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1. Bevezetés 

A nagyvárosok központjaiban végbemenő folyamatok mindig indikátorai az emberi társadalom és 

gazdaság változásainak, ezért a 21. századra kialakuló és folyamatosan fejlődő posztfordista 

termelési rendszer is annyira komoly hatással van ezekre a városi területekre, mint egykor az ipari 

forradalom gyártelepei. Doktori kutatási témám kiindulópontja Budapest városközpontjának, 

cityjének átalakulása volt napjainkban. A nemzetközi szakirodalom városközpontokkal foglalkozó 

tanulmányainak áttekintése közben nagyon gyakran a figyelmem fókuszába került az új gazdaság 

(New Economy) fogalma, melynek különböző hatásairól igen sok elméleti és empirikus munka 

született. Ezzel szemben az is látható, hogy a magyar szakirodalomban, bár idézik a legismertebb 

műveket a témában (pl.: Florida, 2005; Scott, 1997), mégsem készült egy átfogó összegzés, melyben 

az új gazdaság és a városok viszonyának elméleti alapjaitól az empirikus kérdésekig értekeztek 

volna. E hiányosság miatt disszertációmban egyrészt vállalkoztam az új gazdaság és városok átfogó 

viszonyának elméleti megalapozó bemutatására és feltárására, másrészt módszert kerestem az új 

gazdaság városon belüli térnyerésének empirikus megragadására Budapest fővárosunk példáján. 

A nemzetközi szakirodalom szerint az új gazdaság különböző szegmensei a nagyvárosokban 

koncentrálódnak, és sokszor a régi ipari városok hanyatló barnamezős övezeteit alakítják át 

városmorfológiai és társadalmi szempontból is. A dolgozatom fő problémafelvetése az, hogy vajon 

azok a folyamatok, amelyek a nyugati „fejlett” világ nagyvárosaiban lezajlódnak az új gazdaság 

térnyerésével, a poszt-szocialista Budapesten is hasonlóan zajlódnak-e le? Fővárosunk egyszerre 

jeleníti meg Magyarország történelmi örökségét és a szocializmus öt évtizedének városi hatásait, és 

a globális kapitalizmusban betöltött nemzetközi nagyváros üzleti arculatát is. Fontos kérdés tehát 

megvizsgálni, hogy ezek a folyamatok mennyire és milyen területeken alakítják át Budapestet. 

Előzetes feltételezésem szerint ugyanis az új gazdaság térnyerése és város-átalakító munkája nem 

figyelhető meg az egész fővárosban, hanem csak egyes részein. 

 

Disszertációm második, elméleti fejezetében a fő kutatási fókuszom a szakirodalomra irányult, 

melynek alapján tisztáztam az új gazdaság fogalmi és elméleti alapjait. Az új gazdaság fogalmának 

alakulását gazdaságtörténeti változások sorozatán át lehet megragadni, és három olyan fogalom 

kötődik hozzá, amit semmiképp nem lehet mélyebb ismertetés nélkül figyelmen kívül hagyni. E 

három fogalom jellemzője, hogy az 1970-es évek óta tartó poszt-fordista átalakulást egy adott 

nézőpontból mutatja be, és vannak kutatók és kutatások, melyek elsősorban e nézőpontok 

szemszögéből értek el eredményeket. Ezért ezeket a fogalmakat az új gazdaság három pillérének 

neveztem: az információgazdaságot az új gazdaság digitális oldalaként, a kreatív gazdaságot az új 

gazdaság innovatív oldalaként és a kulturális gazdaságot az új gazdaság fogyasztási oldalaként 
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definiáltam. E három pillér mind a kutatási definíciókban, mind a valós éltben ahány hasonlósággal 

és átfedéssel rendelkezik, annyi különbséggel is, ezért mindhármat saját definíció alapján 

határoztam meg, melyek a hazai és nemzetközi szakirodalom definícióinak logikus átgondolásából 

eredtek. A három pillér meghatározásánál kikerülhetetlen volt azt a kérdést is tisztázni, hogy a 

foglalkozási átrétegződés fogalmán belüli kvaterner szektor milyen módon kapcsolódik össze az új 

gazdaság fogalmával, annak történelmi kifejlődése szerint. Végül pedig fontos volt lehatárolni olyan 

tevékenységi köröket, melyek a saját definícióim szerint az egyes pilllérekhez, vagy azoknak 

metszeteihez tartoznak, azért, hogy később az empirikus kutatást fel lehessen építeni. 

A második fejezet második részében az új gazdaság városokban való megjelenésének jellemzőit a 

nemzetközi szakirodalom kutatási eredményei alapján három területi léptékbe besorolva 

értelmeztem. Az első területi lépték a globális városhálózati volt, ahol lehetőségem volt a 

társadalomföldrajzban napjainkban három kurrens (és egymással vitatkozó) episztemológiai 

vonulat, a pozitívizmus, a strukturalizmus/neomarxizmus és a posztmodernizmus szemszögén át 

értelmezni az új gazdaság térnyerését. A második területi lépték a városok/városrégiók, mint 

entitások léptéke volt, melyben az összes nagy teoretikus is munkálkodott, miközben az empirikus 

munkáit végezte. Itt lehetőség nyílt a nyugat-európai és észak-amerikai folyamatok bemutatására, 

melyekkel hazánk viszonyait később össze lehet vetni. A harmadik területi lépték pedig a városon 

belüli, intraurbán lépték volt. Itt a szakirodalom alapján négy olyan folyamatot mutattam be, mely 

napjainkban is a város belsejében zajlik az új gazdaság hatására (pl.: dzsentrifikáció, klaszteresedés). 

E fejezet adta meg tehát a későbbi kutatások elméleti és összehasonlítási alapját. 

