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KOLTAI ZOLTÁN 

A magyarországi városok és régiók 
versenyképessége 

A most elkészített tanulmány, mintegy gondolatébresztő jelleggel arra vállalkozik, 
hogy bemutasson néhány, a témában végzett hazai kutatást, megalapozva ezzel a 
szerző saját vizsgálatainak későbbi publikálását. 

A tanulmány első része a versenyképesség fogalmának regionális értelmezhető-
ségével foglalkozik, míg a dolgozat második fele a konkrét, magyarországi típus-
képzési törekvéseket tartalmazza. 

A versenyképesség regionális értelmezése 
Ahogy a termékek piacán zajló versenyben a termékek különböző komponensei 
kerülnek összehasonlításra, a régiók esetén sem beszélhetünk a régió egészére értel-
mezhető versenyről, sokkal inkább régión belüli adottságok, részpiacok kerülnek 
összehasonlításra. Persze ezek a részpiacok minden pozitív és negatív sajátosságuk-
kal egy – végül homogénnek egyáltalán nem nevezhető – régiót alkotnak. 

Ha a verseny célját, tárgyát vizsgáljuk, megemlíthetünk funkciókat, intézménye-
ket, szolgáltatásokat, eseményeket vagy más szűkösen rendelkezésre álló tényezőket 
(fejlesztési források, információ, értékes munkaerő stb.), amelyek végeredményben 
valamilyen kedvezőbb gazdasági pozíció elérésének szándékával függnek 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 határozza meg a képződő jövedelmeket, a létrejövő 
életszínvonalat. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a régiók, városok versenye eltér a vállalatok ver-
senyétől, alapvetően két álláspontot különböztethetünk meg. Egyrészről a régiókat 
egységes egészként értelmezve, a közöttük lévő verseny a nemzetgazdaságok verse-
nyéhez hasonlatos, kiemelt szerepet adva gazdasági teljesítményüknek, output-
juknak. Másrészt kiindulhatunk a vállalati versenyből, mint alacsonyabb dimenzió-
ból és azt vizsgálhatjuk, hogy mely tényezők, feltételek azok, melyek esetükben 
versenyelőnyhöz vezetnek egy adott régióban.  

Bármelyik megközelítést is fogadjuk el, biztos, hogy szemben a vállalatok ter-
mékpiaci versenyével, a versenyben résztvevő városok, régiók nem nélkülözhetik a 
kooperációt, együttműködést, a hálózatokban való részvételt intraregionális és 
interregionális szinten egyaránt. Ez akár olyan formában is testet ölthet, hogy a 
sűrűbben lakott, nagyobb gazdasági koncentrációval bíró térségekben egy nagyköz-
pont körül kooperációs hálózatok jönnek létre. Az ezekben a hálózatokban résztvevő 
városok megosztják a funkciókat és egyben össze is kapcsolják azokat. Így speciali-
záltabb, de egyben sokszínű kapcsolatokkal rendelkező, éppen ezért versenyképe-
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sebb, az erőforrásokat hatékonyabban felhasználni képes rendszerek jönnek létre a 
szinergia segítségével. 

A versenyképesség globális értelmezése természetesen nem nélkülözheti a 
mikrogazdasági szintű alapokat, így beszélhetünk regionális versenyképességről: 

– egyrészt a régióban működő vállalatok összegzett adaptálási képessége alap-
ján („gyakorlatias felfogás”),  

– a régió által domináns vállalatai részére biztosított gazdasági bázis, gazda-
sági környezet (tőke- és munkapiac, inputok minősége, infrastruktúra) alap-
ján („környezeti/rendszer” felfogás),  

– valamint a régiók befektetéseket vonzó képessége (humán és fizikai tőke 
akkumulációja) szerint („tőkefejlesztés” felfogás) egyaránt (Lengyel 1999, 
Horváth 2001). 

