
117

B E R K E S  J U D I T 1

A másodlagos központok intézményrendszerének 
összehasonlítása

BEVEZETÉS

Az elmúlt évtizedek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a területfejlesztés 
„földrajza” átrendeződött, alkalmazkodva a globális világ okozta változásokhoz, 
a társadalom igényeinek fejlődéséhez, a gazdasági folyamatok alakulásához, és 
nem utolsó sorban a nagyvárosi koncentráció okozta migrációs kihívásokhoz. 
Ez utóbbi jelentette az egyik alapját annak, hogy a makroregionális fejlesztéspo-
litikában a tervezési-statisztikai értelemben vett régiók, mint területi egységek 
háttérbe szorultak, és egyre markánsabb kérdéssé vált a városok, városrégiók tér-
egysége, mint Európa jelentős gazdasági centrumai, népességtömörítő pólusai, a 
kontinens „motorjai”. A kutatás célja egyrészt feltárni a területi különbségeket, 
annak elméleti és történeti sajátosságait, valamint a folyamatok összefüggéseit 
a nagyvárosok fejlődési pályájával. A módszer eszközét a regionális központok 
funkcióinak vizsgálata nyújtja, amely az ismert „funkcióvizsgálatoktól” eltérő, sa-
játos módon próbálja feltérképezni a városokat, illetve azok környezetét. A vizs-
gálat szereplői azok a magyar regionális központok (Győr, Pécs, Szeged, Debre-
cen, Miskolc), amelyek a területfejlesztés fókuszában álltak régen is, és állnak ma 
is. A területfejlesztés egyik vitatott kérdésköre, hogy város- vagy vidékfejlesztés-
sel érhető-e el eredményesebb fejlődés. A tanulmányban a vidéket szűkebb kon-
textusban értelmezzük kitérve arra, hogy a városok fejlődésének üteme látható-e 
azok környezetén. A regionális központok fejlesztésének hatása a közvetlen régi-
ójukat is érinti, bár egy lényeges kérdés, hogy meddig tolódik ki a hatásmecha-
nizmus határa. Az öt város fejlesztésének szükségessége vitathatatlan, és egyben 
természetes is. Azonban a városokban az elmúlt három évtized alatt észlelhető 
funkcionális és területi – tehát a várostérség nagyságával összefüggő – változások 
mindenképpen utalhatnak a gazdaság- és területfejlesztés eddigi tapasztalataira, 
és a hatékonyság növelése céljából korrigálhatják a jövőbeli fejlesztési irányokat.

A vizsgálat hátterének elméleti keretei – A területi egyenlőtlenség és a város-
fejlődést befolyásoló tényezők

[1] SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, doktorjelölt; SZE Kautz Gyula Gaz-
daságtudományi Kar Gazdasági Elemzések Tanszék, egyetemi tanársegéd. Témavezetők: Prof. 
Dr. Rechnitzer János, egyetemi tanár, doktori iskolavezető, SZE Regionális- és Gazdaságtudo-
mányi Doktori Iskola; Dr. Filep Bálint, kancellár, SZE Regionális-tudományi és Közpolitikai 
Tanszék, egyetemi docens.
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A kutatás első szakaszát az ország területi gazdasági-társadalmi helyzetének 
elemzése, értékelése, különbségeinek feltárása adta, hiszen a városokat nem ha-
sonlíthatjuk anélkül össze, hogy a szélesebb területi folyamatokban ne helyez-
nénk el őket. Szükségesnek tartjuk a várost – mint bár vitathatóan pontszerű 
földrajzi egységet – a tágabb környezete alapján megvizsgálni, értékelni.  

