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KOLTAI ZOLTÁN 

Jó helyen élünk Pécsett?  

Lakóhelyi vonzerők értékelése Magyarországon  

2004-2005-ben rétegzett kérdőíves kutatást végeztünk, melynek keretében ezer magyar ma-

gánszemély adott választ az alábbi kérdéseinkre: milyen szempontokat részesít előnyben  lakó-

helyének megválasztásakor; melyik magyarországi településeket és miért tartják sikeresnek; 

melyek azok a települések, melyeket valódi vonzásközpontoknak tartanak és végül: milyen a 

költözési hajlandóságuk?1 

A kapott eredmények tükrében 2012-2013-ban megismételtük lakosságra vonatkozó vizs-

gálatunkat, lehetőséget teremtve ezzel a közel egy évtizedes időszak átfogó értékelésére. Az 

adatfelvétel ezen újabb fázisában szintén rétegzett kérdőíves megkereséseket folytattunk (a 

figyelembe vett négy szempont: a magyarországi népesség régiók szerinti megoszlása, a la-

kosság nemek, korcsoportok és végül iskolai végzettség szerinti tagozódása volt), melynek 

eredményeként újból ezer, véletlenül kiválasztott magánszemély adott választ kérdéseinkre. 

Összesen 4 zárt és 3 félig zárt kérdést tettünk fel a vélemények megismerése céljából.  

A kutatási eredmények közlése előtt fontosnak tartom rögzíteni, hogy a 2012-2013-as adat-

felvétel során a 2004-2005-ös kutatáshoz képest valamivel magasabb volt az 5.000-50.000 fő 

közötti lélekszámú, valamint 50.000 főnél népesebb településen élő válaszadók aránya, ami 

értelemszerűen a mintába kerülő, 5000 fő alatti települések kisebb elemszámú előfordulását 

okozta. Erre a tényre a kapott eredmények összevetése során többször utalok.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesz-

tési Kar korábbi nappali és levelező tagozatos hallgatóinak a kérdőíves kutatásban végzett ak-

tív közreműködésükért, valamint kolléganőmnek Galambosné dr. Tiszberger Mónikának, a 

Közgazdaságtudományi Kar egyetemi adjunktusának a statisztikai számításokban nyújtott se-

gítségéért. 

Lakóhelyi vonzerők értékelése 2012-2013-ban 

Megismételt vizsgálatunk keretében a települések vonzerejét alakító, korábbi 12 szempontot 

20 tagúra bővítettük. Ezt két okból véltük indokoltnak. Egyrészt figyelembe vettük a 2004-

2005-ös vizsgálat „egyéb” kategóriájában, nagyobb arányban szereplő tényezőket (így önálló 

kategóriaként megjelent a „lakosság etnikai összetétele”, valamint „a település közbizton-

sága”), másrészt kíváncsiak voltunk arra is, hogy három korábbi, meglehetősen heterogén tar-

talmú tényezőt (települési infrastruktúra, oktatási viszonyok, városi szerepkörök szélessége) 

részekre bontva, milyen többletinformációhoz juthatunk. 

Ebből a megfontolásból a megelőző kutatás legfontosabbra értékelt „települési infrastruk-

túra” kategóriáját négy elemre bontottuk (gázszolgáltatás, csatornázottság, internetelérés -mo-

bilhálózat, közúthálózat), a korábbi „oktatási viszonyok” pedig kiegészült egy plusz tényező-

vel („az óvodai és alapfokú oktatás megléte”). Ezen felül a „városi szerepkörök szélessége” 

                                                      
1 Koltai Z. (2014, 2016) 
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szempontot két külön kategóriaként értelmeztük a továbbiakban (külön-külön vizsgálva „az 

ügyintézési lehetőségek meglétét” és „a kereskedelmi hálózat fejlettségét”).  

A települések vonzerejét befolyásoló tényezők új listája 2012-2013-as kutatásunk során az 

alábbiakat tartalmazta: 

1. Az egészségügyi szolgáltatások teljessége (háziorvostól a kórházi ellátásig minden meg-

található a településen). 

2. Az óvodai és alapfokú oktatás megléte. (új kategória) 

3. A teljes oktatási struktúra megléte (az alapfoktól a felsőfokig találhatók intézmények).  

4. A település infrastrukturális ellátottsága összességében (közművek, utak, tömegkommu-

nikációs lehetőségek). 

