációs poten-
ciál 

Társadalmi kreativitás jellemzői 
Kreatív munkaerő 
Kreatív ipar 
Képzés, oktatás 
„Jövőegyetem” potenciál 
Kulturális, épített és természeti örökség 
(UNESCO) menedzsmentje 

2. Kapcsolati tőke, 
hálózati potenciál 

ICT-potenciál 
Fizikai infrastruktúra, elérhetőség 
Intézmények 
Kontextus, összekapcsoltság 
Konnektivitás, külső kapcsolatok 
sűrűsége (külső hálózatosodás) 
Értékrend, szokások 
Civil társadalmi potenciál 
Közbizalom 

3. Fenntarthatósági 
potenciál 

Környezetvédelem 
Demográfia 
Közösségfejlesztés 
Gazdaságpolitika 
Bürokrácia és adminisztráció 
A térség vonzereje és kisugárzása 

Forrás: (Miszlivetz & Márkus, 2013) alapján saját szerkesztés 

„A KRAFT természetesen nem csodaszer, csupán egy új korszaknak megfelelő új szemlélet 
és gondolkodási irány leképeződése. A várostervezés és a regionális fejlesztés terén segítséget 
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nyújt a komplex folyamatok jobb megértéséhez és sikeresebb alakításához, egyúttal egymás 
szempontjainak alaposabb megértésére, figyelembevételére sarkallhatja a meghatározó sze-
replőket, valamint az eddigieknél átfogóbb és komplexebb támpontokkal szolgálhat a makro-
regionális stratégiák sikerre viteléhez.” - (Miszlivetz & Márkus, 2013, old.: 20.)  

Figyelembe véve a Város Sikerességi Index megalkotásának célrendszerét, a KRAFT index 
jövőbe mutató, eredmények mellett hosszú távú folyamatokat, hatásokat is vizsgáló szemlélet-
rendszerét, mindenképpen át kívánom ültetni a VSI működésébe, hiszen ez teszi lehetővé al-
kalmazását a várospolitikai döntés-előkészítési folyamatban és a stratégiatervezést is segíti.  

Charles Landry (Landry C. , 2012.) a városok „képzelőerejének, fantáziájának” (imaginative 
pulse) értékelésére és mérésére alkotta meg a Creative City Indexet (CCI) (Hartley, Potts, 
McDonald, Erkunt, & Kufleitner, 2012), amely tíz területen méri a kreativitást, rugalmasságot 
és ellenállási képességet (resilience), valamint az előrelátás képességét (the capacity to future 
proof a city): 

11. táblázat: Creative City Index  szempontjai 

1. Politikai és közállapot (political & public framework) 
2. Egyediség, diverzitás, vitalitás és expresszivitás (distinctiveness, diversity, vitality and 

expression) 
3. Nyitottság, bizalom, tolerancia és hozzáférhetőség (openness, trust, tolerance & acces-

sibility) 
4. Vállalkozói szemlélet, felfedezés és innováció (entrepreneurship, exploration & inno-

vation) 
5. Stratégiai vezetés, agilitás és vízió (strategic leadership, agility & vision) 
6. Tehetség és tanulás helyzete (talent & the learning landscape), 
7. Kommunikáció, összekapcsoltság és hálózatosodás (communication, connectivity & 

networking) 
8. Hely és helyformálás (the place & placemaking) 
9. Élhetőség és jólét (liveability & well-being) 
10. Szakszerűség és hatékonyság (professionalism & effectiveness) 

Forrás: (Hartley, Potts, McDonald, Erkunt, & Kufleitner, 2012) és (Miszlivetz & Márkus, 
2013) alapján saját szerkesztés 

Az eddigiekben bemutatott értékelő módszerek mellet említést kell tennünk a sokat vitatott, 
dicsért és megkérdőjelezett tényeket állító amerikai társadalom- és gazdaságteoretikus mun-
kásságáról: Richard Florida "A kreatív osztály fölemelkedése" című (Florida, The Rise of the 
Creative Class, 2004) és ezen gondolaton alapuló későbbi munkáit (Florida, Who's your City, 
2008) számos kritika érte, azonban elindított egy újfajta gondolkozási folyamatot. Így dolgo-
zatomban szükségesnek tartom a legfontosabb megállapításainak rövid bemutatását.  

Florida szerint egy olyan osztály nagy korszakának küszöbén állunk, amelynek tagjai azok a 
munkavállalók, akik nem rutinszerű feladatok elvégzésével keresik a kenyerüket. Ők az előt-
tük álló nehézségeket egyéni megoldásokkal, kreatívan küzdik le. Florida szerint ezért e körbe 
tartoznak a természettudósok, a művészek, a mérnökök, a feltalálók, a politikusok és a mene-
dzserek is. Az amerikai szerző szerint a gazdasági verseny századunkban már nem területekért 



 

62 

és energiahordozókért fog folyni, hanem újítani képes emberekért, ebben Florida egyetért a 
szintén amerikai Peter F. Druckerrel aki a tudásmunkás12 fogalom megalkotója (Drucker, 
1996). S mivel a kreatív osztály fogalmát bevezető Florida az egész kérdést várospolitikai 
szemszögből vizsgálta, azt állította, hogy a különböző óriástelepülések közül ott lesz pezs-
gőbb élet és komoly gazdasági növekedés, ahová a legtöbb kreatív ember költözik.  

Az amerikai közgazdász az általa vizsgált városok kreatív potenciáljának összehasonlítására 
több saját maga alkotta indexet vezetett be. Ezek közül a legérdekesebb a kreativitási index, 
amelynek négy alkotóeleme van:   

1. a kreatív munkások és az összes munkás hányadosa.  

2. az adott területen, térségben mekkora erővel van jelen és milyen fejlett a high-tech 
ipar 

3. az adott térség innovációs képessége: ezt a szabadalmak számából kalkulálja 

4. a társadalmi tolerancia mutatója, amit Florida az úgynevezett meleg-indexszel mér. 

Florida bírálóinak ellenvetései két csoportba oszthatók: Egyrészt nem tartják a négy részindex 
számítási módját elég jó megközelítéseknek. Másrészt azt vetik a szerző szemére, hogy ami-
kor a toleranciát, mint a kreatív város szükséges tényezőjét említi, akkor téved. A kreatív 
munkásoknak az összes dolgozóhoz viszonyított arányát például a diplomások számával teszi 
mérhetővé az amerikai gondolkodó. Sokak szerint nem kell ahhoz diplomásnak lenni, hogy 
kreatív munkás lehessen az ember - s ez különösen igaz a művészekre. Szerintük az is igaz, 
hogy vannak olyan adottságú emberek is, akik diplomával a kezükben sem képesek önálló, 
alkotó tevékenységre. 

A másik nagy ellenérv Richard Florida gondolatmentével szemben, hogy a szakember egy 
módszertani hiba következtében juthatott arra az eredményre, hogy egy-egy város lakóinak 
tolerancia erőssége és a városban élő és oda költözni szándékozó kreatív munkások száma 
között kimutatható összefüggés van. Erről érvel, Megadja Gábor is (Megadja, 2008): "Richard 
Florida 1998-ban találkozott a Carnegie Mellon doktoranduszával, Gary Gatesszel. Florida 
épp akkor végezett kutatást az Egyesült Államok high-tech központjairól, Gates pedig a mele-
gek elhelyezkedési mintáit kutatta. Észrevette, hogy a két index erősen korrelál és ebből azt a 
következtetést vonta le, hogy a kettő között ok-okozati összefüggés van. Ezzel alapvető mód-
szertani hibát vétett, hiszen két eredmény hasonlósága még nem jelent azonnal kauzális össze-
függőséget is." 

Természetesen sokan vannak, akik ezeket az ellenvetéseket csak okoskodásnak vagy akadé-
koskodásnak tekintik. Ők nagyon komolyan veszik Florida téziseit és mutatóit. Hazánk három 
ismert olyan szociológusa (Ságvári Bence, Dessewffy Tibor és Lengyel Balázs) is elfogadja a 
"3T (Talent,Technology,Tolerance ) tanát", vagyis azt, hogy ott élnek szívesen a kreatív szak-
emberek, ahol egyébként is sok a tehetséges ember, ahol magas fejlettségű a technika és ahol 
toleráns a társadalom, nos, ezt a nézetet követi is. A három magyar szerző azért tartotta fon-
                                                 
12 A magyar szakirodalomban tudásmunkásként ismert „knowledge worker” kifejezést Drucker vezette be a 
„hand worker” – kezükkel dolgozó, fizikai munkások – párjaként. 
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tosnak Florida mutatója szerint fölmérni Európa államait, mert szerintük Európa kudarcot 
vallott a kontinensek közötti gazdasági versenyben és új kitörési pályát kell találnia. Ez a kitö-
rési pálya lehet a kreatív európaiak támogatása, a kreatív gazdaság kiépítése. Ennek alapján az 
európai interregionális területfejlesztési projektek közül ma is számos olyan van, amelynek 
célja a kreativitás szempontjából eltérő fejlettségű térségek egy szintre hozása, illetve együttes 
fölemelkedésük elérése. Ezeknek a projekteknek vannak magyar résztvevői is.  

A nemzetközi tapasztalatcserében, felmérésben és összefüggések megtalálásában együttmű-
ködő tudósok azonban általában jóval szűkebben határozzák meg a kreatív iparághoz tartozó 
tevékenységeket, mint Florida. Hazánkban például a következő 13 fő tevékenységi kört szok-
ták ide sorolni. 

x elektronikus és nyomtatott sajtó 
x reklám- és hirdetési ipar, 
x film és videó,  
x szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés,  
x építészet,  
x könyvkiadás,  
x zene,  
x előadó-művészet,  
x képzőművészet,  
x iparművészet,  
x formatervezés és divattervezés,  
x művészeti és antik piac,  
x kézművesség 

 

Az imént említett projektekben résztvevő külföldi szakemberek is általában elfogadják ezt a 
besorolást, s e tevékenységek erősítésén fáradoznak. 

A fenti számos mutató, index és értékelési szempont alapján látható, hogy egy várost a komp-
lexitásából adódóan szinte végtelen módon lehetséges értékelni. A további részekben a Város 
Sikerességi Indexhez a fenti mutatókból fogom a megfelelő mutatószámokat és szempontokat 
kiválasztani, úgy, hogy alkalmas legyen egy adott város szempontjából egy nagyhatású nem-
zetközi esemény rendezéséhez kapcsolódó sikertényezők és buktatók azonosítására. 

 

 

 

2.7 Várospolitikai stratégiák vizsgálata  

Ebben a fejezetrészben különböző várospolitikai megközelítéseket vizsgálok, annak érdeké-
ben, hogy a saját Város Sikerességi Indexem felépítése során képes legyek az egyes várospo-
litikai megközelítésekből következő szempontokat is figyelembe venni. Jelen dolgozatnak 
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nem célja, hogy részletesen elemezze az egyes várospolitikák kialakulásának hátterét és azok-
nak tudományos megközelítéseit, a dolgozat keretében csak az egyes várospolitikák mecha-
nizmusait vizsgálom, amelyek hatással vannak a város működésére, illetve jelen részben és a 
későbbi részekben is keresem a választ az ok-okozati összefüggésekre is. 

Ahhoz, hogy az egyes várospolitikai megközelítéseket képesek legyünk elhelyezni a város 
működését tekintve, szükséges megértenünk a városnövekedés egyes állomásait. Enyedi 
György munkája a városfejlődést tekintve megkerülhetetlen (Enyedi, 1988.), illetve annak 
újragondolása egyaránt (Enyedi, 2011), amely munka keretében a szerző frissítette elméletét.  

15. ábra: Városfejlődés szakaszai  

Forrás: (Enyedi, 2011) és (Enyedi, 1988.) alapján saját szerkesztés 

Enyedi szerint az 1970-es évek elején kezdődő világgazdasági korszakváltás, amelyet csak 
egy bő évtized múltán ismert fel és írt le a nemzetközi szakirodalom, a globalizáció kialakulá-
sa nagyon sok változást hozott a világgazdaság települési térkapcsolataiban. A városfejlődés 
szempontjából a legfontosabb, hogy a nagy társadalmi-gazdasági impulzusok végigfutnak az 
egész globális nagyvárosi hálózaton, melyek nemcsak a legfejlettebb országokban indulhat-
nak el, és nem csupán a nemzetállamokon belüli fejlődési viszonyok formálják a városrend-
szert, hanem mindenütt érvényesül a globális nagyvárosi régiók modellformáló hatása 
(Enyedi, A városnövekedés szakaszai – újragondolva, 2011, old.: 18.; Glied, 2014). 

A városi kormányzás teljes körű összehasonlító kutatásai jelentős adathiánnyal küzdenek, 
függetlenül attól, hogy az információk egyre növekvő elérhetőségét tapasztalhatjuk az intéz-
ményi szabályozásoknak köszönhetően már városi szinten is. Ismerjük a gyűjtési és elemzési 
módszereket, a város irányítási rendszerek széles spektruma viszont korlátozottá teszi az ös--
szehasonlíthatóságukat. A globális Urban Governance Survey – az LSE Cities, az UN Habi-
tat és az UCLG szervezetek együttműködésében a MacArthur Alapítvány támogatásával vég-
zett kutatás – ezen adathiányból adódó nehézségek leküzdésére, és a városi irányítás újszerű 
feltérképezésére jött létre. (LSE Cities, UN Habitat, UCLG, MacArthur Fundation, 2014) 

Városrobbanás

Relatív 
dekoncentráció

Dezurbanizáció

Globalizált világ 
urbanizációja
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A kutatásba bevont 78 város (Európa, Közel-Kelet, Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Új-
Zéland)13 esetén végeztek felmérést (primer kérdőíves felmérések), melyek kiterjednek a leg-
fontosabb irányítási kérdésekre úgymint: 

16. ábra: Urban Governance Survey - Végrehajtói és döntéshozói hatalom  

Forrás: (LSE Cities, UN Habitat, UCLG, MacArthur Fundation, 2014)  

 

1. a politikai befolyás és irányítási struktúra 
o a polgármester választás módja (direkt, jelölt)  
o végrehajtó vagy döntéshozói hatalom (polgármester, városi tanács, kabinet, 

stb.) 
2. pénzügyi források, fiskális mozgástér 

o adóemelési, adó bevezetési jogkör 
o városok tulajdoni hányada a városi vagyonban 
o városok saját erőforrásnak tekinthető bevételei (helyi adók, földértékesítések, 

stb.) 
o egyéb tulajdonosok a városi vagyonban (megye, állam, nemzetek feletti, stb.) 
o városi tulajdoni hányad az állami földekben 
o kötvénykibocsátás lehetősége 

3. többszintű kormányzás és döntéshozatal 
o a város része-e az agglomerációnak 

                                                 
13 A diagramokon a városok egy-egy pontként jelennek meg, színük pedig az egyes földrészeket jelölik (Európa: 
zöld, Közel-Kelet: lila, Afrika: pink, Észak-Amerika: kék, Dél-Amerika: narancs, Új-Zéland: piros) 
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o vannak-e döntéshozói szintek a városi szint alatt (kerületek, körzetek, stb. 
szintjén) 

o döntéshozatali jogkör szektoronként az egyes szinteken (közlekedés, gazda-
ságfejlesztés, közszolgáltatások, környezetvédelem, egészségügy, oktatás, kul-
túra stb.) 

o társadalmi részvétel a döntéshozásban (szavazás, közmeghallgatások, petíciók, 
stb.) 

o kvóták az alul reprezentált csoportok számára.  

Forrás: (LSE Cities, UN Habitat, UCLG, MacArthur Fundation, 2014) 

17. ábra: Urban Governance Survey – Döntéshozatali jogkör szintje szektoronként 
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4. stratégiai tervezés megléte 
o vannak-e stratégiai tervezési eljárások 
o milyenek (népesség, terjeszkedés, közlekedés, klímaváltozás, köve-

tő/előrejelző, szcenárióelemző, egyéb, stb.) 
5. Közlekedésirányítás 

o létezik integrált közlekedési hatóság 
o milyen döntési szinten irányítják (közlekedési módonként) 

6. Városirányítási problémák 
o melyek ezek (adóreformok, strukturális, intézményi változások, nemzeti poli-

tikák adaptálása helyi szintre, gazdasági válság, környezeti károk, politikai 
konfliktusok, egyéb) 

18. ábra: Urban Governance Survey - Városirányítási problémák 

 
Forrás: (LSE Cities, UN Habitat, UCLG, MacArthur Fundation, 2014) 

o irányítási korlátozások (források kiszámíthatósága, választási ciklusok, közvé-
lemény támogatásának hiánya, töredezett helyi kormányzás, közfinanszírozási 
hiány, magánberuházások hiánya, helyi munkaerőhiány, magánszektor hiánya, 
stb.) 

Jól látható tehát, hogy a várospolitika sikeressége milyen összetett szempontrendszer mentén 
értékelhető, és hogy nincs egyértelműen sikeres stratégia. 

A következő részben a teljesség igénye nélkül mutatok be várospolitikai megközelítéseket. 
Dolgozatomban nem törekedtem a várospolitikai elméletek teljes skálájának bemutatására, 
mert azzal a dolgozat terjedelmi korlátai szétfeszültek volna, valamint a dolgozat logikai fó-
kusza is csökkenne.  
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2.7.1 Policentrikus megközelítés 

A Lisszaboni Stratégia  hatására az Európai Unió terület- és kohéziós politikájában változás 
állt be: nagyobb hangsúlyt kapnak a gazdasági fejlődés motorjai, a versenyképes városok. 
Magyarországon is újra kellett gondolni, hogy a városok milyen szerepet tölthetnek be az or-
szág fejlesztéspolitikájában és gyakorlatában, illetve központi irányításnak milyen feladatai 
vannak e téren.  

A policentrizmus, mint fejlesztéspolitikai elv – a várakozásokkal ellentétben – nem egy olyan 
új településhálózat-fejlesztési, ellátás- és közlekedésszervezési „módszer”, amely univerzáli-
san alkalmazható a társadalmi-gazdasági élet minden területére. Lényege, hogy más hálózat-
fejlesztési elvekkel szemben inkább épít a horizontális kapcsolatokra, az egyes csomópontok 
egyenlő kezelésében és a tetszőleges kooperációs lehetőségekben látja a helyi és regionális 
források jobb kihasználásának, a hálózat összteljesítményének növelési esélyét (Faragó, A 
városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása, 2006). Ugyanakkor a minél 
több kapcsolatot lehetővé tevő hálózatosodást, a feladatmegosztást együtt kell kezelni a kap-
csolatok kiépítésének, a hozzáférés vagy a fizikai elérhetőség biztosításának a költségeivel és 
fenntarthatóságával, így a vertikális kapcsolatoknak, a központoknak (csomópontoknak) to-
vábbra is kiemelkedő szerepük marad a struktúrában.  

Arra a pre-hipotézisre támaszkodott a vizsgálat, hogy egyrészt integrálni kell a települési és a 
térségi megközelítést, másrészt Magyarországon a városoknak (és térségüknek) alapvetően az 
alábbi ötszintű hierarchikus tagozódása létezik (Fleischer, 2009.):  

x Főváros és agglomerációja, nagyvárosi európai növekedési körzet (MEGA 3.)  

x Nemzetközi/nemzeti jelentőségő nagyvárosok/körzetek, (regionális közpon-
tok/székhelyek, komplex pólusok) 

x Regionális jelentőségő középvárosok/körzetek, nagyvárosi település-együttesek (me-
gyei jogú városok, megyeszékhelyek, gazdaságfejlesztési pólusok, mezo-régiók köz-
pontjai) 

x Térségi szerepkört betöltő kisvárosok / funkcionális városi térségek (kistérségek köz-
pontjai)  

x Kis városok (törpe vagy ceremoniális városok, mikro-körzetek központjai)  

Összefoglalásképpen a policentrikus várospolitikai elmélet tekintetében elmondhatók az aláb-
biak:  

x A regionalizmus és a (nagy) városok fejlesztése összetartozó kérdés. 

x Ha működőképes téregységeket akarunk, akkor, megfelelő nagyságrendű és fejlettségű 
városokra, központokra van szükség, amelyek képesek gazdaságilag integrálni von-
záskörzetüket. 
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x Ennek (adott esetben sem politikailag, sem társadalmilag nem népszerű) útja: a kon-
centrált decentralizáció  

o Hatáskörök régióközpontokba telepítése 
o „Big five” (6-7-?) kiemelt központi támogatása 
o Határon átnyúló kapcsolataik erősítése/segítése 
o A regionális központok önkormányzataihoz regionális feladatok és hatáskörök 

telepítése (rang ~ szerepkör) 

2.7.2 Integratív megközelítés 

Ahogy a fentiekből láthattuk, az európai társadalmi és általános fejlődés kiemelt szereplői a 
városok. Az Európai Unióban egyre inkább teret nyerő policentrikus városfejlesztés (Európai 
Bizottság, 2014.) elméletét a gyakorlati tapasztalatokat érintő viták egészítik ki: hangsúlyossá 
vált az integratív várospolitika is, ami napjaink domináns vonulatává emelkedett. E viták fon-
tos eleme a hagyományos tervezés helyett a stratégiai tervezés fókusza, a stratégiai tervezés-
ben a részvétel követelményének megjelenése, a környezeti és fenntarthatósági kérdések ös--
szekapcsolódása, a fenntarthatóság és integráció szempontjainak felértékelődése (Hervainé, 
2008.). 

12. táblázat: Az integratív várospolitika összetevői 

A városkörnyék, város, városi részönkormányzati tervezés összehangolása Az eltérő típusú és feladatú, funk-
cionális stratégiák és programok összehangolása 

A városvezetés demokratikus aspektusainak biztosí-
tása A városvezetés teljesítmény aspektusainak biztosítása 

Képviseleti, 
participatív keretek, a 
szintek és szektorok  
közötti kapcsolatok 

Kohézió/ politikai meg-
erősítés keret Városmenedzsment Versenyképesség 

fejlesztése 

Bevonás a politika fo-
lyamataiba; 
A városi jogok egyenlő-
sége; 
Átláthatóság; 
Kiszámíthatóság;  
A helyi demokrácia 
intézményeinek működ-
tetése; 
A társadalmi mozgalmak 
lehetőségeinek megte-
remtése; 
A nyelv és hatalom disz-
kurzív rendszereinek 
megteremtése; 
Az akciók decentralizá-
lása 

Társadalmi egyenlőség: 
Városi szolgáltatásokhoz 
való egyenlő 
hozzáférés; 
A városi környezet 
kiegyenlítettsége; 
Társadalmi kapcsoltság 
(integrálódás a 
foglalkoztatás, a 
tanulás, az egészség, 
a kultúra főáramú 
rendszereibe, az 
üzleti szféra érdekeltté 
tétele a közösségi 
beruházásokban); 
Közösségi tervezés 
és menedzsment a szom-
szédságok 
szintjén és a társadalmi 
rendszer életképessége 
 

A közfelelősség 
teljesítés képessége: 
A kormányzati és 
nem kormányzati 
szereplők kapacitásának 
megteremtése 
a közpolitikai programok 
beazonosítására, 
alternatívák 
kidolgozása az optimális 
eredmények 
elérése érdekében; 
Kompetenciák. 

A városmenedzsment 
hajtóerőinek 
meghatározása; 
Annak megértése, 
hogy a városon 
belüli térségek sokrétű 
jellege lehetetlenné 
teszi az átfogó 
várospolitikát; 
Annak megértése, 
hogy a városi szintű 
stratégia és az operatív 
tervek életképessége 
projekt szinten 
kielégítően kell, 
hogy megvalósuljon. 
Közszektor menedzs-
ment, 
jogi 
keretek, szolgáltatási 
kompetenciák. 

Versenyképesség és kohézió összekapcsolása 
A szomszédságok beazonosítása. 
Integratív szükségletalapú programok. 
Akciók: beavatkozás, megakadályozás, 

Az információs technológia menedzsment és 
szolgáltatási rendszereinek kialakítása; az 
életminőség fejlesztése. 
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konszolidáció összekapcsolása. 
Az iskolák integratív szerepének megteremtése. 
A helyi gazdaság szociális elemeinek fejlesztése. 
A toleráns együttélés interakciós rendszereinek ki-
alakítása. 
A helyi felelősség rendszereinek érvényesítése. 

Komplex többszintű kereskedelmi, üzleti 
centrumok, alcentrumok kialakítása. 
Az illegális szomszédságok legalizálása. 
A városi környezet vonzóvá tétele. 
Városrehabilitáció. 
A lakosság kitelepítése a szlamosodott városrészek-
ből. 
Beavatkozás a kritikus szomszédságok fejlődési 
trendjébe. 

A városi tudásfolyamatok (input és output) menedzselése. 
Forrás: (Hervainé, 2008., old.: 78.)  

Az integratív várospolitikák alapvető kérdése a városi és várostérségi, valamint a részönkor-
mányzati szintek integrálása a településfejlesztésben, azok összekapcsolása a fenntarthatósági 
célokkal (Pieterse, 2004.). Az integratív várospolitikák számos uniós dokumentumban megje-
lennek:  

x Lille program (Lille Action Programme, 2000) 
x EU Koppenhágai Chartája 
x milánói alapelvek 
x londoni alapelvek 
x Európai Parlament Városi Bizottsága 
x Lipcsei Charta (Lipcse Charta, 2007.) 

A városi integratív politika modellje, szemben a városi növekedés és expanzió elméletekkel 
az ún. kompakt, azaz a „teljes város" elméletéből származik. Ezen elmélet szerint a városi 
közösségi élet olyan nagyságrendjét kell kialakítani, ami a következőket teszi lehetővé: 

13. táblázat: Integratív várospolitika hatásai  

Helyi foglalkoztatás 
Helyi szolgáltatások 
Zöld rekreációs területek közelsége 
Városi mezőgazdaság elemei 
Földhasználati funkciók helyi közösség által való meghatározása 
Közepes népsűrűség elérése 
Megfelelő közterek kialakítását a közösségi élethez 
Átfogó, emberi léptékű életkörülmények 

Forrás: (Hervainé, 2008.) alapján saját szerkesztés 

A fentieket olyan módon érdemes megvalósítani, hogy a heterogén közösségek, a marginális 
csoportok viszonylagos politikai ereje megerősödjön, a dialógusra épülő kommunikatív terve-
zés rendszere kialakuljon (Kiss & Bajmócy, 2001.), (Hervainé, 2008.). 
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2.7.3 „Urban régime” megközelítés 

Az „Urban régime” elmélet elemzése során leginkább Gerry Stoker (Stoker & Mossberger, 
2001) és Pálné Kovács Ilona munkásságára támaszkodom (Pálné K. I., 2008.). 

Az ún. „Urban régime” elmélete, kutatási irányzata azt az új helyzetet ismeri fel, amelyet a 
globalizálódó körülmények között a városok fejlesztési forrásokért, befektetőkért és gazdasági 
eredményekért folytatott versenye jellemez. Ezért helyezi érdeklődésének fókuszába a helyi 
gazdaságfejlesztés és a helyi politikai viszonyok új összefüggésrendszerét. Az „Urban régi-
me” elmélet az 1980-as évektől jelenik meg az USA-ban, és még korántsem rendelkezik 
olyan elméleti és módszertani háttérrel és múlttal, olyan jelentős empirikus kutatási eredmé-
nyekkel, mint a más elméletek, például az elitista és pluralista iskolák (Stoker G. , 1995.).  