 

A dolgozat harmadik, empirikus nagy fejezete három részre tagolódik. Az első rész fő kutatási 

kérdése, hogy léteznek-e olyan összefüggő területek Budapesten, melyeken az új gazdaság cégei 

koncentrálódnak? E fejezet tulajdonképpen egy feltáró kutatás, melyben adatbázist építek és az 

általam leválogatott több mint 1500 céget térképezem és elemzem. Itt a cégek területi 

elhelyezkedésének feltárása után a fővárosi térben való viszonyukat is vizsgálom a legközelebbi 

szomszéd analízis módszerével, illetve elemzem a különböző tevékenységtípusok térbeli viszonyát 

a vonzások és taszítások dimenziója mentén. Ezután a cégek földrajzi térben való centrum-periféria 

viszonyát vetem össze ugyanazon cégek online térben való központi helyzetének mutatójával egy 

korrelációs vizsgálat keretén belül. Végül Budapesten belül lehatárolok 31 mintaterületet, 

melyekben az új gazdaság különböző cégei magas szinten koncentrálódnak. E mintaterületeket 

tovább elemzem telephely-elméleti szemszögből és azt is vizsgálom, hogy ezeken a 

mintaterületeken mennyire keverednek, vagy különülnek el az új gazdaság különböző pilléreihez 

tartozó tevékenységtípusok. 
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A második alfejezetben arra a kérdésre keresem a választ, hogy átalakítják-e az új gazdaság 

cégkoncentrációi azokat a városrészeket, ahol megtalálhatók Budapesten belül. Itt egy 

terepbejárásos háztömb szintű adatgyűjtés eredményeit elemzem, melynek három fő dimenziója az 

egyes háztömbök morfológiai átalakulásának, esztétikai értékének és a város többi részétől való 

szigetszerű elkülönülésének nagysága. Itt az egyes felvételezett adatsorokkal és komplex mutatóval 

is elemzem, hogy a főváros különböző városrészein található mintaterületek mennyire alakultak át 

olyan klaszterszerű városi képződményekké, melyeket a nyugat-európai vagy észak-amerikai 

városokban találhatunk. Így a mintaterületek között egyfajta komplex fejlettségi rangsor is kialakult. 

Az empirikus kutatás harmadik alfejezetében az új gazdaság mintaterületeit tartalmazó és nem 

tartalmazó kerületek társadalmi-gazdasági hátterét és átalakulását vizsgálom. Arra a fő kérdésre 

keresem a választ, hogy milyen tulajdonsággal rendelkező kerületek vonzzák jobban az új 

gazdaságot, és vajon csak a városon belüli elérhetőség számít? A kérdésre a választ egy korrelációs 

vizsgálat készítésével adtam meg, melyben az új gazdaság mintaterületeinek kerületen belüli aránya 

a magyarázó változó és ezzel az adatsorral korreláltattam néhány tucat statikus és dinamikus 

társadalmi és gazdasági mutatót, melyek meghatározzák a kerületek ilyen típusú hátterét. A vizsgálat 

tanulságaként meghatároztam azokat a komparatív előnyöket, melyek befolyásolhatják azt, hogy 

egy adott budapesti kerület mennyire tud vonzó lenni az új gazdaság letelepedése számára. 

 

Az utolsó fejezetben végül összegzem a disszertáció főbb eredményeit, tanulságait és kifejtem az 

álláspontom a jövőbeli kutatások lehetséges irányairól. Fontos megemlíteni, hogy az új gazdaság és 

városok viszonyának kutatási témája annyira szerteágazó és komplex, hogy ahány választ adott a 

kutatásom, annyi új kérdést is felvetett. Érdemes tehát tovább mélyíteni a vizsgálatot, mind a területi 

léptékek szintjén, mind a telephelyválasztás okainak és a klaszteresedés folyamatának 

megismerésének dimenziójában. Reményeim szerint dolgozatom eredményeit nemcsak a szűk 

társadalomföldrajzzal foglalkozó szakma tudja majd hasznosnak tartani, hanem más tudományágak 

képviselői (pl.: közgazdaságtan, szociológia) is tudnak belőle új impulzusokat kapni a budapesti új 

gazdasággal kapcsolatban. 
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2. A városközpont átalakulások motorja a 21. században 

2.1. Az új gazdaság, mint kutatási terület értelmezési lehetőségei 

Az új gazdaság fogalmának eredetét a klasszikus ipari kapitalizmus termelési rendszerének 1970 óta 

tartó lassú átalakulásában találhatjuk meg.  A második világháború utáni évtizedek mélyreható 

társadalmi és gazdasági változásokat hoztak az iparilag fejlett amerikai és európai országokban. E 

változásoknak van kifejezetten gazdasági oldala, de van társadalmi-világszemléleti oldala is. 

Az ipari forradalom óta egyre fejlettebb ipari kapitalizmus termelési módja átalakult. A régi fordista 

tömegtermelést felváltotta a posztfordista ipar, melyben az egyediség sokkal nagyobb hangsúlyt 

kapott, mint a korábbi uniformizmus. A gazdaság posztfordista átalakulásáról tudományos 

diskurzus folyik a kutatók között, és a vita középpontjában az áll, hogy ez az átalakulás teljes és 

szükségszerű volt-e? (Lever, 2001) Egyes kutatók szerint nem lehet éles átmenetről beszélni, mivel 

a fordista hagyomány túl mélyen él a gazdaságban (Piore – Sabel, 1984), sőt Fukuyama (1992) 

szerint a hidegháború után a Földünk lakossága elérkezett a történelem végéhez, hiszen a 

kapitalizmusnál jobb gazdasági rendszert nem lehet létrehozni. Más kutatók úgy gondolják ezek az 

átalakulások egyre jobban egy „új gazdaság” kibontakozása felé mutatnak a fejlett ipari országokban 

(McNeill – While, 2001), egy olyan gazdaság felé, melynek alapja a kapitalizmus, de már nem az a 

klasszikus ipari kapitalizmus, amit ismerünk (Gibson – Graham, 1996). 

A termelés átalakulásának fő szociokulturális oka a tömegfogyasztás eszmei hátterének elutasítása 

volt (Lever, 2001). Az átalakulások megjelentek a társadalomfilozófia, és az egyéni attitűdök szintjén 

is. Ezt a történelmi korszakot a posztmodern korszaknak is szokták nevezni, ami válasz volt a 

világháborúkban kicsúcsosodó modernista törekvésekre. A modern korszak már a nagy francia 

forradalomtól kezdve alakult ki, amikor az emberi ráció és tudomány mindenhatóságában kezdtek 

hinni az európai nemzetek. A modernista filozófia szerint az egyetemes „igazság” létezik és 

megismerhető. Ennek az igazságnak megismerése vezeti el a társadalmakat a tökéletesség felé, és 

ezt az igazságot tudományos vállalkozásokkal ki lehet kutatni (Woodard – Jones, 2009). A 

posztmodern korszak egyik nagy elméletalkotó filozófusa, Jean-Francois Lyotard úgy fogalmazza 

meg ezt az állapotot, hogy az emberek a nagy „metanarratívákkal” szemben bizalmatlanokká váltak 

(Lyotard, 1993). A metanarratívák olyan elbeszélések vagy világmagyarázatok, melyek egységesen 

választ adnak a társadalmi problémákra, és jövőképet nyújtanak a megoldásukhoz. A posztmodern 

teoretikusok szerint a nemzetiszocialista és sztálini totalitárius diktatúra is egy ilyen metanarratíva 

volt, ezért a második világháború utáni nyugati társadalmakban egyre nőtt az elutasítás az ilyen nagy 

társadalmi elbeszélésekkel szemben (Woodard – Jones, 2009). Az említett filozófusok arra a 

megállapításra jutottak, hogy a nagy, világot megjobbítani akaró ideológiák gyakorlati megvalósulása 
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mindenképp vérontásba torkollik, ezért a sokszínűséget és pluralizmust kell támogatni. Ennek a 

jelenségnek fontos következménye tehát az egyediség iránti össztársadalmi igény, és a piac 

széttöredezése a korábbi homogénebb fogyasztói tömegekből a sokszínű fogyasztási csoportokra.  