 

Ahhoz, hogy a verseny, versenyképesség, versenyelőnyök fogalmakat a régiók 
szintjén is értelmezhessük, természetesen eddigi, alapvetően mikroszintű megközelí-
tésünket a makroökonómia szempontjából kell kezelnünk. A fogalom nemzetgazda-
sági szinten történő értelmezése rögtön vitákat eredményez, mivel nem egyértelmű, 
hogy a versenyképesség és termelékenység mennyiben különíthető el egy ország 
vagy akár csak egy régió esetében. Az egyértelműen kijelenthető, hogy a globalizá-
ció felerősödésével és az e mögött meghúzódó deregulációs politikáknak, valamint 
az információs társadalomnak a megnövekedett gazdasági szerepével a verseny 
világpiaci megjelenése, globalizálódása a korábbi évekhez képest elképzelhetetlen 
méretűvé vált (Lengyel 1999). Elég, ha csak a vállalatok megnövekedett 
internalizáltságára, a működőtőke – export és a teljes skálájú nemzetközi termelés 
tömeges megjelenésére gondolunk. 

A városok versenyképesség szerinti kategorizálása 
– típusképzési törekvések Magyarországon 
Kiinduló megállapításként elfogadhatjuk, hogy „a régiók versenyképességét a váro-
sok, mint a gazdasági növekedés motorjai testesítik meg” (Horváth 2001., 207. p.). 

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 (Beluszky 2000 a, b). 

A településhálózat fejlődése központi döntésektől függött, gondoljunk például az 
állami ipartelepítésre, az infrastrukturális javak elosztására, a településhálózat-
fejlesztési koncepciókra. Az ipari üzemek mindenféle szerves fejlődést nélkülözve, 
az állami nagyvállalatok egyetlen döntése eredményeként jelentek meg egy-egy 
városban, jelentősen átalakítva ezzel a települések korábbi funkcióit, arculatát. A 
települések adottságainak figyelembevételét nélkülöző ipartelepítés, a tulajdonlás 
természetes következményeként nem is jöhetett létre szorosabb kapcsolat a vállalat, 
valamint a település gazdasága, társadalma között, különösen az ún. monofunkciós 
települések esetében jelentett komolyabb problémát egy-egy üzem termelésének 
visszaesése, vagy akár megszűnése, újabb drasztikus változásokat előidézve a „te-
lephely” életében. 

A települések vezetőinek személyes kapcsolatait, a már akkor is létező lobby-
tevékenységet leszámítva a helyi adottságok, a meglévő erőforrások, a helyi társada-
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lom nyújtotta kedvezőbb feltételek, a demográfiai, a társadalmi-kulturális, természe-
ti környezet alig játszott szerepet a városfejlődésben. A felülről irányított, verseny-
nek nem is nevezhető folyamatokat áthatotta az intézménytelepítés „modellszerű” 
gyakorlata, a szolgáltatók monopolizált helyzete, a közigazgatási szerepkör és beso-
rolás (megye- vagy járási székhely, város vagy község) elsődlegessége a település-
fejlesztésben. 

Meglehetősen mechanikusan működött a települések hierarchikus láncolata, a 
fejlesztési eszközöket megyékre bontva osztották szét, a megyeszékhelyek pedig 
hatalmi központokként működve biztosították a források tovább-bontását. 

Kedvező pozícióiknak köszönhetően a megyeszékhelyeken és a járási székhe-
lyeken sorra alakultak az intézmények, ami a lakosság mindennapi életét, életkörül-
ményeit alapjaiban befolyásolta. Mindez persze magával hozta a migrációt, érintette 
a népesedési folyamatokat, a foglalkozási szerkezetet, a helyi társadalmak rétegző-
dését, szolgáltatásokkal való ellátottságát. A települések önálló cselekvési lehetősé-
gét tovább korlátozta a helyi bevételek alacsony aránya a forrásokon belül.  

Összességében egy meglehetősen homogenizálódott, koncentráltan fejlődő vá-
rosállomány képe rajzolódott ki az 1980-as évek végén Magyarországon, ahol a 
területi differenciák elsősorban a településhierarchia mentén jelentkeztek. Mindez 
végeredményben egy mozaikszerű térszerkezet kialakulásában öltött testet.  