Ennek az elméletnek egyik megkülönböztető vonása, hogy erősen fókuszál a helyi kormány-
zati és nem kormányzati szektor kölcsönös függőségére, és a városi új kihívásokra adható 
válaszok széles skáláját regisztrálja. A korábbi marxista, neomarxista felfogásokkal ellentét-
ben, amelyek a gazdaság determinista felfogását képviselték, azt vallja, hogy a helyi kor-
mányzás mégis rendelkezik bizonyos relatív autonómiával. 

 A hagyományos politikai intézmények azonban már nem képesek adekvát válaszokra, és a 
várospolitika fontos csoportjainak érdekeit figyelmen kívül hagyják. Különösen az üzleti 
szektor szerepét emelik ki, amelyik ugyanakkor korlátozza a demokratikus intézmények mű-
ködését. A közvetlen előzményként értékelhető „growth machine" elmélettől eltérően a gaz-
dasági szektor szerepét az „Urban régime" iskola nem értékeli túl, hiszen azok szerepe mar-
kánsan inkább a sikeres, növekedő városokban és szituációkban mutatható ki (Clark, 2003.).  

Az „Urban régime” elmélet elutasítja az ún. hiperpluralisták pesszimista véleményét is, mi-
szerint a városok kormányzása olyan mértékben vált fragmentálttá, hogy a helyi kormányza-
tok már nem is képesek azt uralni. Az elmélet egyik legmarkánsabb képviselője, Stone szerint 
a városi kormányzás intézmények és szereplők rendkívül komplex, megosztott hálózata, 
amelyből hiányzik a konszenzus. A hatékony kormányzás feltétele, hogy az önmagában korlá-
tozott kapacitású helyi önkormányzat segítségével a nem kormányzati szereplők viszonylag 
stabil informális csoportja hozzáfér az intézményi forrásokhoz, melyek alapján befolyása 
fenntartható a helyi döntéshozásban. 

Az új kérdésfeltevés nem az, kié a hatalom, ki képes érvényesíteni az érdekét, hanem, hogy 
hogyan lehet a kapacitásokat egyesíteni a közös érdekek megvalósításáért (Stoker G. , 1995.). 
Ahogy Stone szellemesen megfogalmazta, meg kell különböztetni a valami fölött gyakorolt 
hatalmat a valamiért gyakorolt hatalomtól (power „over" — power „to") (Stone, Regime 
Politics: Governing Atlanta, 1989.). Az elmélet nem tulajdonít a választott képviseletnek el-
sődleges jelentőséget, és nem állítja, hogy mindenki egyenlő hatalommal, partnerként vesz 
részt a döntéshozásban. A hálózaton belüli pozíció különösen a társadalmi tranzakciók straté-
giai ismerete és az ennek megfelelő cselekvéshez szükséges kapacitás, továbbá a források 
feletti kontroll lehetőségén múlik. A figyelem elsősorban nem a szereplőkre, hanem a koalí-
cióképződés mechanizmusára irányul, illetve az eredményességre, s nem arra, hogy azzal a 
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nyilvánosság mennyire ért egyet. A célok kitűzése, a koalíció létrehozása arra figyel, mi az, 
ami végrehajtható, és kik azok, akik a leginkább képesek elősegíteni az eredményt.  

Minél nagyobb településről van szó, annál inkább van esélye azonban egyéb szereplőknek is a 
hálózatba kapcsolódásra. Stone szerint a városi politika minőségét a kormányzó koalíciók 
összetétele, a koalíción belüli kapcsolatok és a tagok által kontrollált források mennyisége, 
minősége szabja meg (Stone, Urban regimes and the capacity to govern: a political economy 
approach, 1993.).  

Nálunk ez a fajta, pragmatikus, siker - illetve eredményorientált helyi közpolitikai modell 
még inkább kivétel, mint szabály, s ha érvényesült is esetenként, az feltételezhető, hogy in-
kább a külső körülmények sikeres összjátékának, semmint a helyi politikusok tudatos modell-
választásának köszönhető. A helyi kormányzás arénája szereplőit és mechanizmusait tekintve 
vélhetően szegényesebb, amely nem közelít sem a hatalompolitikai (legitimáció, támogatott-
ság, nyitottság), sem a közpolitikai (sikeresség, eredményesség, szakszerűség) optimumhoz, 
alapvetőn a közszektor dominanciáját mutatja anélkül, hogy a közhatalmi eszközök önma-
gukban eredményes kormányzást alapozhatnának meg (Pálné K. I., 2008.). 

2.8 Várossikeresség, versenyképesség 

A sikeresség a versenyképességnél szélesebb értelemben használatos és hosszabb időtávra 
vonatkozó kategória. Míg a versenyképesség inkább egy régió gazdaságára vonatkozó kategó-
ria és főként rövid- és középtávon értelmezhető, addig a sikeresség hosszabb távú kategória, 
gazdaságon kívüli tényezőket is magába foglal, tekintettel van a régió társadalmára, környeze-
tére. (Lengyel, 2003) 

A sikerességen a mérhető kategóriák mellett a nem mérhető, illetve nehezebben mérhető jel-
lemzők is fontosak, így figyelembe kell venni a helyi adminisztráció működésnek hatékony-
ságát, az üzleti és közszolgáltatások színvonalát, az intézmények közötti hatékony kapcsolat-
rendszert és a velük szembeni bizalmat. (Boddy, 2002) 

A várossikeresség lényege az adott helyen élők életminőségének növelése. Ennek alapja a 
relatíve magas jövedelem, ezzel egyidejűleg egy magas foglalkoztatottsági szint, mindez egy 
fenntartható bázison. A gazdasági és a társadalompolitikai célkitűzések egyaránt fontosak, 
egyértelműen megfogalmazódik a szándék a magasabb életszínvonal szélesebb társadalmi 
rétegek számára történő elérésére, miközben a környezet megóvása is lényeges.  

A globálissá vált folyamatokban továbbra is lokálisak maradnak a sikertényezők, így a speciá-
lis szaktudás, a humán- és társadalmi tőke, az innovációs folyamatok és a tudásalapú gazdaság 
és társadalom. Felértékelődik az olyan tényezők szerepe, mint kvalifikált emberi erőforrás, a 
lakosság társadalmi innovációs képessége, a színvonalas lakókörnyezet, a szabadidő eltöltésé-
nek formái, a városi vezetés minősége, a városmarketing. (Koltai, 2014) 

A sikeres települések jellemzői és mérőszámai meglehetősen széles skálán mozognak. A mé-
rések során meghatározó a kiválasztott terület és azt leíró mérőszámok, tényezők, folyamatok. 
Egy azonban biztosnak látszik, hogy valóban sikeressé azok a térségek, városok válhatnak, 
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amelyek képesek a valóban saját adottságaikra épülő stratégiát meghatározni és működtetni. 
Ennek alapja pedig a mérés és az eredményekre épített stratégia. 

A globális versenyben való sikeres helytállás eszköze egy speciális, de egyben rugalmasan 
módosítható, a helyi politika, a vállalkozások, a civilek és a tudományos élet partnerkapcsola-
tára épülő, általuk koordinált fejlesztési program, amelyet az érintett szereplők ismernek és 
egyben támogatnak is. (Koltai, 2014) Mindezek összefüggésében válhat jelentőssé minél több 
stratégiaalkotást segítő módszertani kísérlet. 

2.9 Szakirodalmi és módszertani összegzés 

Ebben a fejezetben négy fő területen tártam fel az értékelési szempontokat. Először vizsgál-
tam a nagyhatású nemzetközi eseményeket, mint az olimpia, majd az EKF projektek sikeres-
ségének értékelési szempontjait vettem számba. Ezután különböző városértékelő módszereket 
és várospolitikai stratégiákat vizsgáltam. Ezek mentén gyűjtöttem tehát össze közvetlenül 
megnevezett vagy közvetetten meghatározott mutatókat, összesen 170 mutatót (I. Melléklet: 
Város Sikerességi Index tényezőkészlete) melyek megoszlását szemlélteti a következő diag-
ram a meghatározott négy vizsgálati terület szerint:  

6. ábra: Mutatók megoszlása a tényezők szerint 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Egy város abszolút értelemben tehát akkor sikeres, ha minden terület tényezőit tekintve ked-
vező értéket mutat. Ugyanakkor jogosan felmerülő kérdés, hogy ha egy város egyes tényező-
ket tekintve gyengébb, de másokat tekintve kiugróan jó értékeket mutat, akkor összességében 
sikeresebb-e, mint az a város, amelyik nagyjából minden területen közepes értékeket mutat. 
Tehát egy város sikerességének meghatározásához szükséges egy olyan index, amely a muta-
tók adott portfóliója szerint egyszerre képes értékelni a városok sikerességét egymáshoz ké-
pest. Egy ilyen Város Sikerességi Index esetén a tényezők portfóliója alapján állapítható meg 
a város sikeressége. 

A következő fejezetben ezen mutatók közül kiválasztott komponensekből fogom felépíteni a 
Város Sikerességi Indexet, annak érdekében, hogy megvizsgáljam: 
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¾ milyen hatást gyakorol egy nagyhatású nemzetközi esemény, azon belül is az EKF 
program megrendezése a város sikerességére, 

¾ egy nagyhatású nemzetközi esemény hatása a városra milyen mértékben függ a város-
politikától, 

¾ a város sikerességének humán és gazdasági tényezőit milyen mértékben képes befo-
lyásolni, illetve azonos irányú hatást gyakorol-e rájuk egy nagyhatású nemzetközi 
esemény.  
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3 VÁROS SIKERESSÉGI INDEX FELÉPÍTÉSE  
Ebben a fejezetrészben a városok sikerességét bemutató sok szempontú elemzési modell fel-
építését fogom elvégezni. A modell felépítése során a klasszikusnak nevezhető folyamatot 
fogom használni: ki fogom választani a vizsgálat szempontjából meghatározó komponense-
ket, elemzem és bemutatom az egyes komponensek viszonyrendszerét majd végül a modell 
működésének térbeli és időbeli vonatkozását mutatom be.  

20. ábra: Város Sikerességi index modelljének logikai felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

A Város Sikerességi Index komponenseinek meghatározása során a fő vezérelvem az lesz, 
hogy a nemzetközi hatású események rendezésének során a város sikerességét befolyásoló 
tényezőket reprezentálják és ezek kölcsönhatásait figyelembe véve olyan komplex összképet 
mutassanak az elemzett városokról, amelyből inkább az esemény megrendezését követően, de 
akár a pályázás fázisában kiderülhessen a városvezetők és döntéshozók számára, hogy melyek 
voltak/lesznek azon sikertényezők, melyekre nagy hangsúlyt kellett (volna)/kell fektetni, illet-
ve melyek azok a veszélyek, buktatók, amelyeket el kellett (volna)/kell kerülni. 

A VSI működését a következő fejezetekben 6 nagyszabású eseményt korábban rendező város 
összehasonlító elemzésén keresztül mutatom be. A vizsgálat várospolitikai jelentőségét de-
monstrálja, hogy a pécsi 2010-es EKF projekt eredményei, társadalmi hatásai másik 4 nem-
zetközi hatású eseményt korábban szintén rendező város eredményeivel egy vonatkoztatási 
rendszerben elemezhetőek, értékelhetőek, amely új dimenziót nyithat a várospolitikai elemzé-
sek számára. 

Bár elsőre merész választásnak tűnhet, a VSI felépítéséhez az üzleti-gazdasági tudományok 
területén ismert és alkalmazott portfólió-elemzési módszertant fogom alkalmazni. Ezt a mód-
szert vezetői döntések megalapozására hívták életre - és azokban az esetekben alkalmazzák, 
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amikor igen sok változó együttes, komplex vizsgálatára van szükség. E módszertan egy olyan 
logikai keretrendszert ad, amely a sok – heterogén – szempont  összedolgozása és együttes 
ábrázolása révén lehetővé teszi a komplex, árnyalt értékelést, amely a nagyszabású esemé-
nyek rendezéséhez kapcsolódó várospolitikai döntések meghozatala során igen hasznos lehet. 
A kiválasztott módszertan elsődleges célja tehát városfejlesztés stratégiai szemléletének erősí-
tése, a politikai és szakmai döntéshozatal támogatása, az egyes objektumok (városok) komplex 
összehasonlításának lehetősége, nem pedig egyfajta rangsor összeállítása. 

3.1 Módszertan 

A Város Sikerességi Index felépítése során a közgazdaságtanban sikeresen használt modell 
alapjait veszem alapul. A közgazdaságtanon belül az üzleti tanulmányokban sok területen 
(marketing, vezetés-szervezés, stratégiai tervezés) használják az úgynevezett soktényezős 
portfolió mátrixot. Az üzleti stratégiai tervezés során egy adott vállalat üzletágainak meghatá-
rozását azért végzik el, hogy kifejleszthessék a különálló stratégiákat, amelyekhez a megfelelő 
erőforrásokat is hozzárendelhetik. 

 Egy vállalat vezetése tisztában van azzal, hogy üzletági (avagy termék) portfoliójában szá-
mos, már lefutott, de számos, a jövőben befutó üzletág is található (Keller & Kotler, 2008.). A 
vezetés azonban nem támaszkodhat pusztán benyomásokra, olyan elemzési módszerekre van 
szüksége, amelyekkel üzletágait azok valamilyen mérhető képessége vagy teljesítménye sze-
rint csoportosíthatja. A legismertebb portfolió-értékelési módszerek az alábbiak:  

14. táblázat: Portfolió - értékelő módszerek listája 

Név Alkotó Létrehozás időpontja 

BCG mátrix Bruce D. Henderson 
Boston Consulting Group 1977 

GE mátrix McKinsey Company 1986 
Shell mátrix Shell Company 1986 
ADL mátrix Arthur D. Little 1978 

Forrás: (Patel & Younger, 1978) alapján saját szerkesztés 

Ki kell emelni, hogy a fenti lista nem tekinthető véglegesnek, mivel  

x ezeket a módszereket a gyakorlat szülte: egy-egy üzleti tanácsadó vállalat megbízás 
keretében alakította ki őket egy adott feladatra, de olyan hatékony módszernek mutat-
koztak, hogy több helyen volt lehetőség alkalmazni. Ezután születtek csak meg a tu-
dományos absztrakcióval kiegészített tananyagok és tankönyvek. Tipikusan a Boston 
és környéki üzleti iskolák építették be MBA képzésükbe ezeket a gyakorlati modulo-
kat.  

x A táblázatban szereplő portfolió értékelő módszerek csupán az ősöknek tekinthetőek: 
számos módosításuk, pontosításuk született az évek során.  

x A fentiekből következik ezen módszerek legnagyobb előnye, ugyanakkor hátránya is 
egyben: a vizsgálatot végző személytől kiemelkedően nagy felelősséget követel. Az 
előnye abból fakad, hogy csupán egy gondolkodási keretrendszert ad és az elemző 
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döntheti el, hogy milyen adatokkal tölti fel és mire használja. A módszer használójá-
nak felelőssége pedig abból következik, hogy nincs szoros módszertani követelménye 
a mátrixoknak, így elővigyázatosság hiányában könnyen lehetséges téves következte-
tések levonására alkalmas modellt felépíteni, miközben módszertanilag helyesen já-
runk el.  

E módszer adaptációja a politikatudomány területén újszerű, ugyanakkor városkormányzási 
döntésekre vonatkoztatva igen kézenfekvő lehet, hiszen akárcsak amikor egy vállalat stratégi-
ai döntést hoz gazdaságos működése és tervezett profitja szempontjából, ugyanebben a logikai 
keretrendszerben a városvezetés, vagyis a döntéshozó, stratégia várostervezés és fenntartható-
ság szempontjából végezhet és értékelhet vizsgálati eredményeket. Esetünkben értékelni tud-
juk például egy esemény megrendezésének lehetőségeit és annak hatásait. 

Összegezve, a portfólió elemzés módszerével fogom létrehozni azt a Város Sikerességi Inde-
xet, amely segítségével olyan városok sikerességét vizsgálom és vetem össze egymással, ame-
lyek rendeztek korábban nagyhatású nemzetközi eseményt, esetleg pályáztak valamelyik ren-
dezési jogára, így azonosítva azokat a fókuszpontokat, amelyek a legfőbb buktatókat vagy 
éppen a siker zálogát jelenthetik.  

A portfolió-értékelő elemzés menetét mutatja be a következő ábra.  
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Kritikus belső ténye-
zők kijelölése 

Kritikus külső ténye-
zők kijelölése 

Belső tényezők értéke-
lése 

Külső tényezők értéke-
lése 

Stratégiai pozíció meg-
határozása  

(tény portfólió) 

Belső tényezők alaku-
lásának prognosztizá-

lása  

Külső tényezők alaku-
lásának prognosztizá-

lása 

Tervezett stratégiai 
pozíció 

(tervezett portfolió) 
  

Stratégia megfogalma-
zása 

   

Forrás: (Barakonyi, 1999., old.: 181.) alapján saját szerkesztés 

A kritikus tényezők kijelölése során a tényezőket két csoportra kell osztani annak függvényé-
ben, hogy azok a tervező által milyen mértékben befolyásolhatóak. Az üzleti tanulmányokban 
a piac (illetve az adott vállalkozás működési terét jelentő iparág) vonzerejét olyan külső té-
nyezők határozzák meg, amelyek a stratégiát készítő által nem (vagy csak kis mértékben) be-
folyásolhatóak. (Keller & Kotler, 2008.)  

A stratégiát befolyásoló tényezők másik csoportja a belső változók. Ezek a döntéshozó által 
jobban befolyásolhatóak, a stratégiai terv kidolgozása során a változók értéke viszonylag 
könnyen alakítható. A Város Sikerességi Index esetében ebben a folyamatban a vállalkozást a 
várossal fogom logikailag helyettesíteni. 

A portfolió-értékelő módszer használata során, - és annak logikája mentén -, ahogy fentebb 
részleteztem, a sok értékelési szempontot úgy kell csoportosítanunk, hogy képesek legyünk 
két tengelyt azonosítani. Az elemzőnek identifikálnia kell az egyes tengelyek/dimenziók tar-
talmát jelentő tényezőket, módszert kell keresnie e tényezők mérésére, és ennek alapján végső 

21. ábra: Vonzerő és versenyképesség portfolió kidolgozásának menete 
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mérőszámokat kell kialakítania. Fontos, hogy az egyes tengelyek magyarázó ereje magas le-
gyen, valamint, hogy egymástól logikailag elkülönüljenek. Az egyes tengelyek alapján az 
értékelendő objektumok (az én esetemben városok) kapnak egy-egy értéket. A két tengely 
által határolt területen a tengelyek magyarázó ereje alapján képesek lehetünk meghatározni a 
határolt területen jellemző stratégiákat. Ezután a két tengely által határolt területen az egyes 
városok a tengelyek pontszámai alapján elfoglalnak egy helyet, tehát az egyes stratégiaalko-
tásra alkalmas zónákban foglalnak helyet.  

Vegyünk egy szemléletes példát, amelyben már a városok a vizsgált objektumok. Legyen az 
egyik tengely az élhetőség, amely az elérhetőség, kulturális és közösségi élet aktivitása, szo-
ciális és egészségügyi ellátások, biztonság, lakosság pozitív attitűdje, stb. tényezőiből tevődik 
össze. A másik tengely pedig legyen a fejlődés, amely pedig a lakosságszám növekedés, fize-
tett iparűzési adó, vállalkozások száma, lakásépítések száma, GDP/fő, gyárak száma, környe-
zet szennyezés mértéke, stb. tényezőket tartalmazza. 

 Az egyes tényezőket bizonyos ismérvek alapján tudjuk mérni, pl. az elérhetőséget a tömeg-
közlekedési vonalak száma és minősége alapján, a közösségi élet aktivitását pedig a kulturális 
rendezvények száma, látogatottsága, népszerűsége alapján tudjuk értékelni. Miután ezen is-
mérveket közös skálára hozzuk (pl. éves növekedésüket nézzük százalékban), átlagoljuk őket, 
ha indokolt, akkor fontosságuk szerint súlyozva.  

Ha mindkét tengely mentén ezt az aggregálást elvégezzük, akkor egy-egy város esetén kapunk 
egy élhetőség és egy növekedés értéket, melyeket a két tengelyen együttesen ábrázolva a ten-
gelyek által lehatárolt területen megjelennek az egyes városok. Ha ezt a területet zónákra oszt-
juk, akkor azonosíthatunk: 

x rossz élhetőségű, lassú növekedésű,  
x élhető, de lassú növekedésű, 
x rossz élhetőségű, gyors növekedésű, 
x élhető és gyors növekedésű városokat. 

Természetesen az elemzés során még több zónát azonosíthatunk, ha az egyes tengelyek men-
tén több csoportot határozunk meg (rossz/közepes/jó élhetőségű, lassú/közepes/gyors növeke-
désű, stb.). Az egyes zónákra külön-külön stratégia alkotható, a gyenge tényezők javítására, 
az erősebbek további erősítésére. Ennek eredményeképp attól függően, hogy az adott város 
mely zónában helyezkedik el, más és más várospolitikai stratégiát kell alkalmaznia annak 
érdekében, hogy az élhető és gyors növekedésű zónába kerülhessen a vizsgált város.  

3.2 Tényezők kiválasztása 

A portfolió-értékelési módszertan logikáját követve először a vizsgálni kívánt dimenziókat, 
(tengelyeket) kell meghatároznunk. Az egyes dimenziók kialakításának alapját az előző rész-
ben összegyűjtött, bemutatott és tematizált értékelési szempontok adják. A Város Sikerességi 
Index mérési dimenzióinak kialakítása során követem a szakirodalomban javasolt módszertant 
(Barakonyi, 1999.), tehát megkülönböztetek két dimenziót:  
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x Human dimenzió: azon szempontok, amelyek a városban lakó emberek életére, bol-
dogságára, részvételére a város életében, bizalmára, elégedettségére, kötődésére, iden-
titástudatára, perspektívájára van hatással illetve annak eredményeit mutatja be. A 
humán dimenzió képes a Város Sikerességi Index emberi tényezőit leginkább kifejez-
ni.  

x Gazdasági dimenzió: azon szempontok, amelyek az adott város gazdasági és üzleti 
képességét, eredményeit képesek reprezentálni. Ezen szempontok vizsgálata a legnép-
szerűbb a szakirodalomban, valamint a politika is ezeket a mutatókat használja fel a 
legtöbbször döntési folyamatai során.  

Ezen dimenziók együttes figyelembevétele és mérhető tényezőkkel történő feltöltése adja az 
egyik újdonságát a modellemnek, valamint ezen szemlélet miatt lehet egyáltalán képes a Vá-
ros Sikerességi Index elrugaszkodni az előző részben részletesen bemutatott „pusztán” gazda-
sági szempontokat vizsgáló módszertantól. Ezen modellek alapvetően a gazdasági és üzleti 
tényezőkre koncentrálnak, (Rechnitzer és társai, Mercer, Cushman&Wakefield, EIU,  illetve 
részben a KRAFT-index).  

Az általam felépített Város Sikerességi Index azonban fókuszba kívánja helyezni az embert, a 
városlakót, aki a városi mindennapok főszereplője: ezzel kívánom „életre kelteni” a gazdasági 
szempontoktól túlsúlyos értékeléseket. A modell „élettel és emberrel történő feltöltése” során 
azonban meg kívánom tartani a portfolió elemzési technika alapvető módszertanát, amely így 
alapot képez az általam felépített módosításokhoz, valamint egyúttal rendezőelvként is szol-
gál.  

A fenti dimenziók meghatározása a portfolió-értékelő módszertan fejlesztését és annak kiegé-
szítését is megköveteli, ezt mutatja be a következő rész.  
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prognosztizálása 

 

3.2.1 Módszertan kiegészítése 
A módszertani részben bemutatott portfolió-értékelő módszert (Barakonyi, 1999.) a gazdasági 
és humán dimenziók bevezetése miatt módosítani és kiegészíteni szükséges. A következő 
ábrán látható a módszertan módosítása a Város Sikerességi Indexem dimenziói alapján:  

 

Forrás: (Barakonyi, 1999.) alapján saját szerkesztés 

A fenti ábrán szürkével jelöltem a módszertanban történő módosításokat. A humán dimenzió 
vizsgálatba emelésével a portfolió-értékelő módszeren alapjaiban nem változik meg. Ezzel a 
módosítással a célom az is, hogy az üzleti tudományokat jellemző igen hatékony döntéstámo-
gató és értékelő módszertan előnyeit megtartva, egy komplex, az emberi aspektusokat is keze-
lő, más közpolitikákat kiszolgáló modellé formáljam. 

22. ábra: Portfolió-értékelő módszertan kiterjesztése 
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A következő részekben az egyes dimenziókhoz kapcsolódó és elérhető tényezőket fogom be-
mutatni. A kiválasztással kapcsolatos kihívásokat és megoldásaimat a tényezők összegzésével 
foglakozó részben fogom részletezni.  

3.2.2 Gazdasági tényezők  

A gazdasági tényezők – amelyek kifejezetten a város gazdasági eredményeit és képességét 
mutatja be – tekintetében az alábbiakat fogom vizsgálni és a Város Sikerességi Indexembe 
beépíteni:  

1. Autópálya-ellátottság 
2. Szennyvízbekötés 
3. Vendégágyak száma 
4. Havi közlekedési bérlet ára 
5. Háztartások jövedelme: háztartások rendelkezésre álló jövedelme (PPS/inhabitants) 
6. Ingatlanszektor vállalkozásai: ingatlannal foglalkozó vállalkozások számának alaku-

lása 
7. GDP/fő: egy főre eső GDP (PPS/inhabitants) 
8. Jövedelem a kereskedelemben: átlagos jövedelmi szint nagy – és kiskereskedelem-

ben  
9. Autók száma: regisztrált autók száma 1000 lakosra 
10. Munkanélküliség: munkanélküliségi ráta (%; 15 évnél idősebbek) 

3.2.3 Humán tényezők  
A humán tényezők – amelyek kifejezetten a városi lakosságot és azok életét, létét, életvitelét, 
boldogságát befolyásolják – tekintetében az alábbiakat fogom vizsgálni és a Város Sikerességi 
Indexembe beépíteni: 

1. Kiadók, nyomdák 
2. Nők aránya  
3. Születésszám 
4. Bűnözés mértéke 
5. Orvosok száma 
6. Egyetemi hallgatók 
7. Kutatók száma 
8. Múzeumlátogatások 
9. Vendégéjszakák  
10. Internet hozzáférés 

3.2.4 Adatok hozzárendelése 

A fenti részben a szakirodalmi kutatási eredményekhez illeszkedő szempontokat rendszerez-
tem. A rendszerezés során minden naturáliát megfeleltettem egy dimenziónak, valamint egy-
úttal a magyarázó erejét nem csökkentve, de egy egyszerűbb, és könnyebben felfogható és 
értelmezhető elnevezést is adtam minden tényezőnek. Az elnevezés azért fontos, mert a mo-
dellem felépítése után a következtetések levonása során az elvi felépítés megértése ne csor-
buljon a nehezebben érthető szempontok nevei miatt.  
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Az egyes dimenziók kialakítása tekintetében szembe kellett ütköznöm az adatok elérhetősé-
gének szűk keresztmetszetével. Ez azt jelenti, hogy a szakirodalomi kutatás során talált remek 
és igen plasztikus tényezők és szempontok nem, vagy csak használhatatlan formában álltak 
rendelkezésre. A tényezőkkel kapcsolatos adathiány az alábbi formában jelent meg:  

x a szempont mérésére nem állt rendelkezésre adat, így egy elméleti szempontról be-
szélhetünk 

x a szempont tekintetében rendelkezésre állt adat ugyan, de  
o nem állt rendelkezésre idősoros adatállomány 
o nem állt rendelkezésre városi szintű adat, csupán regionális vagy nemzeti szin-

ten értelmezhető adat állt rendelkezésre 
x mind városi bontás, mind idősor rendelkezésre állt, azonban erodáltnak minősülő, 

archív adatok szerepelnek az adatbázisban.  

