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A globalizációs tendenciákkal párhuzamosan fel-
értékelődik a városok és városrégiók szerepe a 
világgazdaságban. A tudásgazdaság térnyerésével 
egy település sikerességének indikátora lehet a 
fiatal, képzett lakosság aránya, hiszen ez az a tár-
sadalmi csoport, amely a leginkább mobil, a leg-
könnyebben tud lakó- és munkahelyet változtat-
ni. A városi versenyképességet, gazdasági-
társadalmi fenntarthatóságot alapvetően megha-
tározza a rendelkezésre álló fiatal, képzett lakos-
ság lélekszáma, ezért e csoport megtartása, illetve 
vonzása kiemelt fontosságú feladat a városok 
számára. Magyarországon a vidéki közép- és 
nagyvárosok elsősorban Budapest, valamint a 
külföldi városok elszívó hatásával szembesülnek. 
Hazánk monocentrikus (vízfejű) településszerke-
zetének oldására dolgozták ki a csapágyvárosok 
(Budapest körüli külső városi gyűrű: Dunaújvá-
ros, Gyöngyös, Kecskemét, Salgótarján, Székes-
fehérvár, Szolnok, Tatabánya) fejlesztési koncep-
cióját. Kutatásukban a szerzők a csapágyvárosok 
lakosságvonzó erejét (különös tekintettel a fiatal, 
képzett lakosságra) hasonlítják össze egy általuk 
kidolgozott, hivatalos statisztikai, illetve Big Da-
ta-jellegű forrásokon alapuló komplex mutató 
segítségével. A 70 indikátort tartalmazó komplex 
mutató (kreatívtudás-vonzerő index) alapján sor-
ba rendezik Magyarország csapágyvárosait, azok 
kreatív lakosságot megtartó, illetve vonzó poten-
ciálja és annak változása szempontjából. Ered-
ményeik szerint az összesített rangsorban Kecs-
kemét foglalja el az 1., Székesfehérvár a 2. és 
Szolnok a 3. helyet. 
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The role of cities and urban regions in the global 
economy is growing in tandem with globalization 
trends. With the rise of the knowledge economy, 
the ratio of young and well-educated people can 
be an indicator of the success of a settlement, as 
they make up the social group that is the most 
mobile and the most able to change their place of 
residence and work. Urban competitiveness and 
socio-economic sustainability are fundamentally 
determined by the number of available young and 
well-educated people, so keeping and attracting 
this group is a priority for cities. In Hungary, the 
medium-sized and large towns of the country are 
mainly confronted with the attraction of Budapest 
and foreign cities. In order to solve the 
monocentric (‘primate city’ dominated) settlement 
structure of our country, a development concept 
was worked out for the outer city ring around Bu-
dapest (Dunaújváros, Gyöngyös, Kecskemét, Sal-
gótarján, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya). In 
their research, the authors compare the 
population attractiveness of these cities (with 
particular reference to the young, educated 
population) applying a complex index developed 
by them based on official statistics and Big Data-
like sources. A complex index of 70 indicators 
(creative knowledge attractiveness index) is used 
to rank these cities in terms of their potential to 
retain and attract creative people and how this 
potential changes. According to their results, 
Kecskemét is ranked first, Székesfehérvár ranked 
second and Szolnok ranked third.

Beküldve: 2019. augusztus 8. 
Elfogadva: 2020. január 17. 
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Bevezetés 

A regionális gazdasági, gazdaságföldrajzi és versenyképességi szakirodalomban széles 
körű a közmegegyezés arról, hogy a globalizációs tendenciákkal párhuzamosan egy-
aránt felértékelődik a városok, illetve városrégiók szerepe és a humán erőforrás minő-
ségének jelentősége a világgazdaságban. A régiók, területi egységek gazdasági szerepé-
nek felértékelődése egyrészt a régiók közötti versengésben, a speciális jellemzőkkel 
bíró városversenyben is, másrészt a térbeli koncentrálódásból eredő agglomerációs 
előnyök (lényegében térbeli külső méretgazdaságosság) fokozott üzleti kihasználásá-
ban mutatkozik meg (Salamin et al. 2016), amely a városrégiókat helyezi előtérbe. 

A városi sikeresség, a versenyképesség kapcsán már az 1960-as évek óta számos 
kutató a képzett munkaerő jelenlétének meghatározó szerepe mellett érvel 
(Granovetter 1973, Bourdieu 1984, Putnam 1995, Florida 2002, Glaeser–Berry 2005).  

A tudásgazdaság térnyerésével a magas fokú szakértelem, illetve a magas hozzá-
adott értékű munka növekvő aránya tehát egyre fontosabbá válik a versenyképesség 
és gazdasági teljesítmény tekintetében, amiből az következik, hogy a városoknak 
képessé kell válniuk olyan tudásbázis vonzására és megtartására, mely azután a be-
fektetések számára is vonzerőt jelent. A tudás, a tehetség és a jövőbeli perspektíva 
szempontjából kitüntetett szerepe van a magasan képzett, gyakran egyedülálló (nem 
házas), gyermektelen fiatalok csoportjának, akiket a szakirodalom gyakran a young 
urban professional kifejezésből eredően yuppie-knak nevez (Ehrenreich–Ehrenreich 
1977, Hammond 1986, Karsten 2013). E csoport életében előtérbe kerülnek a 
posztmateriális értékek, a környezetvédelem és a kreatív munkavégzés iránti igény, 
miközben munkahelyük gyakran nagy munkabírásukért és kreatív gondolkodásukért 
igen magas jövedelemmel díjazza őket. A városmagokban való megjelenésükkel a 
belvárosi igények, attitűdök átalakulásának lehetünk tanúi világszerte (Kocsis 2015). 
A fiatal, tehetséges és kreatív munkaerő a XXI. században minden eddiginél mobi-
labb, ők tudnak a legkönnyebben lakó- és munkahelyet változtatni (Brome 2009). E 
megközelítésben a városi versenyképességet, a gazdasági-társadalmi fenntarthatósá-
got alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló fiatal, képzett lakosság lélekszáma, 
s arányuk a jövőbeli sikeresség indikátora lehet. Ezen a ponton két kiegészítő meg-
jegyzést kell tennünk. Egyrészt, a fiatal, képzett lakosság mellett természetesen más 
társadalmi csoportok jelenléte is fontos lehet és vizsgálandó a városi versenyképes-
ség szempontjából, mint például a középkorú vezetőké vagy a lokálpatrióta, hagyo-
mányőrző csoportoké is. Másrészt, a kreatív osztály, illetve a yuppie-kultúra koncep-
ciója elsősorban az amerikai és a nyugat-európai világvárosokat jellemzi – a 
posztszocialista Kelet-Közép-Európa városainak társadalma jelentősen eltérhet 
azoktól (lásd Czirfusz 2014, Csomós 2017, Fekete–Morvay 2019). A vizsgálatunk 
tehát természetesen nem a teljes városi versenyképesség társadalmi hátterére irányul, 
hanem csupán a fiatal csoportokéra, abból kiindulva, hogy a fiatal, képzett lakosság 
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éppen mobilitása és innovativitása miatt kulcsszerepet játszhat a magyarországi kö-
zépvárosokban is.  

A képzett és tehetséges csoportokért folyó versenyben a településméretből adó-
dó előnyök a nagyobb hozzáadott értéket biztosító tudásgazdaságban mindinkább 
felértékelődnek (Salamin et al. 2016), ami fokozza a térbeli koncentrációs folyama-
tokat. E tekintetben az erősen monocentrikus Magyarországon a legnagyobb vidéki 
városok is szembesülnek Budapest, illetve a külföldi városok számottevő elszívó 
hatásával. A kisebb településekről a nagyobb városok és főképpen a Budapest felé 
való elvándorlás jelentősebb Magyarországon annál, mint az előrejelzések alapján 
arra számítani lehetett (Obádovics 2013). A több központú fejlődés hazai és uniós 
célja elérésének egyik meghatározó dimenziója lehet a tehetségek és képzett csopor-
tok vonzása. A kelet-közép-európai térségben a fővárosok és a vidék közötti kü-
lönbségek számottevően nőttek az elmúlt két évtizedben (Rechnitzer 2016, 
Rechnitzer et al. 2019), aminek jelentőségét hazánkban a történelmi okokra is visz-
szavezethető egy központú településszerkezet tovább erősíti (Káposzta 2014, 
Beluszky 2014, Korompai–Szabó 2016).  

