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Bevezetés 

Az elmúlt években, évtizedekben a világgazdaság is jelentős átalakulási folyamaton 
ment keresztül. A politikai változások, a globalizáció, a posztindusztriális gazdasági 
folyamatok nagy hatással vannak és voltak a térbeli folyamatokra. E folyamatok kedvező 
alkalmat teremtettek a vizsgálódásra, a területi kutatók több módon megkísérelték 
meghatározni a sikeresség, versenyképesség kritériumait, illetve azt, hogy mely térségek 
azok, amelyek a legsikeresebbek. 

Magyarországon a piaci viszonyok megjelenése, a globalizáció, és a posztindusztriális 
gazdasági folyamatok új kihívásokat teremtettek, és erőteljesen hatottak a településhálózatra. 
Ezzel párhuzamosan nagy átalakulás, átrendeződés ment végbe a magyar társadalmon belül is. 
E változások nyomán új, bővebb értelmet nyert a települési sikeresség és a versenyképesség 
fogalma is.  

 
 

Sikerességi és versenyképességi vizsgálatok Magyarországon 
Mára már gazdag irodalma van a térszerkezet változásainak, illetve a változásokra 

ható gazdasági és társadalmi tényezők vizsgálatának. A teljesség igénye nélkül csak utalnék 
néhány vizsgálatra, amely a témában készült. A városverseny és a sikeres város fogalmát 
Enyedi Gy. (1995, 1996) vezette be a magyar regionális kutatásokba, társadalomföldrajzba. 
Őt követve több kutató foglakozott a kérdéssel. Lengyel Imre (2000, 2002) kutatásaiban a 
települési illetve regionális versenyképességet vizsgálja, mindehhez a GDP, a 
foglalkoztatottság és a jövedelemviszonyok mutatóit használja fel. Nemes Nagy J. (1995) a 
„gazdasági egészséget” vizsgálta, Rechitzer J. pedig szintén a versenyképességgel 
kapcsolatban végzett kutatásokat (Lengyel I.-Rechnitzer J. 2000), emellett az innovációkkal 
kapcsolatos tanulmányai érdemelnek említést a témában. Csatári B. (2002) faktoranalízisre 
épülő vizsgálata az 1990-es évek városfejlődési folyamatait értelmezte. Timár J. és 
munkatársai (Timár J-Velkey G. 2003) eltérő megközelítésben, mégpedig a helyi társadalom 
működése felől közelítve vizsgálta a települések sikerességét. 
 A hivatkozott regionális vizsgálatok (az utolsót kivéve) általában a térszerkezetet, 
illetve a sikerességet az úgynevezett kemény mutatók segítségével vizsgálják. Vannak 
azonban olyan tapasztalatok, amelyek szerint ez a módszer önmagában nem elegendő. 

Világszerte két eltérő megközelítéssel találkozhatunk a városok vizsgálatában. Egyik 
sem jobb, vagy rosszabb a másiknál, de módszereikben, eredményeikben markánsan eltérnek: 
az egyik „kívülről befelé” haladva a társadalmi-gazdasági környezetben való érvényesülést, a 
versenyképességet vizsgálja, míg a másik, hazánkban ritkábban megjelenő felfogás a város 
belső viszonyaiból indul ki. 

A második megközelítés alapján a sikeresség kérdése a fenntarthatóság, a helyi 
társadalom viszonyaiban, működésében vizsgálható. (Feinstein 1999; Logan – Molotoch 
1999) Mivel a településen emberek élnek, így a városverseny területileg és társadalmilag jól 
lehatárolható embercsoportok versengéseként is értelmezhető. Ha a „társadalmi igazságosság” 
megjelenését vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a városversenyben jól szereplő települések komoly 
problémákkal küzdenek például az esélyegyenlőség érvényesülését, vagy a szegregációt 
tekintve. Azaz a város gazdasági teljesítményének javulása nem eredményezi egyértelműen a 
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társadalmi különbségek csökkenését – sőt, nem ritkán éppen ellenkezőleg történik mindez. A 
növekedésből általában csak a településen élő egyes társadalmi csoportoknak származik 
előnye, míg a leszakadók helyzete nem javul, a tapasztalatok szerint még nő is a hátrányuk. A 
fenntartható városi fejlődés fontos feltétele a társadalmi konfliktusok megoldása, 
minimalizálása, ezáltal az, hogy ne legyenek a növekedésből „kifelejtett” csoportok.  