A fenti adathiánnyal kapcsolatos kihívás során az úgynevezett Urban Audit felmérések (de 
Vries, 2013, p. 80) jelentették a megoldást: az Eurostat évről évre készít egyre bővülő városi 
statisztikákat, így a meghatározott szempontok közül számos esetén rendelkezésre állt hosszú 
idősoros, friss városi szintű adat. Az Eurostat emellett rendkívül részletes országos és regioná-
lis szintű adatbázisokkal rendelkezik, így, a városi adatokat kiegészítve, ezeket használtam fel 
a minél teljesebb kép kialakítása érdekében. Azon ismérvek esetén tehát, ahol csak országos 
vagy regionális szintű adat áll rendelkezésre, az országos és regionális adatokat a város lakos-
ságszámával súlyozva veszem majd figyelembe.  

Az EU-ban rendelkezésre álló adatok rétegződéséhez meg kell ismernünk és értenünk a 
NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) rendszert: Statisztikai Célú Területi 
Egységek Nómenklatúrája a NUTS rövidítés kibontása, amely az egész Európai Uniót lefedő 
rendszer része, amelyet az Eurostat fejlesztett ki, és amelyet hivatalosan az 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet rögzít.  

23. ábra: NUTS rendszer rétegei 

 
Forrás: (European Comission, 2015.) 
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A NUTS rendszer megkülönböztet NUTS 1 szinten 98 régiót, NUTS 2 szinten 276 régiót, míg 
a legrészletesebb szinten – NUTS 3 – 1342 régiót említ az Európai Unió területén.  

Az Eurostat mindenki által elérhető szabad és ingyenes adatbázisának használatát azért is tar-
tom kiemelten fontosnak, mert ez adja a dolgozatomban felépített modell egyik fontos univer-
zális jellegét, hiszen szabadon rendelkezésre álló adatokból dolgoztam ki és nem használtam 
költséges és időigényes adatfelvételi módszereket.  

Mindezeken túl további fontos érv, hogy az Európai Unió alapvető elvei között szerepel a 
tudásmegosztás evangelizálása, amely tekintetében a dolgozatomban használt szabadon hoz-
záférhető adatok használatával is hozzá kívánok járulni.  

3.3 A módszertan kritikája 

A dolgozatomban a Város Sikerességi index felépítését és a modell valós adatokkal történő 
alkalmazását végzem el. A Város Sikerességi Index felépítése és tesztelése során – a dolgozat 
egyes részeiben explicit módon kifejezve – jelzem, amikor esetlegesen a megszokottól eltérő, 
avagy tudományos szempontból kockázatos megoldást választok. Célom, hogy a dolgozatom 
a Város Sikerességi Index hiányosságaira is rávilágítson, így képes legyek meghatározni az 
Index javítási és fejlesztési irányait.  

1. Külső hatások részleges ignorálása 

A Város Sikerességi Index esetében az egyes városok vizsgálatakor a nyíltan elérhető adatok-
ból származnak az adatok, így képeznek tényezőkészletet. Ezen adatok tartalmazzák értelem-
szerűen egy adott város életében és működésében bekövetkezett inkrementális hatásokat, 
azonban például a 2008-as világválság hatásai minden vizsgált városra hatást gyakorolt. Az 
Index jelenlegi állapotában még igen robosztus és a külső hatásokat csak közvetetten képes 
kezelni a felhasznált tényezők viszonylagos alacsony száma miatt.  

2. Nem egységes idődimenzió 

Az egyes városok vizsgálata során nem azonos időtávon végzem el a vizsgálatot, hanem egy 
absztrakt időteret alakítok ki: az eseményt megelőző és követő két esztendő definiálása segít-
ségével. A Város Sikerességi Index által végzett elemzések és következtetések során az Index 
nem kezeli jelenlegi állapotában a különböző idősíkokat. Ez a kritikai észrevétel szorosan 
összefügg az előző kritikai megjegyzéssel.   
 

3. Portfolió – értékelő módszer súlyozása 
 

Az üzleti tudományoktól (interdiszciplináris) átvett módszertan alkalmas a sok szempont sze-
rinti értékelés magas magyarázó erejű megjelenítésére, azonban a módszer számos kritikát is 
kapott (Keller & Kotler, 2008.): 

x A tényezők kiválasztása ugyan szakirodalmi elemzésen alapul, de természete-
sen az Index tartalmaz személyes intuíciót.  
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x A vizsgálatkor használt súlyozás (46. ábra: Város Sikerességi Index adatkon-
verziója) jelenthet problémát, hiszen a vezető, elemző a szakmai követelmé-
nyeknek (például felkészültség, egyéni/politikai preferenciák, tapasztalatlan-
ság) nem képes maradéktalanul eleget tenni. Az egyes tényezők elemzéskor 
használt súlyozásának meghatározásánál magas a kockázata a szubjektivitás-
nak illetve az esetleges politikai nyomásgyakorlásnak.  

      4.    Elérhető adatok 

A Város Sikerességi Index megfelelő működésének alapja, hogy minél több és szten-
derdizált adattal legyen feltöltve. Az Index jelenlegi állapotában a dolgozat tudomá-
nyos igényeinek megfelel, tehát képes vagyok az Indexet következtetések levonására 
felhasználni, azonban szükséges további tényezőkkel kiegészíteni. A jelenlegi infor-
matikai színvonal mellett magas számítási kapacitással lényegében végtelen számú té-
nyezőt vagyunk képesek kezelni, így magasabb számú tényezők figyelembevétele in-
dokolt és módszertanilag lehetséges.  

5. Vizsgált városok alacsony száma 

A dolgozat jelenlegi keretein belül 6+2 város vizsgálata történik meg és ennyi város 
vizsgálatával képes vagyok következtetések levonására. Azonban az Index további fi-
nomításához és a kapott eredmények egyre univerzálisabb használhatóságához további 
városok bevonása szükséges a vizsgálatba. A fentiekben már említett számítási korlát 
nem szab határt a Város Sikerességi Index segítségével vizsgált városok számossága 
tekintetében.  

Ebben a részben nyíltan megfogalmaztam a dolgozatomban kidolgozott Város Sikerességi 
Index hibáit és egyúttal meghatároztam azokat az alapvető fejlesztési feladatokat, amelyekkel 
a Város Sikerességi Index a jövőben tovább javítható.   

3.4 Modell logikai működése 

Az előző részekben bemutattam a felhasználható tényezők sokaságát, ami az alapját adta az 
értékelésnek, majd a Város Sikerességi Indexhez tartozó módszertant ismertettem, és annak 
saját céljaimnak megfelelő módosítását is. A módosításra a tényezők és dimenziók humán 
aspektus szerinti kiterjesztése miatt volt szükség. Ebben a részben bemutatom a modell mű-
ködési logikáját, az egyes dimenziók felépítésének folyamatát. Az alábbi ábra tekinthető a 
Város Sikerességi Indexem ún. „tervrajzának”, mivel a működés logikáját, folyamatát és a 
modell felépítését mutatja be a kiválasztott tényezőktől az eredménytér kialakításáig.  

Egyértelmű célunk tehát, hogy a vizsgálat végén az egyes városok eredménytérben elfoglalt 
helyzetét tudjuk elemezni a teljes és komplex következtetések és javaslatok megállapítása 
érdekében. Minél több objektumot vizsgálunk, annál több lehetőségünk van az egymáshoz 
képest történő következtetések levonására és az egyes városok elhelyezkedésének elemzésére 
is.  
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24. ábra: Város Sikerességi Index működési leírása 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Az eredménytér meghatározásához rendelkezésre állnak a humán és gazdasági tényezők agg-
regálásával meghatározott dimenziók. A dimenziókat lehetséges vizuálisan értelmezhető mó-
don egy rendszerben elhelyezni: a humán-gazdasági dimenziókat egy-egy külön koordináta-
rendszerben ábrázolva, majd a városok ezen eredményterekben betöltött helyzetét összevetve 
teljesül azon elvárásunk, hogy a döntési térbe emeljük a humán tényezőket, amely még széle-
sebb lehetőséget biztosít a lehetséges buktatók és sikertényezők feltárására egy-egy város fej-
lesztéséhez kapcsolódóan.   

Ma már a városi stratégiák kialakítása során számos versenyképességi kérdés fogalmazódik 
meg. Szinte minden fejlesztés mögött fellelhetőek pályázati lehetőségek a háttérben. A meg-
valósult programok és főként beruházások kapcsán kiemelt kérdéssé válik a fenntarthatóság, 
vagyis a városi fejlesztéspolitika hosszú távú és kiérdemelt megalapozottsága. Szükségszerű 
olyan tervezési és eredményességi módszertan kialakítása, amely segíti a politikai és gazdasá-
gi döntéshozatalt. Egy ilyen vizsgálati módszertan lehet a Város Sikerességi Index. 
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4 VÁROS SIKERESSÉGI INDEX HASZNÁLATA  
Ez a fejezetrész tekinthető a dolgozatom központi részének, mivel ebben a részben fogom 
elvégezni a Város Sikerességi Index adatokkal történő feltöltését. A következőkben bemuta-
tott modellem szervesen alapul az előző részekben elemzett és vizsgált argumentumokon, így 
lényegében a dolgozatom gondolati folyamatának fontos állomása a modell: a széleskörű iro-
dalomelemzés és konkrét értékelési szempontok vizsgálata után a használt módszertant és 
annak kiterjesztett verzióját dolgoztam ki.  

25. ábra: Város Sikerességi Index gyújtópontjai 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenti ábra mutatja a Város Sikerességi Indexem integráltságát a dolgozat eddigi részeivel 
kapcsolatban.   

 

4.1 Vizsgált városok kiválasztása  

Az előző részekben meghatároztam a vizsgálati szempontokat, amelyekkel a nagyhatású nem-
zetközi eseményt rendező városok sikerességét fogom vizsgálni, így a következő releváns 
lépés a vizsgálandó városok, tehát az objektumok kiválasztása. A vizsgálandó városok kivá-
lasztása során – hasonlóan az értékelési szempontokhoz – felállítottam a kiválasztás kritériu-
mait, amelyek segítségével a rendező városok közül választani lehetséges. A kiválasztási kri-
tériumok tekintetében az alábbiakat használom:  

x A város az Európai Unió tagja legyen. 
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x A városban a Szovjetunió felbomlása után valósult meg a nagyhatású nemzetközi 
esemény: 

o Amennyiben EKF az adott esemény, akkor az EKF programok 3. fázisában 
(2005-2019) megvalósuló EKF programnak kell lennie: ebben az esetben az 
EKF programok változó feltételei és céljai nem okoznak strukturális eltérést a 
programok és ezzel együtt a házigazda város életében. Tehát a különböző EKF 
fázisból nem választottam városokat. (Részletesen a „2.3.1 Történelem és fej-
lődés” részben elemeztem az EKF egyes fázisait.) 

o Az esemény egy városhoz kötődjön, tehát a több város által rendezett sport-
események házigazdáit kizártam.  

x Az eseményt követően (minimum kettő teljes év az eseményt követően) álljanak ren-
delkezésre adatok.  

x Egy országot csak egy város képviseljen.  

Ezen kritériumok meghatározása a nagyhatású nemzetközi eseményekkel és az EKF progra-
mokkal kapcsolatban a dolgozatom előző részeiben tett megállapításokon alapulnak. A fenti 
feltételeknek megfelelő városokat mutatja az alábbi táblázat a szükséges információkkal:  

15. táblázat: Vizsgálható városok listája 

Város neve Kiválasztásra alkalmasság  
Cork EKF város 2005-ben 
Pátra EKF város 2006-ben 
Luxemburg EKF város 2007-ben Nagyszeben 
Liverpool EKF város 2008-ben 
Linz EKF város 2009-ben Vilnius 
Pécs EKF város 2010-ben 
Tallin EKF város 2011-ben 
Guimarães EKF város 2012-ben Maribor 
Torino  Téli Olimpiai Játékok rendezése 2006-ben 
Athén Nyári Olimpiai Játékok rendezése 2004-ben 
London Nyári Olimpiai Játékok rendezése 2012-ben 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenti listából történő választás során egy újabb szempontot vettem figyelembe, miszerint a 
városok más földrajzi egységet képviseljenek lehetőség szerint és a városoknak otthont adó 
országok politikai és gazdasági berendezkedései is heterogén képet mutassanak. Ez a feltétel 
viszonylag könnyedén teljesíthető volt, hiszen az egyes országok fejlettségi szintje is külön-
böző. Jelen dolgozat kereteit meghaladja a részletes nemzeti szinten értelmezett gazdasági 
elemzés, azonban következtetésem alapját képezi az Európai Unióhoz való csatlakozási idő-
pont relatív heterogén jellege a fenti városok országait tekintve: például Olaszország alapító 
ország, míg Románia 2007-ben csatlakozott.  
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A fenti feltételek alapján választottam ki az alábbi városokat:  

16. táblázat: Vizsgálatra kiválasztott városok listája 

Pécs 2010 Magyarország 
 

Vilnius 2009 Litvánia 
 

Nagyszeben 2007 Románia 
 

Athén 2004 Görögország 
 

Torino 2006 Olaszország 
 

Linz 2009 Ausztria 
 

Forrás: saját szerkesztés 

A kiválasztott városok földrajzi elhelyezkedését mutatja az alábbi ábra.  

7. ábra: Kiválasztott városok földrajzi elhelyezkedése 

Forrás: saját szerkesztés 

Város neve Jelölő 
Pécs  

Vilnius  

Nagyszeben  

Athén  

Torino  

Linz  
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A városok kiválasztásával az értékelési szempontok mellé a másik fontos elem is rendelkezé-
semre áll a Város Sikerességi Index felépítéséhez.  

A fenti módszertan szerint kiválasztott városok mellett szükségesnek véltem olyan városokat 
is vizsgálni, ahol nem valósult meg sem EKF, sem más nagyhatású nemzetközi esemény, 
azonban pályázott ilyen rendezésére. Ilyen úgynevezett kontroll városok beemelésével az a 
célom, hogy képes legyek olyan városokat is vizsgálni a VSI segítségével, amelyek esetében 
nem történt az előző részekben maghatározott esemény, így képes leszek a VSI módszerét a 
kontroll városok eredményei alapján is validálni, ami segíti a vizsgált városok különbségei 
közötti „feszültséget” oldani. Ezen városok kiválasztása során figyelembe vettem az alábbia-
kat:  

x a korábban meghatározott időpontokban megvalósult eseményekhez illeszkedő időben 
vizsgáljam a városokat, 

x a város a múltban a sikertelenül pályázott nagyszabású esemény lebonyolítására. 

Így választottam ki a kontroll városok tekintetében Miskolcot és Görlitzet:  

x Miskolc a 2010-es magyarországi EKF pályázat második helyezettje volt a magyar 
kiválasztás során, amikor Pécs lett a nyertes,  

x Görlitz a 2010-es német EKF pályázat során szintén második helyezett lett a német 
kiválasztás során, tehát Essen (Ruhr-vidék) előzte meg.   

4.2 Értékelési adatbázis létrehozása 

Ebben a részben a Város Sikerességi Indexhez tartozó adatbázis létrehozását mutatom be. Az 
egyes városok esetében az előzőekben meghatározott szempontok szerinti adatok forrásáról az 
előző részben már említést tettem.  

Az Eurostat évről évre készít egyre bővülő városi statisztikákat (Urban Audit), így a meghatá-
rozott szempontok közül számos esetén rendelkezésre állt hosszú idősoros, friss városi szintű 
adat. Az Eurostat emellett rendkívül részletes országos és regionális szintű adatbázisokkal 
rendelkezik, így, a városi adatokat kiegészítve, ezeket használtam fel a minél teljesebb kép 
kialakítása érdekében. Azon ismérvek esetén, ahol csak országos vagy regionális szintű adat 
áll rendelkezésre, az országos és regionális adatokat a város lakosságszámával súlyozva ve-
szem figyelembe. A következő táblázat összefoglalja a városok lakosságszám szerinti nemze-
ti, NUTS-2 és NUTS-3 szintű regionális súlyát. 
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17. táblázat: Városok lakosságszám szerinti nemzeti és regionális szintű súlya 

 NEMZETI NUTS-2 NUTS-3 
PÉCS Magyarország 2% Dél-Dunántúl 17% Baranya megye 41% 
VILNIUS Litvánia 17% Litvánia 18% Vilnius megye 67% 
NAGYSZEBEN Románia 1% Közép-Románia 6% Szeben megye 36% 
ATHÉN Görögország 7% Attiki 20% Attiki 20% 
TORINO Olaszország 2% Piemont 21% Torino 41% 
LINZ Ausztria 2% Felső-Ausztria 13% Linz-Wels 35% 

Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 

A dolgozat további részében adatbázisként fogom említeni a városonkénti és a kiválasztott 
szempontok szerinti elrendezést követő adattömeget. A következő 20. sz. tábla mutatja be az 
adatbázist az alábbiak szerint:  

x a kiválasztott városok láthatóak a felső sorban 
x a szempontok – dimenzió megjelölése az első oszlopban 
x a szempontok adatainak területi szintje (kiegészítő tábla) 
x a bázis értékek (naturáliák) a vizsgált időszak kezdetén (kiegészítő tábla) 
x ezek változása évről évre az adott várost tekintve.  

Az egyes városok esetében más és más időszakokat jelöltem ki a vizsgálat időszakát tekintve. 
Ennek oka, hogy minden esetben az adott városban megrendezett nagyhatású nemzetközi 
eseményt tekintettem a központi évszámnak, és az eseményt megelőző kettő, valamint az 
eseményt követő kettő évet tettem a vizsgálatom tárgyává. Ezt a dolgozat további részében az 
esetleges félreértések és bizonytalanságok miatt az alábbi jelöléssel fogom használni minden 
elemzés, ábra esetében városonként:  

x T-2: az eseményt megelőző második év  
x T-1: az eseményt közvetlenül megelőző év  
x T: az esemény éve 
x T+1: az eseményt közvetlenül követő év  
x T+2: az eseményt követő második év 

Ennek a felosztásnak a célja, hogy minden város esetében az adott esemény jelenti a központi 
elemet, hiszen célom, hogy az adott városban rendezett esemény hatását vizsgáljam minél 
szélesebb kontextusban.  

További az adatbázis felépítését tekintve fontos megjegyezni, hogy minden T-2 évet minden 
város esetében bázisévnek tekintettem, ami azt jelenti, hogy ehhez az évhez viszonyítom a 
további négy év változását szempontonként.  
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18. táblázat: V
áros Sikerességi Index naturáliák bázisértékei 

A
datsor neve 

Területi 
szint 

M
agyarázat 

M
iskolc 

G
örlitz 

Pécs 
V

ilnius 
N

agyszeben 
A

thén 
T

orino 
L

inz 

2008 
2008 

2008 
2007 

2005 
2002 

2004 
2007 

K
iadók, nyom

dák 
nuts-2 

M
édiapiac m

érete (kiadók, nyom
dák szám

a) 
243 

37 
194 

411 
581 

4504,5 
2176 

287 

N
ők aránya 

városi adat 
N

ők aránya (nők szám
a 100 férfire vetítve) 

116,5%
 

109,6%
 

117,8%
 

120,2%
 

113,5%
 

109,4%
 

111,2%
 

110,8%
 

Születésszám
 

városi adat 
Term

ékenység (Élve születések szám
a) 

1633 
437 

1448 
5972 

1455 
16186 

7830 
1902 

Em
berölés 

nuts-3 
B

űnözés m
értéke (Szándékos em

berölések szám
a) 

1 
18 

4 
41 

8 
45 

41 
8 

O
rvosok szám

a 
nuts-2 

O
rvosok szám

a százezer lakosra 
25 

327 
25 

7 
4 

47 
379 

32 

E
gyetem

i hallgatók 
városi adat 

O
ktatás - Egyetem

i hallgatók szám
a 

13 668 
1 194 

27 999 
95 649 

22 569 
23 048 

71 559 
18 011 

K
utatók szám

a 
nuts-3 

K
utatók szám

a 
174 

108 
251 

128 
45 

2347 
761 

50 

M
úzeum

látogatások 
városi adat 

K
ultúra (M

úzeum
látogatások szám

a évente) 
106 660 

76 435 
561 075 

500 000 
277 219 

899 479 
1 830 611 

76 847 

V
endégéjszakák szám

a 
városi adat 

Turizm
us (Ö

sszesen eltöltött éjszakák szám
a idegenforgalm

i szálláshelyeken) 
256 737 

167 995 
243 729 

1 083 460 
216 540 

3 977 435 
2 008 771 

675 835 

Internet hozzáférés 
nuts-2 

Telekom
m

unikáció fejlődése (szélessávú internet hozzáférésű háztartások aránya, 
%

) 
35,0%

 
42,0%

 
33,0%

 
44,3%

 
9,0%

 
50,0%

 
10,0%

 
40,0%

 

A
utópálya ellátottság 

nuts-2 
A

utópálya ellátottság (km
/1000km

2) 
13 

27 
9 

5 
0,01 

1 
32 

26 

Szennyvízbekötés 
nuts-2 

Szennyvízhálózat elterjedtsége (csatlakozók aránya %
) 

59,5%
 

90,7%
 

65,7%
 

70,2%
 

40,4%
 

93,0%
 

90,0%
 

87,0%
 

V
endégágyak szám

a 
nuts-3 

Szálláshelyek (vendégágyak) szám
a 

19 465 
11 177 

12 658 
9 933 

4 754 
60 479 

51 457 
11 474 

H
avi közlekedési bérlet ára 

városi adat 
Töm

egközlekedés (havi bérlet ára) 
20 € 

36 € 
23 € 

17 € 
21 € 

35 € 
29 € 

33 € 

H
áztartások jövedelm

e 
nuts-2 

H
áztartások rendelkezésre álló jövedelm

e (PPS/inhabits) 
6 900 € 

15 800 € 
7 400 € 

8 500 € 
3 600 € 

18 000 € 
17 000 € 

19 000 € 

M
unkanélküliség 

városi adat 
M

unkanélküliségi ráta (%
; 15 évnél idősebbek) 

14,7%
 

14,8%
 

10,4%
 

4,4%
 

7,6%
 

8,5%
 

6,1%
 

3,1%
 

Ingatlanszektor vállalkozásai 
nuts-2 

Ingatlannal foglalkozó vállalkozások szám
a 

1 486 
2 860 

1 969 
16 347 

1 809 
500 

14 857 
2 088 

G
D

P/fő 
nuts-2 

Egy főre eső G
D

P (PPS/inhabitants) 
10 100 € 

18 000 € 
11 000 € 

15 600 € 
7 700 € 

24 600 € 
25 900 € 

31 500 € 

Jövedelem
 a kereskedelem

-
ben 

nuts-2 
Á

tlagos jövedelm
i szint nagy- és kiskereskedelem

ben 
237 € 

1 468 € 
220 € 

1 244 € 
220 € 

3 768 € 
2 348 € 

2 172 € 

A
utók szám

a 
városi adat 

Regisztrált autók szám
a (1000 lakosra) 

265,6 
371,2 

308,1 
424,2 

126,7 
341,5 

647,5 
506,8 

Forrás: (EU
R

O
STA

T, 2015.) alapján saját szerkesztés  
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19. táblázat: V
áros Sikerességi Index naturáliák arányalapú változása 
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13%
 

N
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0%
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0%
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1%
 

0%
 

0%
 

0%
 

2%
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Születésszám
 

0%
 

-6%
 

-11%
 

-15%
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19%
 

15%
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0%
 

-6%
 

-7%
 

-12%
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14%
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M
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Az egyes cellákban látható arányok tehát azt mutatják, hogy adott városban, adott szempont 
szerint milyen változás történt a bázisértékhez képest. Ezen arányszámok esetében  

x a pozitív százalékos változás javulást jelent, 

x a negatív százalékos változás pedig gyengülést jelent.  

A fenti logikával ellentétes jelentést mutat a munkanélküliséget és a bűnözést reprezentáló 
érték, hiszen ennek pozitív változása negatív hatást kelt, míg annak negatív változása a bá-
zisértékhez képest pozitív változást okoz. Ennek a fordított jelentéstartalomnak a többi szem-
ponthoz képest a későbbi elemzések során nem lesz jelentősége, mivel azokban az esetekben 
a munkanélküliség arányokat konverzióval standardizáltam a többi szemponthoz.  

A fenti adatbázis naturáliákkal feltöltött eredője a dolgozatom mellékletében található, azon-
ban jelen adatbázis törzsszövegben történő elhelyezését indokoltnak tartom, hiszen minden 
további elemzés, ábra és következtetés alapját a fenti adatbázis értékei és felépítése fogja adni. 
Így bár szerkezetileg kihívást okozott beépítése a dolgozat törzsébe, magyarázó értéke nagyon 
magas és jelentősége a dolgozatomban releváns.  

A következő részben a városokat a meghatározott tényezők éves változásai alapján értékelem. 
A tényezőket a korábban meghatározott dimenziók szerint csoportosítom.  

4.2.1 Humán dimenzió értékelése 

Az adatbázisból kiválasztottam a humán dimenzióhoz tartozó szempontokat és azok változá-
sát elemzem minden város esetében az adott eseményt megelőző és követő két-két év időin-
tervallumában. A következő ábrák esetében:  

x A függőleges tengelyen a százalékos eltérések mérőszáma látható: minden esetben a 
minimum és a maximum értékek, éppen az adott városhoz kapcsolódó százalékos ada-
tok alapján.  

x A vízszintes tengely mutatja az idősávot, minden esetben a már említett T-2, T-1, T 
(esemény időpontja), T+1, T+2 jelölést használtam. A vízszintes tengely jelenti a nulla 
értéket is természetesen.  

x A kiválasztott színekkel minden esetben a humán dimenzióhoz tartozó ténye-
zők/szempontok módosulását láthatjuk a bázisértékhez képest. 

x A T-2 év minden esetben a bázisérték, így ezen értéket nullának vettem, és ehhez ké-
pest mérem az eltéréseket. Ezt mutatja, hogy T-2 időpontban minden érték a vízszintes 
tengelyen helyezkedik el.  

A továbbiakban nézzük a vizsgált városok tényezőkészleteinek változásait, mindkét di-
menzióban. 
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Pécs 

A következő ábra mutatja be Pécs humán tényezőinek változását.  