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 megyék elvesztették korábbi centralizált 
finanszírozó szerepüket, a megyeszékhelyek viszont – véleményem szerint indokolt 
módon – ma is kiemelt szereplői maradtak a településhierarchiának (közegészség-
ügy, igazságszolgáltatás, munkaügy, múzeumügy, könyvtárhálózat stb. központi 
helyszínei). A hierarchia alsóbb szintjein szintén csökkent a központi fejlesztések 
jelentősége, megszűntek a járások és a városkörnyékek, az önkormányzatok norma-
tív központi ellátásban részesülnek, ami jogállásuktól függetlenül megilleti őket. A 
települések számára lehetővé vált a helyi adók kivetése. A gazdaságpolitika és a 
területfejlesztés eszközei jóval közvetettebbé váltak, mivel az önkormányzati fej-
lesztési-működtetési eszközök igen magas arányban a központi költségvetésből 
jutnak a településekhez.  

Amellett, hogy számos változás önmagában is növelte a városok önrendelkezé-
sének lehetőségét (vagyonhoz jutás és ebből származó bevételi lehetőségek, privati-
záció stb.), a városok adottságai (földrajzi, forgalmi helyzet, környezeti állapot, 
infrastrukturális ellátottság, a munkaerőpiac, a lakosság vásárlóereje stb.) meghatá-
rozóvá váltak versenyképességükben. Csökkent a korábbi város vagy község, város 
vagy megyeszékhely pozícióból adódó determináltság, a települések önállóbbá és 
egyenlőbbé váltak, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. „…a gazdaság 
telephely választása ill. működésének eredményessége jórészt a piacgazdaság tör-
vényszerűsége szerint zajlik, de ugyanez állapítható meg egyes városi intézmények-
ről is” (Beluszky 2000a, 3 pp). 

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 (Lengyel – Rechnitzer 2000), új városi funkcióként 
egyre nagyobb számban és javuló minőségben, egymáshoz szorosan kapcsolódva 
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jelentek meg a modern üzleti és gazdasági szolgáltatást biztosító intézmények. A 
kilencvenes évek végére ezek mennyisége és térbeli elterjedése egyaránt hozzájárult 
ahhoz, hogy meghatározó szerepet játszanak a városok versenyképességében, háttér-
be szorítva az évtized elején még determináns funkciónak számító közszolgáltatás-
hoz kötődő intézményeket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a felülről irányított ver-
senyképességet folyamatosan háttérbe szorította egy sokkal inkább piaci alapokra 
helyezett versenyképesség. 

A szolgáltató szektor térnyerése Magyarország esetében, ha lehet, még fokozot-
tabban érvényesül, mint világviszonylatban. Mindez a vállalkozások rugalmasabb 
telephelyválasztását is magával hozta, ami több település számára lehetővé tette a 
városversenybe történő aktív bekapcsolódást. A nemzetközi tőke tömegméretű meg-
jelenése és a korábbiaktól gyökeresen eltérő telephely-választási szempontok szintén 
a városok közötti verseny fokozódását váltották ki. 

Napjainkra a településhierarchiában elfoglalt pozíció helyett az egyes városok, 
régiók jövedelemszerzési lehetőségei váltak meghatározóvá a versenyképesség befo-
lyásolásában, értve ez alatt a befektetések nagyságát és a nagyon eltérő munkaerő-
piaci helyzetet. A verseny regionális dimenziója felerősödött, a régiók közötti diffe-
renciák váltak meghatározóvá, míg a települések közötti méretbeli különbségek 
magyarázó ereje mérséklődött. Mindez egyben a térszerkezet korábbi mozaikos 
jellegének csökkenését is eredményezte. 

Elsősorban Budapest és agglomerációja, néhány nagyváros, valamint az ország 
nyugati határszéle és a Mosonmagyaróvár – Győr – Budapest tengely környéke 
dinamizálódott erőteljesebben. 