5. A települési infrastruktúrán belül a gázszolgáltatás megléte. (új kategória) 

6. A települési infrastruktúrán belül a csatornázottság megléte. (új kategória) 

7. A települési infrastruktúrán belül az internetelérés, mobilhálózat minősége. (új kategória) 

8. A települési infrastruktúrán belül a közúthálózat minősége a településen belül. (új kategória) 

9. Kereskedelmi hálózat fejlettsége (nagyobb boltok, szupermarketek megléte). (új kategória) 

10. Az ügyintézési lehetőségek megléte (pl.: közintézmények, hivatalok - a polgármesteri 

hivatalon felül). (új kategória) 

11. A lakókörnyezet állapota (pl.: zöldterület nagysága, tisztaság, környezet -szennyezett-

ség mértéke). 

12. A település természeti adottságai (éghajlat, hegyvidék, folyók).  

13. A település történelme, hagyományai, helyi tradíciók. 

14. Demográfiai adottságok- a lakosság korösszetétele. 

15. Demográfiai adottságok- a lakosság etnikai összetétele. (új kategória) 

16. Közlekedési kapcsolatok megléte (országos út-, vasúthálózat közelsége, Budapest meg-

közelíthetősége). 

17. Foglalkoztatási lehetőségek és körülmények (munkalehetőségek mértéke és milyen-

sége, bérszínvonal). 

18. Szabadidő eltöltésének lehetőségei (pl.: művelődés, kultúra, sport, éttermek).  

19. A lakásállomány jellemzői (lakóépületek kora, típusa, mennyisége). 

20. A település közbiztonsága. (új kategória) 

Mindössze a tényezők tartalmi összehasonlítása okán érdemes szemügyre venni azt a szem-

pontrendszert, melyet a nagyvárosok vezető pozíciót betöltő, helyi társadalmi szereplőinek,  

valamint 9 várostérség lakóinak megkérdezésére állítottak össze kutatók.2 (A mintegy 22 té-

nyező ekkor négy csoportban (gazdaság, oktatás – kultúra - egészségügy, helyi kormányzás, 

életkörülmények) szerepelt.) 

2004-2005-ös kutatási eredményeinkre alapozva hipotézisünk az volt, hogy továbbra is ki-

emelten fontos vonzerőnek számít majd a „települési infrastruktúra állapota”, a „közlekedési 

adottságok”, a „foglalkoztatási körülmények”, a „helyben igénybe vehető egészségügyi szol-

gáltatások szélessége” és általában véve a „lakókörnyezet állapota”. 

2012-2013-as adataink kiértékelésekor (1. ábra) az ötfokú skála legmagasabb értéket „a 

település közbiztonsága” tényező kapta (4,45), amit „a település infrastrukturális ellátottsága” 

(4,37), „a lakókörnyezet állapota” (4,32) és „az egészségügyi szolgáltatások teljessége” (4,27) 

követett. Még további négy tényező szerepelt 4 feletti átlagértékkel (foglalkoztatási lehetősé-

                                                      
2 Baráth G. et al. (2009), Szirmai V. - Váradi Zs. (2009) 
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gek és körülmények, az óvodai és alapfokú oktatás megléte, közlekedési kapcsolatok, az ügy-

intézési lehetőségek megléte). Vagyis az oktatási adottságokon belül egyértelműen felértéke-

lődött az óvodai és alapfokú oktatás szerepe (a korábbi kutatásunkban még egységes kategóri-

aként szereplő „oktatási viszonyok” (3,83) ezúttal már két markánsan elkülönülő részre  bom-

lott), a „városi szerepkörök” felosztása pedig arról informált bennünket, hogy az ügyintézési 

lehetőségek, közintézmények megléte valamivel fontosabb a válaszadók számára, mint a tele-

pülések kereskedelmi ellátottsága. Emellett kismértékben nőtt a lakókörnyezet állapotára és az 

egészségügyi szolgáltatásokra adott pontérték. A „települési infrastruktúra” kategóriájának 

négy részre bontása nem eredményezett lényeges differenciákat, mivel az értékek a 4,01-4,35 

közötti tartományban szóródtak. Közülük a legmagasabb értéket a csatornázottság megléte, 

míg a legalacsonyabbat a közúthálózat minősége kapta. 