8. ábra: Humán tényezők változása - Pécs (2009-2012) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 

Az fenti ábrából látható, hogy Pécs esetében az internet hozzáférés, valamint a baranya me-
gyei szintű bűnözés aránya növekedett a legnagyobb mértékben a vizsgált időszakban. Az 
emberölések száma megyei szinten megduplázódott. Ezzel szemben a legerősebb csökkenést 
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múzeumlátogatások száma a 2008-as évhez képest. Ez egy kiemelt kulturális fejlesztést köve-
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kommunikáció (háztartások szélessávú internet elérése) folyamatos erős növekedést mutat, az 
egészségügy (orvosok száma 100,000 lakosra) szintén növekedett, míg a médiapiac (kiadók, 
nyomdák száma) csökkent.  A vizsgált időszakban a nők aránya nem változott. A vizsgált 
időszakban a kutatók száma szignifikáns mértékben növekedett, ami főként a város egyetemi 
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Részletesebben megvizsgálva a fenti elemzés eredményeit elmondható, hogy:  

x A vizsgált időszakot összességében tekintve a telekommunikáció, kutatók száma és az 
egészségügy tényezőkön kívül mindegyik más vizsgált tényező romlott, vagy nem 
változott. 

x Összességében a pécsi EKF évében (ábrán T jelöléssel) viszont inkább javultak a hu-
mán tényezők. 

x Az EKF évét követő időszakban a vizsgált tényezők többsége ugyanolyan irányú vál-
tozást követett, mint az EKF évét megelőzően, azonban a változás mértéke igen kü-
lönbözően alakult. 

Pécs esetében tehát az EKF program az esemény évében hatással volt a humán tényezőkre, 
míg a vizsgált időszak egészét tekintve az esemény előtti tendenciák folytatódtak tovább, tehát 
hosszú távú hatást nem jelentett a város életére. 

Vilnius 

A következő ábra Vilnius humán tényezők szerint változását mutatja be.  

9. ábra: Humán tényezők változása - Vilnius (2008-2011) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  
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tás (múzeumi látogatások száma) Az egyetemi hallgatók száma az EKF éve előtt néhány szá-
zalékot növekedett, majd a következő években kis mértékben csökkent, a változás egyik eset-
ben sem szignifikáns. Elmondható, hogy a nők aránya és az orvosok száma nem mutatott re-
leváns változást a vizsgált időszakban.  

A megyei (nuts-3) bűnözés mutatja a legerősebb, 40%-os csökkenést. A regionális (nuts-2) 
szinten elmondható, hogy a telekommunikáció folyamatosan növekszik, míg az egészségügy 
(orvosok száma 100,000 lakosra) és a médiapiac (kiadók, nyomdák száma) az EKF éve előtt 
enyhe csökkenést, míg azt követően növekedést mutatnak.  

Összességében a humán dimenzió vizsgálata során elmondható, hogy kedvező képet látha-
tunk. Kiemelkedő a növekedés a kultúrafogyasztás, az egyetemi polgárság és a születésszám 
megítélésben, valamint a régióban javult a telekommunikáció és az egészségügy. Az esemény 
évétől kezdődően csak a kutatók száma csökkent a vizsgált időszakban, a többi tényező pozitív 
tendenciát mutat. 

Nagyszeben 

A következő ábra Nagyszeben humán dimenzió mentén történő eredményeit mutatja be.  

29. ábra: Humán tényezők változása - Nagyszeben (2006-2009) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  

Látható, hogy Nagyszeben esetében a városi adatokat tekintve a legmagasabb javulást a 
kultúrafogyasztás érte el, a múzeumlátogatások számának alakulásával, de nőt a kutatók 
száma és az egyetemi polgárság is. A megyei bűnözési statisztikát tekintve az emberölések 
száma sajnos az EKF évét követően megnövekedett, az előtte csökkenő tendenciával 
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szemben. Az eseményt követő években a régióban a telekommunikáció (háztatások széles 
sávú internet hozzáférése) több, mint kétszeresére, az egészségügy (orvosok száma 100,000 
lakosra) pedig több, mint 50%-kal növekedett, míg a médiapiacot (kiadók, nyomdák száma) 
50%-os csökkenés érte. Az országos női foglalkoztatottsági adatokban nem történt releváns 
változás a vizsgált időszakban, amely e tényezők stabilitását mutatja.  

Nagyszeben elemzési adatait vizsgálva és azok folyamatszemléletű változásáról elmodhatjuk, 
hogya humán tényezőkre jelentős hatással volt az EKF program, a vizsgált tényezők esetén 
mindegyik az esemény évét követően változott, a médiapiacot és bűnözést kivéve pozitív 
irányban.  

A városi adatok javulása tulajdonítható az EKF program sikerének, azonban a regionális és 
megyei adatok esetén Nagyszeben kis súlya miatt inkább ezek hatása járult hozzá az EKF 
sikeréhez (illetve a kiadók, nyomdák számának csökkenése nem befolyásolta azt), nem pedig 
fordítva. Ez alól talán csak a megyei szintű bűnözést vonnám ki, azzal a feltételezéssel élve, 
hogy a bűnözés inkább a városokban koncentrálódik, és az EKF-nek köszönhetően felélénkült 
turizmus (turisták számának hirtelen növekedése) következményeképpen általánosan 
megnövekedett a bűnözés mértéke is, amelyre nem volt a városvezetés kellőképpen 
felkészülve. 

Athén 

A következő ábra a Athén adatait mutatja a humán tényezők tekintetében.  

30. ábra: Humán tényezők változása - Athén (2003-2006) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  
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Athén esetében általánosan megállapítható a humán tényezőket tekintve, hogy a kutatók 
számát leszámítva egyik tényező esetén sem tapasztalható nagy mértékű változás a vizsgált 
időszakban, mindössze +/- 20%-os változás látható. A városi adatokat tekintve a 
múzeumlátogatások számában ingadozást látunk, azonban az olimpia erre is pozitív hatással 
volt. A regionális (nuts-2) adatokat tekintve a telekommunikáció és az egészségügy 
lényegében nem változott, tehát stabil a vizsgált időszakban, míg a médiapiac enyhe 
növekedését az olimpia tovább élénkítette. A nuts-3 szintű bűnözés ingadozó képet mutat, az 
olimpia évében majd 10%-os csökkenés látható. Az országos adatokat tekintve a nők 
foglakoztatása egyenlentes növekedést mutat a vizsgált idószakot tekintve. A kutatók 
számának drasztikus csökkenése igen jelentős, miközben az egyetemi hallgatók száma nem 
változott. Athén esetében a vendégéjszakák számának folyamatos növekedése egértelmű 
pozitív értéket mutat.  

Athén elemzési adatait és az egyes tényezők folyamatszerű változását részletesen 
megvizsgálva elmondható, hogy az esemény évében (T jelöléssel az ábrán) minden humán 
tényező - kivéve a kutatók számának alakulását - pozitív irányú változást mutat. Az egyes 
humán tényezők változásának mértéke a pozitív tendenciák mellett  összességében igen 
változtos képet mutat és azt is észre kell vennünk, hogy a változás mértéke egy igen szűk 
sávban mozog.  

Torino 

A következő ábrán Torino humán dimenzió mentén értelmezhető adatait mutatom be.  

31. ábra: Humán tényezők változása - Torino (2005-2008) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

T-2 T-1 T T+1 T+2

2004 2005 2006 2007 2008

Kiadók, nyomdák Nők aránya Születésszám

Emberölés Orvosok száma Egyetemi hallgatók

Múzeumlátogatások Vendégéjszakák száma Internethozzáférés

Kutatók száma



 

100 

Torino esetében a városi adatokat tekintve elmondható, hogy a kultúrafogyasztás (múzeumok 
látogatása) erős növekedést mutat, a vizsgált időszak végére 40%-kal növekedett. Az 
egyetemi polgárság száma stabil, majd a vizsgált időszak végére több, mint 10%-os 
növekedést mutat. A regionális adatokat tekintve a telekommunikáció növekedése nagyon 
kiugrik a többi érték közül, amely több, mint két és félszeresére növekedett. Az egészségügy 
és a médiapiac viszont csökkenést mutat az olimpia utáni évbekben. A nuts-3 szintű bűnözés 
az olimpia évében 15%-os csökkenést, majd tovább erősítve a javulás mértékét a vizsgált 
időszak végére összességében 30%-os csökkenést mutat. A vendégéjszakák száma az olimpiai 
rendezvény évében növekedett, azonban utána a rendezvény előtti időszak értékére csökkent 
vissza, így lényegében stabilnak mondható.  

Összeségében Torino esetében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az országos és 
regionális adatok stabilak, illetve a bűnözés jelentős csökkenése, valamint a 
telekommunikáció kiugró növekedése kedvező hátteret mutat az eseményhez kapcsolódóan. 
A városi adatok pedig, mint a kultúrafogyasztás és az egyetemi polgárság, mind pozitívan 
alakultak. Érdemes megfigyelni, hogy az olimpia a grafikonon egyik változó esetén sem töri 
meg a tendenciát, amely arra enged következtetni, hogy a városvezetés hosszú távú stratégiai 
döntésekkel alapozta meg az eseményt, amelyek már az olimpia előtt években megindították a 
pozitív tendenciákat és az eseményt követően tovább folytatódtak. 

Linz 

A következő ábrán Linz humán dimenzióban értelmezett eredményeit mutatom be.  
10. ábra: Humán tényezők változása - Linz (2008-2011) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  
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Linz esetében a városi adatokat tekintve igen meredek növekedést látunk a kultúrafogyasztás, 
és az egyetemi polgárság esetén is. Regionális adatokat tekintve kiugró a médiapiac folyama-
tos romlása a vizsgált időszakban. A telekommunikáció itt is erős növekedést mutat, illetve az 
egészségügy is eléri a 15%-os növekedést az időszak végére. A bűnözés növekvő tendenciáját 
megtöri az EKF évében látható drasztikus csökkenés, amely az eseményhez kapcsolódó 
nagymértékű bűnmegelőzési intézkedésekre enged következtetni. Az országos szintű női fog-
lalkoztatás egyenletes növekedést mutat a vizsgált időszakban. A vendégéjszakák száma stabil 
növekedési ütemet mutat, nem beszélhetünk a rendezvény ellenére sem kiugró adatokról. A 
kutatók számának növekedése relevánsnak tekinthető a vizsgált időszakban.  

Linz elemzési adatait elemezve és a folyamatokat vizsgálva megállapíthatóak az alábbiak: az 
esemény évében (T jelöléssel az ábrán) a médiapiacot leszámítva minden humán tényező pozi-
tív változást mutatott. A vizsgált időszakban a humán tényezők összességében pozitív irányú 
változást mutattak, miközben mértékük között igen nagy eltéréseket (közel 100%-os eltérés) 
találunk. Ebbe a trendbe nem illeszkedik a médiapiac, és a bűnözés alakulása.  

A következőkben vizsgáljuk meg a két úgynevezett kontroll város vizsgált időszakban értel-
mezett eredményeit. A dolgozat kutatási koncepciója során olyan városok beemelése a kuta-
tásba, amelyek pályáztak egy adott eseményre, - de nem nyertek - igen hasznos lehet azért, 
hogy a következtetések levonása során még több szempont felmerülhessen.  

Egy ország mielőtt dönt egy nagyhatású nemzetközi eseményhez kapcsolódó pályázat benyúj-
tásáról számos közpolitikai kérdést végiggondol. Ezek motivációi főként politikai és gazdasá-
gi szempontokat jelentenek leginkább. Ugyanakkor, amikor a konkrét nemzeti szintű döntés 
megszületik, jól láthatóan nem csökken az egymással versengő városok párharca, ami különö-
sen az EKF pályázatokhoz kapcsolódóan jelenthető ki. A nemzeti és főként EU-s források 
szétosztása során a nem nyertes városok kompenzációt várnak a nemzeti kormányoktól.  
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A következő ábrán Görlitz humán dimenzióban értelmezett eredményeit mutatom be. 

33. ábra: Humán tényezők változása - Görlitz (2008-2012) 

 

Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  
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Görlitz elemzési adatait elemezve és a folyamatokat vizsgálva megállapíthatóak az alábbiak: 
A vizsgált időszakban a kutatók számát leszámítva minden humán tényező pozitív változást 
mutatott, miközben mértékük között igen nagy eltéréseket találunk. Ebbe a trendbe nem illesz-
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A következő ábrán Miskolc humán dimenzióban értelmezett eredményeit mutatom be.  

34. ábra: Humán tényezők változása - Miskolc (2008-2012) 

 

Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  
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Miután az adatbázisból kiválasztottam a gazdasági dimenzióhoz tartozó szempontokat, most – 
a humán dimenzió vizsgálatához hasonlóan – azok változását elemzem minden város esetében 
az adott eseményt megelőző és követő két-két év időtávjában :    

x A függőleges tengelyen a százalékos eltérések mérőszáma látható, minden esetben a 
minimum és a maximum értékek éppen az ábrán látható városi minimum és maximum 
arányszámok szerint meghatározva.  

x A vízszintes tengely mutatja az idősávot, minden esetben a már említett T-2, T-1, T 
(esemény időpontja), T+1, T+2 jelölést használtam. A vízszintes tengely jelenti a nulla 
értéket is természetesen.  

x A színekkel minden esetben a gazdasági dimenzióhoz tartozó szempontok módosulá-
sát láthatjuk a bázisértékhez képest.  

x A T-2 év minden esetben a bázisérték, így ezen értéket nullának vettem, és ehhez ké-
pest mérem az eltéréseket. Ezt mutatja, hogy T-2 időpontban minden érték a vízszintes 
tengelyen helyezkedik el.  

Pécs 

A következő ábra mutatja be Pécs gazdasági tényezőinek változását.  
35. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Pécs (2009-2012) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  
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Pécs esetében látható, hogy a vizsgált időszakban a mobilizáltság javult leginkább és a háztar-
tások jövedelme, a GDP/fő és az ingatlan szektor mutatott némi javulást. A vendégágyak 
száma és a jövedelem a kereskedelemben némileg csökkent, a munkanélküliség pedig jelentő-
sen nőtt. A humán dimenzióval összehasonlítva a gazdasági dimenzió esetében számos ténye-
ző esetén nem tapasztalható jelentős változás, összességében stagnálás látható.  

Pécs gazdasági dimenzióját vizsgálva és a folyamatokat tekintve elmondható, hogy:  

x Az esemény évében Pécsett a gazdasági tényezők – kivéve a mobilizáltságot, melynek 
jelentős növekedését M6/M60-as autópálya megépülése okozta - nem változtak szigni-
fikánsan. Az EKF évében egy nagyon szűk sávban változtak a tényezők, amely azt 
mutatja, hogy maga a válság hozott drasztikus visszaesést a régióban és ezen csak 
enyhíteni tudtak a beruházások. 

x Igen érdekes, hogy az EKF-nek köszönhetően javult a turisztikai kínálat, azonban ez a 
bemutatott gazdasági tényezőkben nem látható: a kiskereskedelmi jövedelem és a 
vendégágyak száma csökkenést mutat. 

 

Vilnius 

A következő ábra mutatja be a Vilnius gazdasági dimenzió mentén értelmezendő eredménye-
it.  

36. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Vilnius (2008-2011) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 
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Vilnius esetében látható, hogy a gazdasági mutatók döntő többsége stagnált a vizsgált idő-
szakban, azonban romló eredményt mutatnak az ingatlanszektor vállalkozásai, illetve a meg-
növekedett munkanélküliségi ráta. Jelentős negatív változás a havi közlekedési bérlet árának 
drasztikus növekedése is. 

Vilnius esetében az elemzési adatokat és a változások folyamatát tekintve el tudjuk mondani, 
hogy:  

x A tényezők jelentős részére nem volt inkrementális hatással az esemény, a vizsgált 
időszakban stagnálás látható. 

x A romlást mutató tényezők, mint a munkanélküliség és az ingatlanszektor az eseményt 
megelőző éven romlottak jelentősen, amely mögött a válság hatása sejthető. Míg a ha-
vi bérlet árának drasztikus növelése az EKF évében történt, amely szintén lehet a gaz-
dasági helyzet romlásának következménye.  

Nagyszeben 

A következő ábra mutatja be Nagyszeben gazdasági dimenzióban elért eredményeit a vizsgált 
intervallumban.  

37. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Nagyszeben (2006-2009) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 
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autók száma illetve vendégágyak száma. Nagyszeben egy igen erőteljes javulást tudhat magá-
nak a vizsgált időszakban.  

Nagyszeben elemzési adatait és az adatok folyamatát részletesebben elemezve elmondható, 
hogy:  

x A teljes vizsgált időszakot tekintve összességében pozitív változást mutattak a gazda-
sági tényezők, ezek közül kivétel az ingatlanszektor. Megjegyzendő, hogy a gazdasági 
válság csak a vizsgált időszak végén következett be, hatásai így még nem okozhattak 
drasztikus változást a régióban, de T+2 évben már stagnálás, kisebb mértékű vissza-
esés megfigyelhető. 

x A nagyszebeni esemény (T jelöléssel az ábrán) évében minden gazdasági mutató pozi-
tív változást mutatott, a változás mértéke között igen nagy az eltérés mutatónként 
(akár 40%).  

x A vendégágyak számának és a kiskereskedelemnek erőteljes növekedése mögött regi-
onális szinten tudatos, ágazati szakosodási stratégia állhat, amely a háztartások jöve-
delme és a GDP/fő eredményekben is megjelenik, így Nagyszeben esetén fontos fej-
lesztéspolitikai kérdés lehetett, hogy az EKF program hogyan jelenik meg a turizmus-
fejlesztés területén.  

Athén 

A következő ábrán Athén gazdasági dimenzióban értelmezett eredményeit mutatom be.  

38. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Athén (2003-2006) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 
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Athén esetében a nuts-2 szintű ingatlanhasznosítás egy igen magasan kiugró adat, amely ös--
szességében 445%-os növekedést produkált a vizsgált időszakban. Látható, hogy az olimpia 
évében indult meg markánsan a hasznosítás a régióban. Ezen kívül 15%-ot meghaladó mér-
tékben javult a kereskedelmi jövedelem, a GDP/fő és az autók száma is nőtt. A többi vizsgált 
mutató nem változott relevánsan a vizsgált időszakban.  

Athén gazdasági tényezőinek elemzési adatait vizsgálva és a folyamatokat elemezve elmond-
ható, hogy:  

x Az esemény évében (T jelöléssel az ábrán) összességében inkább pozitív változást mu-
tattak a gazdasági tényezők, kiemelkedően az ingatlanszektorra vonatkozó adatok.  

x A teljes vizsgált időszakban a gazdasági fejlődést leginkább reprezentáló tényezők 
összességében kiegyensúlyozott, pozitív változást mutattak Athén esetében. 

Torino 

A következő ábrán a Torino gazdasági dimenzió mentén értelmezett eredményeit mutatom be.  

39. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Torino (2005-2008) 

 
Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 

Torino esetében szinte minden mutató esetében javulást fedezhetünk fel a vizsgált időszakot 
tekintve. A legjelentősebbet ezek közül a munkanélküliség csökkenése mutatja, amely az 
esemény évében a 30 %-ot is meghaladta. A nuts-2 szintű ingatlanhasznosítás – hasonlóan 
Athén esetében – javulása a legmagasabb, azonban az eseményt követően ugrott meg a 
vállalkozások száma, így ez valószínűleg más gazdasági folyamatoknak is köszönhető. A 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

T-2 T-1 T T+1 T+2

2004 2005 2006 2007 2008

Autópályaellátottság Szennyvízbekötés

Vendégágyak száma Havi közlekedési bérlet ára

Háztartások jövedelme Ingatlanszektor vállalkozásai

GDP/fő Jövedelem a kereskedelemben

Autók száma Munkanélküliség



 

109 

vendégágyak száma stabil növekedést mutat, ahogy a kereskedelemi jövedelem is, amely az 
esemény turisztikai kereslet növekedését mutatja. Továbbá a háztartások jövedelme és a 
GDP/fő is stabilan növekedett. Torino esetében elmondható, hogy igen erőteljes gazdasági 
növekedés volt tapasztalható a régióban a vizsgált időszakban.  

 

Torino esetén az elemzési adatokat és a folyamatokat vizsgálva elmondható, hogy:  

x Az esemény évében a gazdasági tényezők összességében pozitív változást mutattak. 
Az esemény évében a változások mértéke tényezőnként eltérő, de az eltérés nem 
inkrementális.  

x A teljes vizsgált időszakban határozott pozitív változás mérhető Torino esetében.  

 

Linz 

A következő ábrán Linz eredményeit mutatom be a gazdasági dimenziót tekintve.  

40. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Linz (2008-2011) 

 

Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 

Linz esetében a stabilitás a jellemző, minden mutató javuló, vagy stabil tendenciát mutat a 
vizsgált időszakban, a munkanélküliség esetén látunk csak kiugró értéket: a válság előtt 
jelentős, csaknem 20 %-os csökkenést látunk, majd ehhez képest csaknem 30 % körüli 
növekedést, amely a vizsgált időszak végére csökken vissza a válság előtti mértékre. A javuló 
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mutatók közül kimagaslik a vendégágyak száma, a kiskereskedelmi jövedelem és az 
ingatlanszektor vállalkozásainak növekedése. A havi bérlet ára is csaknem 15%-ot növekedett 
a vizsgált időszak alatt. A háztartások jövedelme és a GDP/fő pedig a válság ellenére is kis 
mértékű stabil növekedést mutat. 

Linz elemzési adatait és folyamatait részletesebben vizsgálva elmondható, hogy:  

x Az esemény évében (T jelöléssel az ábrán) összességében egyik gazdasági mutató sem 
mutatott negatív változást – a vizsgált időszakban fellépő gazdasági világ válság 
ellenére sem, - a munkanélküliség megugrását kivéve. A mutatók változásának 
mértéke között nem láthatunk komoly különbséget.  

x A teljes vizsgált időszakban inkább pozitív a változás a gazdasági tényezők esetében. 
Az egyes tényezők változásának iránya és mértéke is azonosnak tekinthető, kivétel a 
munkanélküliség drasztikus megugrása, amely a vizsgált időszak végére visszaesett a 
válság előtti szintre.  

A következőkben , a humán dimenzió adatainak elemzéséhez hasonlóan viszgáljuk meg a két 
úgynevezett kontroll város vizsgált időszakban értelmezett eredményeit a gazdasági dimenziót 
tekintve. Vagyis nézzük a két nem nyertes város gazdasági mutatóinak tendenciáit. 

Görlitz 

A következő ábrán Görlitz eredményeit mutatom be a gazdasági dimenziót tekintve.  

41. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Görlitz (2008-2011) 

 

Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 
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Görlitz esetében nagy mértékű növekedést tapasztalhatunk a háztartások jövedelme, az egy 
főre eső GDP-t a vendégágyakat tekintve, valamint csökkent a munkanélküliség is. A 
gazdasági tényezők közül negatív a tendenciája ingatlanszektor vállalkozói számának. A többi 
tényező esetében  stagnálás mondahtó el, ami a tényezők természetét tekintve a stabilitást 
jelenti.  

Görlitz elemzési adatait és folyamatait részletesebben vizsgálva elmondható, hogy:  

x A vizsgált időszakban összességében az ingtalannal foglalkozó vállalkozásokat 
leszámítva egyik gazdasági mutató sem mutatott negatív változást – a vizsgált 
időszakban fellépő gazdasági világ válság ellenére sem, a mutatók változásának 
mértéke között nem láthatunk komoly különbséget.  

x A teljes vizsgált időszakban inkább pozitív a változás a gazdasági tényezők esetében. 
Az egyes tényezők változásának iránya és mértéke is azonosnak tekinthető, kivétel a 
K+F inkrementálisan magas növekedése.  

Miskolc 

A következő ábrán Miskolc eredményeit mutatom be a gazdasági dimenziót tekintve.  

42. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Miskolc (2008-2011) 

 

Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés 

Miskolc esetében a munkanélkuliség nagy mértékben növekedett a viszgált időszakban, 
véleményem szerint a válság hatása elkerülhetetlenül megjelent az értékek tekintetében. 
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Ugyanezen időszak alatt a miskolci tömegközlekedést mérő mutató is romlott, hiszen a havi 
bérlet átlagos ára közel 20%-kal növekedett. Ezzel práhuzamosan ugyanakkor a miskolci 
tömegközlekedésre is jellemző a járműparkjának folyamatos frissítése és rekontrukciója. A 
viszgált időszakban növekedést mutatott az ingatlanszektor vállalkozásainak száma, a 
szennyvízbekötések száma és a háztartások jövedelme. Ebben az időszakban azonban említést 
kell tennünk a kereskedelemben dolgozók jövedelmének nagy arányú csökkenéséről, valamint 
a vendégéjszakák számának csökkenése is releváns. A többi mutató esetében nem jelentős a 
változás, inkább a stagnálás a jellemző.  

Miskolc elemzési adatait és folyamatait részletesebben vizsgálva elmondható, hogy:   

x A teljes vizsgált időszakban szignifikáns negatív és pozitív változást is mutattak a 
gazdasági tényezők. Az egyes tényezők változásának iránya és mértéke is eltérőnek 
tekinthető.  

x Jelentős a munkanélküliség és jellemzően nem változott a GDP/fő. A háztartások havi 
jövedelme jellemzően nem emelkedett a vizsgált időszakban. 

Ebben a részben sorba vettem a gazdasági dimenzió mentén vizsgált városokat, és minden 
város esetében megállapítottam melyek a szélsőértékek és milyen jellegű változások a 
jellemzőek. Fontos kiemelnem, hogy – ahogy a humán dimenziót vizsgáló részben sem – nem 
volt célom jelen ábrák alapján komplex következtetések levonása, mert azt a következő 
részben kívánom megtenni, jelen részben is inkább az elemzés volt a fókuszpontom.  

 

4.3 Városok értékelése dimenziók szerint 

Ebben a részben az adatbázisom egy másik szempont szerinti elemzését és vizsgálatát fogom 
megtenni. A vizsgált időszakok szerint (eseményt megelőző kettő év és eseményt követő ket-
tő) városonként az egyes dimenziók alapján az elért értékeket átlagoltam és súlyoztam a la-
kosságszám arányában az adatok területi szintjének megfelelően. Nézzünk erre a számításra 
egy példát, vegyük Pécs humán tényezőinek számítását az EKF évében.  

Az első humán változó a kiadók, nyomdák változása, amely a 19. táblázat: Város Sikerességi 
Index naturáliák arányalapú változása táblázat alapján látszik, hogy 2008 (T-2) bázisértékéhez 
képest 8%-kal csökkent. Ez a tényező nuts-2 szintű adat, így csak a város régióhoz viszonyított 
arányában (17%) veszem figyelembe. A városok lakosságszámának arányát a nuts-3, nuts-2 
és nemzeti szinten a fejezet elején található táblázatban összesítettem. (17. táblázat: Városok 
lakosságszám szerinti nemzeti és regionális szintű súlya). Ugyanígy jártam el a többi humán 
tényező 2010-es változásaival, majd ezek átlagát vettem. 

[17% * (-8%) + 100% * 1% + 100% * (-7%) + 41% * 25% + 17% * (-8%) + 100 % * (-8%) 
+ 41% * 13% + 100% * (-27%) + 100% * (-3%) + 17% * (33%)] / 10 = -3% 

Így kaptam, hogy Pécs humán dimenziói összességében 3%-kal csökkentek 2008-ról 2010-re. 
Ezt az aggregálást elvégeztem rendre T-1, T, T+1 és T+2 évekre minden vizsgált város ese-
tén, mindkét dimenzió tényezőivel. 
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Ennek a műveletsornak köszönhetően az előzőnél sokkal tömörebb ábrákat hoztam létre, hi-
szen az előzőekben bemutatott (dimenziók és városok szerinti) elemzések nem alkalmasak a 
városok összehasonlításának szemléltetésére. Jelen elemzésekkel az a célom, hogy a vá-
rosokat összehasonlítsam az egyes dimenziókban. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az össze-
hasonlításnak nem célja, hogy rangsort állítson. Egyszerűen egy tágabb kontextust kínál az 
elemzéshez. 