 

A közel négy évtizede formálódó új gazdaság kutatása egyre nagyobb szerepet játszik a nemzetközi 

szakirodalomban mind a közgazdaságtan, mind a geográfia művelői között. Az Urban Studies 

nemzetközi kutatási periodika például 2009-ben egy „New Economy” című különszámot 

jelentetett meg, ahol az új gazdaság hatását vizsgálták a tanulmányok különböző városokban. Már 

összefoglaló művet is lehet találni az új gazdaság városközpontot átalakító munkájára (pl.: Hutton, 

2008). 

A nemzetközi szakirodalom alapján három kutatási irányról beszélhetünk az új gazdasággal 

kapcsolatban. Az első irány elsősorban a termelés posztfordi átalakulása felől közelít, és a digitális 

világ és internet térnyerését legfontosabb pillérként emeli ki a gazdasági átalakulásban (Castells, 

2005). Ezt a megközelítést nevezik információgazdaságnak, vagy tudás-intenzív gazdaságnak. A 

továbbiakban információgazdaságnak fogom nevezni az egyszerűség kedvéért ezt a kutatási 

irányzatot. A második irányzat az új gazdaság dolgozóinak társadalmi oldaláról közelít, azt kutatva, 

hogy ezek a dolgozók milyen életstílus-jegyekkel jellemezhetők, és milyen típusú városok vonzzák 

őket. Ennek az irányzatnak az érdeklődése tehát a kreatív gazdaságra irányul, és a dolgozókat 

Richard Florida (2005), az irányzat legismertebb teoretikusa kreatív osztálynak nevezi. A harmadik 

irányzat a kulturális gazdaság kutatása, mely elsősorban a fogyasztási szokások megváltozására teszi 

a hangsúlyt az új gazdaságban. A kulturális gazdaság olyan termékek, vagy szolgáltatások 

fogyasztásának megnövekedett szerepét jelöli, melyeknél a hasznossági érték mellett vagy helyett a 

termék kulturális-szimbolikus értékét vásárolják meg (Enyedi, 2002). Véleményem szerint a vázolt 

három irányzat nemcsak kutatási megközelítést jelent, hanem az új gazdaság három pillérét is. Az 

információgazdaság, a kreatív gazdaság és a kulturális gazdaság új jelenségeinek tömegessé válása 

hozza létre tulajdonképpen magát az új gazdaságot (1. ábra).  
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1. ábra: Az új gazdaság pillérei 

Forrás: saját szerkesztés  

 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a különböző szakterületekről érkező kutatók nagyon 

különböző módon vélekednek az új gazdaság jelenségének elméleti alapjairól. Az elsősorban 

közgazdaságtan és szociológia felől közelítők az új gazdaságot szinte teljes egészében az 

információgazdasággal azonosítják. Például Castells (2005) szerint, az új gazdaság két kulcsiparága 

az információs technológia és a pénzügyek az Egyesült Államokban. A magyar közgazdaságtani és 

regionális tudományi szakirodalom is elsősorban ezt az irányvonalat követi (v.ö. Szabó – Hámori, 

2006; Horváthné Barsi, 2008; Jakobi, 2007). Ennek a megközelítésnek a legfőbb hiányossága 

véleményem szerint, hogy túlzottan a technikai részletekre és infrastruktúrára összpontosít, és 

figyelmen kívül hagyja az új gazdaság általam már említett kreatív és kulturális komponenseit. 

A társadalomföldrajzos kutatók leginkább a kreatív osztály és kreatív gazdaság, valamint a kulturális 

gazdaság felől közelítenek, mind hazai, mind nemzetközi szinten (Helbrecht, 1998; Enyedi, 2002; 

Kovács – Egedy, 2011). Ebben a megközelítésben az előzővel ellentétben kevésbé jelenik meg a 

gazdaság digitalizálódásának nagyon fontos momentuma. Véleményem szerint az új gazdaság 

nehezen körülhatárolható jelenségét az információ, a kreatív és a kulturális gazdaság hármas 

pillérében lehet és érdemes konceptualizálni, így elkerülhetjük a jelenség különböző aspektusainak 

figyelmen kívül hagyását.   
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2.2.1 Információgazdaság: az új gazdaság digitális oldala 

Mivel az információgazdaságnak napjainkra már könyvtárnyi szakirodalma van, mind a 

közgazdaságtan, mind a többi társadalomtudomány oldaláról, e fejezetnek nem célja bemutatni a 

jelenséggel kapcsolatos összes elméleti és fogalmi vitát. A legfontosabb célom ismertetni az 

információgazdasághoz vezető út legfőbb lépcsőfokait, a gazdasági rendszer fő jellemzőit és 

lehetséges definícióját. 

Az 1960-as évek végétől kezdve a fejlett ipari országokban a gazdasági termelés átalakult. A nagy 

feldolgozóipari termelés mellett egyre erősebben jelentkezett a közepes- és kisvállalatok jóval 

rugalmasabb termelése, illetve az egyre szélesedő szolgáltató szféra új munkaerő igénye (Lever, 

2001). A rugalmas termeléssel párhuzamosan a számítógépes technológiák fejlődése is erre az 

időszakra vezethető vissza. Bár az első számítógépet már 1946-ban létrehozták az amerikai 

hadsereg számára, de ez összesen 20 szót tudott a memóriájában eltárolni, és csak az 1971-ben 

feltalált mikroprocesszor tette a számítógépeket igazán hasznossá a gazdaság számára (Szabó – 

Hámori, 2006). A számítógépeket bonyolult matematikai műveletek gyors elvégzésére már 

széleskörűen alkalmazták, amikor második lépcsőfokként útjára indult az internet, ami 1994 óta a 

világ egyre több országában elérhető, és felhasználóinak a száma folyamatosan növekszik (Szabó – 

Hámori, 2006). A számítógépek és az internet használatának eredménye McNutt (1996) szerint, 

hogy a 20. század végén az Amerikai Egyesült Államokban, Nyugat-Európában és Japánban a 

munkaerő legnagyobb része információfeldolgozást végez, és ezekben a térségekben nemcsak a 

szolgáltató, hanem az ipari és mezőgazdasági alkalmazottak munkáját is mélyen meghatározza az 

információs munka. Az információgazdaság fontos tulajdonsága, hogy ma már a hagyományos 

kétkezi munkásokat is megtanítják a digitális eszközök használatára, sőt már a termékek gyártását 

is számítógépekkel és speciális szoftverekkel vezérlik (Gates, 2002).   

