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KOLTAI ZOLTÁN 

A magyarországi városok versenyképességének 
lakossági megítélése• 

„..az a sikeres régió, melyet lakói többsége sikeresnek érez – s ezt az érzést 
sokféle, s nemcsak gazdasági tényező összjátéka eredményezheti” [6., 409.p] 

Régiók, városok versenyképessége 
Ahogy a termékek piacán zajló versenyben a termékek különböző komponensei 
kerülnek összehasonlításra, a városok esetén sem beszélhetünk egységes egészről, 
sokkal inkább városi adottságok, részpiacok kerülnek összehasonlításra. Persze ezek 
az adottságok minden pozitív és negatív sajátosságukkal egy – végül homogénnek 
egyáltalán nem nevezhető – várost alkotnak. 

Ha a verseny célját, tárgyát vizsgáljuk, megemlíthetünk szűkösen rendelkezésre 
álló funkciókat, intézményeket, beruházásokat, infrastruktúra-fejlesztést, kulturális, 
sport- és egyéb eseményeket vagy más korlátozott számú tényezőt (fejlesztési forrá-
sokat, információt, értékes munkaerőt stb.), amelyek megszerzése végeredményben 
valamilyen kedvezőbb gazdasági pozíció elérésének, az életszínvonal növelésének 
szándékával kapcsolódik össze. 

A régiók versenyének keresleti és kínálati oldalát megkülönböztetve azt mond-
hatjuk, hogy amíg a keresleti oldalon a régiók céljai, addig a kínálati oldalon a régi-
ók adottságai jelennek meg, a kettő együtt, pedig végeredményben a területek általá-
nos versenypozícióján keresztül a képződő jövedelmeket, a létrejövő életszínvonalat 
határozza meg. [7, 12] Nyugodtan kijelenthetjük, hogy „a régiók és városok akkor 
versenyképesek, ha gazdaságuk nyitott és az egy lakosra jutó jövedelmük tartósan 
magas és növekvő, valamint magas szintű és nem csökkenő a foglalkoztatottsági 
ráta, azaz ebből a jövedelemből a lakosság széles rétegei is várhatóan részesülnek.” 
[14.,137.p] A területi versenyt nevezhetjük egy olyan folyamatnak „amelynek során 
a regionális, helyi gazdaság fejlődését bizonyos csoportok a helyi politikákon ke-
resztül más térségekkel versengve próbálják befolyásolni explicit vagy gyakran 
implicit módon.” [14.,132.p] 

Az egyértelműen kijelenthető, hogy a globalizáció felerősödésével és az e mö-
gött meghúzódó deregulációs politikáknak, valamint az információs társadalomnak a 
megnövekedett gazdasági szerepével a verseny világpiaci megjelenése, globalizáló-
dása a korábbi évekhez képest elképzelhetetlen méretűvé vált. [11, 15] 

A városok versenyképesség szerinti kategorizálása 
– típusképzési törekvések Magyarországon 
Kiinduló megállapításként elfogadhatjuk, hogy „a régiók versenyképességét a város-
ok, mint a gazdasági növekedés motorjai testesítik meg.” [10.,207.p] 

                                                        
• Elhangzott A tudományos kutatók felelőssége” című FEEK tudományos tanácskozáson 2005. 
november 2-án. 
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A régiók, városok versenyképességét szakaszokra bontva, Magyarország eseté-
ben leginkább két korszakot lehet elkülöníteni, ami részben a nemzetközi tendenci-
ákkal is összhangban van. 

Az első periódus az 1980-as évek végéig terjed, amikor még nem beszélhetünk 
valódi versenyhelyzetről a városok esetében. [1, 2] 

A második periódus kezdete a rendszerváltás időszakához kötődik, 1990 után 
már sokkal inkább beszélhetünk a városok esetében valódi versenyhelyzetről. Az 
1990. évi önkormányzati törvénnyel módosultak a városfejlődés feltételei, változott 
a települések finanszírozási gyakorlata.  

„…a gazdaság telephely választása ill. működésének eredményessége jórészt a 
piacgazdaság törvényszerűsége szerint zajlik, de ugyanez állapítható meg egyes 
városi intézményekről is”. [1., 3.p] 

A rendszerváltást követően élénk érdeklődés mutatkozott a magyar városháló-
zatban elfoglalt pozíciók módosulásának értelmezésére, annak szándékával, hogy 
megismerhetővé váljék, melyek voltak az átrendeződés legfőbb magyarázó okai. 