Kutatási célok és szakirodalom 

Kutatásunk a több központú fejlődés európai uniós és hazai célkitűzéseinek alapján 
vizsgálja a területpolitika által a magyar térszerkezetben csapágyvárosként1 meghatá-
rozott hét nagyobb város – Dunaújváros, Gyöngyös, Kecskemét, Salgótarján, Szé-
kesfehérvár, Szolnok és Tatabánya – esélyeit a fiatal és képzett csoportok vonzása és 
megtartása szempontjából. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció-
ban (OFTK) 2014-ben megjelent csapágyvárosok modellje a több központú fejlődés 
célját és az agglomerációs előnyök erősítését kombinálja a Budapest körüli tágabb 
tér városrégióvá (metropolisztérséggé) szervezésének víziójával.  E metropoliszré-
gió-modell sikerességének kulcskérdése – a térség infrastrukturális, közlekedési és 
kormányzási (governance) integrációja mellett – az, hogy a csapágyvárosok képesek 
lesznek-e érdemi súlyt, kellő fokú versenyképességet elérni. Empirikus elemzésünk-
kel arra a kérdésre keressük a választ, hogy 2010 és 2016 között milyen tendencia 

 
1 A csapágyváros fogalmat a 2014. évi Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (Nemzeti Fejlesztés 

2020) alkalmazza. A koncepció lényege, hogy Budapest fejlődése nem értelmezhető a Budapestet körülvevő agglo-
meráció és várostérség által. Budapest és az azt körülvevő csapágyvárosok között funkcionális munkamegosztás 
kezd kialakulni, ez a folyamat pedig tudatos területi fejlesztések által egy még sikeresebb metropolisztérség létrejöttét 
eredményezheti (Matolcsy 2007). A csapágyvárosok koncepciójával kapcsolatban azonban fontos néhány kritikai 
megjegyzést tenni. Egyrészt, a koncepció a várostérségek policentrikus fejlődésének előnyösségéből indul ki, ami bár 
az európai területi tervezésben nagyon népszerű gondolat, megbízható empirikus vizsgálatok viszont kevéssé bizo-
nyítják a policentrizmus és a versenyképesség kapcsolatát. Másrészt, a csapágyvárosok gyűrűje egyáltalán nem alkot 
homogén csoportot sem népességszám, sem gazdasági profil vagy versenyképesség szempontjából.  
A csapágyvárosok vizsgálata – mindezek ellenére – annak újszerűsége miatt mégis új szempontokat hozhat be a 
magyarországi területi kutatások diskurzusába. 
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figyelhető meg a csapágyvárosok lakosságvonzó potenciáljában, továbbá a 2017. évi 
adatok alapján mekkora lakosságvonzó potenciállal rendelkeznek e városok, különös 
tekintettel a fiatal, képzett lakosságra. Ennek mérésére – a nemzetközi irodalom és 
az összehasonlító globális rangsorok alapján – olyan kísérleti módszertant dolgoz-
tunk ki, amelyben hivatalos statisztikai, illetve Big Data-jellegű forrásokon alapuló 
komplex mutatókat vezetünk be az állapot és a változás mérésére. Tanulmányunk-
ban tudatosan a lakosságvonzó potenciál fogalmát használjuk, hiszen a kidolgozott 
komplex mutató a fiatal, képzett lakosság vonzását helyezi előtérbe. Szintén tudatosan 
a potenciál fogalmat alkalmazzuk a képesség helyett, mert a vizsgált városok pozíció-
jából nem következtethetünk azok lakosságvonzó képességére, inkább csak jövőbeli 
lakosságvonzó képességükre. (A lakosságmegtartó, -vonzó és -eltartó képességről 
lásd bővebben: Tikász 2007, Tóth 2013, Székely–Krajcsovicz 2017). 

A hazai szakirodalomban a csapágyvárosok tehetség- és tudásvonzó potenciáljá-
ról eddig nem találtunk elemzéseket, azonban sok kapcsolódó területen már számot-
tevő a hazai szakirodalom is, melyek egy részére tanulmányunkban is építhetettünk.   

Kutatásunkhoz szorosan kapcsolódó előzménynek tekinthetjük Csomós (2013, 
2015) tanulmányát, amely a hazai városok mint gazdasági központok egymáshoz vi-
szonyított pozícióit elemzi településgazdasági súlynak nevezett komplex mutató alap-
ján, illetve Molnár és szerzőtársaiét (2018), amely a nyolc legnagyobb magyar város 
települési-gazdasági erejét hasonlítja össze. A területi tőke szempontjából hasonló 
városi rangsorolásra vállalkoztak Tóth (2011), Tóth és Nagy (2013), illetve Egedy 
(2012), a nagyvárosi fejlődéspályáknak a vonzáskörzetekkel, illetve a válság hatásaival 
összefüggésben történő vizsgálatával. Molnár (2006) a magyar középvárosokat, azok 
globalizáltságát hasonlítja össze a helyi városi globalizációs mutatóval. A tudatos tehet-
séggazdálkodás helyi regionális stratégiáival foglalkozott Balogh (2015). Az elvándorlás 
területi mozgatórugóiról és regionális hatásairól, ezen belül a fiatal csoportokról már 
több hazai elemzés is született (Siposné Nándori et al. 2017, Siskáné Szilasi et al. 2017, 
Szilágyi et al. 2017, Honvári 2012). Berényi (2017) a lakókörnyezet sajátosságait – mint 
a vonzerő fontos dimenzióját – a munkavállalási célú migrációs szándékokra való 
hatása szempontjából elemezte. Az agglomerációs előnyökről is számos tanulmány 
készült a közelmúltban (Czaller 2016, Elekes–Juhász 2017, Vas et al. 2015). 

A több központú fejlődés a kiegyensúlyozott és fenntartható városfejlődéssel 
együtt a legfontosabb területi prioritásai az Európai Uniónak, amelyek különböző 
szakpolitikai dokumentumokban és például a kohéziós politikai döntésekben egy-
aránt visszaköszönnek (European Commission 2007, 2011). Az ESDP (1999) 
iránymutatásai és a hozzá szervesen kapcsolódó ESPON (2005) tudományos kutatá-
si projektjein alapuló dokumentációi területfejlesztési szempontból kulcsfontosságú 
elemnek tekintik a kiegyensúlyozott területi fejlődés kérdéskörét, de a 2007. és a 
2011. évi Területi Agenda (European Commission 2007, 2011) céljai között is ki-
emelten jelent meg a több központú fejlődés szempontja. Érveik szerint a 
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policentrikus struktúrában lehet az erőforrásokat a legkedvezőbb módon allokálni a 
világméretű értéktermelés helyi folyamatai számára is (Waterhout et al. 2005, Ko-
vács–Szabó 2013, Burger et al. 2014, Atkinson 2019). A policentrikusság fogalma 
nemcsak regionális, hanem várostérségi vagy akár városi szinten is értelmezhető. 
Ebben a megközelítésben az értelmezési keret olyan több központú várostérség 
vagy város (Kloosterman–Musterd 2001, Waterhout et al. 2005), ami például a fenn-
tarthatóság, illetve a klímaváltozás szempontjából is kívánatos (Salamin 2011). Jelen 
kutatásban a csapágyvárosokat két okból is a közigazgatási határukon belül értel-
mezzük: egyrészt a fejlődésükből és méretükből adódóan nem rendelkeznek a krea-
tív osztályt vonzó jelentősebb agglomerációval, valamint statisztikai adatok sem 
érhetők el a csapágyvárosok várostérségeiről. (Csak a legnagyobb magyar városok 
funkcionális várostérségeiről találhatók adatok a Központi Statisztikai Hivatal [KSH] 
és az Európai Unió Statisztikai Hivatal [EUROSTAT] oldalán.)  

A policentrikus fejlődés közismerten nagy kihívásokkal szembesül a kelet-közép-
európai országokban, amit hazai kontextusban sokan vizsgáltak (Faragó 2006, Cso-
mós 2009a, 2009b, Faragó–Lux 2014, Faragó 2016, Salamin et al. 2016, Páthy 2017). 
Magyarország vízfejűségéhez évszázados folyamat vezetett, melyből a trianoni béke-
szerződés térszerkezeti következményeit (regionális központok elcsatolása, haránt 
irányú kapcsolatok leválasztása, a terület harmadára csökkenése stb.) és 1950-ben 
Nagy-Budapest létrehozását kell kiemelni. (A Budapest-központúság erősödéséről 
bővebben lásd Beluszky (2014) elemzését.) Budapest országon belüli súlya kiemel-
kedő a tudásgazdaságot, innovációt meghatározó jellemzőkben, például az IKT-
szektorban foglalkoztatottak, az innovációs tevékenységet jelző K+F-mutatók tekin-
tetében, de akár a külföldi működő tőke jelenlétében, melyekben az 50%-os mérté-
ket is meghaladja a főváros részaránya (Salamin et al. 2016, 337. old.). Ehhez kap-
csolódóan a felsőfokú végzettségűek térbeli koncentrálódása különösen erős, amit 
Németh és Dövényi (2018) részleteiben is vizsgál (hasonló megállapításra jut még 
Szakálné Kanó et al. 2017). A magyar településhálózat gazdasági-versenyképességi 
szempontból leginkább kritikus jellemzője tehát az, hogy hiányoznak belőle a kellő 
méretű regionális központok (Salamin et al. 2008). A magyar vidéki városok általá-
ban nem tudják elég hatékonyan dinamizálni térségüket, illetve nem tudnak sikere-
sen rácsatlakozni nemzetközi szintű hálózatokra. Az európai értelemben vett (300–
700 ezer fős) középvárosok hazánkban teljesen hiányoznak, és csak nyolc olyan 
városunk van, amelynek lélekszáma meghaladja a 100 ezer főt. Bár a legnagyobb 
vidéki városaink jelentős számú egyetemi hallgatóval rendelkeznek, a diplomásokat 
már kevésbé tudják megtartani. 

A magyar településhálózat- és területfejlesztési koncepciók – nem meglepő mó-
don – szinte mindig célul tűzték ki a Budapesten kívüli országos-regionális városi 
központok térszervező szerepének erősítését. A 1971. évi Országos Településháló-
zat-fejlesztési Koncepció (OTK) a felsőfokú központok és kiemelt felsőfokú köz-
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pontok kijelölésével, az erőforrások és fejlesztési lehetőségek ezekre való koncentrá-
lásával törekedett a térszerkezet arányosítására, ami az erőforrásoknak a kistelepülé-
sekről való átcsoportosításával és a falusi térségek korlátozásával is járt (bővebben 
lásd Csomós 2009a). 