A vizsgált városok és környezeteik – gazdasági, társadalmi, területi jellem-
zői alapján – szélsőséges térségekben helyezkednek el. A nyugat-dunántúli pros-
peráló térség regionális központja Győr – a földrajzi elhelyezkedés és az elmúlt 
évtized külföldi tőkeberuházásai miatt – társainál lényegesen jobb gazdasági, 
foglalkoztatási mutatókat produkál. A dél-alföldi Szeged is viszonylag kedvező 
gazdasági-társadalmi helyzetben van, szemben Debrecennel, Miskolccal és Pécs-
csel. Lényeges különbségnek bizonyul Győrhöz és Szegedhez képest a városok-
hoz közvetlenül kapcsolódó kistérségek helyzete. Az említett két város és körze-
te esetében stabilnak tekinthető a gazdasági helyzet, illetve foglalkoztatásban is 
hasonló eredményeket produkálnak, hiszen a Közép-Dunántúl és Nyugat-Du-
nántúl nagy része fejlődő térség. Szeged környezetében is kiterjedtebb – fejlődő 
– kistérségek találhatók, míg Debrecen és Miskolc „egyedüli szigetként” van jelen 
a térképen, Pécs esetében pedig még ez is halványodni látszik.

A második szakaszban feltárásra kerülnek azok a tényezők, amelyek egy te-
lepülés fejlődését befolyásolhatják. Sokan sokféleképpen csoportosítják a város-
fejlődést befolyásoló faktorokat. A települések fejlődésére különféle tényezők 
vannak hatással, amelyeknek dominanciája koronként változó. Ezek a determi-
nánsok egymáshoz szorosan kapcsolódnak, sokszor az egyik tényező megléte 
hatványozhatja a másik hatását, valamint nem csak pontszerűen a település fej-
lődésére hatnak, hanem egy egész térség életét meghatározhatják. Az általános 
szakirodalom ezeknek két csoportját különíti el:

• Természeti tényezők:2 helyi energiák, helyzeti energiák, abszolút és relatív 
fekvés,

• Nem természeti tényezők: Gazdasági, Politikai, Műszaki, Társadalmi.

Ebben a fejezetben nem kívántunk új struktúrát alkalmazni, nem is lenne ér-
demes, az azonban bizonyos, hogy – a felsoroltakon kívül is – számos más hatás 
éri a várost. Úgy véljük, hogy érdemes lehet az általunk meghatározott öt nagy té-
nyezőcsoporttal foglalkozni: környezeti (természeti) tényezők; gazdasági ténye-
zők fejlődésre gyakorolt hatása; a népesség változása, koncentrációja; társadalmi 
specifikumok; hálózatfejlesztés (politikai hatásmechanizmusok). A tényezők ösz-
szekapcsolódásának legfontosabb következménye a városok területi, valamint a 
helyi társadalom munkamegosztásban való részvétele.

[2] Teleki Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai II., 1936, Centrum, Budapest; Fodor Ferenc: 
Magyarország gazdasági földrajza, 1924, A tudományos földrajz kézikönyvei 3., Franklin-tár-
sulat, Budapest; Mendöl Tibor: Általános település földrajz, 1963, Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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Ezen kívül az alábbi szemszögből érdemes megvizsgálni ezeket a koronként 
változó hatásokat. 

1. táblázat: A városfejlődést befolyásoló hatások dimenziói

HATÁSOK
A hatás és a cél területi mértéke szerint

minden városra érvényes 
központi beavatkozás

minden városra érvényes 
központi beavatkozás

A beavatkozás 
iránya szerint

makroszinten 
vezérelt köz-
ponti döntés

Intézmény összevonások, 
külföldi tőke befektetés a 
térségben

az évi 1990. évi LXV. 
törvény a helyi önkor-
mányzatokról, a rend-
szerváltozás

mikroszinten 
kezdeménye-
zett beavat-
kozás

Vállalat felszámolása 
egy városban, helyi adók 
emelése-csökkentése, 
felhasználása

Területi szintű fejlesztés 
befolyásoló társulás tag-
ság Pl. LEADER egyesü-
leti tagság

Forrás: Saját szerkesztés.