Egyes megfigyelések szerint [14], új városi funkcióként egyre nagyobb számban 
és javuló minőségben, egymáshoz szorosan kapcsolódva jelentek meg a modern 
üzleti és gazdasági szolgáltatást biztosító intézmények. A kilencvenes évek végére 
ezek mennyisége és térbeli elterjedése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy meghatáro-
zó szerepet játszanak a városok versenyképességében, háttérbe szorítva az évtized 
elején még determináns funkciónak számító közszolgáltatáshoz kötődő intézménye-
ket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a felülről irányított versenyképességet folyamato-
san háttérbe szorította egy sokkal inkább piaci alapokra helyezett versenyképesség. 

A magyarországi városokat öt csoportba sorolva [14] megállapították, hogy nö-
vekedett a stabil és aktív városok száma (megyeszékhelyek, nagyvárosok, tradicio-
nális középvárosok). Valódi versenyről – nemzetközi tekintetben alig számottevő 
módon – talán csak a településhierarchia e szintjén beszélhetünk.  

A következő nagy csoportokat az ún. speciális, egy-egy funkcióval rendelkező 
városok, a pozitív irányba elmozdulni képes, átalakuló városok, az ún. köztes átme-
neti helyzetben lévők, végül a leszakadók csoportja alkotja.  

Egy másik alkalommal [8.] kimondottan a regionális innovációs potenciál és 
megújulóképesség került a kutatók figyelmének középpontjába.  

Szintén külön kutatás [4.] foglalkozik a városok, mint lakóhelyek versenyképes-
ségével. Ebben az esetben harminckét 2001-re és 2002-re vonatkozó mutató szerint, 
azok súlyozott vizsgálata alapján rangsorolták a magyarországi megyeszékhelyeket.  

Saját kutatási tapasztalatok 
2004. év folyamán vette kezdetét a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Intézetben az a kutatás, amely arra a kérdésre keres választ, hogy a magyar lakosság 
milyen szempontokat részesít előnyben lakóhelyének megválasztásakor, melyik 
magyarországi településeket tartja leginkább versenyképesnek, melyek azok a köz-
ponti települések, melyeket vonzásközpontoknak tartanak. Ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani minden nappali és levelező tagozatos hallgatónak, akik a kutatás 
aktív részeseiként hozzájárultak a felmérés sikeres elkészítéséhez.  

A reprezentatív kérdőíves megkeresés (a reprezentativitást biztosító öt szem-
pont: a lakosság régiók és ezen belül településméret szerinti megoszlása, a magyar-
országi lakosság nemek, korcsoportok és végül iskolai végzettség szerinti tagozódá-
sa) eredményeként több mint ezerháromszáz magánszemély adott választ kérdése-
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inkre. Bár az adatbázis feldolgozása jelenleg is folyamatban van, segítségével meg-
próbálunk naprakész információval szolgálni a fenti kérdésekre. 

A kérdőív első kérdése arra irányult, hogy az általunk összegyűjtött tizenkét 
szempont közül, melyek a leglényegesebbek egy lakóhely vonzerejének megítélésé-
ben. Arra kértük a válaszadókat, hogy a felsorolt tényezőket fontosságuk szerint egy 
ötfokozatú skálán értékeljék. (1.ábra) 

A teljes magyarországi lakosságot reprezentáló válaszadók véleménye alapján 
azt az eredményt kaptuk, hogy a sorrendben legfontosabb tényezők közé a települési 
és közlekedési infrastrukturális adottságok, valamint a foglakoztatási körülmények, 
egészségügyi szolgáltatások és a lakókörnyezet állapota tartoznak, mint a mindenna-
pi élet elválaszthatatlan háttérfeltételei. Valamivel alacsonyabb értékkel jellemezték 
a megkérdezettek az oktatási feltételeket, a városi szerepkörök szélességét, a szabad-
idő eltöltésének lehetőségeit, a település természeti adottságait és a lakásállományt 
jellemző vonzerőt. Végül sorrendben a két legalacsonyabb értéket a település demo-
gráfiai adottságai és a lakóhely történelme, tradíciói kapták.  