A lakóhelyi vonzerők alacsonyabbra értékelt, második csoportját szintén egy új tényező, 

„a lakosság etnikai összetétele” vezette (3,85), míg korábbi kutatásunkkal megegyezően a sort 

„a lakosság korösszetétele” és „a település történelme, hagyományai, helyi tradíciók” zárták. 

A korábbiakhoz képest kismértékben felértékelődtek „a település természeti adottságai”, míg 

az egyéb kategóriában értékelhető módon egyedül a családi, baráti kapcsolatok tényező szere-

pelt (igaz, alig kimutatható, nem egészen 2 százalékos előfordulással). 

1. ábra: A települési vonzerők fontossági sorrendje 

a magyar lakosság megkérdezése alapján, 2012-2013 

 
Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 

A már korábban hivatkozott kutatás részeként 19 versenyképességi tényezőt értékeltek 9 

várostérség lakói.3 Véleményük szerint a legfontosabb szempont „az, hogy az emberek szeres-

senek itt élni”, ennek megvalósulásához sokkal inkább társadalmi, mint gazdasági tényezőket 

tartanak lényegesnek (közbiztonság, életkörülmények javítása, egészségügyi ellátás minősége, 

környezet- és természetvédelem, hulladékkezelés). A felsorolt tényezők magas értékei össz-

                                                      
3 Szirmai V. - Váradi Zs. (2009) 
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hangban vannak saját kutatási eredményeinkkel, talán egyedül a KKV-k, mint kiemelt foglal-

koztatók támogatása kapott valamivel alacsonyabb értéket  esetükben. (A legalacsonyabbra ér-

tékelt multinacionális cégek megtelepedése, valamint a helyi civil szervezetek és a K+F intéz-

mények fejlesztése nem szerepelt saját vizsgálatunkban.) 

Hipotézisünk teljesülése azért mondható részlegesnek, mert a közbiztonság, mint települési 

vonzerő nem várt módon került a lista első helyére. 

A 2004-2005-ös és az újabb felmérés eredményeit abból a szempontból is összehasonlítot-

tuk, hogy a változók közötti kapcsolatrendszer hasonló faktorstruktúrát rajzol -e ki közel 10 év 

eltelte után. Miután a változók köre az új felvétel során kibővült, az oktatás, az infrastruktúra 

és a városi szerepkörök esetében az „alváltozók” értékeinek egyszerű számtani átlagolásával 

igyekeztünk reprodukálni ezt a három korábbi változót. A faktoranalízis során a változók in-

formációtartalmának 62,4 százalékát őriztük meg. A világosabban kirajzolható struktúra érde-

kében varimax rotációt alkalmaztunk (1. táblázat). 

1. táblázat: A lakóhelyi vonzerő faktorai a lakossági minta megkérdezése alapján, 

2012-2013 

Tényezők Szolgáltatás faktor 
Életkörülmény 

faktor 
Környezet faktor Humán faktor 

Egészségügy 0,860    

Oktatás 0,563    

Infrastruktúra  0,560   

Városi szerepkörök 0,675    

Lakókörnyezet   0,805  

Természeti adottságok   0,699  

Történelem, 

hagyományok 
   0,823 

Demográfia    0,782 

Közlekedés  0,694   

Foglalkoztatás  0,688   

Szabadidő  0,707   

Lakásállomány     

Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 

Azt látjuk, hogy a környezeti és a humán faktor a korábbival azonos képet mutat, viszont 

a szolgáltatásokat tömörítő faktorból átkerült az infrastruktúra és a közlekedés a korábban eg-

zisztenciának, jelenleg életkörülménynek nevezett faktorba. (A lakásállomány ugyan az élet-

körülmény faktorral mutatja a legszorosabb kapcsolatot, de a kapcsolat szorossága elmarad a 

0,5-ös szinttől.) 