A VÁROSOK FUNKCIÓI – AZ ELMÉLETEK SZINTETIZÁLÁSA 

Beluszky3 szavait idézve pontosan bemutatható, hogy a városok funkcióit hogyan 
értékeli a szakmai közösség: „A városhierarchia kutatása szinte áttekinthetetlenül 
gazdag irodalmat produkált. Az alkalmazott módszerek két alaptípusa alakult ki: 
(a) A deduktív módszerek nem veszik közvetlenül számba az egyes települések vá-
rosi funkciójú intézményeit, hanem a városi szerepkör valamely következményét 
mérik (mint pl. az 1930-as években W. Christaller a telefon-előfizetők „jelentőség-
többletét”), vagy pedig valamely ágazatban — pl. kiskereskedelem, közlekedés — 
kialakult hierarchikus tagolódást általánosítják a városi funkciók egészére. Így járt 
el pl. már említett vizsgálatban Major J. (b) Más kutatók oly mutatórendszer ösz-
szeállítására törekedtek, melyek számba veszik az egyes központi funkciókat (azok 
intézményeit!), azok meglétét vagy hiányát, esetleg mennyiségüket, mintegy leltá-
rozva a városi alapfunkciókat.”4

[3] Beluszky Pál: A polgárosodás törékeny váza – városhálózatunk a századfordulón, 
Városhierarchia-vázlat, tényképekkel, in Tér és Társadalom, 1990/3-4. szám, 13–56. o.
[4] Uo. 17. o. 
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A funkciók szempontjából közelítő megfogalmazások két csoportba sorolha-
tók. Közös jegyük, hogy:5

• a teljes településhálózatra vonatkoztatva rangsorolják az ország telepü-
léseit; 

• majd normatív meghatározásokra építve húznak e skálán választóvonalat 
a községi és városi települések közé. 

Az egyik módszer Major Jenő6 vonzáskörzet-elméleteket megalapozó mun-
kásságából indul ki. A város által nyújtott térségi szolgáltatások (iskola, ren-
delőintézet, rendőrség stb.), azon belül is a piackörzetek kiterjedtségét, vidéki 
felhasználóinak arányát vizsgálta, majd ez alapján alakította ki a hierarchikus 
viszonyokat.7 Ennek azonban az az erős kritikája, hogy nem képes figyelembe 
venni a földrajzi és történelmi okok miatt meglehetősen heterogén településhá-
lózatot. Számításai szerint ugyanis a tanyás alföldi mezővárosok vonzó hatása 
szinte nulla – hiszen vonzáskörzetüket önmaguk alkotják. 

A másik fő funkcionális definíciós módszer a leltározás. A leltározás során át kell 
tekinteni a lakossági igényeket kiszolgáló intézmények közül azokat, amelyek jelen 
vannak a vizsgált településeken. A listán szereplő intézmények „fontossága” koron-
ként változik, így nehezebbé válik az időbeli összehasonlítása a városi funkcióknak 
(ezalatt leginkább 40-50 éves távlatot kell érteni). Mindemellett nehezebben mutat-
ható ki a városok funkcionális heterogenitása, illetve a funkciók dominanciája. 

A funkcióvizsgálatok a városhierarchiára, vagy annak egy részére terjedtek 
ki az elmúlt években, évtizedekben. Az elemzések vizsgálata során arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy az alábbiak szerint lehet kategorizálni a kutatásokat (a 
teljesség igénye nélkül néhány példával):

I. Vannak az egész városhálózatra kiterjedő kutatások, amelyek komplex 
mutatórendszerre építkeznek.

• időszakot felölelő, változást mérő vizsgálatok:
• Beluszky és Győri „leltározó” módszere: 20. századi eleji8 és végi9 

városhierarchia átrendeződése, 
• Rechnitzer, Páthy, Berkes10 megvizsgálta a magyar városhálózat-

ban történő átrendeződéseket az elmúlt évtizedben;