Míg az 1998. évi OTK csak óhajtott célként fogalmazta meg a főváros és a vidék 
közötti különbségek mérséklését, addig a 2005. évi már versenyképességi fejlesztési 
pólusokként jelölte ki a legnagyobb – jellemzően periférikus fekvésű – öt nagyvá-
rost, valamint Székesfehérvár–Veszprém kettősét (Salamin et. al 2005). A 2014. évi 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) megjelent csap-
ágyvárosok modellje a több központú fejlődés célját és az agglomerációs előnyök 
erősítését kombinálja a Budapest körüli tágabb tér városrégióvá (metropolisztérség-
gé) szervezésének víziójával. A határhoz közeli nagyobb városok – Debrecen, Mis-
kolc, Szeged, Pécs, Győr – esetében pedig a határon túli városi központokkal való 
funkcionális integrálódást is bevonják a növekedési lehetőségekbe. A 2014 és 2020 
között Magyarországra jutó uniós fejlesztési források programjai is az OFTK több 
központú városhálózati célját követik, egy megyei és nagyvárosi területi fejlesztéspo-
litikai keretben, és a Közép-Magyarországra jutó források jelentős szűkülése is ebbe 
az irányba hat (Péti 2014). 

A fiatal, képzett lakosságot megtartó (és vonzó) képesség  
mérése – módszertan 

Az elemzés módszertanát a témakörben elérhető nemzetközi vonzerőmérési, rang-
sorolási módszertanok feldolgozása alapján alakítottuk ki. A vizsgált rangsormodel-
leket az 1. táblázat összesíti. Ezek közül három lista közvetlenül a települések vonze-
rejét ragadja meg a célcsoport számára (3., 4., 6.), míg a további négy lista egyéb, a 
szakirodalom szerint a célcsoport számára fontos attribútumok (kreativitás, fenn-
tarthatóság, okosság) szerint rangsorol (1., 2., 5., 7.). 
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1. táblázat 

A városok élhetőségét és vonzerejét elemző nemzetközi és  
hazai ranglisták dimenziói 

Dimensions of international and Hungarian rankings analysing  
urban liveability and attractiveness 

Ranglista szerzője, neve Fókusz, vizsgált dimenziók 

Nemzetközi példák 

1. Florida (2002) The Global 
Creativity Index 

Tehetség (például: tudományos kutatók aránya), technológia (pél-
dául: K+F-befektetések mennyisége), tolerancia 

2. Európai Unió (2017) Cultural 
and Creative Cities Monitor 

Kulturális vibrálás (például: látnivalók, múzeumok, mozik, színhá-
zak, terek és használóik száma), kreatív gazdaság (például: a kreatív 
gazdasághoz kapcsolódó munkahelyek száma), képessé tevő kör-
nyezet (például: közlekedési lehetőségek) 

3. Millenial Cities Ranking 
(2017) 

Üzleti ökoszisztéma, alapszolgáltatások (például: (39 m2-es szoba 
havi ára, élelmiszerek ára, Uber- és biciklimegosztó szolgáltatás 
jelenléte), egyenlőség, szabadidő 

4. List of places to live if you’re 
under 26 (2018) 

Alapszolgáltatások (például: buszjáratok száma m2-enként, albérlet-
árak), infrastruktúra, rekreáció (például: sportolási lehetőségek 
száma és minősége, szórakozási lehetőségek elérhetősége, zöldfelü-
letek aránya), gazdaság (például: foglalkoztatottak aránya) 

5. Sustainable Cities Index 
(2018) 

Emberek (például: helyi egyetemek világrangsorban elfoglalt helye), 
bolygó (például: zöldfelületek aránya, biciklimegosztó szolgáltatá-
sok jelenléte), profit  

Hazai példák 

6. Gen -Y City URBACT-
projektben kidolgozott szakmai 
javaslat (2016) 

Placemaking (például: lakhatás, mobilitás), megtartás (például: von-
zó, minőségi munkahelyek), fejlesztés (például: inspiráló digitális 
közeg, tanárképzés és továbbképzés), vonzás (például: marketing, 
kommunikáció) 

7. Lechner Tudásközpont Tele-
pülésértékelés és Monitoring 
módszertani javaslata (2015) 

Okos mobilitás (például: közösségi közlekedés), okos környezet, 
okos lakosság (például: internet-előfizetések, városi Facebook-
csoport, civil és lakossági aktivitás), okos életkörülmények, életmi-
nőség (például: lakhatási feltételek, jövedelem-színvonal, foglalkoz-
tatottság), okos kormányzás, okos gazdaság (például: K+F) 

A nemzetközi és hazai példák alapján hat tényezőcsoportot (dimenziót) tudtunk 
beazonosítani, melyek befolyásolják a vizsgált célcsoport számára a városok vonze-
rejét és lakosságmegtartó képességét: alapinfrastruktúra, szolgáltatásgazdagság, 
munkahelyek és gazdaság, digitalizáció, oktatás, valamint a lakosság vonzására irá-
nyuló kommunikációs tevékenységek (kifejtésüket lásd a 2. táblázatban). Munkánk-
ban a települések fiatal, képzett lakosságot megtartó (és vonzó) képességét e hat 
dimenzió alapján értelmezzük és azonosítjuk. Méréséhez kidolgoztuk a kreatívtudás-
vonzerő indexét (2. táblázat), amely azt mutatja meg, hogy a városok mekkora fiatal, 
képzett lakosságmegtartó potenciállal rendelkeznek, illetve, hogy milyen fejlődési 
tendenciákat mutattak e téren 2010 és 2017 között. A kreatívtudás-vonzerő index, illetve 
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az alkalmazott dimenziók és változók a tekintetben különülnek el a megismert nem-
zetközi és hazai példáktól, hogy kifejezetten a fiatal, képzett lakosok igényeire kon-
centrálnak, és a nemzetközi rangsorokkal szemben ezen értékelés minden magyar 
városra elkészíthető. 

2. táblázat 

A kreatívtudás-vonzerő index dimenziói és azok forrásai 
Dimensions of the creative knowledge attractiveness index and their sources 

Nagy 
 dimenzió 

Kis 
 dimenzió 

Dimenzió leírás 

Dimenzió 
forrása 

(Alkalmazott 
ranglisták  

1. táblázatban 
szereplő  

sorszáma) 

A
la

pi
nf

ra
st

ru
kt

úr
a 

Lakhatás 

A fiatal népesség megtartása szempontjából kiemelten 
fontos, hogy rendelkezésre állnak-e jó minőségű, megfizet-
hető lakások. A városok sikerességét szolgálja továbbá, ha 
aktív lakáspolitikával orientálják a helyi lakáspiac alakulását.

3., 4., 6., 7. 

Épületek, 
terek, vá-
rosi kör-
nyezet 

A fiatalok olyan városban élnek szívesen, ahol jól érzik 
magukat, melyhez elengedhetetlen a jó minőségű, vonzó 
városi környezet, a biztonságos, jól karbantartott közterek, 
városi zöldfelületek. 

4., 5., 6. 

Mobilitás 

A mobilitás szempontjából egyaránt fontosak a városon 
belüli és a városon kívülre irányuló közlekedés feltételei. 
Az utóbbi esetében számos magasabb képzettséget igénylő 
munkahely megköveteli a rendszeres utazást országhatáro-
kon belül és akár túl is, melyhez jó minőségű közúti és 
vasúti kapcsolatok szükségesek. Az előbbi esetében pedig a 
városon belüli hatékony célelérés (munkahely, otthon, 
szolgáltatások) és a fenntartható közlekedési formák szere-
pe emelendő ki. 

2., 3., 4., 5., 6., 
7. 

Sz
ol

gá
lta

tá
sg

az
da

gs
ág

 Minőségi 
(köz-) szol-
gáltatások 

A magas minőségű, versenyképes képzést biztosító intéz-
ményrendszer alapkövetelmény a fiatal népesség megtartá-
sa érdekében, csakúgy, mint a helyben fellelhető széles 
választékot biztosító bevásárlási lehetőségek. 

5., 6. 

Rekreáció 

A fiatal szakemberek azokat a városokat részesítik előny-
ben, amelyek gazdag rekreációs kínálattal, közösségi helyek 
széles választékával rendelkeznek (például: kávézók, étter-
mek, közterek, sportlétesítmények, kulturális intézmények), 
mely segít megteremteni számukra a munka- és magánélet 
egyensúlyát.  

2., 3., 4., 6. 

(A táblázat a következő oldalon folytatódik.) 
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(Folytatás.) 

Nagy 
 dimenzió 

Kis  
dimenzió 

Dimenzió leírás 

Dimenzió 
forrása 

(Alkalmazott 
ranglisták  

1. táblázatban 
szereplő  

sorszáma) 

M
un

ka
he

ly
ek

, g
az

da
sá

g 

Vonzó, 
minőségi 
munkahe-
lyek 

A tehetséges, képzett szakemberek a versenyképes jövede-
lem mellett fontosnak tartják a munkahely minőségét és a 
helyben fellelhető, széles munkahelyválasztékot. 

1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7. 

Ösztönző 
vállalkozói 
környezet 

Fontos, hogy egy városban mennyire kedvező a környezet 
a vállalkozások indításához, igényelhető-e ilyen jellegű 
támogatás, segítség – például adókedvezmények, inkubá-
torházak – amelyek kedvező körülményeket biztosítanak 
vállalkozások indításához és növekedéséhez. 

1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7. 