Korábbi kutatásunkhoz hasonlóan részletes vizsgálat alá vontuk az egyes vonzerők és a 

reprezentativitást biztosító szempontok, így a korcsoportok, az iskolai végzettség és a válasz-

adó lakóhelyének mérete közötti kapcsolatokat. Elsőként azt tettük vizsgálat tárgyává, hogy 

mely települési vonzerők osztják meg leginkább a válaszadókat, illetve melyek azok, amelyek-

ről a lakossági vélemény inkább egybehangzó. Az alapfoktól a felsőfokig terjedő teljes oktatási 

struktúra jellege és a szabadidő eltöltésének lehetősége az a két tényező, ami a legkülönbözőbb 

mértékben fontos az egyes korcsoportokhoz tartozó, differenciált végzettséggel rendelkező, 

illetve eltérő nagyságú településen élők számára. Szintén jelentősen megosztotta a lakosságot 

az egészségügyi szolgáltatások teljessége, az internetelérés, mobilhálózat minősége, a foglal-

koztatási lehetőségek, valamint az elérhető kereskedelmi hálózat fejlettsége. A másik végletet 

azok a tényezők jelentik, melyek semmilyen csoportosítás szempontjából nem mutatnak szig-

nifikáns különbséget, vagyis a válaszadók viszonylag egységesen értékelik ezek fontosságát. 
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Ezek részben az infrastruktúrához kapcsolhatók, így a csatornázottság és a közúthálózat minő-

sége, de ide tartozott a településen megtalálható lakásállomány kora és típusa, valamint a la-

kosság korösszetétele is. 

Amennyiben külön értékeltük az egyes vonzerők és a korcsoportok közötti kapcsolatokat, 

az alábbi megállapításokat tehettük. Erőteljesebb szignifikanciát mintegy a tényezők felénél 

tudtunk kimutatni a válaszadók életkorával. (A szignifikáns esetként a 0,05 alatti értékeket 

azonosítottuk). Ide az egészségügyi szolgáltatások, az óvodai és alapfokú oktatás, a teljes ok-

tatási struktúra, az infrastruktúrán belül az internetelérés és mobilhálózat minősége, az ügyin-

tézési lehetőségek, a lakókörnyezet állapota, a település történelme és hagyományai, a lakosság 

etnikai összetétele, a foglalkoztatási lehetőségek, valamint a szabadidő eltöltése tartoztak. 

Egyáltalán nem meglepő módon a fiatalabb (20-39 éves) korcsoport körében a teljes mintára 

értelmezett átlagnál (4,11) jóval magasabb értéket kapott „az internetelérés, mobilhálózat mi-

nősége” kategória (4,4), de szintén magasabbra értékelte ez a korcsoport a „foglalkoztatási 

lehetőségeket” (4,32). Ellenben „a település történelme, hagyományai” tényezőre adott érték 

esetükben volt a legalacsonyabb (2,93). (A 2004-2005-ös adatfelvételkor szintén ez a tényező 

kapta, valamennyi felbontást figyelembe véve a legalacsonyabb értéket a legfiatalabb ko rcso-

porttól.) A középkorosztály esetében (40-59 éves) egy vonzerő érdemelt külön említést. Ter-

mészetesnek mondható, hogy esetükben a „foglalkoztatási lehetőségek és körülmények” meg-

ítélése (4,34) jóval az átlagérték felett volt. A legidősebbeknél (60 év felettiek) ellenben né-

hány olyan vonzerőt emelnék ki, melyek az átlagtól lényegesen elmaradó értékekkel szerepel-

tek. Így egyáltalán nem meglepő módon az oktatás mindkét tényezője (2. és 3. tényező, 3,75 

illetve 3,17), az „internetelérés, mobilhálózat minősége” (3,59), a „foglalkoztatási körülmé-

nyek” (3,6) és a „szabadidő eltöltésének lehetőségei” (3,43) számukra kevéssé voltak megha-

tározóak egy település vonzerejének megítélésében. 

Szintén kíváncsiak voltunk arra, hogy létezik-e összefüggés az iskolai végzettség és a té-

nyezőkre adott válaszok között. Összesen hét tényező esetében beszélhetünk jelentősebb szig-

nifikáns különbségekről. Ezek közé sorolható az internetelérés és mobilhálózat minősége, a 

kereskedelmi hálózat fejlettsége, a lakókörnyezet állapota, a település természeti adottságai, a 

lakosság etnikai összetétele, a foglalkoztatási lehetőségek és a szabadidő eltöltése . Az alapfokú 

végzettségű csoport amellett, hogy kevéssé tartotta fontosnak az oktatási adottságokat (a 2. 