Ha az ország háromosztású modelljét (nyugat és kelet, valamint főváros és vidék 
elkülönítése) árnyalni próbáljuk, az ország fejlettségi szint szerinti zónái az alábbiak 
lesznek: 

– a budapesti agglomeráció és Észak-Nyugat-Magyarország régiója, ez utób-
bin belül a Balaton környéke és a Bécs-Budapest tengely, 

– Északkelet-Magyarország, beleértve Észak-Magyarországot és az Észak-
Alföldet (Nógrádtól Szolnok megyén át Békés északi feléig), 

– Dél-Magyarország (a Nagykanizsa – Dunaújváros – Békéscsaba vonaltól 
délre eső országrész). 

 

A magyarországi városokat öt csoportba sorolva (Lengyel – Rechnitzer 2000) 
megállapították, hogy növekedett a stabil és aktív városok száma (megyeszékhelyek, 
nagyvárosok, tradicionális középvárosok). Valódi versenyről – nemzetközi tekintet-
ben alig számottevő módon – talán csak a településhierarchia e szintjén beszélhe-
tünk. A stabil és aktív városok csoportján belül, a kombinált rangmódszert felhasz-
nálva öt dinamikus gazdasági mutató, nem fajlagos értékei (kiskereskedelmi forga-
lom növekedési üteme 1998/90, az iparban ill. a szolgáltatásokban keletkezett 
hozzáadott érték növekedési üteme 1998/95, az iparűzési adó változásának üteme 
1998/95 és végül az adóköteles személyi jövedelem változásának üteme 1998/95) 
alapján a versenyképesség változásáról, dinamikájáról alkottak képet. Másik négy 
fajlagos gazdasági mutatószám (a kiskereskedelmi vállalatok egy lakosra jutó nettó 
árbevétele – 1998, a feldolgozóipari kettőskönyvelésű vállalatok egy foglalkoztatott-
ra jutó társasági adóalapja – 1998, az üzleti szolgáltatást végző, kettőskönyvelésű 
vállalatok egy foglalkoztatottra jutó nettó árbevétele – 1998, valamint az egy lakosra 
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jutó adóköteles személyi jövedelem – 1998) alapján a városok jelenlegi versenyké-
pességét értékelték.  

A két rangsor alapján a megyei jogú városok négy versenyképességi alcsoportját 
különítették el a szerzők: 

– nyertesek (pl.: Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Dunaújváros), 
– felzárkózók (kedvező dinamikájú, de a jelenlegi sorrendben hátrébb elhe-

lyezkedők – pl.: Debrecen, Sopron, Pécs, Nyíregyháza), 
– leszakadók (jelenlegi helyzetük kedvezőbb, dinamikájuk alapján gyengébb 

pozícióval rendelkeznek – pl.: Szeged, Szolnok, Szekszárd), 
– vesztesek (sem dinamikájuk, sem jelenbeni pozíciójuk alapján nincsenek a 

rangsor első felében – pl.: Miskolc, Békéscsaba, Hódmezővásárhely). 
 

A következő nagy csoporton belül, az ún. speciális, egy-egy funkcióval rendel-
kező városok között találunk üdülővárosokat, agglomerációs, határmenti, valamint 
iparvárosokat, melyek egyedi lokális sajátosságokkal bírnak, viszont éppen ebből 
kifolyólag a konjunkturális hatásoknak, szezonalításnak is erőteljesebben kitettek 
(pl.: Siófok, Paks, Százhalombatta, Tiszaújváros). Számukra térségi, fogyasztási és 
szolgáltatási szerepkörük szélesítése kívánatos versenyképességük stabilizálása, 
fokozása érdekében.  

A harmadik csoportot a pozitív irányba elmozdulni képes, átalakuló városok al-
kotják, ide sorolva több nagyvárost (pl.: Eger), több tradicionális középvárost (pl.: 
Baja, Keszthely, Mosonmagyaróvár), valamint a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes 
években alapított kis- és középvárosokat (pl.: Aszód, Pécsvárad). E csoport városai-
nak funkcióiban egyre nagyobb szerephez jutnak a piaci tényezők, a modernizáció, 
új piacgazdasági intézmények és szolgáltatási egységek jelentek meg.  