1. ábra: Lakóhelyek vonzerő tényezői Forrás: saját szerkesztés 
 

1. egészségügyi szolgáltatások (pl.: orvosok, kórházi ágyak, gyógyszertárak 
száma) 2. oktatási viszonyok (pl.: alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények 
száma) 3. települési infrastruktúra (pl.: gázszolgáltatás, csatornázottság, utak állapo-
ta, közvilágítás, helyi tömegközlekedés, parkolási rend) 4. városi szerepkörök szé-
lessége (pl.: közintézményekkel való ellátottság, kereskedelmi hálózat szélessége) 5. 
lakókörnyezet állapota (pl.: zöldterület nagysága) 6. település természeti adottságai 
(pl.: éghajlat, hegyvidék, folyók) 7. település történelme, hagyományok, tradíciók 8. 
demográfiai adottságok (pl.: lakosság korösszetétele) 9. közlekedési kapcsolatok 
(pl.: országos út-, vasúthálózatra csatlakozás, Budapest megközelíthetősége) 10. 
foglalkoztatási körülmények (pl.: munkanélküliség, bérszínvonal, kvalifikált mun-
kahelyek száma) 11. szabadidős lehetőségek (pl.: művelődés, kultúra, sport, étter-
mek száma) 12. lakásállomány jellemzői (pl.: lakóépületek kora, típusa, mennyisége) 

A felsorolt tényezőkön kívül a válaszokban, - mint egyéb, a lakóhely vonzerejét 
alakító tényező - három szempont fordult elő többször, így az emberi (családi, bará-
ti) kapcsolatok, közösség megléte, a közbiztonság színvonala és végül a lakosság 
etnikai összetétele. Ezek a szempontok egy következő felmérésnél akár külön, akár 
az általunk összegyűjtött tényezőkbe beépítve tovább árnyalhatják a lakóhelyek 
megítélésének pontosságát. 
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Részletes vizsgálat alá vontuk az egyes vonzerők és korcsoportok között kimu-
tatható kapcsolatot is. Eszerint, nem meglepő módon a fiatalok (15-29 éves korcso-
port) körében az átlagosnál magasabb értéket kapott a szabadidő eltöltésének lehető-
sége mutató, míg a legidősebbeknél az egészségügyi ellátás szerepelt a sorrendben 
előrébb, a foglalkoztatási feltételek mutatószám pedig valamivel hátrébb került a 60 
év felettiek rangsorában. Mindössze érdekességként jegyzem meg, hogy az összes 
lehetséges felbontást figyelembe véve (nemcsak a korcsoportok, de az iskolai vég-
zettség, és a lakóhely mérete szerinti kiscsoportokat is figyelembe véve) ebben a 
felbontásban szerepel a legalacsonyabb érték, amit a 15-29 év közötti korosztály 
adott (2, 74) a település történelme, tradíciói mutatószámra. 

Szintén kíváncsiak voltunk arra, hogy létezik-e szignifikáns kapcsolat az iskolai 
végzettség és a vonzerőkre adott válaszok között. Tapasztalataink szerint a felsőfokú 
végzettségű csoportnál, az átlagosnál magasabb pontszámot kapott az oktatás, a 
települési infrastruktúra, a városi szerepkörök szélessége valamint a természeti 
adottságok mutatószám, melyek a különböző iskolai fokozatúak közül az alapfokú 
végzettségűeknél rendre a legalacsonyabb értéket kapták. A többi mutatószám esetén 
nem mutatható ki lényeges különbség az iskolai végzettség függvényében.  Meg-
jegyzem, hogy az összes lehetséges felbontást figyelembe véve a legmagasabb érté-
ket ekkor kaptuk (4,45), a felsőfokú végzettségű csoport a települési infrastruktúra 
mutatójára adta ezt a maximumnak számító értéket. 

Szintén találtunk kölcsönkapcsolatot a válaszadó lakóhelyének mérete és a ka-
pott pontszámok között. Eszerint az 50.000 főnél magasabb lélekszámú településen 
élők az átlagot jelentősen meghaladó értékkel jellemezték a városi szerepkörök 
szélessége, valamit a közlekedési kapcsolatok fontossága mutatókat, de szintén átlag 
felett értékelték az egészségügyi ellátást, a foglalkoztatási körülményeket, a szabad-
idős lehetőségeket és a lakásállomány jellemzőit. A 2.000-5.000 fő közötti lélek-
számú települések relatíve nagyobb fontosságot tulajdonítottak a hagyományok-
tradíciók mutatónak, a zöldterület nagyságának és a település természeti adottságai-
nak, míg a legkisebb településeken élők (2.000 fő alatti lélekszámmal) az előzőeken 
felül a demográfiai adottságokat jelölték a többi településmérethez képest szintén 
fontosabbnak. 