Humán dimenzió 

A következő ábra az egyes városok aggregált értékeit mutatja be a vizsgált időszakban a hu-
mán tényezők alapján. 

43. ábra: Humán dimenzió változásai 

 

Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  

A fenti ábra alapján látható, hogy a humán dimenziót tekintve – tehát az emberek közérzetét, 
életminőségét leginkább befolyásoló tényezők - az egyes vizsgált városok esetében a 
következőket mutatja:  

x Pécs esetében a humán dimenzió romlott, az esemény évében ugyan megállt a 
csökkenő tendencia, de azt követően folytatódott. Ahogy azt az előző alfejezetben 
láttuk, a legnagyobb súllyal szereplő városi adatok mind romlottak a vizsgált 
időszakban, melyeket néhány kedvezőbb regionális tendencia sem tudott kompenzálni.  
(8. ábra: Humán tényezők változása - Pécs (2009-2012)) 

x Vilnius esetében a humán dimenzió vizsgálata során elmondható, hogy kedvező képet 
láthatunk. Kiemelkedő a növekedés  a kultúrafogyasztás, az egyetemi polgárság és a 
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születésszám megítélésben, valamint a régióban javult a telekommunikáció és az 
egészségügy. Az esemény évétől kezdődően csak a kutatók száma csökkent a vizsgált 
időszakban, a többi tényező pozitív tendenvóciát mutat. (9. ábra: Humán tényezők vál-
tozása - Vilnius (2008-2011)) 

x Nagyszeben szintén folyamatos növekedést mutat a humán tényezőket tekintve. A 
korábbi elemzésből egyértelmű, hogy a városi kultúrafogyasztás kiugró, majdnem 
kétszeres növekedése határozza meg leginkább Nagyszeben humán dimenzió szerinti 
értékét. Stabilan erősödő város, ahol a humán dimenzió erősödése már az esemény 
előtti évben megkezdődött. A többi várossal összevetve az eseményhez kapcsolódó 
célok és feladatok rendszerében tervezett fejlesztést feltételez. (29. ábra: Humán té-
nyezők változása - Nagyszeben (2006-2009)) 

x Athén humán dimenzióban összességében értékelve nem mutatott kiugró változást. 
Az előzőekben bemutatott elemzés alapján is láthattuk, hogy egyik humán tényező 
sem mutatott kiugró változást, mindössze a +/- 10%-os sávban mozogtak, kivéve a 
kutatók számát. Athén stabilitása ebben az időszakban és ebben a dimenzióban 
stabilnak mondható. (30. ábra: Humán tényezők változása - Athén (2003-2006)) 

x Torino esetében folytonos növekedést látunk a humán dimenzióban, amelynek 
legfőbb oka a nuts-2 szintű telekommunikáció majdnem kétszeres növekedése, a 
városi szintű kultúrafogyasztás szintén erőteljes (majdnem 40%-os) növekedése, a 
városi munkanélküliség és a nuts-3 szintű bűnözés jelentős (közel 35%-os) csökkenése 
mellett. (31. ábra: Humán tényezők változása - Torino (2005-2008)) 

x Linz humán dimenzióját tekintve szintén a növekedést mutató városok közé tartozik, 
ahogy azt a korábbiakban bemutattam, ennek fő oka a városi szintű kultúrafogysztás 
és az egyetemi polgárság több, mint 100%-os növekedése, valamint a kutatók 
számának 80%-os növekedése, melyet a regionális adatok változása sem tudott 
jelentősen befolyásolni. A fenti ábrán látható enyhe töréseket a nuts-3 szintű bűnözés 
viszonylag jelentős (+/- 50% körüli) ingadozása okozza. (10. ábra: Humán tényezők 
változása - Linz (2008-2011)) 

x Görlitz, - mint az egyik nem nyertes város - humám dimenzióját tekintve egyértelmű 
növekedést mutat és együttmozgása nagyon látványos Vilnius és Torino városokkal. 
Görlitz eredménye elmarad Linz és Nagyszeben eredményeitől, azonban minden 
tekintetben jobb eredményeket mutat fel a teljes vizsgált időszakban, mint a két 
magyar város.   

x Miskolc, - mint a másik nem nyertes város - humán dimenzióját vizsgálva látható, 
hogy az EKF győztes Pécsnél kedvezőbb eredményt tud felmutatni, - ami önmagában 
is számos kérdést vet fel, - azonban még így is negatív értékeket látunk messze 
elmaradva a többi várostól. Pécs teljes leszakadásához képest Miskolc egy stabilnak 
mondható folyamatot mutat ugyanabban a viszgált időszakban.  
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Látható tehát, hogy a súlyozásnak köszönhetően az egyes városok humán dimenzió szerinti 
teljesítményét leginkább a városi adatok mozgatják, viszont az erőteljes regionális trendek 
hatását is sikerült figyelembe venni, amely így megfelelő alapja a komplex 
összehasonlításnak.  

Az adott nagyhatású nemzetközi esemény megrendezéshez kapcsolódóan a politikai tőke 
humán tényezőit tekintve tehát Torino, Nagyszeben és Linz  szerepelt a legjobban, így az 
általuk alkamazott – ezen tényezőkre hatást gyakorló – várospolitikai stratégiai döntéseket, 
mint jó gyakorlatot kell elemezni, míg Pécs és Vilnius esetén a humán tényezőket rontó 
döntéseket kell vizsgálni. Érdekes elemzési szempont továbbá az egyes várospolitikai 
döntések összhangja,  hiszen Athén stagnálása/stabilitása az egyes tényezők egymást kioltó 
változásaiból ered, ami mögött a döntések és azok mögött húzódó érdekek 
összehangoltságának hiánya húzódhat.  

A humán dimenzió értékelésének végén fontosnak tartom kiemelni a pécsi negatív adatok 
illetve tendenciák tényét illetve jelentőségét. Politikatudományi szempontból szemléletes a 
Miskolccal szembeni negatív eredménye, különösen, ha a többi vizsgált város eredményeinek 
kontextusában vizsgáljuk. Politikai és irányítási szempontból nem lehet közömbösen elmenni 
a súlyos pécsi adatok mellett, melynek okaira rávilágít a korábbiakban tárgyalt önálló pécsi 
EKF fejezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

Gazdasági dimenzió 

A következő ábrák módszertaukat tekintve azonosak a humán dimenziót bemutató ábrákhoz, 
azonban itt a gazdasági dimenzió mentén hasonlítjuk össze a városokat.  

44. ábra: Gazdasági dimenzió változásai 

 

Forrás: (EUROSTAT, 2015.) alapján saját szerkesztés  

Az aggregált gazdasági dimenziót tekintve látható, hogy kisebb intervallumban mozog, mint a 
humán dimenzió, de ennek oka egyszerű, hogy nagyrészt regionális adatokból tevődik össze, 
amelyek kisebb súllyal szerepelnek az átlagolás során. Mivel ez mind a nyolc, elemzésbe 
bevont városra igaz – lévén ugyanabból a tényezőkészletből gazdálkodnak, így a dimenzión 
belüli összehasonlíthatóságot nem befolyásolja, azonban a két dimenzió összeillesztésénél ezt 
az intervallumbeli különbséget figyelembe kell majd venni. 

x Pécs gazdasági mutatói, ahogy azt a korábban bemutatott ábrán is láthattuk, nem 
mutattak jelentős változást a vizsgált időszakban, azonban az aggregált gazdasági 
dimenzió szerint Pécs kiugró növekedést mutat, amelyet egyértelműen az EKF évére 
átadott autópálya okoz, a mobilizáltság a térségben 135%-kal növekedett. (35. ábra: 
Gazdasági tényezők alakulása - Pécs (2009-2012)) 

x Vilnius gazdasági tényezői látható, hogy összességében igen romló képet mutatnak, 
ahogy azt a gazdasági tényezőket bemutató ábrán is láthattuk, az esemény évében a 
regióban komoly romlást mutattak a vizsgált tényezők, leginkább a munkanélküliség 
drasztikus növekedése miatt. A látható tendenciát a következő években tapasztalt 
enyhe növekedés sem tudta visszafordítani.(36. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - 
Vilnius (2008-2011)) 
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x Nagyszeben esetében a folyamatos növekedést számos gazdasági tényező vizsgáltata 
során megfigyelhettük, így az aggregált gazdasági dimenzó mentén is a folyamatos 
növekedést láthatjuk. Nagyszeben esetében is a kiskereskedelm jövedelem és a 
GDP/fő mutatták a legjelentősebb növekedést, de a turizmus növekedése 
(vendégéjszakák száma) is 50% feletti volt. E területek kiugró növekedése mögött tér-
ségi szinten tudatos, ágazati szakosodási stratégia állhat, így Nagyszeben esetén fontos 
fejlesztéspolitikai kérdés, hogy az EKF program hogyan jelent meg ebben a turizmus-
fejlesztés területén. (37. ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Nagyszeben (2006-
2009)) 

x Athén esetén egyételműen megfigyelhető, hogy az aggregált gazdasági dimenzó 
görbéjét a regionális ingatlanhasznosítás kiugró értéke mozgatja. Ahogy azt a 
korábban bemutatott gazdasági tényezőket bemutató ábrán láthattuk, a többi vizsgált 
tényező folyamatos, maximum 25%-os mértékű növekedést ért el. (38. ábra: Gazdasá-
gi tényezők alakulása - Athén (2003-2006)) 

x Torino stabil javuló tendenciát mutat, amely a vizsgált gazdasági tényezők 
kiegyenlítéséből adódik, minden tényező változott a vizsgált időszak alatt mindegyik 
tényező kisebb-nagyobb növekedést mutatott. (39. ábra: Gazdasági tényezők alakulása 
- Torino (2005-2008)) 

x Linz esetén kiegyensúlyozottan növekvő tendenciát láthatunk, amely mögött – ahogy 
azt korábban láthattuk, minden tényező enyhe javulást, stabil növekedést mutat. (40. 
ábra: Gazdasági tényezők alakulása - Linz (2008-2011)) 

x Görlitz a gazdasági dimenziót tekintve nem mutat semmilyen kiugrónak tekinthető 
eredményt: egy stabil és folyamatos növekedési ütemet produkál. Ez összhangban van 
a gazdasági tényezők vizsgálatakor látott stabil eredményekkel is.  

x Miskolc esetében képesek vagyunk felfedezni, hogy lényegében Pécs eredményeivel 
azonos irányú és mértékű eredményeket látunk: minden bizonnyal ennek okai között 
kell megemlíteni a válság hatását, amely minden város életében fontos elem, valamint 
a Magyarországon jellemző központi irányítást és finanszírozást, amely így képes 
különböző városokat is hasonló gazdasági eredmények felé terelni, függetlenül a pécsi 
EKF projekt kiemelt fejlesztési státuszától.  

Összeségében tehát a gazdasági dimenzió élmezőnyét (Athén, Pécs, Linz) vizsgálva 
megállapítható, hogy csupán egyetlen tényező jelentős növekedése áll a háttérben, így ezen 
városok esetében a fő várospolitikai kérdés, hogy e húzóágazatok milyen szerepet játszottak 
az eseményhez kapcsolódó stratégiai döntésekben. Nagyszeben szintén az élbolyba tartozik, 
azonban Nagyszeben esetében  jóval több tényező együttes növekedése van a 
kiegyensúlyozott aggregált eredmény mögött, így a legfontosabb várospolitikai kérdés kettős: 
az egyes vizsgált tényezőket tekinve egyrészt az EKF program stratégiája milyen mértékben 
tudott hozzájárulni a térségi és regionális növekedéshez, másrészt pedig a program 
megvalósítása során mennyire tudták kiaknázni az általánosan jó gazdasági környezetet.  
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Vilnius esetében a kérdésfeltevés fordított, egyrészt, hogy az EKF évében tapasztalható 
általános gazdasági visszaesés megállításához, visszafordításához stratégiailag mennyiben 
tudott hozzájárulni az EKF program, másrészt pedig a program megvalósítása során milyen 
stratégiai lépéseket tettek annak érdekében, hogy kiküszöböljék a recesszió negatív hatásait. 

Torino esetében pedig láthattuk, hogy az egyes tényezők ellentétes alakulása az aggregált 
gazdasági teljesítményt tekintve  kioltották egymást, így a legérdekesebb várospolitikai kérdés 
az, hogy ezek mögött milyen mértékben áll tudatos stratégiai döntés – áll-e az a feltételezés, 
hogy az olimpia megrendézése miatt a térségben tudatosan duzzasztották a turisztikai 
kapacitásokat a K+F kapacitások rovására.  

Fontos figyelembe venni tehát, hogy nemzeti és uniós szintű válságkezelési megoldások is 
alakították ezen városok válságkezelési stratégiáját – azon belül is az EKF program helyzetét, 
így tulajdonképpen azt kell megvizsgálni ezen városok esetén, hogy mennyiben módosultak a 
célok, prioritások, eszközök az EKF programokat tekintve.  

 

4.4 Város Sikerességi Index 

Az előzőekben a városokat az egyes dimenziók szerint részletesen, külön-külön elemeztem. A 
dolgozatom módszertani részében a portfolió-értékelő módszert részletesen bemutattam, 
amelynek kiemelten az a lényege, hogy alkalmas a több dimenzió szerinti egy időben történő 
elemzésre, miközben a vizuális megjelenítés segítségével képesek leszünk még több követ-
keztetést levonni. A dolgozatom előző részének alapját képező adatbázisom alapján összeál-
líthatjuk a Város Sikerességi Index magyarázó változóit. Ezt az aggregált adatsort mutatja a 
következőkben a 20.sz. táblázat  

Fontos megjegyezni, hogy a következőkben az Index felépítése során számos adat-
transzformációt hajtok végre, azonban az adatok transzformálása során semmilyen adatvesz-
tés vagy adattorzulás nem merül fel.  

A Város Sikerességi Index szempontjából igen fontos az adatvesztés nélküli kialakítás, hiszen 
így az Index magyarázó ereje nem csökken. A Város Sikerességi Index létrehozásához a vizs-
gált időszakban összességében bekövetkezett változásból, vagyis a T+2 értékekből indultam 
ki. (19.sz. táblázat ) 

Első lépésként ezeket a T+2 értékeket tényezőnként súlyoztam, amelyre a portfólió elemzés 
módszertan lehetőséget ad (Keller & Kotler, 2008.). A VSI megalkotásakor két súly alkalma-
zása mellett döntöttem a módszertani lehetőségek szerint:  

x egyrészt a fejezet elején már bemutatott területi súlyt építem be, az adatok területi kü-
lönbözőségének kezelése érdekében, (17.sz. táblázat ) 

x másrészt pedig beépítettem egy ún. döntési rátát, amely az egyes tényezők értékelő 
szerinti fontosságát mutatja. Ez egy vállaltan szubjektív elem, amely a várospolitikai 
elemzések esetén különösen fontos lehet, hiszen lehetőséget ad az értékelőnek, hogy 
az elemzés szempontjából hangsúlyosabb tényezőket nagyobb, míg a kevésbé fontos 
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tényezőket kisebb arányban vegye figyelembe és arra is, hogy ezt a döntési  rátát az ál-
tala legjellemzőbbnek ítélt információkból generálja. A VSI felépítése során elsősor-
ban az elemzett városok várospolitikai stratégiái, illetve a város sikerességi indexeket 
bemutató tanulmányok alapján határoztam meg a döntési ráta mértékét, aszerint, hogy 
egy város általánosan milyen mértékben képes az adott tényezőre közvetlenül hatni. A 
korábban már tárgyalt Cushman&Wakefield European Cities Monitor városértékelő 
elemzésben például vezetők körében végzett felmérés alapján határozták meg, hogy a 
városvezetés képes-e egyértelmű befolyást gyakorolni az egyes tényezőkre.  

45. ábra - Döntési ráta mértéke az egyes tényezők tekintetében 

 

Forrás: saját szerkesztés (McCarthy, 2013.) alapján 

Egységesen minden elemzésbe bevont város esetén ezeket a súlyszámokat használtam. Néz-
zük példának Pécs súlyozott értékeinek kiszámítását.  

20. táblázat: Példaszámítás: Pécs belső dimenzió szerinti értéke 

Adatsor neve Pécs 
T+2 

területi szint 
szerinti súly döntési ráta Súlyozott 

 értékek 
Kiadók, nyomdák -13 17% 35% -0,7821 
Nők aránya 1 100% 35% 0,2377 
Születésszám -16 100% 60% -9,5304 
Emberölés 100 41% 70% -28,3873 
Orvosok száma 15 17% 50% 1,2296 
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Egyetemi hallgatók -21 100% 55% -11,6231 
Kutatók száma 16 41% 50% 3,1506 
Múzeumlátogatások -55 100% 65% -35,6952 
Vendégéjszakák száma -17 100% 55% -9,3146 
Internet hozzáférés 85 17% 60% 8,4878 
Autópálya ellátottság 133 17% 25% 5,5575 
Szennyvízbekötés 1 17% 50% 0,0825 
Vendégágyak száma -22 41% 75% -6,8384 
Havi közlekedési bérlet ára 0 100% 70% -0,1209 
Háztartások jövedelme 5 17% 55% 0,4957 
Munkanélküliség 41 100% 50% -20,6731 
Ingatlanszektor vállalkozásai -1 17% 55% -0,0512 
GDP/fő 5 17% 35% 0,3183 
Jövedelem a kereskedelemben -16 17% 25% -0,6624 
Autók száma -5 100% 25% -1,2983 

Forrás: saját szerkesztés 

A súlyozott értékek tehát a T+2 értékek és a súlyszámok szorzataként adódnak. 

Ezután szempontonként a városok értékeit egymáshoz képest 0-10 közé skáláztam. Kiválasz-
tottam a legjobb és a legrosszabb értéket, a legjobb 10-es, míg a legrosszabb érték 0-át kapott, 
a többi város pedig egy 0 és 10 közé eső értéket, arányosan az egymástól mért számtani távol-
ság szerint. Tekintsük példaként a városok skálázott értékeinek számítását az első számba vett 
tényező szerint: 

21. táblázat: A városok tényezőnkénti skálázott értékeinek számítása 

Tényező/ 
Város Miskolc Görlitz Pécs Vilnius Nagysze-

ben Athén Torino Linz 

Kiadók, 
nyomdák -0,9614 3,8708 -0,7821 0,8080 -0,9905 0,9571 -2,0600 -2,4780 

számítás 
10*(2,47-

0,96)/(2,47+
3,87)=2,39 

10,0 
10*(2,47-

0,78)/(2,47+
3,87)=2,67 

10*(2,47+ 
0,80)/(2,47+
3,87)=5,18 

10*(2,47- 
0,99)/(2,47+
3,87)=2,34 

10*(2,47+ 
0,95)/(2,47+
3,87)=5,41 

10*(2,47- 
2,06)/(2,47+
3,87)=0,66 

0,0 

Forrás: saját szerkesztés 

Az így kapott értékeket foglalja össze a következő táblázat: 

22. táblázat: A városok 0-10 között skálázott értékei a vizsgált tényezők szerint 

Tényező/Város Mis-
kolc Görlitz Pécs Vilnius Nagy-

szeben Athén Torino Linz 

Kiadók, nyomdák 2,39 10,00 2,67 5,18 2,34 5,41 0,66 0,00 
Nők aránya 2,02 4,19 5,04 10,00 3,91 0,20 0,00 0,73 
Születésszám 0,82 7,69 0,00 10,00 9,08 7,96 7,08 2,60 
Emberölés 5,79 6,77 0,00 10,00 2,54 5,92 7,49 5,59 
Orvosok száma 6,75 3,34 7,11 5,27 10,00 3,41 0,00 6,77 
Egyetemi hallgatók 0,71 3,60 0,00 0,90 5,10 1,67 2,56 10,00 
Kutatók száma 2,98 1,11 4,26 0,79 8,99 0,00 0,46 10,00 
Múzeumlátogatások 2,28 1,96 0,00 4,65 10,00 2,34 4,54 6,78 
Vendégéjszakák száma 1,70 10,00 0,00 6,62 1,32 6,64 5,68 4,53 
Internet hozzáférés 2,32 0,68 3,59 1,20 3,28 0,00 10,00 1,88 
Autópálya ellátottság 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 
Szennyvízbekötés 10,00 0,69 1,22 5,27 2,40 0,00 0,00 0,00 
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Tényező/Város Mis-
kolc Görlitz Pécs Vilnius Nagy-

szeben Athén Torino Linz 

Vendégágyak száma 4,53 6,37 0,00 9,55 8,92 4,85 10,00 6,24 
Havi közlekedési bérlet ára 7,65 9,75 9,73 0,00 10,00 9,75 8,62 8,13 
Háztartások jövedelme 4,10 1,17 3,06 10,00 6,33 0,00 7,86 1,68 
Munkanélküliség 8,20 10,00 7,10 0,00 8,24 8,79 9,01 8,69 
Ingatlanszektor vállalkozásai 0,99 0,84 0,95 0,00 0,87 10,00 1,82 1,17 
GDP/fő 0,00 2,07 1,77 3,37 6,61 10,00 4,27 1,64 
Jövedelem a kereskedelemben 0,00 4,47 0,00 0,95 7,75 10,00 8,86 5,05 
Autók száma 1,48 3,94 0,00 4,65 10,00 9,68 0,77 2,77 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezután minden egyes város esetén humán és gazdasági dimenzió szerint kiszámítottam a té-
nyezők számtani átlagát. Az így kapott értékeket foglalja össze a következő táblázat: 

 23. táblázat: Város Sikerességi Index magyarázó változói 

 
 

Gazdasági dimenzió Humán dimenzió 

V
SI

 é
rté

ke
k 

Miskolc 1,48 1,11 
Görlitz 1,57 1,97 
Pécs 1,35 0,91 
Vilnius 1,35 2,18 
Nagyszeben 2,44 2,26 
Athén 2,52 1,34 
Torino 2,06 1,54 
Linz 1,42 1,95 

Forrás: saját szerkesztés 

Összefoglalva tehát az egyes városok dimenziók szerinti pontszámát az alábbi folyamat során 
állítottam elő a portfolió-értékelő módszertan elvárásai mentén. (Barakonyi, 1999.) 

46. ábra: Város Sikerességi Index adatkonverziója 

 

Forrás: saját szerkesztés 

E módszer segítségével tehát az adatok tömörítését végezzük el, amely során nem hagytunk el 
egyetlen tényezőt sem, így a kapott dimenziók magukban foglalják az összes vizsgált ténye-
zőt.  
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4.4.1 Humán-gazdasági dimenzió 
A következő ábrán a humán és a gazdasági dimenziók mentén elemzem a városokat: az ábrán 
így látható a Város Sikerességi Index.  

47. ábra: Város Sikerességi Index - humán és gazdasági dimenzió 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A függőleges tengelyen látható a gazdasági dimenzió, amely a városok gazdasági dimenzió 
szerinti pontszámai alapján méri a városokat. A vízszintes tengelyen látható a humán dimen-
zió, amely az egyes városokat a humán dimenzióban kapott pontszámok szerint méri. Az 
egyes városokat a korongok jelentik, amelyek az előző táblázatban kapott pontszámok alapján 
helyezkednek el a fenti mátrixban.  

A Város Sikerességi Index eredményteréről elmondható, hogy a humán dimenzió mentén 
egyik város sem ért el 2,5-nél nagyobb értéket, viszont a gazdasági dimenzió mentén Athén és 
Nagyszeben is kimagasló értéket ért el a többi vizsgált város viszonylatában. 

A humán és gazdasági dimenziót együttesen tekintve is megállapítható, hogy Nagyszeben 
szerepelt a legjobban, így az általa alkamazott várospolitikai stratégiai döntéseket mind a 
humán mind pedig a gazdasági tényezők vonatkozásában, mint jó gyakorlatot kell elemezni. 
Emellett megállapítható, hogy a két vizsgált olimpiai város a gazdasági dimenziót tekintve jól, 
de humán dimenzióban közepesen szerepeltek.  

A többi vizsgálatba bevont EKF város a kontroll városokhoz képest a gazdasági dimenziót 
tekintve nem mutatott jobb teljesítményt, inkább elmaradtak tőlük, és a humán tényezők 
tekintetében is csak Vilnius bizonyult sikeresebbnek, Pécs pedig mindkét dimenzió mentén 
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gyengén szerepelt a többi vizsgált városhoz képest, amely tovább indokolja a pécsi EKF 
eredményeinek szélesebbkörű vizsgálatát. 

A következőkben tehát a városok várospolitikai döntésrendszerét e tényezők és dimenziók 
rendszerében kell végig venni, annak érdekében, hogy a Város Sikerességi Index eredményte-
reire egyfajta stratégiai mátrixként tekinthessünk. A mátrix jobb felső hányada adja a jó gya-
korlatnak tekinthető stratégiai lépéseket, az ettől balra eső hányadokban a gazdasági dimenzió 
javítására, erősítésére tesz javaslatokat, míg a lefele eső hányadokban a humán dimenzió javí-
tása a cél. Miskolc és Pécs esetében jól látható, hogy mindkét dimenzió erősítése stratégiai 
feladatot jelent a városok számára. 
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5 STRATÉGIAI KÖVETKEZTETÉSEK 
Ebben a fejezetben szeretném összegezni és várospolitikai szempontból értékelni a korábbi 
fejezet elemzéseinek eredményeit. Mindezt egy olyan logikai keretrendszerbe fogom elhe-
lyezni, amely a vizsgálatba bevont városok esetén megmutatja, hogy az egyes városok eseté-
ben a gazdasági és humán dimenziók együttes értékelésekor milyen pozíciót vesznek fel. A 
dolgozat első felében leszögeztem, hogy nem célom az egyes városok között rangsort felállí-
tani, ugyanakkor az összehasonlításra a módszer teret és lehetőséget ad. 

 A Város Sikerességi Index eredményterét felosztjuk 9 mezőre, akkor láthatjuk, hogy a bal 
alsó mezőben találhatóak a leggyengébb, míg a jobb felső mezőben a legerősebbnek tekinthe-
tő értékek, a kettő között elhelyezkedő mezőkben pedig vagy a gazdasági dimenzión vagy 
pedig a humán dimenzión kellett volna erősíteni, vagy mindkettőn együttesen. 

48. ábra: VSI humán és gazdasági dimenzió szerinti mozgásiránya 

 

 
 
Forrás: saját szerkesztés 

Látható tehát, hogy Nagyszeben, Vilnius Görlitz és Linz humán dimenzió szerinti eredménye 
a többi elemzett városhoz képest erősebb volt, viszont a gazdasági dimenzióban még ezen 
városok is erősíthették volna stratégiájukat: csak Nagyszeben szerepel az ábra jobb felső ki-
lencedében. Ahogy azt már az elemző részben is megállapítottam, a gazdasági dimenzió té-
nyezői csak regionális szintű növekedés hatására változtak volna, így ezen eredmények erősí-
téséhez a regionális gazdasági erejük növelésére lett volna szükség. A fenti mátrixban a hu-
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mán dimenziót figyelembe véve sereghajtó szerepkör jutott a két magyar vizsgált városnak 
(Pécs és Miskolc), míg a gazdasági dimenzió mentén Vilnius, Linz, Görlitz csoporttal azonos 
eredményeket ért el.  