Szakmai és 
társadalmi 
közösségek 

A fiatal, szakképzett munkaerő hosszú távú megtartását 
segítheti elő, ha a városban létrejönnek olyan szakmai és 
civil közösségek, melyek támogatják ezen szakemberek 
gyors beilleszkedését, helyi hálózatuk megteremtését. 

1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7. 

D
ig

ita
liz

ác
ió

 

Digitális 
készségek 
az oktatás 
középpont-
jában 

A technológia rohamos fejlődése, a digitalizáció és ezek 
által a digitális gazdaság bővülése új követelményeket tá-
maszt a munkaerővel szemben, így a digitális készségek és 
ismeretek átadásának be kell épülnie az oktatás rendszerébe 
is. 

6. 

Digitális 
feltételek 

A magas színvonalú digitális környezet a lakosság vala-
mennyi rétege, de különösen a fiatalabb korosztály számára 
kritikus fontosságú, így a lakosság megtartásához elenged-
hetetlen a jó minőségű digitális infrastruktúra megléte a 
településeken. 

6., 7. 

Inspiráló 
digitális 
közeg 

A városban a fiatalok megtartása és vonzása érdekében 
szükséges egy olyan inspiráló közeg létrehozása, mely nem-
csak a digitális fogyasztást ösztönzi, hanem a digitális alko-
tó tevékenységeket is. 

6. 

O
kt

at
ás

 

Tanárkép-
zés és to-
vábbképzés 

A digitális gazdaság támasztotta új kihívásokra való felké-
szülés tekintetében fontos a tanárképzés ilyen irányú meg-
újítása, a már gyakorló pedagógusok továbbképzése. 

6. 

Minőségi 
karrierori-
entáció 

A versenyképes és a munkaerőpiaci folyamatokra reagáló 
munkaerő-kínálat megteremtéséhez szükséges a kereslet és 
kínálat tudatos, proaktív összehangolása, ennek támogatá-
sához a keretrendszer kialakítása. 

6. 

V
on

zá
s 

A letelepe-
dés segítése 

Fontos lehet, hogy a városba érkező, a munka világába 
belépő fiatal szakemberek valós segítséget kapjanak letele-
pedésükhöz, beilleszkedésükhöz, főként a megfelelő lakha-
tási lehetőségek felkutatása tekintetében. 

6. 

Marketing 
A város egyedi adottságainak koordinált, hagyományos és 
innovatív csatornákat ötvöző kommunikációja segítségével 
a célcsoport jól elérhetővé, megszólíthatóvá válik. 

6. 

Világos, 
egyedi 
ajánlat 

Fontos, hogy a város képes legyen megfogalmazni egy 
világos ajánlatot arról, milyen egyedi adottságai vannak, mit 
tud kínálni az oda érkezők számára. 

6. 
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A csapágyvárosok fiatal, képzett lakosságvonzó és -megtartó potenciáljának idő-
soros elemzésére létrehoztuk a kreatívtudás-vonzerő változásindikátort – a kreatívtudás-
vonzerő index egyszerűsített változatát, mely csak statisztikai adatokra támaszkodó, 
fajlagos mutatókat tartalmaz. A vizsgálatba bevont dimenziók és mutatók körét az 
1. melléklet rögzíti. Kiszámítása: = ⋅  100 – ahol xi az adott városhoz, az adott 

indikátorhoz tartozó érték, xmax az adott indikátor tekintetében elért legmagasabb 
érték a vizsgált városok között. Az egyes dimenziók értékeit a dimenzióhoz tartozó 
változók Zi értékeinek mediánját véve kaptuk meg, az összes dimenziót tömörítő 
kreatívtudás-vonzerő változásindikátort pedig az egyes dimenziókban elért eredményeik 
mediánját véve. 

Annak kimutatására, hogy a csapágyvárosok jelenleg milyen fiatal, képzett lakos-
ságmegtartó potenciállal rendelkeznek, létrehoztuk az kreatívtudás-vonzerő állapotindi-
kátorát (KTVÁi), ami a kreatívtudás-vonzerő index dimenzióira támaszkodik és két (fel-
szereltség, attraktivitás) alindexet tartalmaz. A felszereltség alindex (Aif) (3. táblázat) a 
különböző szolgáltatások és infrastrukturális feltételek meglétét, minőségét eldön-
tendő (igen=1, nem=0) kérdésekkel méri (dummy változók). Esetében a különböző 
dimenziókban szerzett pontszámok összeadódnak, összegüket a legmagasabb pont-
számmal rendelkező városéhoz viszonyítjuk. Az attraktivitás alindex (Aia) (2. melléklet) 
statisztikai és Big Data-jellegű adatokra alapuló, fajlagos mutatókkal méri a város 
egyes attribútumainak vonzóságát, s kiszámítási módja megegyezik a kreatívtudás-
vonzerő változásindikátoréval. A kreatívtudás-vonzerő állapotindikátora e két alindexből a 
következőképpen tevődik össze: Á = ⋅ 0,3 + ⋅ 0,7  

3. táblázat 
A kreatívtudás-vonzerő index felépítése 

Components of the creative knowledge attractiveness index 

Kreatívtudás-vonzerő index 

Kreatívtudás-vonzerő állapotindikátor 
Kreatívtudás-vonzerő változásindikátor 

Attraktivitás alindex Felszereltség alindex 

A kreatívtudás-vonzerő index, illetve az alkalmazott dimenziók és változók fontos és 
újszerű vonása a Big Data-jellegű adatforrások alkalmazása. Azonban fel kell hív-
nunk a figyelmet módszertanunk korlátaira: mivel a kreatívtudás-vonzerő indexet az 
adatsorok maximumértékeihez történő viszonyítással állítottuk elő, ezért relatív 
sorrend adható meg vele, tehát a vizsgált városok csak egymással hasonlíthatók ösz-
sze e módszer segítségével, a Budapesttel vagy a külföldi városokkal történő össze-
vetést nem teszi lehetővé. A puha mutatók bevonása az elemzésbe megbízhatatlan-
ságot, az érvényesség csökkenését is jelentheti, miközben ez lehet a módszer egyik 
fő erénye. E kockázat és a módszertan szubjektivitásának csökkentése érdekében öt 
statisztikussal konzultáltunk, valamint a módszertani szakirodalom szerint jártunk el 
(Saisana–Tarantola 2002, Freudenberg 2003, Nardo et al. 2005). Pilot jellegű mód-
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szertanunk elsősorban kvantitatív elemekre támaszkodik. Ennek eredményeit to-
vább árnyalhatja kvalitatív adatfelvétel, esettanulmányok feldolgozása.  

A kreatívtudás-vonzerő index alkalmazása mellett kiegészítő módszertanként tervdo-
kumentum-elemzést végeztünk. Ennek keretében áttekintettük a csapágyvárosok 
koncepcióját érintő országos szintű tervdokumentumokat, illetve a hét vizsgált tele-
pülés aktuális integrált településfejlesztési stratégiáját, településfejlesztési koncepció-
ját, valamint az ifjúságpolitikai és kulturális koncepciókat, amennyiben ilyennel ren-
delkezett a település.  

Eredmények 

A vizsgált városok 

A csapágyvárosok gazdasági-történelmi profiljának bemutatása a 3. mellékletben talál-
ható. A KSH adatai alapján, a vizsgált települések között találjuk a 100 ezer főnél 
népesebb Kecskemétet és Székesfehérvárt, míg Szolnok, Tatabánya, Dunaújváros, 
Salgótarján és Gyöngyös a magyarországi középvárosok kategóriájába tartoznak 
(30 és 100 ezer fő közötti lélekszámukkal). A hét csapágyváros közül öt megyeszék-
hely (Kecskemét, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Salgótarján), egy megyei jogú 
város (Dunaújváros), valamint egy járásszékhely (Gyöngyös). 

A vizsgált hét város közül hatnak közös demográfiai jellemzője a csökkenő né-
pességszám és az elöregedési trend – ez alól Kecskemét kivétel, hiszen e település 
népessége 2003 óta növekedő-stagnáló trendet mutat, illetve a többi településtől 
eltérően, az öregedési trend ellenére, e városban megfigyelhető a fiatalok számának 
növekedése is, igaz alacsonyabb mértékű az időskorúak számának gyarapodásáétól. 
A vizsgált településeket kivétel nélkül a természetes fogyás jellemzi, tehát Kecskemét 
lakossága is az újonnan (feltételezhetően gazdasági indokok miatti) beköltözők által 
gyarapszik. A lakónépességből a 20–39 évesek aránya a nagyobb településeken ala-
csonyabb, míg Salgótarjánban a legmagasabb. 

A munkanélküliségi ráta mindegyik városban csökkent a vizsgált időszak válság 
utáni periódusában, 2012 óta, melynek két jelentős oka a gazdasági fellendülés, illet-
ve az átfogó közmunkaprogram. A vizsgált időszakban Salgótarjánban volt legmaga-
sabb a munkanélküliségi ráta. 

Az egyetemi diplomával rendelkezők aránya (1. ábra) összefüggést mutat a tele-
pülés méretével: Székesfehérváron, Szolnokon és Kecskeméten a legnagyobb, Tata-
bányán azonban a város lélekszámához képest igen alacsony a diplomások aránya. A 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma egyre csökken minden vizsgált települé-
sen. Az elingázók arányáról legfrissebb adatok 2011-ből származnak, amelyekből 
kitűnik, hogy míg az Gyöngyösön és Tatabányán a legmagasabb, addig Kecskeméten 
a legalacsonyabb.  