A kérdőív második és harmadik kérdésében arra kértük a válaszadókat, hogy 
mondjanak véleményt a magyarországi települések, mint lakóhelyek versenyképes-
ségéről. A sorrend felállításán kívül az okokra is kíváncsiak voltunk, ezért a koráb-
ban felsorolt tizenkét mutatószám használatát szintén kértük a válaszoknál. Az emlí-
tések gyakoriságán kívül így lehetővé vált annak megismerése is, hogy milyen vé-
lemény alakult ki egy adott városról országosan, regionálisan és saját település-
szintjén. (Terjedelmi korlátok miatt az alábbiakban mindössze Közép-Magyarország 
és Dél-Dunántúl adatait mutatom be részletesebben.) 

Az 1000 fős minta alapján, az előfordulás gyakorisága szerint az alábbi sorren-
det kaptuk (az 1. táblázatban csak a válaszok legalább 5% -át meghaladóan előfordu-
ló településeket tüntettük fel, a súlyozás pedig az egy kérdőívben szereplő városok 
említési sorrendjét veszi alapul, de ahogy látszik, a súlyozás a rangsort egyáltalán 
nem változtatja meg). 

Kiugróan magas a Budapestre adott válaszok aránya, melyet többnyire vidéki 
megyeszékhelyek követnek. Ahogy az 1. számú táblázatból is látszik, az 5%-os 
említési határt két nem-megyeszékhely (Sopron az előkelő 3. és Eger a 8. helyezett) 
haladta meg, de az első húszban is csak hét ilyen város szerepel (az előzőeken kívül 
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még Siófok, Kőszeg, Hévíz és Szentendre).  Vagyis napjaink Magyarországára kije-
lenthető, hogy többnyire még csak a relatíve nagyobb városok képesek olyan adott-
ságokat, szolgáltatásokat kínálni, melyek vonzó lakóhellyé teszik őket. 

A régiókra lebontott rangsorok néhány érdekes változást eredményeztek. Közép-
Magyarországon a válaszadók (279 fő) az országos sorrendhez képest előkelőbb 
helyet adtak Egernek és megjelent a listán több régióbeli kistelepülés, valamint 
néhány üdülőváros is (Szentendre, Cegléd, Érd, Esztergom, Visegrád illetve Siófok, 
Gyula, Hévíz), mintegy reprezentálva a lakóhelyen kívüli leggyakoribb deszti-
nációkat. Nem került viszont a központi régió listájára néhány dunántúli- és keleti 
országrészben lévő város sem (Szombathely, Veszprém, Miskolc, Kecskemét). 

 

 Település Említés Súlyozott 
1 Budapest 575 2523 
2 Pécs 258 830 
3 Sopron 238 766 
4 Győr 197 644 
5 Szeged 182 551 
6 Debrecen 164 511 
7 Székesfehérvár 125 414 
8 Eger 120 396 
9 Kecskemét 72 263 
10 Veszprém 65 205 
11 Miskolc 60 205 
12 Szombathely 54 189 

1. táblázat: Magyarországi városok versenyképességi sorrendje 
 

A Dél-Dunántúlon például Pécs került az élre, mint országosan legvonzóbb la-
kóhely (2. számú táblázat), az országos listához képest előkelőbb helyezést kaptak a 
dunántúli városok (Győr, Székesfehérvár), és felkerült a listára több dél-dunántúli és 
szomszédos régióbeli település is (Kaposvár, Nagykanizsa, Szekszárd, Baja). Ezzel 
szemben az Alföld és Észak-Magyarország városai kivétel nélkül hátrébb szorultak. 

 

 Település Említés Súlyozott 
1 Pécs 63 251 
2 Budapest 59 250 
3 Sopron 29 87 
4 Győr 24 73 
5 Székesfehérvár 20 62 
6 Kaposvár 19 73 
7 Szeged 14 35 
8 Debrecen 9 23 
9 Nagykanizsa 8 21 
10 Veszprém 8 19 
11 Szekszárd 7 25 
12 Baja 6 19 

 

2. táblázat: Versenyképességi sorrend a Dél-Dunántúlon Forrás: saját szerkesztés 
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Hasonló, ha nem is ennyire erőteljes regionális hatásokról számolhatunk be a 
másik öt régió esetében is. A Nyugat-Dunántúlon ha meg nem is előzte, de közvetle-
nül Budapestet követi Győr, a Közép-Dunántúlon (ahogy a Dél-Dunántúlon Pécs) 
Székesfehérvár került az első helyre, Budapest a második. Az észak-magyarországi 
régióban meglepően nagy Budapest fölénye a sorrendben második Eger, harmadik 
Debrecen és csak negyedik Miskolccal szemben. Észak-Alföldön a megyeszékhe-
lyek közül Debrecen a második, viszont Nyíregyháza és Szolnok csupán a nyolca-
dik-kilencedik helyre került, mint legvonzóbb magyarországi lakóhely. Végül a Dél-
Alföldön a második Szeged és a negyedik Kecskemét, Budapest fölénye itt is domináns. 