Az információgazdaság Szabó – Hámori (2006) szerint: „a gazdaság olyan szerveződését jelenti, amelyben 

elsősorban az információ előállítása, kezelése, feldolgozása, tárolása és továbbítása teremt értéket, illetve adható el a 

piacon”. A kutatók megközelítése szerint az információ szerepe a régebbi korszakokban is fontos 

volt, de a mai információgazdaságban már nem csak a másodlagos tényezője a termelésnek és 

elosztásnak, hanem a digitalizált információ a gazdaság motorjává kezd válni. Emellett fontos 

jelenség még, hogy a szoftverek a gazdaság minden területén rendszerbe integrálják a termelést (1. 

táblázat).  
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 Neolit forradalom Ipari forradalom Információs forradalom 

Húzóágazat mezőgazdaság ipar IKT 

Munkaeszközök agrár eszközök gépek szoftverek 

Termékek élelmiszerek iparcikkek információs szolgáltatások 

Munkaerő parasztok, rabszolgák ipari munkások digitális munkások 

Tőke termőföld, állatok gyárépület, gépek emberi tudás 

1. táblázat 

Forrás: saját szerkesztés 

Az információgazdaságot az emberi történelem harmadik nagy termelési forradalmaként is lehet 

értelmezni (Szabó – Hámori, 2006). Az első ilyen forradalom a neolit, vagy mezőgazdasági 

forradalom volt, amikor a gyűjtögető és vadászó életmódról egy rendszerszerű mezőgazdaságra 

tértek át a termékeny félhold területén a társadalmak. Ebben a gazdasági rendszerben a közös 

eszközrendszert az öntözéses földművelés és domesztikáció adta, vagyis ez volt az a tudás, mely 

egybefogta a gazdaságot. A húzóágazat az élelmiszerek termelése volt paraszti, vagy rabszolga 

munkaerővel. A legfőbb tőke, ami a termeléshez kellett a termőföld és állatok voltak (1. táblázat). 

Az ipari forradalom időszakában a mezőgazdaság helyett az ipari termelés lett a legfontosabb 

ágazat, a termelési rendszert az ipari mechanikus gépek segítségével szervezték egységes egésszé. A 

fő termékek a feldolgozóipari cikkek voltak, melyeket a gépekhez is értő munkásokkal gyártattak 

le. A legfőbb tőke a gyárépület és a gépek voltak ebben a termelési rendszerben. Habár az 

információs forradalom csíráit már a középkori Gutenberg féle könyvnyomtatásban is 

felfedezhetjük, mégis a digitális technológia és mikroprocesszor az igazi felgyorsítója ennek a 

folyamatnak. 

Az információgazdaságban a húzóágazatok az információs-kommunikációs technológiák, melyek 

a termelés szinte minden területén megjelennek, és szoftverek segítségével rendszerbe integrálják a 

termelést (Szabó – Hámori, 2006). Itt a termékek olyan immateriális javak, mint az információs 

szolgáltatások, melyeket olyan munkaerő hoz létre, mely érti a digitális világ és szoftverek működési 

mechanizmusait. A termelés alapvető tőkéjévé az emberi tudás válik, mely által profitot termelnek 

a cégek.   

Napjaink információgazdasággal foglalkozó kutatói között három fő vélemény van a jelenség 

jövőjének megítélésében. Az első szerint az információgazdaság az ipari kapitalizmus társadalmi-

gazdasági rendszerének helyébe lép, és mindent teljesen átalakít a gazdaságban és társadalomban 

(Klotz, 1999; Castells, 2005). E nézet szerint az új gazdaságban megszűnnek a régi kapitalista 

gazdaság törvényei, a gazdasági ciklusok és az infláció is (Oliner – Sichel, 2000), valamint a 

csökkenő hozadék törvénye is elveszti érvényét, mivel az információ nem veszít értékéből termelési 
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tényezőként a termelési folyamat során (Arthur, 1996; Lev, 2001). Más kutatók szerint a gazdasági 

rendszer lényegében nem változott semmit, csak a technológiai változások történtek, de a gazdasági 

törvények megmaradtak (Porter, 2001; Shapiro – Varian, 2000). A harmadik vélemény szerint a 

gazdasági törvények valóban megváltoznak, de csak az erősen informatizált gazdasági szférákban, 

azaz két gazdasági játéktér működik párhuzamosan, egymásra hatást gyakorolva (Szabó – Hámori, 

2006). Az első játéktér a hagyományos offline gazdaság, ahol a valódi térben a fizikai értelemben 

létező helyeken megvásároljuk a materiális dolgokat, míg a második online játéktér az interneten 

lebonyolított gazdasági tevékenységek széles spektrumát jelenti. 

 

Az információgazdaságnak több definíciója jelenik meg a hazai szakirodalomban, ahol vannak 

viszonylag szűk és egészen tág meghatározások is (Jakobi, 2007). Mivel a jelenség definiálása 

érdemben befolyásolja a kutatás eredményét, fontosnak tartom, hogy egy saját meghatározást 

alakítsak ki, és ehhez igazodva végezzem el a vizsgálataimat. A hazai kutatók által alkalmazott 

szűkebb definíciókban közös, hogy elsősorban ágazati szinten közelítenek a kérdéskörhöz. Olyan 

tevékenységeket határoznak meg, mint az információs-kommunikációs technológiák szektorához 

tartozó tevékenységek (KSH, 2001), illetve az információs eszközöket termelő és szolgáltatásokat 

nyújtó ágazatok (Csatári – Kanalas, 2003). Véleményem szerint ezekben az ágazatokban sok 

dolgozó nem feltétlen az új gazdasághoz kötődő munkát végez, például egy mobilszolgáltató cég 

adminisztratív ügyintézője vagy egy számítógép-alkatrészeket gyártó könnyűipari üzem betanított 

munkása nem feltétlen fémjelzi az információgazdaságot.  