A VSI tényezőit figyelembe véve a város elérhetőségének javítása (mobilizáltság), regio-
nális infrastrukturális háttér javítása, telekommunikációs fejlesztések és a térség turisz-
tikai kapacitásainak bővítése lehettek volna azok a stratégiai irányok, amelyeket erősítve 
még eredményesebbek lettek volna: a várospolitikai eszközöknek ezen szempontokat érdemes 
a stratégiai szintre emelni.  

Az eredménytér közepén elhelyezkedő városok esetén a specializáció fontos, hiszen a két 
dimenzió együttes fejlesztése esetén a stratégiák egymásra hatását is figyelembe kell venni. A 
humán dimenzió erősítése a VSI humán tényezői alapján leginkább a helyi foglalkoztatottság 
növelése, az egyetemi polgárság jelenlétének fokozása, kulturális szolgáltatások bővítése, 
egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése, közbiztonság növelése a legfőbb város-
politikai feladat a sikeres város elérése érdekében.  

24. táblázat - VSI stratégiai mátrix humán-gazdasági dimenzió 

 Humán dimenzió  
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SZELEKTÍV FEJLESZTÉS 
Specializáció a humán terüle-

teken 
Gazdasági erősségek kiakná-

zása 

FEJLESZTÉS 
Gazdasági erősségek kiakná-

zása,  
Fejlesztések humán erőssé-

gekre építve, sérülékeny 
pontok erősítése 

PÖZÍCIÓ ERŐSÍTÉSE  
Beruházás maximális növeke-

dés elérésére 
Regionális szintű növekedés  

m
agas 

KORLÁTOZOTT BŐVÍTÉS  
Specializáció, kockázatok 

kikerülése, 
Pozíciókeresés 

Kilépés mérlegelése 

SPECIALIZÁCIÓ  
Humán és gazdasági növeke-

dési szegmensek együttes 
kiválasztása 

Szelektív beruházás 

SZELEKTÍV FEJELSZTÉS 
Regionális beruházások kije-
lölt növekedési szegmensben 
Vonzó humán szegmentumok 

fenntartása 

közepes 

KILÉPÉS 
a pályázás szakaszában vissza-
lépni a projekt megvalósításá-

tól 

MEGŐRZÉS 
a pozíciók védelme a leg-

eredményesebb szegmentu-
mokban 

Beruházások minimalizálása 

ÖSSZPONTOSÍTÁS 
Szinten tartó beruházások 

Összpontosítás a vonzó hu-
mán szegmentumokra 

alacsony 

 alacsony közepes magas  
 

Forrás: saját szerkesztés 

Ez a stratégiai mátrix leginkább azon szemléletben vizsgálja a várospolitikákat, hogy milyen 
mértékű gazdasági hatást ért el, illetve mennyire javítja az élhetőséget egy adott nagyhatású 
nemzetközi esemény befogadásával. A fenti mátrixban látható stratégiai irányokkal a város 
jobb eredményeket ért volna el az értékelés során, így benchmark jelleggel hasznos informá-
cióként szolgálhat más városok számára is.  

A mátrix módszertana és jellege miatt csak korlátozottan alkalmas egy város jövőbeni straté-
gia-alkotásának támogatására: ehhez a kezdeti tény városi adatokat kell összehasonlítani egy 
vizsgált városéval, majd a vizsgált város várospolitikáját hasonlítani a tény városhoz. 
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A mátrixban látható csoportosítás szerint a város elérhetőségének javítása (mobilizáltság), 
regionális infrastrukturális háttér javítása, a térség turisztikai kapacitásainak bővítése, 
az egyetemi polgárság jelenlétének fokozása, kulturális szolgáltatások bővítése elsősorban 
a külső adottságokat figyelembe véve, azokra építve jelenthetnek stratégiai lépést, míg a helyi 
foglalkoztatottság növelése, telekommunikációs fejlesztések, az egészségügyi szolgáltatá-
sok színvonalának növelése, közbiztonság növelése közvetlen eszköze a várospolitikai straté-
giának.  

A következő alfejezetekben városonként szeretném összegezni azokat a konkrét stratégiai 
lépéseket, tényeket, melyek az általam kijelölt VSI tényezők mögött húzódnak, és az esemény 
megrendezéséhez kapcsolódóan fontos várospolitikai tényezők voltak. 

5.1 Vilnius 
Vilnius Litvánia fővárosa, és közigazgatási, kulturális, gazdasági és politikai központja egy-
aránt. Az ország legnépesebb városa 550,000 lakossal. Történelmi múltja tükröződik a sok-
színű építészeti örökségében, és Vilnius ad otthont Kelet-Európa egyik legrégebbi egyetemé-
nek is. Kulturális és vallási sokszínűség jellemzi. (Rampton, McCoshan, Mozuraityte, & 
McAteer, 2010) 

Vilnius EKF pályázatának apropója Litvánia EU csatlakozása volt, illetve 2009-ben, a pályá-
zott évben volt Litvánia Millenniuma, melyek összekapcsolásától a programok még erőtelje-
sebb látogatottságát várták.  

Az eredeti EKF pályázat széleskörű célokat jelölt meg a kulturális növekedés, az európai di-
menzió, az országimázs növelésére, a turisztikai kínálat és a kulturális infrastruktúra javításá-
ra, amelyek nem adtak egy konkrét fókuszt, inkább a konkrét fejlesztéseknek egy keretet biz-
tosítottak. 

Ugyanakkor a 2008-as világgazdasági válság által okozott gazdasági problémák miatt mégis 
specifikálták a célokat és realizálták az elvárt eredményeket, majd a cím viselésének évében a 
költségvetést jelentősen, körülbelül 40 százalékkal megvágták.  

Ahogy ezt a VSI stratégiai mátrix szerinti pozíciója is mutatja, a humán-gazdasági dimenzió-
kat tekintve a specializáció/és a szelektív fejlesztés, a stratégiai cél, vagyis a fókuszáltság a 
legeredményesebb szegmentumokban: 

x Regionális beruházások kijelölt növekedési szegmensben. 

x Vonzó humán szegmentumok fenntartása. 

A kulturális program újra tervezése során leginkább az európai dimenzió, az innovativitás, a 
nemzetközi terjesztési lehetőségek, a társadalmi fontosságuk, a fenntarthatóság, és a projekt-
gazda korábbi tapasztalatai voltak a legfontosabbak a résztvevő projektek kiválasztása során a 
kiadások minimalizálása mellett. A csökkentés következményeképp számos projekt csak ké-
sőbb, vagy egyáltalán nem valósult meg. 
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Az eredeti pályázat szerint a teljes költségvetés 467 millió € volt a 2004-2009-es időszakra, 
melynek jelentős része (443 millió €) infrastrukturális fejlesztés lett volna. Az eredeti kulturá-
lis program mindössze 23 millió € lett volna, végül 12,9 millió €-t fordítottak rá a program 
évében. Az eredetileg tervezett kulturális programra szánt költségvetés is már az egyik legki-
sebb az EKF projektek közül. (Rampton, McCoshan, Mozuraityte, & McAteer, 2010) 

Továbbá irányítási és menedzsment problémák is nehezítették a megvalósítási folyamatokat, 
így a költségvetési nehézségekkel együttesen végül egy jóval kisebb program valósult meg, 
mindössze 100 projekt elemmel és 1500 programmal. Mindezek ellenére az érdekelt felek 
véleménye szerint a megvalósult projektek igen magas minőségükkel hozzájárultak a kultu-
rális szektor fejlődéséhez. 

5.2 Nagyszeben  
Nagyszeben Románia egyik legfontosabb vallási, kulturális és oktatási központja, itt székel a 
romániai ortodox egyház, illtetve Románia két nemzeti kulturális intézménye is és körülbelül 
30,000 fős egyetemi polgársággal rendelkezik, melyet a VSI tényezői között is kiemeltem. 
Nagyszeben a 2007-es Európa Kulturális Fővárosa cím viselésével ma már kiterjedt kulturális 
palettával rendelkezik, amely hazai és nemzetközi látogatók által egyaránt kedvelt. 

Nagyszeben jelöltsége az EKF címre mindössze néhány kulturális és civil szereplő elképzelé-
se volt a 90-es évek közepén, akik látták a potenciált a városban, hogy a cím viselésére érde-
mes lesz. Liverpool és Luxemburg városával folyatott kommunikációnak köszönhetően szüle-
tett meg a végső döntés a jelöltségről.  

Nagyszeben pályázatának legfontosabb célja a város kulturális életének fejlesztése volt.  

A sérülékeny pontok kiaknázása érdekében a kulturális program nem specializálódott egyet-
len művészeti témára, hanem „A kultúra városa, a kultúrák városa” motívum köré épült, 
amely jól szimbolizálja Nagyszeben keveredő kulturális hátterét, a román és germán gyökere-
ket. A fő hangsúly a város építészeti és közösségi tereinek használatán volt. Az értékelések 
alapján a közösségi terek használata nagymértékben hozzájárult a kulturális részvétel növeke-
déséhez, és növelte a média figyelmet, különösen a nyitó és záró rendezvény esetén. Emellett 
a Luxembourggal való együttműködés szintén fontos eleme volt Nagyszeben kulturális prog-
ramjának.  

Nagyszeben 1,4 millió € támogatást nyert a kulturális programja megvalósítására, amely a 
projekt teljes költségvetésének 8 százaléka. A teljes kulturális költségvetés 16,9 millió € volt, 
melyet legnagyobb részben a városi tanács (8,2 millió €) és a nemzeti kulturális minisztérium 
(4,1 millió €) finanszírozott, de jelentős hozzájárulása volt a kulturális szereplőknek (2,3 mil-
lió €) is. (ECOTEC, 2009) 

Az infrastrukturális beruházások mértéke jóval nagyobb volt (137,4 millió €), amellyel kap-
csolatban a városi tanács illetékes képviselője kijelentette, hogy ezek a kiadások mindenkép-
pen szükségesek voltak, annak ellenére, hogy nem finanszírozhatóak az EKF programból, de 
a cím viselése nagyobb lendületet ad a fejlesztések hasznosulásának, a hosszú távú fenntartha-
tóságnak. 
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Látható, hogy a pozíció erősítése stratégia megvalósításához jelentős mértékű finanszírozás 
bevonására volt szükség: beruházás maximális növekedés elérésére, és a regionális szintű 
növekedés. 

5.3 Athén 
Az olimpiai játékokat rendező városok két fő oka, hogy megpályázzák az esemény szervezés-
ének jogát, hogy a város jelentősen növelni kívánja a látogatók számát, és növelni kívánja a 
nemzetközi láthatóságát, presztízsét és pozitív város imázst szeretne építeni az Olimpiával. 

Emellett minden városnak megvan a saját motivációja is, az utóbbi évtizedben a gazdasági 
élénkítés, a turizmusfejlesztés és az élhetőség megteremtése, valamint vonzó befektetői kör-
nyezet kialakítása hosszútávon.   

Athén és régiója, Attika számos célt kívánt elért a 2004-es olimpiai játékok megrendezésével. 
Elsőként a város infrastruktúrájának, főként a közlekedési hálózatának a megújítására, illetve 
a környezetszennyezésre fordítottak különös figyelmet. Másrészt a turizmus élénkítése is fon-
tos cél volt, mert míg a turizmus részesedése a 1980-as években 40 százalék volt, addig a 
1990-es évekre mindössze 16 százalékra csökkent. Harmadrészt növelni kívánta az ipari és 
kereskedelmi területek elérhetőségét, mintegy további 1,1 millió négyzetméternyi területet 
kívántak felszabadítani az esemény számára. Negyedrészt a játékok komoly lehetőséget te-
remtettek a jelentős mértékű állandó és alkalmi munkahelyek teremtésére. Végül Athén arra 
törekedett, hogy város imázsát újrateremtse, mint európai szintű kereskedelmi és turisztikai 
központ, amely jelentős gazdasági erővel bír a kelet mediterrán régióban a Földközi-tenger 
partján. (Greater London Authority, 2007) 

A VSI stratégiai mátrixában elfoglalt hely szerint a város számára a fejlesztés a megfelelő 
stratégia, amely gazdasági erősségek kiaknázását és a fejlesztések humán erősségekre 
építését jelenti. Ennek megfelelően olyan specializált várospolitikai fókuszpontokat kellett 
volna kijelölni, amelyek képesek biztosítani a hosszú távú fenntarthatóságot. 

Ahogy azt a VSI tényezői is megmutatták, jelentős ingatlanhasznosítás ment végbe az olimpi-
ai játékok megszervezése kapcsán, és emellett további infrastrukturális fejlesztések is megva-
lósultak, növekedett a metró hálózat, új vasúti és autóbusz hálózat jött létre és jelentős új és 
felújított autópályák készültek el és mindezek következményeképpen csökkent a légszennye-
zettség is.  

Az infrastrukturális beruházások főként (mintegy 95 százalékban) közfinanszírozásból való-
sultak meg, míg a működési költségek körülbelül 20 százalékát a magánszektor finanszírozta. 
A működési költségek az eredeti költségvetés szerint 611 millió dollárt jelentettek volna, 
amely megnövekedett 2,5 milliárd dollárra, míg az infrastrukturális beruházások is mintegy 
30 százalékkal megnövekedtek az eredeti költségbecsléshez képest, így elérve az 5,8 milliárd 
dollárt. (Greater London Authority, 2007) 

Ezek a nagy volumenű fejlesztések egyértelműen hozzájárulnak a város élhetőségéhez, és 
növelik annak gazdasági vonzerejét is, azonban ezek önmagukban szükséges, de nem elégsé-
ges feltételei a város által kijelölt fejlődési céloknak, így a megfelelő szelektív fejlesztési 
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stratégia kialakításának hiányában ezek csupán átmeneti eredményeket hoznak, ahogy ez 
Athén VSI tényezőinek elemzése során látható volt a korábbi fejezetekben. 

Görögország turizmusa az Olimpiától függetlenül mindig is komoly szezonalitással küzdött, 
hiszen a legfőbb terméke a „napfény, tenger, homok”. Az Olimpia óta viszont növekvő érdek-
lődés mutatkozik más görög turisztikai vonzerő iránt is, annak köszönhetően, hogy tudatosan 
támogattak más turisztikai ajánlatokat is például az egészség-, öko- és kulturális-városi turiz-
mus területén is. 

A foglalkoztatás területén viszont csak az előkészítési szakaszban sikerült komoly hatást elér-
ni. 1998-ban az országos foglalkoztatottság 4,5 millióról 4,8 millióra növekedett, ami 7 száza-
lékos bővülést jelent. Attika régióban pedig 1,59 millióról 1,78 millióra növekedett, ami vi-
szont 11,8 százalék. Ugyanígy a munkanélküliség 1999-ben Attika régióban 12 százalék volt, 
ami 2003-2005 között 9 százalékra csökkent, ami egy százalékkal az országos átlag alatt volt. 
Ebből a növekedésből leginkább az építőipar és a vendéglátóipar (hotelek és éttermek) része-
sültek. (EUROSTAT, 2015.) 

Közvetlenül a játékokat követően viszont ez a pozitív foglalkoztatási hatás visszafordult. Há-
rom hónappal a játékokat követően, 2004 szeptemberétől novemberéig a görög ipar 70,000 
munkahelyet veszített el, legtöbbjét az építőiparban. Ez a kedvezőtlen hatás kihatott az egész 
görög gazdaságra, hiszen az építőipar jelentőségét tekintve igen komoly súllyal bír a görög 
gazdaságban. 1997 és 2003 között az építőipar forgalma 6 milliárdról 13 milliárd euróra nö-
vekedett, ami a görög GDP 10 százalékát jelentette 2003-ban. Az éles csökkenés a játékokat 
követően szinte azonnal megrendítette az üzleti szféra görög gazdaságba vetett bizalmát.  

Összességében látható tehát, hogy az Athéni Olimpia esetén csak részben sikerült a kitűzött 
várospolitikai célokat elérni, az infrastrukturális feltételeket megteremtették, a turisztikai kí-
nálat bővítését is sikerült hosszú távon biztosítani, azonban a foglalkoztatási célok érdekében 
olyan célirányos hosszútávon fenntartható iparágakat kellett volna kijelölni a fejlesztésre 
(lásd Linz: digitális média), amely nemcsak a játékokhoz kapcsolódó munkahelyek létrejöttét 
biztosítja, hanem azon túl, hosszútávon fenntartható munkahelyeket teremtett volna.  

5.4 Torino 
Torino 2006-os téli olimpia pályázatának legfőbb célja az volt, hogy felgyorsítsa a folyama-
tot, amelyet a város már korábban elkezdett a turizmus támogatása terén mind Torinóban, 
mind pedig az olimpiai völgyben. A város adottságait tekintve fontos megjegyezni, hogy To-
rino körülbelül 70-80 km-re fekszik a hegyi helyszínektől, ezért a városban csak a beltéri 
sporteseményeket lehetett tervezni, és azok helyszíneit is a nulláról kellett megépíteni. Mind-
ezek következményeképp minden kültéri sporteseményt a városon kívül lehetett megvalósíta-
ni, ami jelentősen növelte a beruházási költségeket: utakat kellett felújítani, fejleszteni, mo-
dern kommunikációs hálózatot kellett kiépíteni, és újra kellett tervezni a közlekedési rendszert 
a két olimpiai falu között. Mindezek alapján Torino téli olimpiája igen költséges projekt volt. 

A VSI stratégiai mátrixa szerint Torino igen jó pozícióban van, mind a humán, mind a gazda-
sági dimenzió mentén, így pedig a fejlesztés és a specializáció sikeres keveréke stratégiát 
tekintve, úgymint:  
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x Gazdasági erősségek kiaknázása,  

x Fejlesztések humán erősségekre építve, sérülékeny pontok erősítése. 

x Humán és gazdasági növekedési szegmensek együttes kiválasztása. 

x Szelektív beruházás. 

A beruházások közfinanszírozásból valósultak meg és fontos kritérium volt, hogy az ese-
ményt követően is hasznosítható, kihasználható infrastruktúra jöjjön létre, amely hozzájárul-
hat hosszú távon a turizmus élénkítéséhez. A kijelölt regionális beruházások, melyek mintegy 
16 milliárd dollárt jelentettek, kihatottak a gazdaságra és a munkahelyteremtésre egyaránt, 
ami az olimpia évében 3 százalékos GDP növekedést jelentett Piemont tartományt tekintve, és 
0,2 százalékot országosan. Ez az eredmény túlnyomórészt az olasz gazdaság gyenge növeke-
désének volt köszönhető. Mintegy 21,000 új munkahely jött létre, amely 2,8 százalékos növe-
kedést jelentett, amely nagyrészt az építőipar, a kereskedelem és a turisztika és vendéglátás 
(hotelek, éttermek) felfutásának volt köszönhető. (Bondonio & Campaniello, 2006) 

Torino esetében a várospolitikai döntések a pozíció erősítése érdekében regionális szintű nö-
vekedést irányoztak elő, legnagyobb részben, mintegy 25%-ban csak Piemont tartományi vál-
lalkozások nyerték el az olimpiai játékokhoz kapcsolódó munkákat.  

5.5 Linz 
Linz Felső-Ausztria központja, Ausztria harmadik legnagyobb városa, 190,000 lakossal. A 
római korban alapították és elhelyezkedése, a Duna közelsége miatt fontos kereskedelmi köz-
pont lett a középkorban. Aztán a 20. század folyamán komoly változások mentek végbe, a 
Duna-parti kereskedelmi városból egyszer csak nehézipari központ lett, a második világhábo-
rú idején hadiipar települt a városba. Hitler itt töltötte fiatalságát, melynek köszönhetően a 
város jelentős ipari, közigazgatási és kulturális központtá vált a második világháború idejé-
ben, és itt nyílt volna a „Führer Museum”, ahol a nácik által Európa szerte felvásárolt és fosz-
togatott műtárgyak kerültek volna. A város történelmének e sötét fejezetét követően Linz ma 
Ausztria egyik legfontosabb gazdasági központja, erős üzleti alapokkal és alacsony munka-
nélküliséggel, ahogy ez a korábbi fejezetekben bemutatott elemzésekben is látható volt. 
(Rampton, McCoshan, Mozuraityte, & McAteer, 2010) 

Azt is láthattuk, hogy igen erőteljes növekedést mutatnak a K+F kapacitások, amely abból 
adódik, hogy az acél válság óta a ’70-es, ’80-as évektől kezdve Linz folyamatosan áttért a 
klasszikus nehéziparról a high-tech iparágakra, különös tekintettel a digitális média és a hang-
technikai szolgáltatásokra. Emellett az utóbbi negyven évben jelentősen bővült a kulturális és 
oktatási kínálat, 1966-ban megalakult a Johannes Kepler Egyetem, és számos múzeum is. 
Gazdasági sikerei és globális kereskedelmi kapcsolatai ellenére Linz alapvetően ipari város 
maradt kevés nevezetességgel a többi ausztriai városhoz képest. 

A VSI stratégiai mátrixa alapján Linz esetében egy EKF program befogadása kapcsán a hu-
mán-gazdasági dimenziók szerint specializáció, humán és gazdasági növekedési szegmen-
sek együttes fenntartása stratégiát kell követnie, amely Linz 2009-es EKF programjának 
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céljait tekintve megvalósult, hiszen erős hangsúlyt kapott a modern média és a digitális művé-
szetek, illetve az új átfogó technológiák összekapcsolása a művészeti törekvésekkel. 

Linz EKF projektjének összköltségvetése hozzávetőlegesen 67 millió € volt a 2005-2010 kö-
zötti időszakban. Ezt 20-20 millió €-val finanszírozta a város, a tartományi és a nemzeti szintű 
hatóság, a fennmaradó 7 millió € pedig a szponzorációs és kereskedelmi bevételekből tevődik 
össze. Nem a legnagyobb költségvetésű EKF projekt, azonban minden bizonnyal egyike volt 
a legjobban finanszírozottaknak. (Rampton, McCoshan, Mozuraityte, & McAteer, 2010) 

5.6 Pécs és a referencia városok 
A VSI eredményterében Pécs érte el a leggyengébb eredményt a többi vizsgált városhoz ké-
pest mind a gazdasági mind pedig a humán dimenzió mentén. Pécs eredményei még a 2010-es 
évre pályázott két nem nyertes város eredményeitől is elmarad, gazdasági dimenzió mentén 
ugyan csak kis mértékben, de humán dimenziót tekintve Görlitz a felső harmad alsó határán 
szerepel, Linz és Vilnius eredményeihez közel. Először Pécs és Miskolc hátterét hasonlítom 
össze röviden. 

Pécs hazánk egyik legrégibb, műemlékekben is gazdag települése, a dél-dunántúli régió köz-
igazgatási és szellemi központja, amely mindig is soknemzetiségű település volt, kulturális 
rétegek rakódtak egymásra, nemzetiségek hagyományai, értékei ötvöződtek két évezredes 
története során. A város kulturális élete mind a zene- mind a képzőművészet területén orszá-
gos szempontból is kiemelkedő. A városban operatársulat és szimfonikus zenekar működik, 
hangversenyélete ugyancsak országosan is jelentős, amely szimfonikus zenekarának, a 2011-
ben 200 éves fennállását ünneplő Pannon Filharmonikusoknak köszönhető. A város tradicio-
nálisan pezsgő szellemi életét jellemzi, hogy otthont ad többek között a Pécsi Egyetemi Na-
pok, a Pécsi Napok, vagy a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) fesztiváljainak is, 
valamint itt működik az ország legnagyobb hallgatói létszámú egyeteme, a Pécsi Tudomány-
egyetem, majd’ 30 000 fős egyetemi polgársággal. (Ecorys, 2011) 

Bár Miskolc a köztudatban a nyolcvanas évek iparvárosaként él, és gazdaságának valóban a 
szocialista évtizedek nagyarányú iparosítása adta a legnagyobb lendületet, az ipar, közte a 
kohászat is már több évszázados múltra tekint vissza a városban. Miskolc már a középkorban 
is kereskedőváros volt, köszönhetően annak, hogy fontos kereskedelmi útvonalak mentén 
feküdt, és gazdasági szempontból a középkor és a török idők történelmi viharai után indult 
igazán fejlődésnek. A 19. század második felétől a fejlődés felgyorsult, részben a kiegyezés 
utáni kedvező politikai helyzet, részben a megépült vasútvonal hatására. Diósgyőrben nagy 
kohászati üzem épült, rengeteg nehéz-, könnyű- és élelmiszeripari gyár, üzem jött létre, fejlő-
dött a barnakőszén-bányászat is. A város lakossága negyven év alatt csaknem kétszeresére 
nőtt.  

A rendszerváltás utáni óriási gazdasági visszaesés hazánk iparvárosait érintette a legsúlyosab-
ban, a gazdasági szerkezet átalakult, a nehézipar leépítése következtében a munkanélküliségi 
ráta az egyik legmagasabb lett az országban. A 2000-es évek elejére az átalakulás nagyjából 
befejeződött és a város túljutott a gazdasági mélyponton. Nőtt a szolgáltató szektor jelentősé-
ge, és a városvezetés tudatosan igyekszik erősíteni Miskolc sokáig elhanyagolt idegenforgal-
mi és kulturális szerepét, amiben nagy lehetőségek rejlenek.  
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Főbb látványosságai közé tartoznak a miskolctapolcai Barlangfürdő, a diósgyőri vár, a lillafü-
redi Palotaszálló és a Miskolci Nemzeti Színház, illetve a Bükki Nemzeti Park. A régió vezető 
városaként az ennek megfelelő funkciókat is betölti; egyetemi város, a megye és környéke 
gazdasági, oktatási, kulturális központja. 

Pécshez képest korábban, már 2004 végén autópálya is elért a városig, gyorsforgalmi közúti 
összeköttetést biztosítva Budapesttel és az ország többi részével.  

Magyarország esetében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) kétfordulós 
pályázat során választotta ki a leginkább alkalmasnak talált várost. Az első, úgynevezett elő-
pályázatot 2004 októberében írták ki, a beadási határidő 2004. december 31. volt. A határidő 
lejártáig tizenegy város nyújtott be érvényes pályamunkát (Budapest, Debrecen, Eger, Győr, 
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár és Veszprém), közülük válasz-
totta ki a továbbjutókat a héttagú szakmai zsűri, amely a magyar államigazgatás, a kulturális 
és a tudományos élet képviselőiből állt össze. A grémium - 2005. március eleji döntése értel-
mében - a tizenegy pályázó közül hetet engedett tovább a második fordulóba, s indoklásában 
kiemelte, hogy bár sok megvalósításra érdemes tervet és kezdeményezést tartalmaz mind-
egyik pályázat, és alkalmas a kulturális szolgáltatások szélesítésére és színesítésére, mégis, 
sokból hiányzik az átgondolt, markáns koncepció és a határozott jövőkép. Kritikaként jelent 
meg több pályázó város esetében is a túlzott fesztiváljelleg, s a programok "ötletbörze-szerű" 
egymásra halmozása. (Kreatív Európa Iroda, 2011) 

Miskolc kulturális fővárosként történő európai bemutatkozása esetén, az Avas-hegyen nem-
rég meglelt hetvenezer éves emberi kultúra bemutatását állította volna középpontba a város. A 
pályázat valószínűleg egyik legsikeresebb eleme az 1973-as nevezetes első magyar rockfesz-
tivál emlékére hajazó Rocklegendák Csarnokának létrehozása és Miskolc ezen túl Kultiplexet 
és Science Múzeumot is épített volna. Az első forduló bíráló zsűrije szerint a borsodi megye-
székhely a "mindent átfogó és ennyiben a pályázati kiírás lényegét talán leginkább eltaláló 
elképzelést" vetette papírra, s a pályázat további érdemeként emelték ki azt a felismerést, mi-
szerint Miskolc arculatának átalakításához az ott élők saját városukhoz való viszonyát kell 
megváltoztatni. 