A településre beingázók aránya a helyben foglalkoztatottakhoz képest Gyöngyö-
sön a legmagasabb, amit Székesfehérvár és Dunaújváros követ. 
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1. ábra 
Az egyetemi végzettségűek, valamint az el- és beingázók aránya, 2011 

Ratio of university graduates and inward/outward commuters, 2011 
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A lakosságmegtartó potenciál alakulása 2010 és 2017 között – a kreatívtudás-
vonzerő változásindikátor eredményei 

A kreatívtudás-vonzerő változásindikátort a 2010 és 2017 közötti időszakra számítottuk ki 
(4. ábra). Eredményei azonban nem vethetők össze a 2017. évi, bővített vizsgálattal, 
hiszen a teljes időszakra – adathiány miatt – a változók körét szűkítenünk kellett. 

2. ábra 
A kreatívtudás-vonzerő változásindikátor alakulása 

Evolution of the change indicator for creative knowledge attractiveness 
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A kreatívtudás-vonzerő változásindikátor láthatóvá tette, hogy 2015 kivételével a vizs-
gált időszak minden évében Salgótarján indikátora volt a legalacsonyabb, mely fő-
ként a digitalizáció és az oktatás dimenziókhoz köthető. Ezt a várost az idősor leg-
több évében – az átlagos indikátorral és alacsony digitalizációs teljesítménnyel ren-
delkező – Tatabánya követi, melynek 2015-re sikerült megelőznie Gyöngyöst. Szé-
kesfehérvár 2013-ban erőteljes kiugrást mutat, ami számos dimenzióban elért kiváló 
teljesítményére vezethető vissza: ilyen például a digitalizáció, a szolgáltatásgazdagság 
(kiemelten a rekreációs lehetőségek), a munkahelyek, gazdaság (helyi szakmai és 
társadalmi közösségek), továbbá az oktatás (tanárképzés). Szinte az egész vizsgált 
időszakban Kecskemét és Szolnok indikátora a legmagasabb, miközben megfigyel-
hető Dunaújváros lassú felfelé ívelő pályája is. Kecskemét vezető pozícióját főként 
kiemelkedő rekreációs lehetőségeinek, helyi szakmai és társadalmi közösségeinek, 
illetve a városban található kedvező lakhatási feltételeknek köszönheti. Szolnok 
azonban kevésbé mutat kimagasló értékeket, a városnak ugyanis az idősoros lista 
számos dimenziójában kiegyensúlyozottan magasak az eredményei – mindazonáltal 
az idősor első felében inkább a lakhatásban és a minőségi szolgáltatásokban, máso-
dik felében pedig az oktatásban, a minőségi karrierorientációban emelkedik ki. Du-
naújváros felfelé ívelő pályáját főként a digitalizáció dimenziójában elért eredményei 
határozzák meg, illetve a városban megtalálható ösztönző vállalkozói környezet, 
valamint a helyi épített és természeti környezet, a városi terek, melyben meghatározó 
szerepe van a városban található jelentős zöldfelületi hányadnak. 

Megállapíthatjuk, hogy a csapágyvárosok változásindikátorai legnagyobb mérték-
ben 2014-ben konvergáltak és 2010-ben szóródtak.  

Ha a vizsgált városok fejlődését saját, 2010. évi teljesítményükhöz viszonyítjuk 
(3. ábra), akkor Salgótarján fejlődése a legnagyobb mértékű, amit Dunaújvárosé 
követ, míg 2013 óta Székesfehérváré visszaesést mutat.  

A többi város fejlődése viszonylag stabil volt, egyenletes teljesítménnyel, kisebb 
törésekkel. Fontos azonban megjegyezni, hogy az indikátor relatív pozíciót mér, így 
egyes városok alacsonyabb indikátora nem feltétlen saját eredményük romlását, ha-
nem akár a többi város eredményeinek javulását mutatja. Például a vizsgált telepü-
léshez képest Székesfehérváron 2013-tól kedvezőtlen tendencia figyelhető meg az 
oktatási létesítmények kihasználtságában és számában, továbbá a működő vállalko-
zások számában és a munkahelyteremtésben, valamint a rekreációs lehetőségekben 
részt vevők száma is csökkent. A 3. melléklet településismertetéséből megállapíthat-
juk, hogy az országos és megyei átlaghoz képest több, az imént ismertetett tényező 
esetében Székesfehérvár átlagon felül teljesít, így az említett romló tendenciájú idő-
szak egyértelműen a többi településhez való viszonyítással és azok kiváló teljesítmé-
nyével magyarázható. 
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3. ábra 
 Kreatívtudás-vonzerő változásindikátor a 2010. évi százalékában 

Change indicator for creative knowledge attractiveness  
as a percentage of the 2010 value 
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Lakosságmegtartó potenciál és a kreatívtudás-vonzerő index alapján felállított 
városrangsor – a kreatívtudás-vonzerő állapotindikátorának eredményei 

Felszereltség alindex 

A felszereltség alindex eredményei (4. táblázat) azt mutatják, hogy a vizsgált települések 
közül Székesfehérvár a legprosperálóbb, majd kevéssel lemaradva követi Szolnok és 
Kecskemét. Míg Dunaújváros, Gyöngyös és Tatabánya egyfajta középmezőnyt alkot, 
addig Salgótarján felszereltsége a legkedvezőtlenebb. 
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Attraktivitás alindex 

Az attraktivitás alindex eredményeit a 4. ábra mutatja. 
4. ábra 

Az attraktivitás alindex eredményei, 2017 
Attractiveness sub-index results 
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Az attraktivitás alindex Kecskemét esetében volt a legkedvezőbb. A 4. ábrán lát-
ható, hogy e település elsősorban a munkahelyek, gazdaság és az oktatás dimenziók-
ban emelkedett ki – ösztönző vállalkozói környezetével és a helyi tanárképzéssel 
összefüggésben –, magas értékű továbbá a digitalizáció terén, ellenben a vonzás 
dimenzióban nem volt kedvező az értéke. Dunaújváros a digitalizáció és a vonzás 
dimenzióban, a fiataloknak szóló fesztiváljai és aktív helyi Facebook közössége miatt 
az attraktivitás alindex tekintetében szintén kimagasló, a szolgáltatásgazdagság di-
menzióban azonban alacsony az indikátor, ami a helyben fellelhető alacsony számú 
és/vagy minőségű rekreációs lehetőséggel magyarázható. 

Gyöngyös és Székesfehérvár attraktivitás alindexe átlagos teljesítményt mutat. 
Gyöngyös kiemelkedik a szolgáltatásgazdagság tekintetében – mely többek között 
minőségi szolgáltatásainak és közszolgáltatásainak köszönhető – és kedvezőek az 
értékei a munkahelyek, gazdaság dimenzióban is. Székesfehérvár egyenletesen magas 
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teljesítményt mutat szinte az összes dimenzióban, a digitalizáció tekintetében azon-
ban kedvezőtlen a helyzete. 

Tatabánya és Szolnok átlagosan kedvezőtlen pozíciót értek el indikátorértékeik 
alapján, az előbbi szolgáltatásokban gazdagabb, azonban szinte az összes többi di-
menzió esetében az alsó harmadban foglalt helyet. Szolnok alapinfrastruktúrája bi-
zonyult a legjobbnak a vizsgált városok közül, mely magában foglalja a megfelelő 
lakhatási, lakókörnyezeti és mobilitási feltételeket, munkahelyek, gazdaság, illetve 
vonzás tekintetében azonban e város rendelkezik a leggyengébb indikátorral, ami a 
vonzó, minőségi munkahelyek hiányára, továbbá a fiatalokat célzó városmarketing 
tevékenység, és az e célcsoportnak szóló programok, fesztiválok hiányára vezethető 
vissza. A lista legkedvezőtlenebb pozíciója Salgótarjáné, amely az oktatásban jelentő-
sen lemarad a többiektől, s a többi dimenzióban is kedvezőtlenek a mutatói.  

A bemutatott rangsort tekintve fontos megemlíteni, hogy egy település sem telje-
sített egyöntetűen gyengén, minden város esetében voltak kiemelkedő dimenziók, a 
sereghajtó eredmény bizonyos esetekben azzal magyarázható, hogy átlagosan az 
alsó, illetve alsó-közép harmadban teljesített a város, nem volt jelentős számú ki-
emelkedően rossz vagy jó eredménye. 

A kreatívtudás-vonzerő index összesített rangsorában Kecskemét érte el a legmaga-
sabb eredményt, míg Salgótarján mindkét alindex szerint és az összesített rangsor-
ban is a lista legvégén szerepel (5. táblázat). 

5. táblázat  

A kreatívtudás-vonzerő index részeredményei, 2017 
Partial results of the creative knowledge attractiveness index 

Város 
Attraktivitás alindex Felszereltség alindex Kreatívtudás-vonzerő 

index 

érték rang-
sor 

érték rang-
sor 

érték rang-
sor 

Kecskemét 73,5 1. 88,2 2. 79,6 1. 
Székesfehérvár 62,9 4. 100 1. 74,1 2. 
Dunaújváros 70,9 2. 64,7 4. 70,2 3. 
Szolnok 53,1 6. 88,2 2. 65,3 4. 
Gyöngyös 63,2 3. 70,6 3. 63,0 5. 
Tatabánya 55,6 5. 64,7 4. 57,7 6. 
Salgótarján 49,2 7. 29,4 5. 43,8 7. 

Az idősoros elemzés és a két alindex eredményeit megvizsgálva két vagy három 
csoportot különíthetünk el. 