A tartalom nélküli, csupán fogalmi innováció elkerülése céljából az információgazdaságot olyan 

tevékenységek összességeként határozom meg, melyben a gazdasági tevékenység folytatásának 

elengedhetetlen feltétele a digitális információk előállítása, kezelése, feldolgozása vagy tárolása és 

továbbítása magas szintű szaktudással. Napjainkban a hagyományos gazdasági tevékenységek is 

egyre jobban alkalmazzák a digitális világ vívmányait, mégis egy könyvtáros például nem lesz az 

információgazdaság része, hiszen ugyan ma már számítógéppel végzi a munkáját, de 50 évvel 

ezelőtt anélkül is el tudta végezni. A könyvtárossal ellentétben egy szoftverfejlesztő az 

információgazdaság része, hiszen digitális világ nélkül nem létezne ez a foglalkozás. Az 

információgazdaság általam használt szűk értelmezésének legfőbb oka, hogy a jelenséget az új 

gazdaság, mint új jelenségen belül szeretném megragadni és vizsgálni.  
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2.2.2 Kreatív gazdaság: az új gazdaság innovatív oldala 

A kreatív gazdaság jelensége is az 1970-es évek utáni Amerikai Egyesült Államokban megjelenő 

posztfordista gazdasági változás alapjaiból indult ki. Ebben az időszakban sok feldolgozóipari gyár 

zárt be, és egy munkavállalói szemszögből nézve is új gazdasági struktúra alakult ki (Florida, 2005). 

A régi kiszámítható termelési rendszer kezdett szétesni, és egy új rugalmas termelési modell alakult 

ki. A kreativitás ilyen hihetetlenül nagy előtérbe kerülésének fő oka a gazdaság kiszámíthatatlansága 

volt. A régi ipari kapitalizmus struktúrájában egy munkavállaló akár az egész életét végigdolgozhatta 

egy adott gyárnál, míg ebben a posztfordi átalakuló gazdaságban az egész életen át tartó tanulás, a 

rugalmas munkakör és a munkahelyek sorozatos váltása a jellemző. A gazdaság szereplői közül csak 

azok tudnak megküzdeni a folyamatosan változó viszonyokkal, akik olyan kreatív munkavállalókat 

foglalkoztatnak, akik érzékenyek ezekre a gyors változásokra és kreatív ötletekkel, árukkal és 

szolgáltatásokkal reagálnak a piaci igényekre. 

Habár a kreatív gazdaság elméleti koncepciójának legismertebb és legtöbbet idézett teoretikusa a 

közgazdász Richard Florida, akit a magyar társadalomföldrajzos szakirodalom is a leggyakrabban 

idéz (v.ö. Egedy – Kovács, 2011; Egedy – Kovács, 2009; Kovács – Egedy – Szabó, 2011), maga a 

fogalom és annak Florida által leírt jellemzői jóval hamarabb megjelentek a szakirodalomban. 

Clarke (1991) például a kreatív szolgáltatásokkal kapcsolatban írja, hogy nem csak az egyéniség 

kibontakoztatása van a fókuszban, hanem a kreatív dolgozók egy életstílust és fogyasztási 

preferencia mintát is reklámoznak a hétköznapi életükkel. A kreatív szolgáltatásokat a termelést 

elősegítő szolgáltatások egyfajta különleges részhalmazaként definiálja Hutton (1994), melyeknek 

nagyon fontos szerep jut a termelési folyamatban (Helbrecht, 1998). Betz (1992) már az 1990-es 

évtized elején egy új posztmodern életvitellel rendelkező új középosztály megjelenéséről beszélt, 

akik ki akarnak törni az unalmas szuburbán életstílusból, és újra a nagyvárosok központjába 

költöznek (Betz, 1992). A kreatív gazdaság és kreatív osztály, ahogy arról szó lesz a későbbi 

fejezetekben a posztfordista termelési rendszer már közel harminc éves formálódásának 

eredményeként jelent meg és terjedt el.  

A nagyvárosok gazdaságában az információgazdaság mellett a kreatív gazdaság is nagyon fontos 

helyet foglal el. Mégis Florida (2005) szerint nem az az újdonság, hogy a kreativitás részt vesz a 

városi gazdaságban, hanem az, hogy elsődleges dinamizáló erővé válik. A kutató Robert Putnam 

társadalmi tőke elméletét veszi alapul1, miszerint ahol erős közösségek vannak egy társadalomban, 

ott a gazdaság is sokkal produktívabb. A 20. század végén azonban egyre jobban felbomlanak ezek 

a közösségek. Ezután bizonyítja, hogy a 21. század elején a kreatív tőke az, ami a gazdaságot 

                                                 
1 A társadalmi tőke elméletét eredetileg Pierre Bourdieu francia gondolkodó dolgozta ki (Bourdieu, 1997), és ezt tette 

híressé Robert Putnam az amerikai társadalomra való alkalmazásával. 
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dinamizálja, és a hagyományos társadalmi tőkével rendelkező régiók lemaradnak a gazdasági 

növekedésben, mivel a gazdaságot dinamizáló kreatív osztály olyan helyen szeret élni, ahol az 

elszigeteltség és anonimitás megvalósítható (Florida 2005). Ebből az elméletből az következik, hogy 

a kreatív gazdaság telephelyválasztási tényezői között már nem a tradicionális elemek játszanak 

fontos szerepet, mint a természeti erőforrások vagy a jó közlekedési helyzet, és nem is az 

adókedvezmények vonzzák a kreatív gazdaságot. A fő vonzerő az olyan városi társadalmi miliő 

kialakítása, melyben a kreatív munkások szeretnek élni. Az amerikai városokra Florida (2005) 

kimutatta, hogy ahol a high-tech ipar, a diplomások aránya és a bohém- illetve a homoszexuális-

arány magas, ott a kreatív gazdaság is sokkal jobban virágzik, mint ahol nem. Innen származik a 

kutató három T modellje (technology, talent, tolerance), melyet a kreatív gazdaság elméleti 

alapjainál mindig meg szoktak említeni.  

A kreatív gazdaság fontos jellemzője még, hogy a dolgozók mobilitása igen magas, bár itt meg kell 

jegyezni, hogy Florida amerikai példákat hoz, és az amerikai társadalom alapvetően sokkal 

mobilabb, mint az európai. Európai empirikus kutatások azt bizonyítják, hogy az öreg kontinensen 

élő kreatív osztály kevésbé mobil, mint az amerikai (Martin-Brelot et. al., 2010).  

A kreatív gazdaságban nagyon fontossá válik a környezetbarát technológia, tehát a klasszikus ipari 

gazdasággal teljesen ellentétes a környezethez való hozzáállása a kreatív cégeknek. Mind a 

természeti, mind a társadalmi környezetnek egyre nagyobb szerepe van az új gazdaságon belüli 

kreatív gazdaság vonzásában egy adott városban (Florida, 2005). 