tényező 3,88-as, 3. tényező 3,28-as értékkel szerepel esetükben), az „internetelérés, mobilhá-

lózat minősége” (3,76) és meglepő módon a „foglalkoztatási körülmények” (3,81) tényezőt is 

az átlagosnál alacsonyabbra értékelte. (A kapott eredmények egyébként összhangban vannak 

a hivatkozott másik kutatással.4) A középfokú végzettséggel rendelkezők esetében szintén ez 

utóbbi két vonzerőt emelném ki magas értékük okán (internetelérés-mobilhálózat 4,28, foglal-

koztatás 4,34). A felsőfokú végzettségűek körében találtuk a valamennyi felbontás alapján 

mért legmagasabb értéket, ők a „település közbiztonságára” adtak maximumot (4,55). Szintén 

átlagot jóval meghaladó volt az „internetelérés, mobilhálózat minősége” (4,32) és a „település 

természeti adottságai” (3,95) szempontok megítélése, míg a „kereskedelmi hálózat fejlettsége” 

esetükben kapta a legalacsonyabb mért értéket (3,57). 

Érdekes elemzésnek ígérkezett a válaszadó aktuális lakóhelyének mérete és a tényezők kö-

zötti kapcsolat feltárása is. Négy olyan tényezőt emelnék ki, melyek esetében erős 

szignifikanciáról számolhattunk be. Ezek az egészségügy, a teljes oktatási struktúra, a keres-

kedelmi hálózat, valamint az ügyintézési lehetőségek. A legkisebb lélekszámú településeken 

                                                      
4 Szirmai V. – Váradi Zs. (2009)  
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(2000 fő alatti lakossal) nem meglepő módon, rendre azok a vonzerők kaptak alacsonyabb 

értékeket, melyek csak kevésbé jellemzik ezt a településtípust. Így „az egészségügyi szolgál-

tatások teljessége” (3,82), a „kereskedelmi hálózat fejlettsége” (3,31), „az ügyintézési lehető-

ségek” (3,68), a „közlekedési kapcsolatok” (3,71) és „a teljes oktatási struktúra megléte” (2,89) 

messze elmaradt a városi értékektől. (Ez utóbbi volt egyébként az összes felbontást figyelembe 

vett minimum érték.) Nem várt módon, viszont az internetelérés-mobilhálózat értékelése (4,36) 

a városi értékeket is meghaladta. A településméret másik pólusának számító, 50.000 főnél  né-

pesebb városok esetében két magas értéket emelnék ki, ezek „a teljes oktatási struktúrára” (3,6) 

és a „kereskedelmi hálózat fejlettségére” (3,99) adott pontszámok.  

A magyar városok vonzerejének megítélése 

Korábbi kutatásunkhoz hasonlóan érdekes elemzési szempontnak ígérkezett annak vizsgálata, 

hogy egy adott várost hogyan ítélnek meg a válaszadók országosan és saját régióján belül. 

2004-2005-ös eredményeink tükrében hipotézisünk az volt, hogy a saját régióján belül szinte 

mindegyik település, szinte minden szempont alapján kedvezőbb megítélést élvez, mint teszi 

azt országosan. (A korábbi adatfelvétel során a kivételek egyike egyébként Sopron volt.) 

Újabb kutatásunk során, az alábbi módon elemeztük a kapott adatokat: 

− minden település esetén összehasonlítottuk az országos minta 1000 válaszadójának vé-

leményét az adott város régióbeli válaszaival, ennek eredményeként kirajzolódtak az egyes 

települések karakterisztikus jegyei (az ábrában „országos” és „regionális” jelöléssel), 

− másrészről leszűkítettük a vizsgálatot azokra a válaszadókra, akik versenyképesnek gon-

dolták az adott települést, ezzel a „versenyképes válaszok” megoszlását tettük vizsgálat 

tárgyává, másként fogalmazva kerestük az országosan vagy regionálisan felülértékelt 

tényezőket („versenyképes országos”, „versenyképes regionális” megjelölést használva 

az ábrán), 

− időbeni összehasonlítást is végeztünk, melynek keretében a közel 10 évvel korábbi bá-

zisadatokat állítottuk párhuzamba az aktuális adatokkal, dinamikájában szemlélve a vál-

tozásokat. 

Illeszkedve a tanulmány címéhez, a részletes elemzésnek alávetett települések közül ezúttal 

kizárólag Pécs adatait mutatom be. 