Két csoport esetén fejlett városként jellemezhetjük Kecskemét, Székesfehérvár 
és Szolnok hármasát, és fejlődő településként a Dunaújváros, Tatabánya, Gyöngyös, 
Salgótarján csoportot az őket jellemző kreatívtudás-vonzerő index alapján. 
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Három klasztert elkülönítve a fejlett települések közé sorolhatjuk Kecskemétet és 
Székesfehérvárt, feltörekvő várostípus Dunaújváros és Szolnok, a harmadik csoport 
pedig jelentős belső heterogenitást mutat, így őket vagy fejlődőnek vagy nem beso-
rolhatónak tekinthetjük. Főként a feltörekvő városok esetében fontos kiemelni a von-
zás dimenzió, a városmarketing és kommunikáció meghatározó szerepét dinamikájuk-
ban, éppen az e dimenzióban elért eredményeknek a legnagyobb a szórása a vizsgált 
városok esetében. 

A vizsgálat meglepő eredménye a posztszocialista iparvárosok eltérő pozíciója, 
fejlettségi szintje. Tatabánya – amely a rendszerváltozás után talpra állt volt ipari 
központként él a köztudatban – sereghajtó pozíciója éppen annyira nem várt, mint 
Dunaújváros – az emberarcú, de ikonikusan szocialista imázsú településé – jelentős 
potenciálja a fiatal, képzett munkaerő vonzására. Gyöngyös méretéből fakadó funk-
cióhiányosságánál fogva tért el a többi vizsgált várostól, így az általa elért, az attrakti-
vitás alindex alapján még Székesfehérvárt is maga mögé utasító eredménye szintén 
meglepetésnek tekinthető.  

Fontos továbbá, hogy az elingázók/beingázók aránya alapján a vizsgált települé-
sek sorrendje igen hasonlít a kreatívtudás-vonzerő index szerinti rangsorhoz.  

Következtetések 

Kutatásunkban a policentrikus városrégió-fejlődés lehetőségeit meghatározó fontos 
tényező, a kreatív lakosságot vonzó potenciált vizsgáltuk a Budapest körüli csapágy-
városokban. A fiatal és képzett, a kreativitás különleges lehetőségeit hordozó lakos-
ság megtartása mint cél kulcsfontosságú a városi versenyképesség növeléséhez. Ku-
tatásunk legfontosabb következtetései:  

1.  Népességszám: A csapágyvárosok közül azok tudják sikeresebben megtartani 
lakosságukat, amelyek nagyobb lélekszámúak. Külföldi példák szerint a né-
pességszámmal való összefüggés ugyan nem kizárólagos, de csak hosszú távú 
tervezéssel érhető el, hogy az oktatásba, a kultúrába, a közösségek fejlesztésé-
be való befektetés népességszámtól függetlenül jelentős sikereket eredmé-
nyezzen. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy a települési vonzerő nem-
csak a népességszámmal arányos, hanem a diplomások népességen belüli ará-
nyával is. Ez egyfajta önerősítő (a kisebb települések szempontjából önger-
jesztő) folyamatként azt eredményezi, hogy a diplomások arányában egyre 
nagyobb különbség lesz a kisebb és nagyobb lélekszámú települések között.  

2.  Globalizáltság: A csapágyvárosok városrangsorban elért eredményeit jelentősen 
meghatározta, hogy a város mennyire kitett a globális piacnak és mennyire 
kapcsolódik össze a nyugati országokkal való kereskedelmi hálózatokkal.  
A kreatívtudás-vonzerő változásindikátor alapján Székesfehérvár mutatta a legna-
gyobb változásokat, mind pozitív, mind negatív irányba. Ebben szerepe lehet 
a globális piaccal való összekapcsoltságának és a külföldi működőtőke-
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befektetések arányának. Míg Székesfehérvárhoz hasonlóan változott Kecs-
kemét és Szolnok, addig a többi csapágyváros teljesen más dinamikát muta-
tott 2011 és 2017 között.  

3.  Ipari múlt: Míg a jelentős (nehéz)ipari múlttal rendelkező három csapágyváros 
közül míg Tatabánya és Dunaújváros ismét sikeresebb  pozícióba került 2017-
re, addig Salgótarjánnak egyáltalán nem sikerült gazdasági profilt váltania. A 
jelentős ipari parkkal rendelkező Tatabánya relatív sikerében jelentős szerepet 
játszik földrajzi elhelyezkedése a Budapest–Bécs-tengelyen.  

4.  Oktatás: A csapágyvárosok fiatal, képzett lakosságot vonzó potenciáljának te-
kintetében kiemelt szerepe van a felsőoktatási intézmények jelenlétének, okta-
tási kínálatának. A városrangsorban jó helyezését Kecskemét, Székesfehérvár, 
Szolnok és Dunaújváros 2010 és 2017 közötti jelentős felsőoktatás-
fejlesztésének is köszönheti. Ezzel szemben Tatabányán, Gyöngyösön egyér-
telműen csökkent a felsőoktatási kínálat, Salgótarján pedig – megyeszékhely-
ként – egyáltalán nem kínál felsőoktatási lehetőségeket a fiatal lakosságnak. 
Salgótarján jelentős lemaradása a komplex mutató több alindexében a felső-
oktatás hiányával magyarázható.  

5.  Komplementer szerep: A csapágyvárosok Budapesttel nem tudnak versenyezni, 
de nagyon fontos komplementer szerepük lehetne egy tágabb, több központú 
metropoliszrégióban. A legnagyobb eséllyel Kecskemét és Székesfehérvár 
válhat ennek számottevő alközpontjává.  

A vizsgált csapágyvárosok gazdasági-társadalmi szempontból nagyon különböz-
nek egymástól, éppen ezért eltérő fejlesztési stratégiára van szükségük, de mindegyik 
esetében igény lenne olyan, a kreatív fiatalokat megnyerő és megőrző tudatos straté-
giákra, melyek integrált módon beépíthetők a városfejlesztésbe. 

Köszönetnyilvánítás 

A publikáció a Széchenyi 2020 program EFOP-3.6.1-16-2016-00013 Intelligens szakosodást szolgá-
ló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári Campusán című európai uniós 
projektje keretében készült. A szerzők a vizsgálat módszertanának kialakításához Kézy Béla a 
Gen-Y City URBACT-projekt keretében kidolgozott szakmai javaslatait is felhasználták.  

A szerzők köszönetüket fejezik ki Péti Mártonnak és Kocsis János Balázsnak az átfogó 
koncepció kidolgozásában nyújtott segítségükért, valamint Varga Ágnesnek, Jeney László-
nak, Ságvári Bencének és Rovács Barnának, akik hasznos módszertani javaslataikkal hozzájá-
rultak a kutatás színvonalának emeléséhez. 
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1. melléklet  

 Az állapotindikátor dimenziói és azok forrásai 

Nagy  
dimenzió 

Kis  
dimenzió Indikátor Adatforrás 

A
la

pi
nf

ra
st

ru
kt

úr
a 

Lakhatás 2012–2017 között épített (új építésű) lakások 
aránya a lakásállományból 

KSH 

Átlagos ingatlan bérleti ár/m2 (2017 utolsó 
havi átlag) (reciprok) 

ingatlannet.hu 

Épületek, 
terek, városi 
környezet 

Rendszeresen tisztított közterület a belterület 
arányában (km2) 

KSH 

Regisztrált bűncselekmények száma a lakóné-
pesség arányában, ezer főre vetítve 

Országos Területfej-
lesztési és Területren-
dezési Információs 
Rendszer (TeIR) 

Zöldterület a települési belterület arányában (%) takarnet.hu 
Mobilitás Budapesti vagy bécsi nemzetközi repülőtér 

elérhetősége autóval (perc) 8 munkaórára  
vetítve (reciprok)  

Saját számítás a 
maps.google.com út-
vonaltervezője alapján, 
2019 

Személygépkocsik ezer főre jutó száma az 
üzemeltető lakhelye szerint (reciprok) 

KSH 

A településről egy nap közlekedő vasúti járatok 
száma a lakónépesség arányában, ezer főre 
vetítve 

elvira.hu  

Települést érintő helyközi buszvonalak száma 
a lakónépesség arányában, ezer főre vetítve 

Középkelet-magyaror-
szági Közlekedési Köz-
pont Zrt. (KMKK), 
Középnyugat-magyar-
országi Közlekedési 
Központ Zrt. 
(KNYKK), Dél-alföldi 
Közlekedési Központ 
Zrt. (DAKK) hivatalos 
honlapja 

Helyi buszjáratok száma a településen a lakó-
népesség arányában, ezer főre vetítve 

Tatabányai Közlekedési 
Kft. (T-Busz), KNyKK, 
KMKK, DAKK hivata-
los honlapja 

Egy nap közlekedő helyi buszjáratok száma a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve 

T-Busz, KNyKK, 
KMKK, DAKK hiva-
talos honlapja 

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és 
kerékpárút hossza az önkormányzati és állami 
kiépített út és köztér arányában 

KSH 

Önkormányzati kiépített járda hossza (km) az 
önkormányzati és állami kiépített út és köztér 
arányában 

KSH 

(A táblázat a következő oldalon folytatódik.) 
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(Folytatás.) 
 