Vizsgáljuk tehát a városversenyt szociális szempontból. Milyen jelenségek, problémák 
„árnyékolják be” a települések gazdasági sikerét? Melyek azok a városok, amelyek nem csak 
gazdasági, hanem társadalmi értelemben is sikeresnek tekinthetők?  

Különösen aktuálisak ezek a kérdések azért, mert a helyi társadalmakon belül 
mélyreható változások mentek végbe az elmúlt évtizedben. Több korábbi sikerességi 
vizsgálatban (így pl. Lengyel I. 2000.) felbukkan az életminőség javítása, mint a sikeresség 
célrendszerének csúcsa. Ezekben a vizsgálatokban azonban mintegy magától értetődőnek 
veszik azt, hogy ha a gazdaság fejlődik, akkor az életminőség is javul, és a társadalmi 
problémák is enyhülnek. A valóság azonban csak kis mértékben támasztja alá ezt a 
következtetést. 
 
 
Sikeresség alulnézetből? 

Egy az Egyesült Államokban készített vizsgálat arra a kérdésre kereste a választ, 
melyek azok a városok, amelyek sikeresnek bizonyultak. Ezt egyrészt kemény mutatók 
alapján (munkanélküliség, szegények aránya, egy háztartásra jutó jövedelem, 
népességváltozás stb.) vizsgálták, másrészt felméréseket, elitinterjúkat végeztek. A „kemény” 
és „puha” módszerek alapján született eredmények nem egy esetben eltértek. A statisztikák 
alapján sikeresnek ítélt városokat gyakran sikertelennek ítélték, és ugyanez megtörtént 
fordítva is. (Hall 1998) Mivel alapvető igazság a helymarketingben, hogy a vásárló döntés az 
objektív tények alapján alkotott kép, az imázs alapján születik, nyilvánvaló, hogy a regionális 
fejlesztés során ismernünk kell, és figyelembe kell vennünk az imázs elemeket. A vizsgálatból 
arra is következtethetünk, hogy nem mindenkihez jutottak el a sikeresség eredményei, esetleg 
ha el is jutottak, ők nem értékelték sikernek azokat. A magyarországi tapasztalatok is arra 
utalnak, hogy a várossikerben fontos faktor a gazdaság, de nem kizárólagos jellegű. (Timár J- 
Velkey G. 2003.) Egy korábbi vizsgálat eredményeiben (Balogh A.-Boros L. 2003.) a 
népszerű költözési célpontok között szerepeltek gazdaságilag hanyatló térségek is, amelyek a 
vonzó természeti adottságok, a kedvezőnek vélt életkörülmények miatt szerepelhettek ilyen 
jól. 

Mi a sikeresség? - tehetjük fel a kérdést. Vajon meghatározható-e egy komplex 
mutatórendszer, amely megmutatja nekünk, melyik település a sikeres? A sikerességet 
gyakran szokták a versenyképességen keresztül bemutatni. Ebben az értelmében 
természetesen meghatározható a sikeresség, illetve a sikerességi sorrend, mégis érdemes 
megvizsgálnunk azokat a területeket, amelyeken a települések versenyeznek, és ezeken belül 
kell megpróbálnunk a siker kritériumát, fogalmát körüljárni. 
 
Verseny a lakosságért 

A település működésének, fennállásának alapvető célja az ott élő lakosság élet és 
munkakörülményeinek biztosítása. 