2. ábra: Pécs megítélése a magyar lakosság megkérdezése alapján, 2012-2013 

 
Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 
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Az ábrát szöveges formában értékelve, az alábbi megállapításokat tehetjük: 

– Országos megítélését tekintve a város sorrendben a következő öt tényezőben mutatott ka-

rakteres versenyképességi jegyeket: oktatási struktúra, a település történelme, egészség-

ügyi szolgáltatások, szabadidős lehetőségek és természeti adottságok. 

– A dél-dunántúli régióban mindezek kiegészültek további kettő tényezővel (közlekedési 

kapcsolatok, kereskedelmi hálózat), és hipotézisünknek megfelelően az országosnál jóval 

gyakrabban (többször 20 százalékpontot meghaladó mértékű volt a növekedés) szerepeltek 

az egyes tényezők a válaszok között (ahogy az a 2. számú ábrán is látható, például orszá-

gosan a megkérdezettek 23%-a tartotta kiemelkedőnek Pécs egészségügyi szolgáltatásait, 

a Dél-Dunántúlon viszont már minden második válaszadó gondolta ugyanezt). 

– 2004-2005-ös bázisadatainkhoz képest kijelenthető, hogy a régión belül a foglalkoztatási 

körülményeket kevesebben említették a versenyelőnyök között, de a többi tényező eseté-

ben is inkább stagnálásról, kismértékű visszaesésről árulkodtak a regionális adatok;  pozitív 

változást abban találtunk, hogy országosan 5-10 százalékponttal többen jelöltek meg egyes 

tényezőket (oktatási struktúra, a város történelme, egészségügy, szabadidős lehetőségek) a 

vonzerők sorában, 

– A Pécset versenyképesnek tartó válaszokat elemezve megállapíthattuk, hogy a közlekedési 

kapcsolatok, az egészségügy, a kereskedelmi hálózat fejlettsége és a városi szerepkörök 

szélessége jelentősen felülértékelt kategóriák voltak a régióban, de kisebb mértékben a 

szabadidős lehetőségek is ide tartoztak. 

A szemléltetési céllal többször használt korrespondencia-térképek módszertani hátterét és 

jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:„A korrespondencia-analízis egy olyan exploratív 

többváltozós technika, mely az asszociációs kapcsolat vizuális elemzése érdekében egy gya-

korisági tábla adatait grafikus ábrává konvertálja.”5 Tulajdonképpen egy mesterséges, redukált 

teret hozunk létre (többnyire 2 dimenziót) úgy, hogy az információ minél nagyobb részét meg-

tartsuk. A korrespondencia-térképen a kialakított dimenzióknak konkrétan meghatározható tar-

talma, jelentése nincsen. Az ábra a pontok távolsága alapján értelmezhető. Az egymáshoz kö-

zeli kategóriák hasonlóságot mutatnak, a távolabbiak inkább különbözőséget. Az origóhoz kö-

zelebbi pontok markánsabbak, mint az origótól távol esők. Az ábrák bal alsó sarkában a nyila-

kon lévő számok az inercia (súlyozott variancia) tengelyek által megmagyarázott arányát jel-

zik. A csoportosítások (karikázások) a pontok távolságát figyelembe véve, de a szerzők szub-

jektív döntése alapján kerültek kialakításra. 

Természetesen mind a földrajzi (regionális vélemények kontra országos megítélés), mind 

az időbeli összehasonlítások (2004-2005 óta tapasztalt változások) megnehezítették, hogy ho-

mogén városcsoportokat képezhessünk. (Ahogy Beluszky fogalmaz: „Mindenfajta csoportosí-

tás, tipizálás erőszaktétel a települések egyediségén.”6) Ettől függetlenül megvizsgáltuk, hogy 

a legalább 50 említést elérő városok esetében a legjellemzőbb vonzerők hogyan alakultak. A 

khi-négyzet próba alapján (khi-négyzet=1122,6; szf=156; p-érték<0,001) szignifikáns kapcso-

latot találtunk a vonzerőt megtestesítő tulajdonságok és a városok között. A 3. számú ábra az 

összefüggés jellegzetességeit vizuálisan is szemlélteti. 

 

                                                      
5 Hajdu O. (2003), 136. o. 
6 Beluszky P. - Sikos T. T. (2007), 20. o. 



Koltai Zoltán 

8 4  K U T A T Á S  

3. ábra: Korrespondencia-térkép magyar lakosság megkérdezése alapján, 2012-2013 

 
Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 
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értékekben, a regionálisan megfogalmazott jellemzők magasabb számában, és az időbeni ösz-

szehasonlításban is megmutatkozott). 