Nagy  
dimenzió 

Kis  
dimenzió 

Indikátor Adatforrás 

Sz
ol

gá
lta

tá
sg

az
da

gs
ág

 

Minőségi 
(köz-) szolgál-
tatások 

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók aránya a 
nappali képzésben (képzés helye szerint) a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

KSH 

Bevásárlóközpontok és hipermarketek száma a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

TeIR 

Kiskereskedelmi üzletek száma a lakónépesség 
arányában, ezer főre vetítve

TeIR 

Rekreáció Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

KSH 

Múzeum- és színházlátogatók a lakónépesség 
arányában, ezer főre vetítve

KSH 

Alkotó művelődési közösségek tagjainak szá-
ma a lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

KSH 

Kulturális rendezvényeken részt vevők száma 
a lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

KSH 

Rendszeres művelődési formákban részt vevők 
száma a lakónépesség arányában, ezer főre 
vetítve

KSH 

Büfék száma a lakónépesség arányában, ezer 
főre vetítve

KSH 

Google-ön 4,5 felett értékelt kávézók száma a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

maps.google.com 

Google-ön 4,5 felett értékelt éttermek száma a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

maps.google.com 

Regisztrált (társas) vállalkozások száma a szál-
láshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazda-
sági ágban, a lakónépesség arányában, ezer 
főre vetítve

KSH 

Regisztrált (társas) vállalkozások száma a mű-
vészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazda-
sági ágban, a lakónépesség arányában, ezer 
főre vetítve

KSH 

M
un

ka
he

ly
ek

, g
az

da
sá

g 

Vonzó, minő-
ségi munkahe-
lyek 

Működő vállalkozások száma a lakónépesség 
arányában, ezer főre vetítve (2016)

KSH 

Egyetemi végzettségű, 1–3 év munkatapasztalat-
tal rendelkező fiataloknak kínált állások száma a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

profession.hu 

Munkanélküliségi ráta (reciprok) KSH 
Összes belföldi jövedelem ezer adózóra vetítve Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (NAV) 
Ösztönző 
vállalkozói 
környezet 

Adókedvezmény vállalkozásoknak az összes 
vállalkozás arányában (2016)

NAV 

EU-s pályázati K+F-támogatás értéke a 2014–
2017-es időszakban, az összes kifizetett támo-
gatás arányában

TeIR, palyazat.gov.hu 

Szakmai és 
társadalmi 
közösségek 

Településhez kötődő Facebook-csoportok száma 
a lakónépesség arányában, ezer főre vetítve

facebook.com 

Nonprofit és civil szervezetek száma a lakóné-
pesség arányában, ezer főre vetítve

KSH 

  (A táblázat a következő oldalon folytatódik.) 
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(Folytatás.) 

Nagy  
dimenzió 

Kis  
dimenzió 

Indikátor Adatforrás 

D
ig

ita
liz

ác
ió

 

Digitális kész-
ségek az okta-
tás közép-
pontjában 

Helyi egyetem(ek) által elnyert EU-s pályázati 
források a 2014–2017-es időszakban, az összes 
kifizetett támogatás arányában 

palyazat.gov.hu 

Gyarapodó tudástőkére fordított EU-s forrá-
sok a 2014–2017-es időszakban, az összes 
kifizetett támogatás arányában 

TeIR, palyazat.gov.hu 

Digitális felté-
telek 

Internet-előfizetések száma a lakónépesség 
arányában, ezer főre vetítve 

KSH 

Ezer lakosra jutó könyv, számítástechnika és 
egyéb iparcikk kiskereskedelmi üzlet 

KSH 

Nyilvános, ingyenes közösségi wifi hotspotok 
száma az adott településen a lakónépesség 
arányában, ezer főre vetítve 

wifispc.com 

Inspiráló 
digitális közeg 

Regisztrált vállalkozások száma a szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység nemzetgaz-
dasági ágban az összes regisztrált vállalkozás 
arányában 

KSH 

Regisztrált vállalkozások száma az információ, 
kommunikáció nemzetgazdasági ágban összes 
regisztrált vállalkozás arányában 

KSH 

O
kt

at
ás

 

Tanárképzés 
és továbbkép-
zés 

Egy egyetemi hallgatóra jutó oktatók száma KSH 
Tanárképzésbe felvettek száma az összes fel-
vett arányában 

Felvi.hu 

Minőségi 
karrierorien-
táció 

Önkormányzati szakmai/tudományos ösztön-
díjprogramok száma a lakónépesség arányá-
ban, ezer főre vetítve 

önkormányzati honla-
pok 

Regisztrált vállalkozások száma az oktatás 
nemzetgazdasági ágban az összes vállalkozás 
arányában 

KSH 

V
on

zá
s 

A letelepedés 
segítése 

Önkormányzat által piaci alapon bérbe adott 
lakások száma a lakónépesség arányában, ezer 
főre vetítve 

KSH 

Marketing Facebook-kedvelők a lakónépesség arányában 
ezer főre vetítve (hivatalos oldalak – helyi 
lakosoknak) 

facebook.com 

Hivatalos online felületek száma a lakónépes-
ség arányában, ezer főre vetítve 

települési honlap, 
Facebook, Instagram, 
YouTube 

Világos, egye-
di ajánlat 

Facebook-kedvelők száma a lakónépesség 
arányában, ezer főre vetítve (informális, turisz-
tikai oldalak – nem csak helyi lakosoknak) 

facebook.com 

Helyi, fiataloknak szóló fesztiválok Facebook 
oldalait kedvelők száma a lakónépesség ará-
nyában, ezer főre vetítve 

facebook.com 
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2. melléklet  

A változásindikátor dimenziói és azok forrásai 

Nagy dimenzió Kis dimenzió Indikátor Adatforrás 

A
la

pi
nf

ra
st

ru
kt

úr
a 

Lakhatás 2012–2017 között épített (új építésű) lakások aránya a 
lakásállományból 

KSH 

Átlagos ingatlan bérleti ár/m2 (2017 utolsó havi átlag) 
(reciprok) 

ingatlannet.hu 

Épületek, 
terek, városi 
környezet 

Rendszeresen tisztított közterület a belterület arányá-
ban (km2) 

KSH 

Regisztrált bűncselekmények száma a lakónépesség 
arányában, ezer főre vetítve 

TeIR 

Zöldterület a települési belterület arányában (%) takarnet.hu 
Mobilitás Személygépkocsik ezer főre jutó száma, az üzemeltető 

lakhelye szerint (reciprok) 
KSH 

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpár-
út hossza az önkormányzati és állami kiépített út és 
köztér arányában 

KSH 

Önkormányzati kiépített járda hossza (km) az önkor-
mányzati és állami kiépített út és köztér arányában 

KSH 

Sz
ol

gá
lta

tá
sg

az
da

gs
ág

 

Minőségi 
(köz) szolgál-
tatások 

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók aránya a nappali 
képzésben (képzés helye szerint) a lakónépesség ará-
nyában, ezer főre vetítve 

KSH 

Bevásárlóközpontok és hipermarketek száma a lakó-
népesség arányában, ezer főre vetítve 

TeIR 

Kiskereskedelmi üzletek száma a lakónépesség arányá-
ban, ezer főre vetítve 

TeIR 

Rekreáció Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma a lakó-
népesség arányában, ezer főre vetítve 

KSH 

Múzeum- és színházlátogatók a lakónépesség arányá-
ban, ezer főre vetítve 

KSH 

Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma a lakó-
népesség arányában, ezer főre vetítve 

KSH 

Kulturális rendezvényeken részt vevők száma a lakó-
népesség arányában, ezer főre vetítve 

KSH 

Rendszeres művelődési formákban részt vevők száma 
a lakónépesség arányában, ezer főre vetítve 

KSH 

Regisztrált (társas) vállalkozások száma a szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban, a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve 

KSH 

Regisztrált (társas) vállalkozások száma a művészet, 
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban, a 
lakónépesség arányában, ezer főre vetítve 

KSH 

  (A táblázat a következő oldalon folytatódik.) 
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(Folytatás.) 

Nagy dimenzió Kis dimenzió Indikátor Adatforrás 

M
un

ka
he

ly
ek

, g
az

da
sá

g 

Vonzó, minő-
ségi munkahe-
lyek 

Működő vállalkozások száma a lakónépesség arányá-
ban, ezer főre vetítve (2016) 

KSH 

Munkanélküliségi ráta (reciprok) KSH 
Ösztönző 
vállalkozói 
környezet 

Fejlesztési adókedvezmény vállalkozásoknak az összes 
vállalkozás arányában (2016) 

TeIR 

EU-s pályázati K+F-támogatás értéke az összes kifize-
tett támogatás arányában, a 2014–2017-es időszakban 

TeIR, 
palyazat.gov.hu 

Szakmai és 
társadalmi 
közösségek 

Nonprofit és civil szervezetek száma a lakónépesség 
arányában, ezer főre vetítve 

KSH 

D
ig

ita
liz

ác
ió

 

Digitális kész-
ségek az okta-
tás közép-
pontjában 

Helyi egyetem(ek) által elnyert EU-s pályázati források 
az összes kifizetett támogatás arányában 

palyazat.gov.hu 

Digitális felté-
telek 

Internet-előfizetések száma a lakónépesség arányában, 
ezer főre vetítve 

KSH 

Inspiráló 
digitális közeg 

Regisztrált vállalkozások száma a szakmai, tudomá-
nyos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban az 
összes regisztrált váll arányában 

KSH 

Regisztrált vállalkozások száma az információ, kom-
munikáció nemzetgazdasági ágban összes regisztrált 
vállalkozás arányában 

KSH 

O
kt

at
ás

 

Tanárképzés 
és továbbkép-
zés 

Egy egyetemi hallgatóra jutó oktatók száma KSH 

Minőségi 
karrierorien-
táció 

Regisztrált vállalkozások száma az oktatás nemzetgaz-
dasági ágban az összes vállalkozás arányában 