Ha pusztán mennyiségi alapon közelítjük meg a kérdést, akkor egyértelműnek tűnhet, 
hogy a nagyvárosaink körüli községek a legsikeresebbek, hiszen az 1990-es években a 
szuburbanizációs folyamatok beindulása következtében nagyarányú népességnövekedést értek 
el. E logika alapján a folyamat másik oldalán álló városok a vesztesek, vagy kevésbé 
sikeresek csoportjába lennének sorolhatók. Persze ez a túlzott leegyszerűsítés nem mutat 
semmit, annál inkább a költözési motivációk és szándékok vizsgálata. Van egy másik, 



„minőségi” oldala is a lakosságért folytatott versenynek: minél jobb presztizsű, magasan 
kvalifikált, magas jövedelemmel rendelkező csoportok vonzása. Mindezzel a probléma az, 
hogy alapvetően szegregációhoz vezet, másrészt gyakran törvénytelenségektől sem riadnak 
vissza az önkormányzatok (lásd a nagy visszhangot kiváltó próbálkozásokat a nem kíván 
kisebbségek elriasztására egyes településekről). 
 
Verseny a látogatókért, turistákért 

A hagyományos értelemben vett siker az idegenforgalom esetében kétféleképpen 
értelmezhető: a látogatók számának, illetve a turisztikai bevétel növekedéseként. Azonban 
szerint létezhet olyan kritikai megközelítés, amely figyelmen kívül hagyva ezt a logikát, azt 
tartja sikernek, ha a látogatók száma csökken, és érdektelennek véli, ha ehhez kapcsolódóan 
csökken a bevétel. Elegendő, ha a turizmushoz kapcsolódó környezeti problémákra, vagy a 
lakosság és a látogatók közt feszülő felhasználói konfliktusokra gondolunk. A helyi 
társadalom és a látogatók viszonyának elemzése az egyik legizgalmasabb területe a turizmus 
kutatásának. (Gursoy et al. 2002; Briassoulis 2002) 

 
Verseny a befektetőkért 
 A sikeresség ez esetben egyértelműen arányos a befektetett működő tőkével. A 
befektetések térbeli eloszlása egyértelmű nyugat-magyarországi, illetve budapesti fölényt 
mutat, illetve általában a nagyobb településekhez köthető. Szintén kimutatható az összefüggés 
a gazdasági fejlettség és a külföldi befektetések között, hiszen hazánkban a legnagyobb 
befektetések vagy állami, vagy pedig külföldi forrásokból valósultak meg. (Abonyiné Palotás 
J. 2001) 
 

Ezek a versengések azonban nem egyenlő feltételek között zajlanak. A városok 
versenyképessége nem kizárólag magán a településen illetve annak vezetésen múlik, hiszen a 
változó gazdasági környezet, a társadalmi átalakulások szükségszerűen hatnak a 
versenyképességre is. Ezért érdemes sikeresen átalakuló városokról is beszélnünk, amelyek 
jól alkalmazkodnak a változásokhoz. Hiszen nevezhető-e sikertelennek az a város, amely az 
új körülményekhez alkalmazkodva a minimálisra csökkenti a gazdasági visszaesés hatásait és 
idejét? Másrészről nyugodt szívvel nevezhető-e sikeresnek az a település, amely egy kedvező 
trendet „meglovagolva” ér el viszonylagos és átmeneti sikereket? (Fainstein 1999) 

A város nem értelmezhető egy (gazdaságilag, népességszámot tekintve stb.) 
folyamatosan növekedő organizmusként, szükségszerűek a külső környezet változásainak 
hatására bekövetkező változások, illetve az átalakulási nehézségek. A leírtak alapján 
egyértelműnek tűnik, hogy a sikeresség fogalma nem határozható meg egzakt módon. Nem 
állíthatjuk, hogy egy település egyértelműen sikeres, illetve sikertelen. Bár a kemény mutatók 
alapján kirajzolódik egy kép, de a puha mutatók esetleg olyannyira más képet mutatnak, hogy 
megkérdőjelezik a siker-sikertelenség dualitás használhatóságát. A sikeresség komplex 
fogalom. Nem csak azért, mert rengeteg összetevője van, hanem mert az egyes 
megközelítések más-más fogalmat értenek sikeresség alatt. 
 