[5] Városhálózati hatásértékelés, 2013, A Pannon Elemző Iroda Kft. vezetésével, a Hétfa 
Kutatóintézet és a Revita Alapítvány együttműködésével.
[6] Major Jenő (1966): A magyar városok és városhálózat kialakulásának kezdetei, in Település-
tudományi Közlemények, 1966/18. szám, 48–90. o.
[7] Beluszky Pál – Győri Róbert: Fel is út, le is út... Városaink településhierarchiában elfoglalt 
pozícióinak változásai a 20. században, in Tér és Társadalom, 2004/1. szám, 1–41. o.
[8] Beluszky Pál – Győri Róbert: A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés. Ma-
gyarország városhálózata a 20. század elején, Korall, 2003/11-12. szám, 199–238.
[9] Beluszky Pál – Győri Róbert: Magyarországi városhálózat és az EU-csatlakozás, in Tér és 
Társadalom, 1999/1-2. szám, 1–30. o.
[10] Rechnitzer János – Páthy Ádám – Berkes Judit (2014): A magyar városhálózat stabilitása 
és változása, in Tér és Társadalom, 2014/2. szám, 105–127. o.
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• tematikus, egyfókuszú elemzések: 
• Szigeti11 a városok intézményellátottságának elemzése (42 intéz-

mény),
• a magyar gazdasági centrumok pozícióját vizsgálta Csomós;12 a 

működő gazdasági szervezetek pénzügyi adatai alapján számítot-
ta a szerző az úgynevezett TGS (településgazdasági súly) mérték-
egység nélküli komplex mutatót, majd ez alapján állított fel egy 
rangsort,

• területi tőkével foglalkozó, anyagi és nem anyagi erőforrások sze-
rint rendezett 62 mutatót és így végzett faktor- és klaszteranalízist 
Tóth Balázs István13 319 városon.

II. Nem a teljes hálózatra, hanem annak egy részére kiterjedő vizsgálatok. 
• kis- és középvárosokkal foglalkozó vizsgálatok:

• négy dimenzió mentén elemezte a kis- és középvárosokat Molnár,14 
globalizáltságát, diszkriminancia- és főkomponens-analízissel,

• kisvárosok (30 ezer fő alatti lakosságú városok) fejlettségbe-
li különbségeit vizsgálta Pirisi;15 három dimenzió (társadalmi, 
infrastrukturális, gazdasági) négy-négy mutatójából alkotta meg 
a kisvárosi fejlődési indexet.

• nagyvárosokat vizsgáló komplex funkcióelemzések:
• megyei jogú városok több dimenzió mentén történő skálázását 

végezte Lengyel Imre;16 50 mutatót három csoportba (demográfia 
és foglalkoztatottság, lakossági infrastruktúra, gazdaság és egyéb) 
osztva használt a számításokhoz,

• a regionális centrumok településhálózatban lévő súlyának meg-
határozását elemezte Csomós17; négy főkomponensbe (felsőok-
tatás, gazdaság, egészségügy, kultúra) sorolt mutatók alapján. 