Kecskemét és Győr esetében egyaránt a kimagaslóan jó foglalkoztatottsági helyzet teremt 

versenyelőnyt. Győr abban viszont már egyedinek számít, hogy ráadásul mindez nem jelentett 

országos felülértékeltséget (ahogy az Kecskemét esetében történt). Regionálisan Győr  törté-

nelme és oktatási struktúrája felülértékelt, ami akár a város jövőben remélt szerepköreire is 

utalhat. Kecskemét ugyan hasonlít hozzá abban, hogy a foglalkoztatási körülmények az orszá-

gos említésekben kimagaslóak, de számos különbséget is találtunk. Amellett, hogy ez a té-

nyező egyelőre még országos felülértékeltséget mutatott, mások voltak a regionális karakterek 

(az oktatás helyett az általánosabbnak mondható közlekedést, szabadidős lehetőségeket, keres-

kedelmi ellátottságot említették a legtöbben), és dinamikus összehasonlításban is kevéssé egy-

értelmű a javulás. 

Székesfehérvár kicsit kilógott a sorból. Leginkább az előző két városhoz „húzott”, viszont 

kereskedelmi hálózata és közlekedési kapcsolatai említése okán már inkább vonható párhuzam 

Budapesttel. Az időbeni összevetésben vegyesen előforduló kismértékű visszaesés és javulás 

Pécsre emlékeztet, míg az országosan felülértékelt foglalkoztatás Sopront és Kecskemétet jut-

tatta eszünkbe. 

Összegzés 

A tanulmány címében szereplő kérdésre természetesen többféle válasz is adható. Az minden-

esetre sokatmondó adat, hogy napjaink Magyarországán a legfontosabb lakóhelyi vonzerőnek 

a települések közbiztonsága számít. Sorrendben olyan, 10 év távlatában stabilnak  mondható 

tényezők következnek, mint a települések infrastrukturális ellátottsága, a lakókörnyezet álla-

pota, az egészségügyi szolgáltatások teljessége, a foglalkoztatási körülmények, az óvodai és 

alapfokú oktatás megléte, a közlekedési kapcsolatok és az ügyintézési lehetőségek.  Egyáltalán 

nem meglepő módon eltérő preferenciákkal írhatók le a fiatalok, a középkorúak és az idősek, 

valamint lényegesen differenciálnak a válaszadói elképzelések az iskolai végzettség és a lakó-

helyi méret függvényében is. 

Pécs egyelőre sokkal inkább oktatási, történelmi és természeti adottságainak, valamint 

meglévő egészségügyi szolgáltatásainak és szabadidős lehetőségeinek köszönheti karakteres 

versenyképességi jegyeit, semmint kedvező foglalkoztatási körülményeinek, amit egyre keve-

sebben soroltak versenyelőnyei közé. A régión belüli válaszok dinamikus vizsgálata több té-

nyező esetében stagnálásról, akár kismértékű visszaesésről árulkodik. A város továbbra is rész-

leges átfedéseket mutat a vidéki régióközpontok közül Szegeddel, Debrecennel és Miskolccal, 

az időbeni összevetésben viszont egyértelműen Debrecen értékei javultak a legdinamikusab-

ban, de Szeged is átlagot meghaladóan javította pozícióit. 

A sikeres települések jellemzői meglehetősen széles skálán mozognak, rugalmasan változ-

tatható gazdasági szerkezetüktől kezdve, a magasan kvalifikált munkaerőn és a kedvező társa-

dalmi szerkezeten keresztül, egészen értékes településkörnyezetükig. Azok az európai térségek 

tudtak valóban sikeressé válni, amelyek képesek voltak saját endogén adottságaikra épülő stra-

tégiát meghatározni, majd azt eredményesen működtetni. Az önálló programalkotásra képtelen 

területek legfeljebb átmenetileg stabilizálhatják helyzetüket, azt is csak többnyire központi tá-

mogatások felhasználásából. Kutatásunk célja, a valós helyi igényeken alapuló fejlesztési stra-

tégia kidolgozásához nyújtandó információ volt, azt remélve, hogy a címben szereplő kérdésre 

egyre több pozitív válasz születik a nem oly távoli jövőben. 
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