 
A földrajzi skála problémája a sikeresség vizsgálatában 

Egyáltalán nem újdonság, hogy a vizsgálatok léptéke erőteljesen befolyásolja a kapott 
eredményt. A nem megfelelő területi szint megválasztása elfedi a valódi problémákat, esetleg 
nem megfelelő irányba vezethet a vizsgálódás során. (Dusek T. 2001) A települések 
vizsgálata esetén figyelembe kell vennünk, hogy a települések nem homogének – akárcsak a 
felsőbb szintek sem. Ha ott nyilvánvalónak vesszük ezt a jelenséget, vajon miért nem 
nyilvánvaló ez a települések esetében? Egy-egy nagyváros maga is számtalan kisebb 



településből áll – ha közigazgatásilag önállóak lennének, akkor önállóan szerepelnének 
minden vizsgálatban. Azaz a közigazgatás jelenti a keretet a vizsgálatainkban, ami 
adatgyűjtési szempontból előnyös, de nem egy esetben akadályozza a pontos vizsgálatok 
készítését. Tovább lehet-e lépni az elemzésekben a települési szintnél? Az elemzési folyamat 
vége, a legalsóbb elemzési szint e gondolatmenet alapján a homogén szegmens lehet. Ez 
bizonyos értelemben értelmezhető a társadalmi osztállyal is, de több annál. A szegmenst úgy 
értelmezem, ahogy a településmarketing: azaz társadalomföldrajzi jellemzőiben 
hasonló/egyező egyéneket, akik azonban nem biztos, hogy jól elkülöníthetőek térben. 
Egyszerűen fogalmazva: a térszemlélet mellett meg kell, hogy jelenjen a társadalomszemlélet 
is a sikerességi vizsgálatokban. Ez segíthet abban, hogy a geográfusok megértsék az egyre 
bonyolultak városi szerkezeteket, és a komplex társadalmi kapcsolatokat. (Smith, N. 2001) 
 
 
Problémák a városon belül 
A szegregáció 

A településen belüli társadalmi különbségek mindig is léteztek, és több kutató is 
foglakozott velük – elsősorban szociológusok. A rendszerváltás óta eltelt időszakban e 
jelenségek egyre élesebbek. Ennek egyik megjelenési formája a leromlott városrészek 
gettósodása. 

Más oldalról ellenben jelen van a másik véglet is: az „elit”, a gazdagok elkülönülése 
lakóparkokban, jól őrzött negyedekben. E folyamat legalább olyan nagy problémát jelent, 
mint az előző. Elsősorban külföldi példákból ismerhetjük, de hazánkban is egyre inkább 
jelenlévő folyamatról van szó. Egyes külföldi elit városrészek (pl. Grand Central Partnership, 
New York) hirdetéseinél külön ki is emelik, hogy a terület „biztonságos és tiszta”. Tiszta az 
oda nem illő elemektől. (Katz, C. 2001) 
 A helyi társadalmak szétaprózódása növeli a konfliktusok esélyét, és végső soron 
gátolja a fejlődést. Ennek következtében a szegregáció vizsgálata az elkövetkező évek egyik 
legfontosabb feladata a társadalomföldrajz, városföldrajz számára. Ismert az a tény, hogy a 
rosszabb szociális helyzet nagyban meghatározza a jövőt: a szegénység, elmaradott 
környezetből érkezők iskolai végzettsége alacsonyabb, ezáltal egyféle „kasztosodás” 
veszélyével állunk szemben. Márpedig a helyi társadalom sokszínűsége segít abban, hogy 
minél többféle tevékenységben részt tudjon venni az adott közösség. Egy működő helyi 
közösség szerveződésében a részvétel, a kooperáció és az integráció azok a dimenziók, 
amelyek a legmagasabb szintet képviselik. A szegregáció esetén azonban a nyertesekre és 
vesztesekre oszló helyi társadalom számos problémával kénytelen szembenézni. (Böhm A. 
2002) 
 
A tartós munkanélküliség, szegénység 

Az elmúlt másfél évtizedben gyorsan nőtt a legszegényebbek és a leggazdagabbak 
közötti vagyon és jövedelembéli különbség. Ha települési szinten vizsgáljuk a szegénységhez 
kapcsolódó mutatókat, látható, hogy szép számmal akadnak olyan települések, amelyek 
„gazdag” régiókban találhatók, mégis rengeteg ott élő szorul szociális segélyre, problémát 
jelent számukra a tartós munkanélküliség (1. ábra), csökkent, vagy stagnált a jövedelmük (3. 
ábra). 