Érdekes elemzési szempontnak ígérkezett annak megvizsgálása, hogy egy város 
országos és saját régióbeli megítélése mennyiben esik egybe, hogyan látják a válasz-
adók az adott települést tágabb és szűkebb földrajzi környezetükben.  

Budapest megítélése a válaszadók négy részre bontása alapján (1. az országos 
reprezentatív mintában szereplő 1000 fő, 2. a közép-magyarországi, reprezentatív 
279 fő, 3. az országos mintából Budapestet versenyképesnek tartó 577 fő, 4. a Buda-
pestet saját régiójában versenyképesnek tartó 165 fő), csak kisebb eltéréseket mutat.  

Vagyis Budapest elsősorban, mint egészségügyi, oktatási és közlekedési köz-
pont, valamint kedvező foglakoztatási körülményekkel, szabadidős szolgáltatásokkal 
és települési infrastruktúrával rendelkező település számít vonzó lakóhelynek. Az 
országos és regionális listákat összevetve, lényeges (10 százalékpontot elérő) eltérés 
négy dimenzióban mutatkozott, az oktatási viszonyok, a városi szerepkörök széles-
sége és a foglakoztatási körülmények megítélése a saját régióban valamivel kedve-
zőtlenebb, míg a főváros lakókörnyezetének állapotot saját régiójában sokkal kedve-
zőbbnek látják, mint országosan. Kisebb különbség (7-9 százalékpont) még kimutat-
ható a település történelmi megítélése, demográfiai adottságai és szabadidős 
lehetőségei kategóriáknál is, minden esetben valamivel rosszabb értékkel a régión 
belüli válaszok esetében. 
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2. ábra: Budapest vonzerejének megítélése 

Teljesen másként látják viszont a vidéki nagyvárosokat országos szinten és saját 
régiójukban, ami mögött egyértelműen a szűkebb környezethez képest relatíve ked-
vezőbb megítélés magyarázó ereje húzódik meg. 

Pécs, országosan kedvező megítélése oktatási viszonyainak, természeti adottsá-
gainak, széleskörű egészségügyi szolgáltatásainak, valamint történelmének és sza-
badidős lehetőségeinek köszönhető. Jól látható, hogy a dél-dunántúli régió válasz-
adói minden dimenzióban kedvezőbb értékeket adtak a városnak (némely esetben a 
30 százalékpontot (!) is meghaladja a régión belüli kedvezőbb válaszok aránya). 
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Különösen feltűnő, hogy az országosan kedvezőtlennek megítélt (és valljuk be 
annak is számító) közlekedési kapcsolatok mutató, a város régión belüli megítélésé-
ben már vonzerőnek számít, ami a települési versenyképesség relatív jellegét jól 
érzékelteti. Talán két dimenzió van, ahol a Pécset országosan versenyképesnek tar-
tók néhány (0-3) százalékponttal jobb értéket adtak, mint a várost saját régióján 
belül kedvezően megítélők, ez a település történelme, tradíciói valamint a természeti 
adottságok mutató. 

Összefoglalva, a területi verseny célja a térségben élők jólétének fokozása a ma-
gas foglalkoztatottságon, a megtermelt jövedelem tartós emelkedésén keresztül. A 
versenyben való sikeres helytállás eszköze egy speciális, rugalmasan módosítható, 
az önkormányzatok vagy dinamikus hálózatok által koordinált, gazdaságfejlesztési 
program, melyet az érintett háztartások és vállalkozások ismernek és támogatnak. A 
verseny szereplői pedig az azonos hierarchiaszinten működő területi egységek, me-
lyek érdekeit különféle helyi szervezetek képviselik, eltérő hatásfok mellett, de 
mégis közvetlen befolyást gyakorolva a térség gazdasági fejlődésére. [13] 

A kutatás célja, pontosan egy ilyen jól átgondolt, a valós helyi igényekre alapo-
zott stratégia kidolgozásához nyújtandó információ, amely jól érzékelteti, hogy a 
különböző országrészek nem csak különböző adottságokkal, relatíve nagyon eltérő 
pozícióval, de sokszor meglehetősen differenciált igényekkel és tapasztalatokkal 
rendelkező lakónépességgel is jellemezhetők.  
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3. ábra: Pécs vonzerejének megítélése 
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