Az információgazdasághoz hasonlóan a kreatív gazdaság szereplőinek feltárásához is egy 

definícióra van szükség. A magyar nyelvű szakirodalom általában Florida meghatározását követi a 

kreatív osztály definiálásában, tehát olyan munkavállalókat jelent, akik a munkájukban 

- preferálják az önálló, kreatív munkavégzést a hagyományos szervezeti csoportnormákkal 

szemben, 

- a meritokratikus (teljesítmény szerinti) értékek alapján kapják a fizetésüket, 

- elsődlegesnek tartják az alkotás örömét, a sokszínűséget és nyitottságot, 

- igen mobilak, ha jobb társadalmi közeget találnak, új munkahelyre mennek (Ságvári – 

Lengyel, 2008). 

 

A kreatív gazdaság foglalkozásait vagy termelési egységeit egyszerűen úgy lehet definiálni, hogy 

olyan munkahelyek, ahol a kreatív osztály dolgozik. Az előzőekből kiindulva a kreatív gazdaság 

egységei alatt azokat a tevékenységeket értem, ahol a gazdasági tevékenység elengedhetetlen 

feltétele a folyamatos innováció, új ötletek, termékek vagy megoldások kifejlesztése. Ebből a 

definícióból kiindulva lehet tovább gondolni, hogy mely konkrét tevékenységek tartoznak a kreatív 



14 

 

gazdasághoz, és melyek nem. Az emberi kreativitást a hagyományos gazdaság munkakörein belül 

is ki lehet aknázni, például egy pedagógus is, ha a saját kreativitását beleviszi a munkájába, akkor 

jóval hatékonyabban adhatja át az ismereteket a tanulóknak, mégis a munkája betöltéséhez nem 

elengedhetetlen feltétel az új kreatív ötletek megalkotása.  

 

2.2.3 Kulturális gazdaság: az új gazdaság fogyasztási oldala 

Az 1960-as évek utáni gazdasági átalakulás időszakának harmadik fontos jelensége a kulturális 

gazdaság megjelenése. A közgazdászok már igen korán felfigyeltek a kultúra és gazdaság 

összefonódásának jelenségére, sőt 1973-ban már nemzetközi szervezetet hoztak létre a kultúra-

gazdaságtan művelői számára (Enyedi, 2002). Amíg a közgazdaságtan hagyományos művelői között 

a kultúra és gazdaság szétválik, mivel azt feltételezik, hogy a gazdaság önmagában hordozza a 

szabályszerűségeit, addig történelmi kontextusban vizsgálva nagyon gyakran felfedezhető, hogy a 

gazdaság mennyire elválaszthatatlan a kultúrától, sőt a kultúrába ágyazódik (Amin, 2009). A 

társadalomtudományok is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a kultúra és gazdaság 

összefüggéseinek feltárására, és ezen a multidiszciplináris kutatási területen a társadalomföldrajz, és 

ezen belül a városföldrajz művelőinek is fontos szerepe lehet.  

A kulturális gazdaság erősen kötődik a kreatív gazdaság fogalmához (bár nem teljesen azonos vele) 

illetve nagyon erősen kötődik a városi gazdaságokhoz. A kreatív osztály, mint új középosztály 

életstílusa és fogyasztási szokásai hozzák létre a keresletet a kulturális gazdaság számára (Helbrecht, 

1998). A kreatív gazdasághoz hasonlóan a kulturális gazdasággal foglalkozó tanulmányok az 1990-

es években jelentek meg, melyekben nagyon fontos szerepet játszik a posztmodern árutervezés 

vizsgálata, ahol a képek, szimbólumok és stílusok létrehozása egyre nagyobb jelentősséggel bír a 

gazdaságban (Helbrecht, 1998). A gazdasági javak nem csupán materiális termékek, hanem jel- vagy 

szimbólum-értékük van, ezeket a Lash – Urry (1994) szerzőpáros posztmodern javaknak nevezi. A 

posztfordista gazdaságot a posztmodern szimbólumok gazdaságának fogalmával írja le.  

A kulturális gazdaság kiemelkedő teoretikusa Alan J. Scott, aki a posztmodern javakat kulturális 

termékeknek nevezi, illetve az előállítási folyamatukat kulturális termékiparnak (Scott, 1997). A 

kutató szerint a 21. század urbanizációs folyamatai erősen összefüggnek a kulturális gazdaság 

kiterjedésével. Scott (1997) a kulturális termékekkel kapcsolatban arra a megállapításra jut, hogy a 

lényegüket, megjelenésüket és szektoriális eredetüket tekintve heterogének, vagyis a mezőgazdaság, 

ipar és szolgáltatás szektorokból érkező termékek egyaránt válhatnak kulturális produktummá. 

Ehhez az kell, hogy a termék olyan kulturális jelentéstöbbletre tegyen szert, amely segíti a fogyasztót 

az önkifejezésben, vagy olyan személyes értékek és szükségletek kielégítésében, melyek nem 
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határozhatók meg hasznossági szemszögből. A kulturális gazdaságban a földrajzi hely szerepe 

kifejezetten felértékelődik, sőt a hely, kultúra és gazdaság összefonódik olyan termékekben és 

szolgáltatásokban, mint például a Los Angeles-i Hollywood filmkomplexuma, és a hozzá kötődő 

szolgáltatások, melyek világhírűvé teszik a hollywoodi földrajzi előtaggal megjelölt termékeket 

(Scott, 1997). Hazánkban is számtalan jó példa található erre a tokaji boroktól kezdve a csabai 

kolbászig, de ami még érdekesebb, hogy az utóbbi évtizedben egyre nagyobb igény van az olyan 

tematikus fesztiválok megrendezésére Budapesten is, mely egy adott földrajzi terület helyi termékeit 

vagy szolgáltatásait állítja a középpontba. A kulturális gazdaság termelőegységei nagyon sok 

dologban eltérnek egymástól, de közös tulajdonságuk Scott szerint a flexibilis specializáció,2 illetve 

a vertikális integráció hiánya. A kutató elméletében 5 technológiai-szervezeti elemmel írja le az 

kulturális termékipart (Scott, 1997): 

1. A munkafolyamatokban nagymértékben hasznosítják az emberi kézimunkát (pl.: divatáru, 

divatruházat), egyre intenzívebben kiegészítve flexibilis számítógépes technológiákkal (pl.: 

multimédia-ipar). 

2. A termelés szinte mindig kis és közepes méretű cégek sűrű hálózatában szerveződik, melyek 

erősen függnek egymás inputjaitól és szolgáltatásaitól. Természetesen van néhány integrált 

nagyvállalat is a hálózatban, például a hollywoodi filmgyárak, vagy New York-i kiadók. 

3. E cégek hálózata közösen komoly kereslettel lép fel a helyi munkaerőpiacon, mivel a 

munkavállalói képességeknek és tulajdonságoknak nagyfokú sokszínűségére van szükségük. 