Szinte alig akad olyan, egyébként sikeresnek mondható település, ahol az 1990-es 
években nőtt volna az egy főre jutó bevallott jövedelem (2. ábra) Ugyanakkor a rendszeres 
szociális segélyben részesítettek száma a még a sikeres településeken is nőtt. Ennek oka lehet 
például a „menekülő szuburbanizáció”. Ez alatt azt értem, mikor főképp a főváros környékén 
sorra jelennek meg azok a kiköltözők, akik szociális okokból változtattak lakóhelyet: eladták 



az addigi lakásukat és újat vásároltak olcsóbban, a különbözetet pedig felélték. Ezzel 
magyarázható, hogy több ilyen település található Budapest környékén. 

 

 
1. ábra (Forrás: VÁTI, KSH – www.vati.hu) 

 

 
2. ábra (Forrás: VÁTI, KSH – www.vati.hu) 



 

 
3. ábra (Forrás: VÁTI, KSH – www.vati.hu) 

 
A következtetés persze nem az, hogy ezek a települések valójában nem értek el 

semmit. Sokkal inkább arról van szó, hogy a sikerek korlátozottak, egyes társadalmi 
csoportok profitálnak belőle, esetleg a siker annyit jelent, hogy kisebb mértékű a visszaesés. 
A városverseny vizsgálatainál az egyes városokat kimondatlanul is afféle növekedési 
pólusokként értelmezik. Ami néhány értelemben minden bizonnyal helytálló értelmezés is, 
elég, ha az ott koncentrálódó gazdasági potenciált, vagy népességet tekintjük. Mindenesetre a 
jövedelmi és munkanélküliségi adatok azt mutatják, hogy a sikeres városok környezete nem, 
vagy csak kis mértékben tudott elmozdulni a rendszerváltás idejének pozíciójából. 

 
 

Összegzés 
 Az elmúlt időszak fejlődése nem volt ellentmondások nélküli. A jövedelmi 
különbségek óriási mértékben nőttek, és az esetleg korábban is meglévő, de lappangó 
folyamatok felerősödtek. A legkomolyabb problémákkal Budapestnek, és környékének kell 
megküzdenie, hiszen egyetlen településen belül itt találhatók a legnagyobb jövedelmi, 
társadalmi, kulturális különbségek. 

A társadalmi helyzet, az iskolázottság meghatározza a szavazási hajlandóságot, a 
társadalmi aktivitást. Amennyiben a legrosszabb helyzetben lévők nem aktívak, a 
döntéshozóknak kevesebb motivációjuk van figyelembe venniük őket – legalábbis az 
általában érvényesülő gazdasági racionalitás alapján ez mondható el. Hiszen a kérdés sokszor 
a következő egy-egy döntés születésekor: kinek az érdeke? Miért éri meg támogatni a 
legszegényebbeket? Miért éri meg „befektetni” bizonyos társadalmi osztályokba? 
Több, a társadalomföldrajzot érintő kérdés is felmerül a fentiek alapján: 

Helyes-e az a regionális politika, amely mindenáron a befektetéseket és a növekedést 
helyezi előtérbe? 



Mit lehet tenni a szegregációs folyamatok megállítására, esetleg visszafordítására? 
Mit tehetünk a regionális esélyegyenlőség javításáért? 
Van-e esély arra, hogy a növekedés és a társadalmi igazságosság, esélyegyenlőség 
összekapcsolódjon? 
 

 A városverseny vesztesei tehát nem egyes települések, hanem azok a társadalmi 
csoportok, akik nem részesülnek a sikerekből –legyen az a siker a gazdasági szerkezetváltás, a 
gazdasági fejlődés, növekvő települési bevételek. Ők azok, akinek a helyzete nem javul a 
gazdasági fejlődés eredményeképpen. Tágabb értelemben természetesen a társadalom, vagy a 
rendszerváltás veszteseiről van szó. A (társadalmi és gazdasági) fenntarthatóság érdekében 
szükséges, hogy a gazdasági hatékonyságon túl a nehezen mérhető társadalmi hatékonyságot 
is figyelembe vegyék a terület- és településfejlesztésben. 
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