[11] Szigeti Ernő: Község, város, jogállás. A magyar településhálózat közigazgatási térszerke-
zetének néhány kérdése, 2002, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest.
[12] Csomós György: Magyarország gazdasági központjainak pozícióváltása, in Területi Statisz-
tika, 2013/6. szám, 529–550. o.
[13] Tóth Balázs István: A magyar középvárosok teljesítménye a területi tőke tükrében, in 
Területi Statisztika, 2011/5. szám, 530–543. o.
[14] Molnár Balázs: A magyarországi kis- és középfokú központok globalizációs típusai, in Tér 
és Társadalom, 2006/4. szám, 67–83. o.
[15] Pirisi Gábor (a): Differenciálódó kisvárosaink, in Földrajzi Közlemények, 2009/3. szám, 
313–325. o., Pirisi Gábor (b): Város vagy nem város? Dilemmák a formális és a funkcionális 
városfogalom kettőssége kapcsán, in Területi Statisztika, 2009/2. szám, 129–136. o.
[16] Lengyel Imre: Mérni a mérhetetlent? A megyei jogú városok vizsgálata többdimenziós 
skálázással, in Tér és Társadalom, 1999/1-2. szám, 53–73. o.
[17] Csomós György: A regionális centrumok súlyának meghatározása Magyarország település-
hálózatában, in Területi Statisztika, 2009/2. szám, 186–198. o.
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Összegezve tehát a funkciókkal kapcsolatos valamennyi elemzés közös jel-
lemzője, hogy az intézményrendszer meglétére és hiányára alapoz. Mindemellett 
ki kell emelni, hogy rendszerint a központi „funkciók” között tesz különbséget, 
valamint hierarchikusan rendezi a településeket (regionális, felsőfokú, középfo-
kú, megyei központ, tehát valamilyen központi hely, attól függően, hogy milyen 
területre terjed ki az intézményeinek kapacitása). Horizontális nézőponttal tesz-
nek kísérletet a vizsgálatra. Ezek közül a fentiekben azért emeltünk ki néhányat, 
hogy szemléltessük a fontosabb jellemzőit a „funkcióvizsgálatoknak”, valamint az 
elemzések által kialakított egyes városkategóriák közötti különbségeknek.

Ez alapján ebben a vizsgálatban a következők szerint kívánjuk csoportosítani 
a funkciókat:

• gazdasági,
• társadalmi élet (lakhatás, szórakozási,, rekreációs lehetőségek stb.),
• munkahelyi, foglalkoztatási,
• kulturális,
• oktatási,
• intézményi (kifejezetten közszolgáltatási, adminisztratív),
• + humán erőforrás minősége.

A VIZSGÁLAT MENETE

A vizsgálat az öt regionális központ funkciókészletének meghatározására irányul 
(elsődlegesen az intézményrendszerre alapozva), valamint azokat az interakci-
ókat veszi figyelembe, amelyek hatást gyakorolnak a vonzáskörzetre. A vizsgá-
lat elsősorban kvantitatív elemzési eszközökre támaszkodik, alapvetően statisz-
tikai adatok másodelemzésével, dinamikus és retrospektív megközelítésben. A 
munkadefiníciók kialakításához, mérési eszközök pontosításához, relevanciájuk 
biztosításához kvalitatív vizsgálati eszközök nyújtanak támogatást, amelybe be-
leértjük a tartalomelemzést, illetve az irodalmi adatok felhasználását. Az elemzés 
szemléletmódja a vizsgált problémakör sajátosságainak megfelelően komplex, 
amely megkívánja egyrészt bizonyos társadalmi tértudományok gyakorlatában 
bevett összetett indikátorok használatát, másrészt pedig újak kialakítását.

Elsőként az öt regionális központ általános és specifikus bemutatására kerül 
sor olyan jellemzők alapján, amelyekre a kvantitatív módszerek kevésbé nyújta-
nak lehetőséget, viszont olyan információkat hordoznak, amelyeket figyelembe 
kell venni a statisztikai adatelemzés eredményeinek magyarázatához. 
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Következő lépésben a regionális központok megyei jogú városok körében 
való pozícióvizsgálatát végezzük el, erősen támaszkodva az előző vizsgálatok18 
szemléletmódjára. Az elemzés ezen iránya lehetőséget nyújt annak a felderíté-
sére, hogy a regionális központoknak a városhálózatban elfoglalt kiemelt pozí-
ciója – amelynek igazgatási, történeti, térszerkezeti aspektusai a korábbiakban 
ismertetésre kerültek – miként mutatkozik meg az aktuális gazdasági-társadalmi 
folyamatok tükrében. 