A beadott pályázatok közül koncepcionalitásban a legerősebbnek Pécs város pályázatát ítél-
ték. A mottó szellemiségének megfelelően a város nagy hangsúlyt fektetett az épített örökség 
rehabilitációjára és kulturális-turisztikai újrahasznosítására, a legnagyobb projekt azonban 
mindenképpen a Zsolnay-épületegyüttes átalakítása volt oly módon, hogy alkalmassá váljon 
kiállítóhelyek, múzeum és szálloda üzemeltetésére egyaránt. A pályázatban ezen túl - grandi-
ózus új építészeti alkotások emelése helyett - a meglévő nagyszámú kulturális helyszín felújí-
tása és a külváros fejlesztése szerepelt. 

Görlitz város Németország legkeletibb részén, Szászország szövetségi államban (Bundes-
land), a Neisse folyó nyugati partján, (az 1945-ig hozzá tartozott) Zgorzelec lengyel várossal 
átellenben Drezda közelében fekszik. Görlitz a középkorban élte virágkorát, takácsai messze 
földön híresek voltak. A lenipar megjelenése nagy lendületet adott a város gazdasági fejlődés-
ének. Görlitz fontos lignitbányavidék vasúti csomópontja, Felső-Lausitz kereskedelmi köz-
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pontja. A városban vagongyártó üzem, gépgyárak, textilgyárak, valamint elektrotechnikai és 
fafeldolgozó üzemek működnek. 

2010-ben a "régi tagállamok" közül tehát Németország lesz az "újonnan csatlakozott" Magyar 
Köztársaság partnere, s a két ország városai osztoznak majd a kulturális fővárosi címen. Ere-
detileg tíz német város pályázott az elismerésre, a Bundesrat (a német felsőház) azonban 
nemzetközi zsűrire bízta a választást a két "finish"-ben maradt város, Essen és Görlitz között. 
A "földrajzi méltányosság" jegyében előbbi a nyugati részben fekvő Ruhr-vidéki központ, 
utóbbi pedig a keleti rész Neisse-parti városa.  

Görlitz esetében említésre méltó, hogy a német város a folyó túlpartján fekvő lengyel Zgorze-
leccel együtt szeretett volna Európa Kulturális Fővárosa lenni, szimbolikusan is megjelenítve 
ezáltal Európa új egységét. 

A városok történelmi hátterét és kulturális gyökereit áttekintve igen érdekes, hogy Pécs életé-
ben még az EKF program sem hozott akkora fejlődést a humán dimenzió tekintetében, mint 
az alapvetően ipari városból átalakuló, idegenforgalmi és kulturális szerepét erősítő városok 
esetén, mint például Görlitz összehasonlításával. 
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6 A KUTATÁSRA VONATKOZÓ KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÖS--
SZEGZÉS 

 

A korábbi fejezetekben a kutatási adatbázisom alapján sok szempontú elemzéseket, ábrázolá-
sokat és összehasonlításokat végeztem:  

x dimenziók szerint,   
x városok szerint, 
x tényezők szerint.  

Az 5. fejezetben tartózkodtam a részbeni elemzési eredmények alapján történő következteté-
sek levonásától, tettem azért, mert csak akkor kívántam az értékelésbe és következtetésekbe 
belefogni, amikor már a teljes elemzési képet egyben képes a dolgozat mutatni. Ezt a fejezet-
részt teljes egészében a következtetések és a kapott eredmények értékelésére kívánom fordíta-
ni, így a dolgozat egyik legértékesebb és egyben minden bizonnyal a legtöbb érdekes és tanul-
ságos elemet tartalmazó része is. A következőkben a dolgozat elején meghatározott hipotézi-
sek ellenőrzését fogom elvégezni, majd kidolgozom a kapott eredmények hasznosíthatóságát, 
a dolgozat módszertani és egyéb kritikai megjegyzései után pedig a dolgozat által boncolt 
téma, kutatás és módszer egyvelegének lehetséges továbblépési irányait mutatom be.  

6.1 Hipotézisek vizsgálata 
Ebben a részben a dolgozatom elején meghatározott kutatási célokhoz kapcsolódó hipotézisek 
ellenőrzését fogom elvégezni. Mindegyik hipotézis ellenőrzésekor a dolgozatom előző fejeze-
teiben elvégzett kutatási eredményeket használom fel.  

25. táblázat: Hipotézisek ellenőrzése  

Hipotézis Hipotézis ellenőrzése Eredmény 

1. Egy város sikerességét lehetséges 
mérni a Város Sikerességi Index se-
gítségével. 

A Város Sikerességi Index dimenziói 
(humán, gazdasági) mentén képes 
volt a vizsgált városok adatait kezelni 
és mérni.  
A hipotézis ellenőrzéséhez a „19. 
táblázat: Város Sikerességi Index 
naturáliák arányalapú változása” 
használtam.  

✓ 

2. Egy város fejlődésére és sikeressé-
gére pozitív hatást gyakorol egy 
nagyhatású nemzetközi esemény. 

A vizsgált városok esetében vegyes 
képet láttunk: Pécs, Vilnius és Athén 
esetében számos negatív hatást is 
gyakorolt az esemény, míg Nagysze-
ben, Linz és Torino esetében kiemel-
kedően pozitív hatást gyakorolt. A 
hipotézisek vizsgálatára a „47. ábra: 
Város Sikerességi Index - humán és 
gazdasági dimenzió” használtam. 

✖︎ 

3. Egy ilyen esemény hatása a városra 
nagy mértékben függ a várospoliti-

A vizsgált városok és a vizsgálatba 
bevont kontrollvárosok eredményei- ✓ 
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Hipotézis Hipotézis ellenőrzése Eredmény 
kától.  nek összehasonlításából látható, hogy 

a vizsgált esemény hatása nagyban 
függ a várospolitikától, hiszen a meg-
felelő városkormányzással legalább 
olyan jó eredményeket értek el a 
kontrollvárosok, mint nagyhatású 
nemzetközi eseményt rendező, de 
kevésbé céltudatos várospolitikával 
rendelkező „ellenfelük”. A hipotézis 
vizsgálatára szintén a „47. ábra: Vá-
ros Sikerességi Index - humán és gaz-
dasági dimenzió” használtam.  

4. A Város Sikerességi Index segítsé-
gével lehetséges a városok sikeres-
ségi sorrendjét felállítani. 

A Város Sikerességi Index jelenleg 
csupán prototípus állapotban van, 
amellyel lehetséges következtetések 
levonására alkalmas vizsgálatokat 
végezni, azonban egyértelmű város 
sikerességi sorrend felállításárra je-
lenleg még nem alkalmas, továbbfej-
lesztéssel lehetséges.  
A hipotézis vizsgálatához a „19. táb-
lázat: Város Sikerességi Index natu-
ráliák arányalapú változása” hasz-
náltam. 

✖︎ 

Forrás: saját szerkesztés 

A hipotézisek vizsgálatának eredményei alapján megállapítható, hogy a városok és a vizsgált 
események igen bonyolult viszonyban vannak egymással nemcsak az esemény ideje alatt, 
hanem lényegében már az ötlet felmerülésétől: a szakmai és politikai érdekek összeütközése 
vagy szinergiája azonnal megjelenik. Az érdekcsoportok az esemény konkretizálódásával 
pedig további „fejlődésen” mennek keresztül: számosságuk növekszik, erősségük és érdekér-
vényesítő képességük folyamatosan változik.  

6.2 Következtetések  
A hipotézisek vizsgálatával a dolgozat alapvető kutatási céljaira adtam meg a választ, azonban 
a kutatási eredmények teret engednek további következtetések levonására is. A kvantitatív 
elemzései alapok megadják a lehetőséget számomra ennek a dolgozatnak a keretében, hogy a 
következtetések reáliákon és trendeken és mérési eredményeken alapuljanak. Ebben a részben 
külön fogom bemutatni a városok szerinti és a kialakított dimenziók szerinti következtetése-
ket.  

A dolgozatban felépítettem a tényezőkészlet alapján a humán és gazdasági dimenziót. Az 
egyes dimenziók részletes magyarázatától és tényezőinek kifejtésétől ebben a részben már 
eltekintek, a dolgozat elemzési és módszertani részében megtalálhatóak a szükséges informá-
ciók. Ebben a részben az egyes dimenziók változása és módosulása alapján kívánok következ-
tetéseket levonni az egyes városokra vonatkozóan. Az alábbi táblázat mutatja az egyes dimen-
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ziók összességében vett változását az egyes városok esetében a vizsgált időszakban. A zöld 
nyíl mutatja a javulást, a piros nyíl mutatja a romlást, míg a kék vonal a stagnálást.  

26. táblázat: Városok és dimenziók kapcsolata  

 

Város/Dimenzió Humán Gazdasági 
Pécs ↓︎ ↑ 
Vilnius ↓︎ ↓︎ 
Nagyszeben ↑ ↑ 
Athén  ↑ 
Torino ↑ ↑ 
Linz ↑ ↑ 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenti folyamatok és a korábbi elemzések alapján a vizsgált időszakra vonatkozóan lényegé-
ben a kölcsönhatásokat is képesek vagyunk meghatározni:  

Pécs esetében látható, hogy a politikai tényezőket tartalmazó humán dimenzió mélyre-
pülése nincs semmilyen összefüggésben a gazdasági hatásokkal. Amennyiben köze-
lebbről megvizsgáljuk, akkor látható, hogy a humán tényezők már negatív irányt vet-
tek a gazdasági lassulás előtt. Ez egybe esik a pécsi EKF körül már az előkészületek 
során kialakult vezetési és politikai (szakpolitikai és várospolitikai) nehézségekkel: 
személycserék, fókuszváltás, érdekütközések. Kimondható, hogy a pécsi EKF más 
eseményekhez mért sikertelenségének nem közvetlen oka a kialakuló negatív gazda-
sági erőtér.  

Vilnius esetében sokkal inkább egyértelmű a helyzet Pécshez képest, hiszen minden 
dimenzió mentén romlott a vizsgált időszakban a helyzete. Pécs városával együtt a se-
reghajtók táborába tartozik, azonban ellentétben Péccsel Vilnius esetében egységes 
negatív irányokról beszélhetünk, azonban látnunk kell, hogy közel sem olyan mérték-
ben, mintha Pécs humán tényezőit vizsgáljuk. Elmondható, hogy Vilnius esetében nem 
nagy arányú, de organikus és összetett negatív hatások jelentkeztek, ez okozta, hogy 
az EKF eseménye rosszabb eredményt ért el. Azonban a nem igazán erős negatív erős-
ség miatt az eredmények megfelelő vezetés és stratégiailag alkalmas döntéshozatal 
mellet megfordíthatóak, ahogy ezt láttuk is Vilnius vizsgálati időszakának végére.  

Nagyszeben és Linz igazi ellentéte mindkét előzőekben említett városnak, hiszen:  

a. minden dimenzió szerint javulást értek el, 

b. a javulás mértéke számos esetben a vizsgált városok között a legnagyobb volt.  
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Pécs és Vilnius esetében elmondottak pont fordítva igazak Nagyszebenre és Linzre: a 
humán és a gazdasági hatások egy irányba mutattak.  

Athén és Torino lényegében referenciavárosként kerültek bele a vizsgálatba az olimpi-
ai rendezés miatt. Mindkét város esetében a kiegyensúlyozottság volt a jellemző az 
eseményt érintő időszakban. Torino egyértelműen javuló adatokat mutatott, de a sokat 
vitatott görög olimpiai negatív hatása a városra is csak mérsékelten jelentkezett. Fon-
tos meglátnunk, hogy a politikai tényezőket is tartalmazó humán dimenzió esetében 
Athén tekintetében a stagnálás volt a jellemző, tehát ebben észre kell vennünk Péccsel 
a hasonlóságot.  

6.3 Kapott eredmények hasznosíthatósága 
Az előző részben a dolgozat elején meghatározott hipotézisek ellenőrzésére került sor, azon-
ban a dolgozat alapján levont következtetések és a dolgozat keretében kidolgozott módszertan 
alapján képesek vagyunk stratégiai szempontból is megállapításokat tenni. Ebben a részben a 
dolgozatban kapott eredmények hosszú távú, holisztikus hasznosíthatóságát kívánom bemu-
tatni. A következőkben sorba szedem azokat a hasznosíthatósági lehetőségeket, amelyek a 
dolgozat alapján adódnak döntéshozók, politikusok, kommunikációs szakemberek, kutatók 
számára:  

1. A Város Sikerességi Index segítségével városvezetők és más szakemberek és képesek 
egy adott nagyhatású nemzetközi esemény és város kapcsolatának egzakt vizsgálatára 
és értékelésére: a portfólió-értékelő módszer alkalmazása miatt az esemény és a város 
sok szempontú értékelése lehetséges.  

2. Az Index egy első lépésnek tekinthető a városok és a városok működésének értékelé-
sére kialakítandó sok szempontú és egyben interdiszciplináris módszertan felépítése 
felé. Az Index kiindulási pontként szolgálhat más kutatók és szakemberek számára ku-
tatási alapként. Ezen kutatási fejlesztések során az Indexbe újabb városok vonhatóak 
be, a tényezőkészlet bővíthető, a vizsgált idősáv bővíthető és a módszertan kiegészít-
hető.  

3. A dolgozatban használt tényezőkészletből kialakított egyes dimenziók által definiált 
szempontok alkalmasak a jövőben a kiválasztott események értékelésére használt adat-
felmérési és adatbiztosítási követelmények egységes kialakítására. Az egységes adat-
felmérés és adatbiztosítás képessé teheti a szakembereket, hogy az egyes nagyhatású 
nemzetközi eseményeket, EKF-eket egységesen értékelni és a városra gyakorolt hatá-
sokat vizsgálni képesek legyenek.  

4. A dolgozatomban feldolgozott szekunder adattömb és azok módszertan szerinti szeg-
mentálása lehetőséget adhat a tudományos szakembereknek, hogy az elemzésekből és 
az eredményekből részletesebb politikatudományi következtetéseket vonjanak le. A 
dolgozat kereteit meghaladná, ha a teljes körű következtetések levonására törekedtem 
volna, azonban világosan látható, hogy az elemzési eredmények és az Index is alkal-
mas további következtetések levonására.  
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5. Az Index alkalmas akár előzetes felmérésre a várható hatásokat tekintve (stratégiai 
tervezés): a kandidáló városnak csak ki kell választania a hozzá leginkább hasonló vá-
rost (a kandidáló város tényezők szerinti értékei alapján a vizsgálati időszak kezdetén), 
majd megvizsgálni, hogy a város az ismert várospolitikai tevékenysége során milyen 
eredményeket ért el az eseményt követő időszakra vonatkoztatva.  

6. Ugyanakkor a Város Sikerességi Index, mint a városfejlődés és a városi stratégia vizs-
gálatának egy lehetséges módszere jelen állapotában sokkal inkább értékelő és elemző 
módszertan. Fontos a hangsúly a jelen állapot kiemelésén. Éppen az elvégzett kutató-
munka során irányult a figyelmem jelentősen arra, hogy ez a módszertan előrelépést 
jelenthetne éppen az EKF programok monitoringja kapcsán. A monitoring rendszer 
struktúrájának kialakításában alapja lehet egy egységes rendszernek, ami minden pá-
lyázó város számára már az indulás időpontjában irányadó keretet mutatna. 

Természetesen a fenti továbblépési lehetőségeken kívül a szakmai és tudományos intuíció 
miatt számos más lehetőség is rendelkezésre áll. A fenti továbblépési lehetőségeket a dolgozat 
keretében megvalósított elemzések és módszerek alapján definiáltam.  

 

6.4 Továbblépési lehetőségek  

A Város Sikerességi Index kritikái számos továbblépési lehetőséget is kínálnak egyben, a ku-
tatás területén és a módszertant tekintve is. Nem gondolom, hogy minden lehetséges elemzési 
és vizsgálati területet megvizsgáltam. A tanulmány igazi eredményének azt tartom, hogy 
számtalan továbblépési lehetőséget kínál, amelyek közül az alábbi lehetséges vizsgálati terüle-
teket vélem relevánsnak: 

x A Város Sikerességi Index segítségével további városok elemzése és vizsgálata: ezzel 
a módszertan eredményei finomíthatóak és az esetleges módszertani hibák is felderít-
hetőek.  

x További tényezők bevonása a Város Sikerességi Index dimenzióiba: ezzel a módszer 
szélesebb kontextusban képes elemzései eredményeket produkálni.  

x Az egyes városok esetében további primer kutatási adatok (kvantitatív és kvalitatív) 
felhasználása.  

x Az egyes vizsgált tényezők súlyozásának módosítása és ennek tesztelése: ezzel a mo-
dell érzékenyebbé válhat az egyes tényezők súlya szerint. Ez a fejlesztés igen sok tesz-
tet igényel, így alapjaiban függ össze a fenti fejlesztési elképzelésekkel.  

x A nagyhatású nemzetközi eseményt rendező városok egységes adatfelmérési és adat-
szolgáltatási sémájának meghatározása a Város Sikerességi Index fejlettségi szintjének 
megfelelően. Ezzel kiküszöbölhető a kritikaként megfogalmazott adathiány és az ada-
tok formai hiányosságai a rendező városok számára. A Város Sikerességi Index – mint 
azt a bevezetésben is már megfogalmaztam – segítségével képesek vagyunk tanácsot 
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és útmutatást adni a jövőbeli pályázó városok számára, azonban ehhez hasznos jövő-
beli követelmény lenne a rendező városok számára a sztenderdizált adatszolgáltatás.  

Véleményem szerint a tanulmány módszertana – tehát a Város Sikerességi Index– nem csoda-
fegyver, hiba lenne annak tekinteni, inkább egy olyan kísérleti modell, amelyet a szükséges 
helyen és adekvátan alkalmazva hatékony értékelési és irányítási eszköz lehet. 

6.5 Zárszó 

A városok az emberi tevékenységek és együttműködések térbeli koncentrációi. Az európai 
gazdaság motorjai, munkahelyeket és szolgáltatásokat biztosítanak, a kreativitás és az inno-
váció katalizátoraként működnek az egész Európai Unióban. Az EU népességének mintegy 70 
%-a él városias területen és ezek a területek állítják elő az EU GDP-jének több mint 
kétharmadát. A városokra azonban az is jellemző, hogy itt jelentkeznek legerősebben a tartós 
problémák. A városias területekre vonatkozó politikai döntések ezért az EU egészére nézve 
nagy jelentőségűek.  

Mindinkább világos, hogy a városok előtt álló különféle – környezeti, gazdasági, társadalmi 
és kulturális – kihívások szorosan összefonódnak, ezért a városfejlesztés terén csakis integrált 
megközelítéssel lehet számottevő sikert elérni. Így a városok megújítását célzó in-
tézkedéseknek olyanoknak kell lenniük, amelyek elősegítik a fenntartható gazdasági fejlődést. 
Elengedhetetlen ezenkívül, hogy szoros partnerség alakuljon ki a helyi lakosok, a civil 
társadalom, a helyi gazdasági élet és a különböző kormányzati szintek között. A kapacitások 
és a helyi ismeretek kombinációja nélkülözhetetlen ahhoz, hogy felismerjék a közös megol-
dásokat és széles körben elfogadott, fenntartható eredményeket érjenek el.  

A disszertáció megírása során egészen világossá vált, hogy egy város sikerességét minden 
városlakó elvárja ám annak megítélésében, hogy sikeres-e az adott város, vagy miben mérhető 
a sikeressége, szinte nem létezik egységes szemlélet. Mindez mégjobban arra motivált, hogy 
igyekezzem olyanná tenni a modellt, mely megérthető módon kínál lehetőséget mindazoknak 
akik a város sikerességét szeretnénk egy korábbi időszakhoz, vagy más városokhoz mérni.   

Ez a megközelítés napjainkban különösen fontos, ha figyelembe vesszük az európai városokat 
jelenleg érintő kihívások súlyosságát. Az Európa 2020 stratégiában felvázolt intelligens és 
fenntartható gazdaság és társadalom kialakítása szempontjából döntő jelenségű, hogy hatásos 
válaszokat találjunk ezekre a kihívásokra.  

Az ilyen típusú városfejlesztés kulcskérdése a startégiai gondolkodás az irányitás minden 
szintjén. A stratégiai gondolkodásnak pedig lényegi eleme a kritikus tervezésre építő pontos 
végrehajtás, valamint a végrehajtást követő ellenőrzés és elemzés. Így a monitoring lehetősé-
get kínál arra, hogy a tapasztalatok és elemzések felszínre kerüljenek és aztán beépüljenek az 
újabb aktivitásokba. 

Mindezekkel összhangban az általam kialakított Város Sikerességi Index, egy lehetséges mo-
dellje lehet a stratégiai gondolkodásnak és végrehajtásnak. 
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A napjainkat jellemző technológiai, gazdasági és politikai változások nagy hatást gyakorolnak 
az egyes társadalmakra. A változásokat leíró folyamatok vizsgálatai lehetőséget teremtenek 
arra, hogy egy-egy szubkultúra, egy-egy társadalmi réteg, egy-egy város ne csak elszenvedje 
az állandó változásokat és annak nehézségeit, hanem éljen annak lehetőségeivel. Kirajzolódik 
a versenyképesség kérdése, a várossikeresség vizsgálatának igényével. A tudatos tervezés, 
majd végrehajtás alappillérei azoknak a városoknak, amelyek fejlődni szeretnének a vonzerő 
mára kialakult globalizált piacán. 
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MELLÉKLETEK 

I. Melléklet: Város Sikerességi Index tényezőkészlete 

Szempont Városfejlettség 
Nagyhatású  
Nemezetközi 
Események 

EKF prog-
ram Várospolitika 

Foglalkoztatottak aránya a lakónépességből ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
1000 lakosra jutó személygépkocsik száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Adófizető k aránya az állandó népességen ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
1 lakosra jutó adóalap (SZIA) ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
1000 lakosra jutó távbeszélő fővonalak száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
1000 lakosra jutó működő jogi személyiségű vállalkozások szá-
ma 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Munkanélküliek aránya a lakónépességből ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Inaktív keresők aránya a lakónépességből ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
1 lakosra jutó iparűzési adó ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Tízezer lakosra jutó ügyvédek száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Vezető, értelmiségi foglalkozásúak aránya az összes foglalkozta-
tottból 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Egyetemi, főiskolai végzettség ű foglalkoztatottak aránya az ös--
szes foglalkoztatottból 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Egyéb szellemi foglalkozásúak aránya az összes foglalkoztatott-
ból 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Szolgáltatási jellegű ágazatokban foglalkoztatottak aránya az 
összes foglalkoztatottból 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Részvételi arány az EU népszavazáson ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
1 lakosra jutó szja nonprofit l % felajánlás összege ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Helyi nyilvánossági fórumok összetettsége 
(TV+Rádió+Kiadók+Lapok) 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Vezető oktatók aránya az összes oktatón belül ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Fő iskolai-egyetemi karok száma (Kar+székhelyen kívüli képzés) ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Összes középiskola ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók száma 1000 lakosra 
vetítve 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

10 000 lakosra jutó MTA köztestületi tagok száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
25-1 éves, egyetemi, fő iskolai stb. oklevéllel, összesen ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Tízezer lakosra jutó felnőttoktatási központok száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Innovatív kezdeményezések száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Bejegyzett domain szerverek ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
K+F cégek száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Az innovációs és K+F intézményhálózat összetettségi mutatója ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Politikai stabilitás ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Bűnözés ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Jogérvényesítés lehetősége ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Valutaváltás szabályozása ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Banki szolgáltatás elterjedtsége és minősége ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Media elérhetősége ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Cenzúra ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Személyi szabadság korlátozása ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Egészségügyi szolgáltatások ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Fertőző betegségek ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Szennyvízkezelés ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Hulladékkezelés ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Légszennyezettség ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Iskolák színvonala ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Külföldi képzések elérhetősége ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Elektromos ellátottság ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Ivóvíz ellátottság ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Tömegközlekedés ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Közlekedési dugók száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Éttermek ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Színházak ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Sportlétesítmények ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Gépkocsik száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Személyes fogyasztási cikkek elérhetősége ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Kiadó ingatlanok ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Háztartási gép ellátottság ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Bútorzat ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
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Szempont Városfejlettség 
Nagyhatású  
Nemezetközi 
Események 

EKF prog-
ram Várospolitika 

Karbantartási szolgáltatások ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Klíma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Természeti katasztrófák száma ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
A város üzleti orientációja ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Vállalati székhelyre és működésre való alkalmasság ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Bizalom a várossal szemben ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Város marketingértéke ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Európai üzleti e1panzió célpontja ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Világszintű üzleti e1panzió esetére vállalati főhadiszállás ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
A város hatása az üzleti eredményekre (negatív vagy pozitív) ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
a zöldfelületek, ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
a terjeszkedés (sprawl), ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
a természeti értékek, ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
a kulturális értékek, ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
a konnektivitás (connectivity), ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
az izoláció, ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
légszennyezés. ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Társadalmi kreativitás jellemzői ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Kreatív munkaerő ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Kreatív ipar ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Képzés, oktatás ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
„Jövőegyetem” potenciál ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Kulturális, épített és természeti örökség ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
(UNESCO) menedzsmentje ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
ICT-potenciál ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Fizikai infrastruktúra, elérhetőség ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Intézmények ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Konne1us, összekapcsoltság ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Konnektivitás, külső kapcsolatok ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
sűrűsége (külső hálózatosodás) ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Értékrend, szokások ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Civil társadalmi potenciál ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Közbizalom ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Környezetvédelem ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Demográfia ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Közösségfejlesztés ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Gazdaságpolitika ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Bürokrácia és adminisztráció ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
A térség vonzereje és kisugárzása ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Politikai és közállapot (political & public framework) ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Egyediség, diverzitás, vitalitás és e1presszivitás (distinctiveness, 
diversity, vitality and e1pression) 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Nyitottság, bizalom, tolerancia és hozzáférhetőség (openness, 
trust, tolerance & accessibility) 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Vállalkozói szemlélet, feltérképezés és innováció (entreprene-
urship, e1ploration & innovation) 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Stratégiai vezetés, agilitás és vízió (strategic leadership, agility & 
vision) 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Tehetség és tanulás helyzete (talent & the learning landscape), ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Kommunikáció, összekapcsoltság és hálózatosodás (communica-
tion, connectivity & networking) 

✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 

Hely és helyformálás (the place & placemaking) ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Élhetőség és jólét (liveability & well-being) ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Szakszerűség és hatékonyság (professionalism & effectiveness) ✓ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 
Olimpiai Chartában foglalt célok teljesülése/ Program relevanciá-
ja 

✖︎ ✓ ✓ ✖︎ 

Vendégéjszakák száma ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Városba érkezők számának alakulása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Szállodai szobák számának alakulása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Lakosságszám alakulása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Lakosság átlagéletkor alakulása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Külföldi befektetések fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Városi e1port fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Vállalkozások száma ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Egy főre jutó adóbevétel ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Város imázs és a város marketing értékének fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Építőipar fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 
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Szempont Városfejlettség 
Nagyhatású  
Nemezetközi 
Események 

EKF prog-
ram Várospolitika 

Tömegközlekedési ellátottság fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Zaj ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Káros anyag kibocsátás ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Telekommunikáció fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Szabadidős lehetőségek fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 
A városvezetés, szervezőbizottság és a nemzetközi olimpiai szer-
vezet kapcsolata 

✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Civil szervezetek számának fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Pénzügyi bevételek alakulása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Pénzügyi kiadások alakulása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Közúthálózat fejlődése ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Foglalkoztatás mértékének változása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Kiszorító hatás: ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Pozitív makrogazdasági változások fenntartása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 
Esemény keretében kialakított materiális vagy immateriális szer-
kezetek hasznosítása a jövőben 

✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

A hasznosításhoz kapcsolódó erőforrások ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 
Az olimpiai eseményhez kapcsolódó előnyök minél hatékonyabb 
és tartós kihasználása a város által 

✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Jogi háttér stabilitása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Politikai háttér stabilitása ✖︎ ✓ ✖︎ ✖︎ 

Kulturális tevékenységek ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Kommunikáció ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Promóció ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Finanszírozás ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Illeszkedés a politikai adottságokhoz ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Illeszkedés a lokális kulturális adottságokhoz ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Közösségi kultúra fejlesztése ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Fenntarthatóság ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Együttműködés ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Események szervezése ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Struktúra ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Felelősség ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Személyzet ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Finanszírozás ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Közfinanszírozás ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Szponzoráció ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Egyéb források  ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Kulturális hatások ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Kulturális tartalom ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Közösségi dimenzió ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Kulturális élet fejlődése ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Üzleti hatások ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Turisztikai hatások ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Marketing tevékenység ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Promóció  ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Media ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Kommunikáció  ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Finanszírozás  ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Szociális hatások ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Monitoring és riport rendszer ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Infrastrukturális beruházások fenntartása ✖︎ ✖︎ ✓ ✖︎ 

Helyi foglalkoztatás ✖︎ ✖︎ ✖︎ ✓ 

Helyi szolgáltatások ✖︎ ✖︎ ✖︎ ✓ 

Zöld rekreációs területek közelsége ✖︎ ✖︎ ✖︎ ✓ 

Városi mezőgazdaság elemei ✖︎ ✖︎ ✖︎ ✓ 

Földhasználati funkciók helyi közösség által való meghatározása ✖︎ ✖︎ ✖︎ ✓ 

Közepes népsűrűség elérése ✖︎ ✖︎ ✖︎ ✓ 

Megfelelő közterek kialakítását a közösségi élethez ✖︎ ✖︎ ✖︎ ✓ 

Átfogó, emberi léptékű életkörülmények ✖︎ ✖︎ ✖︎ ✓ 
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II. M
elléklet: V

áros Sikerességi Index naturáliák városok, évszám
ok és értékek 

Tényező 
Forrás 

Területi 
szint 

M
iskolc 

G
örlitz 

Pécs 
V

ilnius 
2008 

2009 
2010 

2011 
2012 

2008 
2009 

2010 
2011 

2012 
2008 

2009 
2010 

2011 
2012 

2007 
2008 

2009 
2010 

2011 

M
edia piac m

érete (kiadók, 
nyom

dák szám
a) 

SBS data by N
U

TS 2 regions (N
U

TS 2006) and N
AC

E Rev. 1.1 (1995-
2007)[sbs_r_nuts03] 
SBS data by N

U
TS 2 regions and N

AC
E Rev. 2 (from

 2008 onwards) 
[sbs_r_nuts06_r2]Last update: 05-01-2016 
C

18-Printing and reprodiction of recorded m
edia 

nuts-2 
243 

232 
220 

208 
195 

37 
39 

167 
160 

157 
194 

182 
179 

174 
168 

411 
388 

378 
416 

464 

N
ők aránya (nők szám

a 100 
férfire vetítve) 

Population structure - cities and greater cities (wom
en per 100 m

en) 
városi adat 

116,5%
 

116,7%
 

116,9%
 

114,6%
 

116,0%
 

109,6%
 

109,3%
 

108,7%
 

108,2%
 

110,0%
 

117,8%
 

118,1%
 

118,4%
 

118,1%
 

118,6%
 

120,2%
 

120,7%
 

120,8%
 

122,8%
 

123,2%
 

Term
ékenység (Élve szüle-

tések szám
a) 

Fertility and m
ortality - cities and greater cities (urb_cferm

or)   
városi adat 

1633 
1534 

1447 
1391 

1421 
437 

522 
501 

489 
486 

1 448 
1 363 

1 352 
1 268 

1 218 
5 972 

6 786 
7 403 

7 613 
7 127 

Bűnözés m
értéke (Szándé-

kos em
berölések szám

a) 
C

rim
es recorded by the police - N

U
TS 3 regions  [crim

_gen_reg] - 
Intentional hom

icide 
nuts-3 

1 
1 

1 
1 

1 
18 

11 
8 

10 
12 

4 
6 

5 
7 

8 
41 

59 
32 

27 
23 

O
rvosok szám

a százezer 
lakosra 

Physicians or doctors by N
U

TS 2 regions - Per 100,000 inhabitants 
nuts-2 

25 
27 

26 
24 

29 
327 

334 
346 

356 
365 

25 
29 

23 
29 

29 
7 

7 
7 

7 
7 

O
ktatás - Egyetem

i hallga-
tók szám

a 
Education - cities and greater cities 
 - Students in higher education (ISC

ED
 level 5-6), total 

városi adat 
13 668 

13 394 
13 096 

12 851 
12 002 

1 194 
1 216 

1 263 
1 269 

1 484 
27 999 

22 749 
25 654 

24 517 
22 082 

95 649 
99 738 

96 576 
91 673 

86 254 

K
utatók szám

a 

SBS data by N
U

TS 2 regions (N
U

TS 2006) and N
AC

E Rev. 1.1 (1995-
2007) 
SBS data by N

U
TS 2 regions and N

AC
E Rev. 2 (from

 2008 onwards) 
Scientific research and developm

ent; N
um

ber of units 

nuts-3 
174 

186 
195 

194 
186 

108 
123 

120 
61 

81 
251 

268 
283 

293 
290 

128 
136 

130 
122 

116 

K
ultúra (M

úzeum
látogatá-

sok szám
a évente) 

C
ulture and tourism

 - cities and greater cities [urb_ctour] - Num
ber 

of m
useum

 visitors (per year) 
városi adat 

106 660 
98 680 102 710 104 870 

105 230 
76 435 

68 427 
68 575 

118 282 
69 582 

561 075 
407 016 

407 016 
252 957 

252 957 
500 000 

562 000 
624 000 

686 000 
772 098 

Turizm
us (Ö

sszesen eltöltött 
éjszakák szám

a idegenfor-
galm

i szálláshelyeken) 

C
ulture and tourism

 - cities and greater cities [urb_ctour] - Total 
nights spent in tourist accom

m
odation establishm

ents 
városi adat 

256 737 197 324 202 487 213 373 
236 170 

167 995 
185 017 

161 510 
200 421 

227 842 
243 729 

186 634 
237 119 

194 269 
202 452 

1 083 460 
1 105 750 

957 338 
1 049 206 

1 277 093 

Telekom
m

unikáció fejlődése 
(szélessávú internet hozzá-
férésű háztartások aránya, 
%

) 

[tgs00048] - H
ouseholds that have broadband access by N

U
TS 2 

regions 
nuts-2 

35,0%
 

42,0%
 

48,0%
 

54,0%
 

58,0%
 

42,0%
 

47,0%
 

66,0%
 

69,0%
 

75,0%
 

33,0%
 

42,0%
 

44,0%
 

56,0%
 

61,0%
 

44,3%
 

47,3%
 

50,0%
 

54,0%
 

56,0%
 

A
utópálya ellátottság 

(km
/1000km

2) 
Road, rail and navigable inland waterw

ays networks by N
U

TS 2 
regions - M

otorways/ K
ilom

etres per thousand square kilom
etre 

nuts-2 
13 

13 
13 

13 
13 

27 
27 

27 
27 

27 
9 

9 
21 

21 
21 

5 
5 

5 
5 

5 

Szennyvízhálózat elterjedt-
sége (csatlakozók aránya %

) Population connected to wastewater collection and treatm
ent system

s 
by N

U
TS 2 regions - U

rban wastewater collecting system
 (%

) 
nuts-2 

59,5%
 

60,5%
 

61,3%
 

62,8%
 

65,3%
 

90,7%
 

91,1%
 

92,2%
 

92,8%
 

93,2%
 

65,7%
 

66,6%
 

65,8%
 

66,3%
 

66,4%
 

70,2%
 

70,9%
 

71,6%
 

72,3%
 

73,0%
 

Szálláshelyek (vendégágyak) 
szám

a 

N
um

ber of establishm
ents, bedroom

s and bed-places by N
U

TS 3 
regions 
(N

um
ber of bed-places) 

nuts-3 
19 465 

17 891 
17 951 

18 897 
19 798 

11 177 
12 433 

13 206 
10 704 

13 510 
12 658 

11 188 
9 583 

9 705 
9 812 

9 933 
10 084 

10 778 
10 741 

11 557 

Töm
egközlekedés (havi 

bérlet ára) 

Transport - cities and greater cities 
C

ost of a com
ined m

onthly ticket (all m
odes of public transport fot 5-

10 km
 in the central zone - EU

R) 
városi adat 

20 € 
19 € 

22 € 
23 € 

24 € 
36 € 

36 € 
36 € 

36 € 
36 € 

23 € 
22 € 

22 € 
22 € 

23 € 
17 € 

17 € 
29 € 

32 € 
32 € 

H
áztartások rendelkezésre 

álló jövedelm
e 

(PPS/inhabits) 
D

isposable incom
e of private households by N

U
TS 2 regions 

nuts-2 
6 900 € 

7 200 € 
7 400 € 

7 300 € 
7 500 € 15 800 € 15 100 € 16 200 € 16 900 € 17 400 € 

7 400 € 
7 400 € 

7 700 € 
7 800 € 

7 800 € 
8 500 € 

9 300 € 
8 600 € 

9 400 € 
9 900 € 

M
unkanélküliségi ráta (%

; 
15 évnél idősebbek) 

U
nem

ploym
ent rates by sex and age (%

) [m
et_lfu3rt]  

városi adat 
14,7%

 
16,1%

 
17,3%

 
17,4%

 
16,6%

 
14,8%

 
14,9%

 
11,1%

 
10,6%

 
9,8%

 
10,4%

 
11,6%

 
13,0%

 
14,5%

 
14,7%

 
4,4%

 
6,2%

 
14,2%

 
16,2%

 
14,3%

 

Ingatlannal foglalkozó 
vállalkozások szám

a 

SBS data by N
U

TS 2 regions (N
U

TS 2006) and N
AC

E Rev. 1.1 (1995-
2007) 
SBS data by N

U
TS 2 regions and N

AC
E Rev. 2 (from

 2008 onwards) 
Real estate activities;  Num

ber of units 

nuts-2 
1 486 

1 564 
1 619 

1 521 
1 522 

2 860 
2 875 

2 968 
1 881 

1 937 
1 969 

2 053 
2 130 

1 992 
1 958 

16 347 
16 736 

7 790 
6 814 

7 754 

Egy főre eső G
D

P 
(PPS/inhabitants) 

Regional gross dom
estic product (PPS per inhabitant) by N

U
TS 2 

regions 
nuts-2 

10 100 € 
9 500 € 

9 900 € 10 200 € 10 200 € 18 000 € 15 900 € 22 200 € 23 100 € 23 500 € 11 000 € 10 700 € 11 100 € 11 500 € 11 600 € 
15 600 € 

16 200 € 13 800 € 
15 300 € 

17 000 € 

Á
tlagos jövedelm

i szint 
nagy- és kiskereskedelem

-
ben 

SBS data by N
U

TS 2 regions (N
U

TS 2006) and N
AC

E Rev. 1.1 (1995-
2007) 
 SBS data by N

U
TS 2 regions and N

AC
E Rev. 2 (from

 2008 onwards) 
 W

holesale and retail trade; W
ages and seleries 

nuts-2 
237 € 

216 € 
180 € 

197 € 
192 € 

1 468 € 
1 734 € 

1 780 € 
1 970 € 

2 000 € 
220 € 

182 € 
172 € 

196 € 
185 € 

1 244 € 
1 492 € 

1 174 € 
1 041 € 

1 118 € 

R
egisztrált autók szám

a 
(1000 lakosra) 

Transport - cities and greater cities 
(num

ber of registered cars per 1000 population) 
városi adat 

265,6 
269,3 

265,3 
260,1 

263,4 
371,2 

373,7 
378,9 

383,1 
395,0 

308,1 
303,4 

285,3 
277,4 

292,1 
424,2 

437,5 
445,4 

452,3 
460,2 
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Tényező 
Forrás 

Területi 
szint 

N
agyszeben 

A
thén 

T
orino 

L
inz 

2005 
2006 

2007 
2008 

2009 
2002 

2003 
2004 

2005 
2006 

2004 
2005 

2006 
2007 

2008 
2007 

2008 
2009 

2010 
2011 

M
edia piac m

érete (kiadók, 
nyom

dák szám
a) 

SBS data by N
U

TS 2 regions (N
U

TS 2006) and N
AC

E Rev. 1.1 (1995-
2007)[sbs_r_nuts03] 
SBS data by N

U
TS 2 regions and N

AC
E Rev. 2 (from

 2008 onwards) 
[sbs_r_nuts06_r2]Last update: 05-01-2016 
C

18-Printing and reprodiction of recorded m
edia 

nuts-2 
581 

602 
613 

342 
312 

4 505 
4 713 

4 700 
4 969 

5 117 
2 176 

2 199 
2 166 

2 071 
1 558 

287 
153 

141 
140 

136 

N
ők aránya (nők szám

a 
100 férfire vetítve) 

Population structure - cities and greater cities (wom
en per 100 m

en) 
városi adat 

113,5%
 

113,8%
 

113,6%
 

113,8%
 

113,8%
 

109,4%
 

108,7%
 

109,2%
 

108,7%
 

108,2%
 

111,2%
 

109,6%
 

109,5%
 

109,4%
 

109,9%
 

110,8%
 

110,6%
 

110,3%
 

110,1%
 

109,8%
 

Term
ékenység (Élve szüle-

tések szám
a) 

Fertility and m
ortality - cities and greater cities (urb_cferm

or)   
városi adat 

1 455 
1 387 

1 396 
1 597 

1 689 
16 186 

16 799 
16 812 

17 486 
18 155 

7 830 
8 032 

8 075 
8 174 

8 538 
1 902 

1 876 
1 798 

1 811 
1 774 

Bűnözés m
értéke (Szándé-

kos em
berölések szám

a) 
C

rim
es recorded by the police - N

U
TS 3 regions  [crim

_gen_reg] - 
Intentional hom

icide 
nuts-3 

8 
8 

6 
7 

13 
45 

47 
41 

49 
43 

41 
35 

36 
37 

29 
8 

11 
4 

10 
8 

O
rvosok szám

a százezer 
lakosra 

Physicians or doctors by N
U

TS 2 regions - Per 100,000 inhabitants 
nuts-2 

4 
4 

4 
5 

6 
47 

47 
47 

47 
48 

379 
394 

319 
337 

353 
32 

34 
35 

35 
37 

O
ktatás - Egyetem

i hallga-
tók szám

a 
Education - cities and greater cities 
 - Students in higher education (ISC

ED
 level 5-6), total 

városi adat 
22 569 

26 816 
25 884 

26 705 
32 328 

23 048 
23 048 

23 048 
23 048 

23 048 
71 559 

73 608 
72 203 

74 596 
79 553 

18 011 
19 516 

23 206 
34 094 

36 960 

K
utatók szám

a 

SBS data by N
U

TS 2 regions (N
U

TS 2006) and N
AC

E Rev. 1.1 (1995-
2007) 
SBS data by N

U
TS 2 regions and N

AC
E Rev. 2 (from

 2008 onwards) 
Scientific research and developm

ent; N
um

ber of units 

nuts-3 
45 

56 
62 

74 
74 

2 347 
2 347 

2 169 
1 642 

1 280 
761 

733 
724 

612 
621 

50 
78 

84 
91 

89 

K
ultúra (M

úzeum
látogatá-

sok szám
a évente) 

C
ulture and tourism

 - cities and greater cities [urb_ctour] - Num
ber 

of m
useum

 visitors (per year) 
városi adat 

277 219 457 546 415 658 595 985 
776 312 

899 479 
830 772 

938 427 
830 772 

899 479 1 830 611 2 027 270 2 402 739 2 659 001 2 778 208 
76 847 

76 847 
103 000 

130 000 
157 000 

Turizm
us (Ö

sszesen eltöl-
tött éjszakák szám

a idegen-
forgalm

i szálláshelyeken) 

C
ulture and tourism

 - cities and greater cities [urb_ctour] - Total 
nights spent in tourist accom

m
odation establishm

ents 
városi adat 

216 540 252 785 298 418 227 976 
194 849 3 977 435 4 112 341 3 998 390 4 255 795 4 691 271 2 008 771 2 494 799 2 600 844 1 939 360 2 267 915 

675 835 
674 173 

738 555 
714 324 

722 345 

Telekom
m

unikáció fejlődé-
se (szélessávú internet 
hozzáférésű háztartások 
aránya, %

) 

[tgs00048] - H
ouseholds that have broadband access by N

U
TS 2 

regions 
nuts-2 

9,0%
 

10,0%
 

10,0%
 

13,0%
 

28,0%
 

50,0%
 

50,0%
 

50,0%
 

50,0%
 

50,0%
 

10,0%
 

10,0%
 

14,0%
 

21,0%
 

29,0%
 

40,0%
 

43,0%
 

54,0%
 

58,0%
 

62,0%
 

A
utópálya ellátottság 

(km
/1000km

2) 
Road, rail and navigable inland waterw

ays networks by N
U

TS 2 
regions - M

otorways/ K
ilom

etres per thousand square kilom
etre 

nuts-2 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

1 
1 

1 
32 

33 
33 

33 
33 

26 
26 

26 
26 

26 

Szennyvízhálózat elterjedt-
sége (csatlakozók aránya 
%

) 

Population connected to wastewater collection and treatm
ent system

s 
by N

U
TS 2 regions - U

rban wastewater collecting system
 (%

) 
nuts-2 

40,4%
 

40,4%
 

42,4%
 

42,3%
 

42,5%
 

93,0%
 

93,0%
 

93,0%
 

93,0%
 

93,0%
 

90,0%
 

90,0%
 

90,0%
 

90,0%
 

90,0%
 

87,0%
 

87,0%
 

87,0%
 

87,0%
 

87,0%
 

Szálláshelyek (vendég-
ágyak) szám

a 

N
um

ber of establishm
ents, bedroom

s and bed-places by N
U

TS 3 
regions 
(N

um
ber of bed-places) 

nuts-3 
4 754 

4 333 
5 123 

5 265 
6 013 

60 479 
62 915 

64 864 
64 867 

63 749 
51 457 

54 042 
57 773 

64 769 
66 522 

11 474 
11 943 

12 859 
12 800 

12 796 

Töm
egközlekedés (havi 

bérlet ára) 

Transport - cities and greater cities 
C

ost of a com
ined m

onthly ticket (all m
odes of public transport fot 5-

10 km
 in the central zone - EU

R) 
városi adat 

21 € 
22 € 

22 € 
20 € 

21 € 
35 € 

35 € 
35 € 

35 € 
35 € 

29 € 
29 € 

32 € 
32 € 

32 € 
33 € 

34 € 
35 € 

37 € 
38 € 

H
áztartások rendelkezésre 

álló jövedelm
e 

(PPS/inhabits) 
D

isposable incom
e of private households by N

U
TS 2 regions 

nuts-2 
3 600 € 

3 900 € 
4 600 € 

5 300 € 
4 700 € 

18 000 € 
18 000 € 

18 000 € 
18 000 € 

18 000 € 
17 000 € 

17 400 € 
18 100 € 

18 600 € 
18 900 € 

19 000 € 
19 200 € 18 800 € 

19 400 € 
19 700 € 

M
unkanélküliségi ráta (%

; 
15 évnél idősebbek) 

U
nem

ploym
ent rates by sex and age (%

) [m
et_lfu3rt]  

városi adat 
7,6%

 
9,5%

 
8,4%

 
7,7%

 
8,5%

 
8,5%

 
8,8%

 
9,1%

 
8,8%

 
8,3%

 
6,1%

 
4,8%

 
4,1%

 
4,7%

 
5,6%

 
3,1%

 
2,5%

 
3,6%

 
3,6%

 
3,1%

 

Ingatlannal foglalkozó 
vállalkozások szám

a 

SBS data by N
U

TS 2 regions (N
U

TS 2006) and N
AC

E Rev. 1.1 (1995-
2007) 
SBS data by N

U
TS 2 regions and N

AC
E Rev. 2 (from

 2008 onwards) 
Real estate activities;  Num

ber of units 

nuts-2 
1 809 

1 816 
1 864 

1 722 
1 552 

500 
539 

1 730 
1 464 

2 712 
14 857 

15 061 
16 577 

15 774 
20 921 

2 088 
2 079 

2 085 
2 291 

2 417 

Egy főre eső G
D

P 
(PPS/inhabitants) 

Regional gross dom
estic product (PPS per inhabitant) by N

U
TS 2 

regions 
nuts-2 

7 700 € 
9 100 € 10 700 € 11 800 € 11 500 € 

24 600 € 
25 600 € 

27 600 € 
27 500 € 

30 100 € 
25 900 € 

26 400 € 
27 600 € 

28 700 € 
28 400 € 

31 500 € 
32 300 € 30 300 € 

31 800 € 
33 500 € 

Á
tlagos jövedelm

i szint 
nagy- és kiskereskedelem

-
ben 

SBS data by N
U

TS 2 regions (N
U

TS 2006) and N
AC

E Rev. 1.1 (1995-
2007) 
 SBS data by N

U
TS 2 regions and N

AC
E Rev. 2 (from

 2008 onwards) 
 W

holesale and retail trade; W
ages and seleries 

nuts-2 
220 € 

246 € 
380 € 

435 € 
367 € 

3 768 € 
4 121 € 

4 313 € 
4 412 € 

4 901 € 
2 348 € 

2 155 € 
2 235 € 

2 628 € 
2 921 € 

2 172 € 
2 258 € 

2 299 € 
2 321 € 

2 453 € 

R
egisztrált autók szám

a 
(1000 lakosra) 

Transport - cities and greater cities 
(num

ber of registered cars per 1000 population) 
városi adat 

126,7 
120,9 

129,7 
146,0 

157,4 
341,5 

361,1 
380,2 

399,9 
421,0 

647,5 
619,5 

621,9 
626,0 

628,6 
506,8 

509,4 
512,6 

515,1 
521,8 
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Tényező 
Forrás 

Területi 
szint 

M
iskolc 

G
örlitz 

Pécs 
V

ilnius 
2008 

2009 
2010 

2011 
2012 

2008 
2009 

2010 
2011 

2012 
2008 

2009 
2010 

2011 
2012 

2007 
2008 

2009 
2010 

2011 

Lakosságszám
 

Population on 1 January by age groups and sex - cities and greater 
cities [urb_cpop1] 

városi adat 
171 096 170 234 169 226 167 754 

164 973 
56 462 

56 461 
55 957 

55 596 
54 042 

156 664 
156 974 

157 680 
156 049 

149 992 
554 409 

555 733 
558 165 

543 191 
536 127 

Population on 1 January by age, sex and N
U

TS 2 region 
(dem

o_r_d2jan) 
nuts2 

1 236 690 1 223 238 1 209 142 1 194 697 1 200 831 1 646 716 1 638 111 1 631 486 1 626 870 1 624 098 
947 986 

940 585 
931 215 

925 180 
917 492 3 183 856 3 141 976 3 052 588 3 003 641 2 971 905 

Population on 1 January by broad age group, sex and N
U

TS 3 region 
[dem

o_r_pjanaggr3 
nuts3 

709 634 701 160 692 771 684 793 
688 922 

268 321 
269 887 

272 214 
276 924 

273 511 
393 758 

391 455 
380 904 

377 142 
373 984 

826 306 
826 445 

824 193 
811 515 

805 915 

Population on 1 January by age, sex and N
U

TS 2 region 
(dem

o_r_d2jan)  [sachsen] 
nem

zeti 
10 045 401 

10 030 975 
10 014 324 9 985 722 9 931 925 4 220 200 4 192 801 4 168 732 4 149 477 4 137 051 10 045 401 10 030 975 10 014 324 9 985 722 9 931 925 3 249 983 3 212 605 3 183 856 3 141 976 3 052 588 

 
Tényező 

Forrás 
Területi 

szint 
N

agyszeben 
A

thén 
T

orino 
L

inz 
2005 

2006 
2007 

2008 
2009 

2002 
2003 

2004 
2005 

2006 
2004 

2005 
2006 

2007 
2008 

2007 
2008 

2009 
2010 

2011 

Lakosságszám
 

Population on 1 January by age groups and sex - cities and 
greater cities [urb_cpop1] 

városi adat 
154 549 

154 507 
153 842 

154 548 
154 080 

797 478 
797 996 

796 442 
797 775 

798 216 
867 857 

902 255 
900 608 

900 569 
908 263 

188 393 
188 593 

189 122 
191 000 

193 000 

Population on 1 January by age, sex and N
U

TS 2 region 
(dem

o_r_d2jan) 
nuts2 

2 524 176 2 524 628 2 526 062 2 524 418 
2 522 692 

3 934 345 
3 949 075 

3 967 317 
3 982 897 

3 996 906 
4 279 510 

4 285 466 
4 332 069 

4 356 322 
4 362 041 1 408 619 1 409 253 1 410 222 1 413 866 1 418 498 

Population on 1 January by broad age group, sex and N
U

TS 
3 region [dem

o_r_pjanaggr3 
nuts3 

423 148 
423 125 

423 144 
424 855 

424 796 
3 934 345 

3 949 075 
3 967 317 

3 982 897 
3 996 906 

2 186 711 
2 194 328 

2 197 817 
2 201 391 

2 229 820 
542 746 

544 613 
546 609 

548 003 
549 314 

Population on 1 January by age, sex and N
U

TS 2 region 
(dem

o_r_d2jan)  [sachsen] 
nem

zeti 
21 382 354 

21 257 016 
21 130 503 

20 635 460 20 440 290 10 968 542 10 998 903 11 037 745 11 073 713 11 112 113 57 495 900 57 874 753 58 064 214 58 223 744 58 652 875 8 282 984 8 307 989 8 335 003 8 351 643 8 375 164 

Forrás: EU
RO

STAT alapján saját szerkesztés 
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