A munkakapcsolatok tipikusan időszakosak, a munkavállalók gyakran keresnek új munkát, 

ezért a helyi termelési komplexumok növekedése mind a munkavállalók, mind a 

munkáltatók számára csökkenti a kockázatot. 

4. A kulturális termékipar a különleges tulajdonságai miatt nagyfokú pozitív gazdasági 

externáliákat hordoz magában, mely a helyi agglomerációs hatások révén tud hatékony 

lenni. A kölcsönös tanulás és az együttes jelenlét pozitívan hat ezekre a cégekre, mivel a 

kulturális kreativitást sokkal inkább a külső hatásokban gazdag környezet inspirálja, mint az 

elszigeteltség.  

5. Az agglomerációs hatások miatt megjelennek a helyi intézményi infrastruktúrák, amelyek 

alapvető közművekkel látják el a kulturális termékipari cégeket, ezzel biztosítva a hosszú 

távú stratégiai tervezhetőséget.  

 

                                                 
2 A cégek csak kis mennyiségben bocsátanak ki árut a piacra, és nagyon hamar át tudnak állni teljesen más termékek 

gyártására, ha azt a piac igényli. Így maga a termelés jóval kiszámíthatatlanabb. 
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A hazai szakirodalomban Enyedi György (2002) foglalkozott elsőként a városok kulturális 

gazdaságával, aki szerint a kulturális gazdaság az új gazdaság legdinamikusabban fejlődő eleme. 

Enyedi kiemeli, hogy létezik hagyományos kulturális szolgáltatás (pl.: oktatás, közművelődés, 

művészeti szolgáltatás, turizmus…stb.), illetve kulturális termékipar. E két pillér tömegessé válása 

jelenti az új gazdasági jelenséget, a kulturális gazdaságot. Vannak olyan szektorok, ahol a 

tömegfogyasztási cikkeket nagyon nehéz elhatárolni a kulturális fogyasztási cikkektől.  

Dobó Eszter (2007) a kreatív gazdaság és globalizáció témájában írt tanulmányában a kulturális 

iparágakat a kreatív gazdaság magjaként kategorizálja, míg Trócsányi András (2008) a kulturális 

gazdaságot a kvaterner szektor részeként írja le. A kutató szerint a kulturális gazdaság még igen 

gyenge lábakon áll Magyarországon.  

Az eddigiekből láthatjuk, hogy a nemzetközi szakirodalom sokkal bőségesebb kiindulási alapot 

szolgáltat a kulturális gazdaság definiálására, mint a hazai. Mivel a kultúra, mint gazdasági tényező 

mindig is létezett a gazdaságban, nehéz szűken meghatározni a kulturális gazdaságot, mint az új 

gazdaság egyik pillérét anélkül, hogy csak egy új fogalmat alkotnánk tartalom nélkül. Egy kutatást 

azonban konceptualizálás nélkül nem lehet elkezdeni, ezért a kulturális gazdaságot a következő 

definícióval határoztam meg: minden olyan gazdasági tevékenység, melynél a tevékenység 

folytatásának elengedhetetlen feltétele a kulturális-szimbolikus hozzáadott érték termelése, az a 

kulturális gazdasághoz tartozik. Példákat sorolhatnánk a tematikus fesztiválok megrendezésétől, a 

játékszoftvereken át az Angry Birds-ös üdítőitalokig3. 

 

2.2.4 Az új gazdaság és a kvaterner szektor 

Az új gazdaság jelenségének vizsgálatában semmiképpen nem lehet kikerülni a társadalomföldrajz 

által gyakran használt foglalkozási átrétegződés modellt, és ehhez kapcsolódóan a gazdasági 

tevékenységek nagy szektorokra való felosztásának kérdését. Ebben a fejezetben arra a kérdésre 

szeretnék választ keresni, hogy a nemzetközi szakirodalom által új gazdaságnak nevezett jelenség 

beleillik-e a gazdaság Jean Fourastié koncepcióján alapuló szektoriális felosztásába (Heineberg, 

2004)? Az új gazdaságot ugyanis értelmezhetjük egy új nemzetgazdasági szektorként is, de vannak 

olyan kutatók, akik szerint minden gazdasági szektorban megjelenik az „új gazdaság komponens” 

(pl.: Scott, 1997; Horváthné Barsi, 2008).  

                                                 
3 Vannak olyan számítógépre, vagy tabletre tervezett játékszoftverek, melyeknek közkedveltté váló figurái, először csak 

a virtuális világban léteztek, de sikerükre való tekintettel különböző materiális tárgyakat kezdtek el forgalmazni a 

szimbólumukkal ellátva. 
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A gazdasági tevékenységek különböző szektorokra való bontása már igen régen felmerült a 

gazdasági jelenségekkel foglalkozó gondolkodók között. Sir William Petty angol közgazdász már a 

XVII. század végén különböző hasznosságúnak tekintette a mezőgazdaságot, az ipart, illetve a 

kereskedelmet (Kenessey, 1987). A XIX. századi klasszikus közgazdászok között már megjelent 

egy elméleti vita azzal kapcsolatban, hogy a különböző gazdasági tevékenységeket milyen módon 

lehet osztályozni és kutatni. Kenessey (1987) szerint két fontos megközelítés látott napvilágot: az 

egyik az Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo és John Stuart Mill által közvetített „materiális 

termelés” doktrínája, miszerint a gazdasági tevékenységeket a kézzelfogható anyagi javak 

termeléséhez való közelségük alapján lehet megkülönböztetni. E megközelítés gondolatilag 

elvezetett a produktív és nem-produktív (haszontalan) tevékenységek közötti különbségtételhez, 

mely testet öltött a későbbi Szovjetunió gazdaságpolitikájában, ahol az oktatást vagy nem anyagi 

termeléshez köthető szolgáltatást szükséges rossznak tekintették. Ezzel a megközelítéssel szemben 

állt az ún. Német Történeti Iskola, és ezen belül is Friedrich List álláspontja, miszerint az oktatás, 

az államigazgatás és a kommunikáció a gazdaság történelmében produktív erőknek bizonyultak. Ez 

a megközelítés vezetett el a korabeli Szovjetunióval szemben álló nyugati világban alkalmazott 

növekedési-fejlődési szakasz elméletekhez, és nyitott utat a primer, szekunder és tercier szektor 

szerinti felosztáshoz, és ezzel összekapcsolt fejlődési elméletekhez (vö. Heineberg, 2004). 