KSH 

 



204 Varga Virág – Teveli-Horváth Dorottya – Salamin Géza 

 

Területi Statisztika, 2020, 60(2): 179–210; DOI: 10.15196/TS600204 

3. melléklet 

 A csapágyvárosok főbb gazdasági-társadalmi jellemzői 

Dunaújváros – korábbi nevén Sztálinváros – az 1950-es évek első, ipari előzmények 
nélküli, történelmére büszkén visszatekintő szocialista iparvárosa, amely a Dunán 
szállított vasra és szénre épülő vasmű köré szerveződött. A szocialista várostervezés 
és -fejlesztés nem csupán az ipar fellegvárává, de az amerikai jólétet imitáló szimbó-
lummá is akarta tenni a várost nagyberuházásai által. A lakótelep-építések mellett 
jelentős mennyiségű zöldfelületet is létesítettek, így a mai napig egy zöld, élhető, 
városszerkezetében emberi település, ahol a sportinfrastruktúra telepítése is nagy 
szerepet kapott. Az 1980–1990-es évek válsága óta némi gazdasági élénkülést is 
mutat – köszönhetően az M6-os autópálya megépítésének – ám jövedelmi összeha-
sonlításban továbbra is elmarad a központi régiótól és a nyugat-magyarországi me-
gyéktől. Az enyhe gazdasági élénküléssel párhuzamosan az oktatás fejlesztésével – a 
Dunaújvárosi Egyetemet érintő beruházással – a város a térség sokoldalú felsőokta-
tási centrumává vált. 

Gyöngyös, a vásárvonalon fejlődött történelmi mezőváros a Mátra lábánál terül el, 
történelmi múltját hangulatos városarculata tükrözi. A 33 ezret alig meghaladó né-
pességszáma csökkenő tendenciát mutat, nem rendelkezik megyei jogú város cím-
mel, s hiányoznak a központi funkciói, hiszen – a vizsgált településeknél lényegesen 
kisebb – mérete korlátozza lehetőségeit a szolgáltatás, a szórakoztatás és a munka-
helykínálat biztosítása terén egyaránt. A település jelentőségét és a beruházások 
szempontjából kedvező adottságait Budapest közelségének köszönheti, jelentős 
számú a fővárosba ingázó helyi munkaerő. A városban jelen van a felsőoktatás is, a 
Károly Róbert Főiskola integrációjával az egri Eszterházy Károly Egyetembe, 
Gyöngyösön kihelyezett campus kezdett működni, főként vidékfejlesztési, turiszti-
kai, gazdasági profillal, levelező munkarendben. 

Kecskemét mezővárosi hagyományokkal és erőteljesen polgárosodott múlttal ren-
delkezik, mely építészeti arculatában, továbbá kellemes, nagy terekkel bíró belváro-
sában is megmutatkozik. A város a szocializmusban erős élelmiszeripari orientáció-
jával a gyümölcstermesztés központjaként funkcionált: konzervgyár létesült a telepü-
lésen, megnyitotta kapuit a budapesti Kertészeti Egyetem kihelyezett képző intéz-
ménye, a Kertészeti Főiskola, mely később, az intézményi integrációkat követően 
műszaki karokkal is kibővült. Gazdasági szárnyalása az M5 autópálya megépítésével 
kezdődött az 1990-es évek végén, hiszen ezzel közlekedésföldrajzi értelemben Bu-
dapest közelébe került a város. A Mercedes gyár betelepülése (2009–2010) új gazda-
sági növekedési pályára állította, hiszen az autógyártási központ az egész helyi gaz-
daságnak új lendületet adott. Mindez az oktatás fejlesztésében is megmutatkozott, 
hiszen – a Magyar Nemzeti Bank támogatásával – az új gazdasági profilnak megfele-
lően egyetemi karok fejlesztésébe is kezdtek, előbb Pallas Athéné, majd Neumann 
János Egyetem néven.  
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Salgótarján főként a szocialista iparosítás során nagyra nőtt nehézipari város, egykor 
jelentős üveggyártással, vaskohászattal, szénbányászattal, valamint a szocializmus épí-
tett örökségével, s nagy kiterjedésű és mennyiségű hátrahagyott barnamezős területtel. 
A város sajátossága továbbá egyedi morfológiája, hiszen egy szűk völgybe és annak 
oldalvölgyeibe „szorult”, hosszan elnyúló település. A megyeszékhelyek közül a legke-
vésbé tudott a gazdasági szerkezetváltásból adódó válságból kilábalni: leépültek ener-
gia- és nyersanyag-igényes iparágai, felsőoktatási intézményét nem tudta fenntartani, 
népességszáma és a város gazdasági aktivitása folyamatosan csökken.  

Székesfehérvár egykori királyi székhelyként történelmi város, vásárvárosként pedig 
hagyományos kereskedelmi központ, amit jelenlegi belvárosa, várfallal körülvett, 
hangulatos óvárosa mutat. Gazdaságát alapvetően a szocialista iparfejlesztés határoz-
ta meg: míg az 1950-es években fejlettsége jóval elmaradt az akkoriban hasonló 
profilú Dunaújvárosétól, addig az 1970-es évektől előtérbe került Székesfehérvár 
gazdaságfejlesztése, s a szocialista iparfejlesztésnek is fontos területe lett, gépipari 
fókusszal, magában foglalva a Könnyűfémművet, az alumínium hengerművet és az 
Ikarus buszok gyártását, az elektrotechnikát, de élelmiszeripar is települt ide. A város 
tehát több lábon álló gazdaságot hozott létre. A szocialista várostervezést jellemző 
lakótelep-építések e városban is megjelentek, érdekes, kettős városarculatot alkotva a 
történelmi belvárossal. A rendszerváltozás után az állami vállalatok csődjét hamar 
ellensúlyozták a külföldi működőtőke-beruházások, s napjainkban is az országos 
átlagot meghaladó számú gazdasági társaság, termelő cég működik a városban, me-
lyek hozzájárulnak átlag alatti munkanélküliségi rátájához, valamint országos átlagot 
felülmúló egy lakosra jutó nettó jövedelméhez. Mindezek alapján tehát a város gaz-
dasága prosperál, ám a vállalkozások jelenleg is munkaerőhiánnyal küzdenek. Ez 
elsősorban Budapest elszívó hatásával magyarázható, amely az M7-es autópálya 
megépülésével kvázi agglomerációs településsé tette a várost. A gazdaság fejlődésé-
vel párhuzamosan több fővárosi egyetem/főiskola – például a Budapesti Corvinus 
Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Nyugat-magyarországi Egyetem vagy a Kodolányi 
János Főiskola – is campust létesített a városban.  

Szolnok a Közép-Tisza-vidék központi települése. Közlekedési csomópont szere-
pe a szocializmus időszakára tekint vissza, amikor is számos közintézmény, gyár, 
lakótelep létesült a városban, s 1975-ben létrehozták Közép-Európa akkor egyik 
legnagyobb vasúti csomópontját. Az alapvetően ipari, kisebb mértékben mezőgaz-
dasági profilú város a rendszerváltozást követően nehéz korszakot élt meg, napja-
inkban is belső perifériának tekinthető, vonzáskörzetével együtt, amely mind társa-
dalmi, mind gazdasági szempontból hátrányos helyzetűnek számít. Felsőoktatási 
szempontból is hányatott a sorsa, ugyanis számos átalakítást követően a korábban 
kihelyezett képzésként működő, majd önállóságot nyert Szolnoki Főiskola először a 
Neumann János Egyetemmel olvadt össze, majd a gazdasági kar kiválása után a 
Debreceni Egyetembe integrálódott. A szolnoki képzés jelenleg kevés hallgatóval és 
szűk képzési területtel működik.  
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Tatabánya a Tatai-árok települése, a Gerecse és Vértes találkozásánál. Az itt meg-
található, egykor jelentős ásványkincsek bázisán a szocialista iparosítás nyomán igazi 
szocialista várossá fejlődött, bár az ennek alapját megteremtő szénbányászat már a 
XIX. század legvégétől megjelent a településen. A szocializmus időszakában Tata-
bánya igazi bányaváros lett, ahová hőerőmű, továbbá egyéb nyersanyag- és energia-
igényes ipar is települt (például alumíniumkohó, cementgyár). A többi szocialista 
várostól eltérően érdemi könnyűipar nem alakult ki a városban, tehát profilja külö-
nösen egyoldalú, és az akkoriban betöltött nagy jelentőségével összefüggésben me-
gyeszékhelyi státust is szerzett magának. Mindezeknek megfelelően Tatabánya arcu-
lata és városszerkezete egyaránt hordozza a szocialista város jellegzetes ismertetője-
gyeit. Az egyetlen hazai szocialista város, amelyik a rendszerváltozás után igazán 
megújult, s a 2000-es évek elejére már ismét vezető gazdasági-ipari központ lett. 
Mindezt elsősorban a felértékelődő Bécs–Budapest-tengelynek, az autópálya-
kapcsolatnak köszönheti, melynek hatására immár vonzóvá vált a külföldi befekte-
tők számára. A városban működik az Edutus Egyetem – az 1992-ben alakult a Mo-
dern Üzleti Tudományok Főiskolája, az ország első üzleti képzésekre szakosodott 
magánfőiskolájának jogutódja –, azonban gazdasági fejlődésével párhuzamosan 
Tatabánya mind ez ideig nem tudta megerősíteni felsőoktatási és kulturális szerepkö-
rét.  
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