Külön csoportot képeznek az ún. köztes átmeneti helyzetben lévők, melyek közé 
elsősorban a kilencvenes években alapított dunántúli, a fővárosi agglomerációban és 
a Duna-Tisza közében található kisvárosok sorolhatók. Ahogy elnevezésük is mutat-
ja, ezek változó, még nem kellően stabil gazdasági szerkezettel és intézményrend-
szerrel rendelkeznek, az itt keletkezett jövedelmek mérsékeltnek mondhatók.  

Végül a sorrendben utolsó, leszakadók csoportjába a szintén kilencvenes évek-
ben létesített, elsősorban tiszántúli városok kerültek. Ezekben a városokban is tör-
téntek elmozdulások a gazdasági bázis fejlesztésében, a fejlesztés üteme viszont 
elmaradt a városhálózat egészétől, ami a lemaradás növekedését eredményezte. 
Többségük agrártérségben vagy ipari válságtérségben található.  

Mivel a gyengébb versenyképességgel jellemezhető utóbbi két csoport tagjai fő-
leg a kilencvenes években alapított városok közül kerültek ki, talán nem elhamarko-
dott kijelentés, hogy várossá nyilvánításuk sok esetben nélkülözte a valódi megala-
pozottságot, a modernizációs elemek meglétét, a várossá válás tényleges minőségi 
paramétereit.  

Egy másik alkalommal (Hajba 2003) kimondottan a regionális innovációs poten-
ciál és megújulóképesség került a kutatók figyelmének középpontjába. Kettőszázöt-
venegy magyar város innovációs arculatát vizsgálták meg mintegy harminc összete-
vő alapján (pl. gazdasági aktivitás mutatói, vállalakozások száma, foglalkoztatottság, 
helyi jövedelemszint, adók, iskolázottság, bejelentett szabadalmak száma, megúju-
lást hordozó intézményrendszer jellemzői – felsőoktatási intézmények, ipari parkok, 
inkubátorházak) és arra a megállapításra jutottak, hogy huszonhárom város karakte-
resen elkülönül az összes többitől (Budapestet nem számítva az élen Szegeddel, 
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Péccsel, Debrecennel, Győrrel és Miskolccal). Ezt a csoportot egy negyven-ötven 
települést magában foglaló kör követi, ahol még kimutatható működőképes innová-
ciós intézményrendszer, míg a többi város megújulási ereje meglehetősen kétséges. 

Szintén külön kutatás (Daniss 2003) foglalkozik a városok, mint lakóhelyek ver-
senyképességével. Ebben az esetben harminckét 2001-re és 2002-re vonatkozó muta-
tó szerint (a népességszámtól a hulladékgyűjtésig, a burkolt utaktól a vonatútidőig), 
azok súlyozott vizsgálata alapján rangsorolták a magyarországi megyeszékhelyeket. 
A rangsort Győr vezeti, megelőzve Veszprémet, Zalaegerszeget és Székesfehérvárt, 
míg az utolsó két helyen Salgótarján és Békéscsaba található. 

Összességében a nagyobb népességgel és vonzáskörzettel rendelkező, már ko-
rábban is többszintű intézményeket birtokló és kedvezőbb jövedelemtermelő képes-
séggel is bíró nagyvárosok nevezhetők a kilencvenes évek versenye győzteseinek.  

Az itt kiépülő piacgazdasági intézményrendszer segítségével stabilizálták hely-
zetüket, részben szélesítették térségi szerepvállalásukat, szerepük, súlyuk a jövőben 
várhatóan tovább növekszik. A tradicionális középvárosok helyzete stabilizálódni 
látszik, kistérségi, mezoregionális szerepkörük bővülhet, csakúgy, mint a speciális 
helyzetű városoké. A kisvárosok közül elsősorban azok számíthatnak fejlődésre, 
ahol a tartós gazdasági növekedés feltételei adottak, ami a nagyvárosok által alakí-
tott regionális gazdasági hálózatokba való bekapcsolódás lehetőségeire épülhet. 
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