Ezt követően szükséges megvizsgálni a városok gazdasági-társadalmi, kör-
nyezeti változásra adott reakcióit, amelyek azért különösen lényegesek, mert az 
átmenet folyamatai a gazdaság és a térszerkezet mélystruktúráit rendezték át, 
amelyek sokkal alapvetőbb reakciókat és alkalmazkodási kényszereket követeltek 
meg, nem csak a működő folyamatok bizonyos korrekcióját. Ezt követően célsze-
rű megvizsgálni a városok gazdasági-társadalmi, környezeti változásokra adott 
reakcióit, melyek azért különösen lényegesek, mert az ezzel járó folyamatok a 
gazdaság és a térszerkezet mélystruktúráit is képesek átrendezni.  

Így egy olyan komplex képet kapunk, amely már lehetővé teszi a városok 
tematikus funkcióinak vizsgálatát, valamint ezek változásait a külső hatásokra adott 
válaszaik alapján. A vonzáskörzet lehatárolása adja meg azokat a területi kereteket, 
amelyeken belül érdemes koncentrálni a mikrocentrumok és a központ közötti 
kapcsolatok meglétére, jellegére, intenzitására, valamint az elemzés szempontjából 
lényeges, hogy ezeknek a térbeli kötődéseknek a változásaira is rávilágít, illetve 
ezeket az esetleges átrendeződéseket óvatosan magyarázni kívánja. A vonzáskörzet 
lehatárolása adja meg azokat a területi kereteket, amelyeken belül érdemes 
koncentrálni a mikrocentrumok és a központ közötti kapcsolatok meglétére, 
jellegére, intenzitására. Az elemzés szempontjából pedig lényeges, hogy a térbeli 
kötődéseknek a változására is rávilágít, illetve, hogy az esetleges átrendeződéseket 
óvatosan magyarázni kívánja.

A TERÜLETI LEHATÁROLÁS, AZ ADATBÁZIS ÉS A MÓDSZER

A komplex vonzáskörzet lehatárolása az eddigi módszereken túllépve, sajátos 
módon került meghatározásra. Kétirányú feltételrendszert vettünk figyelembe: 
az adott központba ingázók aránya a kiingázókon belül (30-50% között), a másik 
pedig az adott központba ingázók aránya az összes foglalkoztatotton belül (10-
30% közötti sávok alapján). A vonzáskörzetbe így azok a települések kerültek 
be, amelyek túllépték a 30%-os ingázó vagy a 10%-os munkavállalói feltétel kü-
szöbét. Az ez által kialakítható legnagyobb vonzáskörzetek nem minden esetben 
mutatnak területi „folytonosságot”, ingázó vagy munkavállalói homogenitást (fő-
leg Miskolc esetében látszik jól). 

[18] Rechnitzer János – Páthy Ádám – Berkes Judit: A magyar városhálózat stabilitása és 
változása. Tér és Társadalom, 2014/2. szám, 105–127. o., Berkes Judit: A megyei jogú városok, 
mint innovációs potenciál hordozók, in Deturope, 2014/2. szám, 121–130. o.



124

Az adatbázis közel 80 indikátorra épült (a kutatás jelenlegi szakasza itt tart), 
amelyek kielégítően tartalmazzák azokat a főbb adatcsoportokat, melyek alapján 
jól elemezhetővé válnak az egyes funkciók. A kvantitatív vizsgálat két részből áll: 
elsőként egyedi változók korrelációs és regressziós vizsgálatai alapján kívánjuk 
megválaszolni az egyes kutatási kérdéseket, amely a funkciók meglétére avagy hi-
ányára utalhatnak (pl. gazdasági fejlettség és a vándorlási egyenleg összefüggése 
stb). A második szakaszban aggregált dimenziók mentén vizsgáljuk meg az egyes 
funkciók jelenlétének erősségét, hányadát az intézményi alapú funkció-kataszter 
alapján. Ezekből egy összetett profilt állítunk fel minden város (és körzete) ese-
tében, amely alapján kirajzolódik a városok erőssége, egyoldalúsága vagy éppen 
komplexitása. A kutatás hasznossága abban mutatkozik meg, hogy ez alapján a 
profil alapján elemezhetővé válnak a településfejlesztés prioritásai, valamint a jö-
vőbeli irányokat is befolyásolhatja. 
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