A gazdaság három szektorra való bontásának elméleti alapja a 20. században vált elfogadott 

pozitivista tudományos elméletté4. Amíg a társadalomföldrajzosok a három szektor kitalálójának 

Jean Fourastiét tartják, aki 1949-ben fejtette ki koncepcióját Le grand espoir du XXe siécle című 

könyvében (vö. Heineberg, 2004; Czirfusz, 2012), addig Kenessey Zoltán (1987) közgazdász szerint 

legelőször Allan G. B. Fisher vezette be a primer, szekunder és tercier ipar (industries) kifejezést az 

1935-ben kiadott könyvében, illetve 1939-ben megjelent tanulmányában már foglalkozott a három 

szektor statisztikai elemzésének lehetőségével (Fisher, 1939). A század második felének nagy 

gazdasági változásai, a posztindusztriális termelési rendszer újdonsága több kutatót is arra sarkallt, 

hogy a hagyományos hármas felosztást tovább fejlessze, hiszen a jól lehatárolt primer és szekunder 

szektor mellett a tercier szektor sokáig a maradék, be nem sorolt tevékenységeket jelenítette meg 

(Kenessey, 1987). A negyedik (kvaterner) szektor létrehozójaként a magyar és német társdalom-

földrajzosok Jean Gottman (1961) francia geográfust szokták megnevezni (Cséfalvay, 1994; 

Heineberg, 2004), pedig már 1953-ben Nelson N. Foote és Paul K. Hatt szerzőpáros bevezette a 

                                                 
4 Itt megjegyzendő, hogy Fourastié szektorbeosztását elméletként, hipotézisként és modellként is lehet értelmezni. A 

munkámban elméletként hivatkozom rá az egyszerűség kedvéért, de a koncepció tudományos hátteréről és 

értelmezéseiről Czirfusz (2012) munkájában lehet olvasni.  
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gazdaság negyedik (kvaterner) és ötödik (quinary, kvinter) szektorának fogalmát (Foote – Hatt, 

1953)5.  

2.2.4.1 Elméleti megfontolások és statisztikai osztályozások 

A gazdasági kérdések pozitivista ismeretelméleti háttérrel rendelkező vizsgálói számára megszokott, 

sőt elengedhetetlen módszer a különböző tevékenységek osztályozása és összehasonlító vizsgálata. 

A foglalkozási átrétegződés kutatásánál kimutatható, empirikusan tesztelhető és praktikus 

összehasonlító elemzéseket lehet végezni a gazdaság szektorokra való osztásával (Czirfusz, 2012). 

Minden osztályozásnak megvan az a hátránya, hogy nem tudja tökéletesen leírni a valóságot, és 

különböző szempontok szerint, különböző hasonlóságok és különbségek alapján tud eltérő 

csoportokat képezni, általában önkényesen. Simon Kuznets (1973) például közgazdaságtani 

oldalról öt olyan szempontot sorol fel, melyek alapján az általa kutatott három fő gazdasági szektor 

egyértelműen elkülöníthető egymástól: 

1. a természeti erőforrások használata 

2. a közös termelési egységek működési léptéke 

3. a termelési folyamat végzése 

4. a végső termék 

5. a teljes kibocsátásból és a nyersanyag-felhasználásból való részesedése 

E szempontok közül csak hármat kiemelve látható, hogy a nagy gazdasági szektorok beosztása 

nem is annyira egyértelmű, mint ahogy Kuznets állítja. A természeti erőforrások felhasználásának 

szempontjából a primer szektor lehet az erőforrások kitermelője, a szekunder az átalakítója és a 

tercier az elosztója az átalakított természeti erőforrásoknak (Heineberg, 2004). Itt felmerül a 

kérdés, hogy például a bányaművelés tevékenysége hova kerül, hiszen egyszerre kitermel és 

felhasznál természeti erőforrásokat, illetve nyersanyagokat. Az energiává alakított nyersanyagokat 

valójában minden gazdasági szektor valamilyen módon felhasználja, így a természeti erőforrások 

felhasználása nem elégséges szempont. A termelési folyamat végzésének különbségei sem feltétlen 

egyértelműek. A primer szektorhoz sorolt mezőgazdaság, halászat vagy bányászat esetében teljesen 

különbözők a munkafolyamatok a szezonálistól a folyamatos munkavégzésig, illetve a különböző 

munkafolyamatoktól az azonosakig. A szolgáltatások esetében sokszor materiális termelési 

folyamatokról nem is beszélhetünk, de akkor mi alapján lehet a tercier szektort a kvaternertől 

elválasztani?  

                                                 
5 Itt érdekes megemlíteni, hogy amíg az angolszász világban egy földrajzzal kapcsolatos ismeretterjesztő honlapon is 
megjelenik a negyedik és ötödik gazdasági szektor fogalma 
(http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/sectorseconomy.htm), addig hazánkban szinte 
teljesen ismeretlen az ötödik szektor. 

http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/sectorseconomy.htm
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A statisztikai hivatalok általában a végső termék vagy szolgáltatás alapján szokták besorolni a 

különböző tevékenységeket nemzetgazdasági ágakba. E beosztások legfőbb hiányossága, hogy az 

adott vállalatokat a tevékenységük fő profilja szerint osztják be, például egy személygépkocsit 

előállító gyár esetében nem derül ki, hogy hány ember ipari munkás, adminisztratív fehérgalléros 

vagy éppen kutató-fejlesztő (Heineberg, 2004). Ide tartozik még az a nehézség is, hogy a 

mezőgazdaság, a bányászat és a vaskohászat is termel további feldolgozásra szoruló 

nyersanyagokat, illetve alapanyagokat, míg a mezőgazdaság késztermékekkel is hozzájárul a 

piachoz. Ezek alapján megállapítható, hogy egzakt, igazán markánsan elválasztható szempontokat 

nehezen találhatunk csupán közgazdaságtani érvek alapján a gazdaság szektorokra való 

felosztására. 

A különböző nemzeti statisztikai hivatalok és tudományos besorolások között is nagy különbségek 

vannak a gazdaság nagy szektorait illetően (2. ábra). A primer szektorhoz történő besorolásban 

általában egységes az álláspont a mezőgazdasággal rokonítható tevékenységek körében, bár 

Heineberg (2004) megemlíti, hogy a Német Statisztikai Hivatal a bányászati nyersanyag-kitermelést 

a szekunder szektorba sorolja. Hazánkban a KSH a gazdasági tevékenységek egységes ágazati 

osztályozási rendszerében nem különbözteti meg kimondottan a primer, szekunder és tercier 

szektort, bár maguk a fő nemzetgazdasági ágak ezt a beosztást követik. Az „A” (mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat) és „B” (bányászat, kőfejtés) nemzetgazdasági ág kifejezetten a primer 

tevékenységeket foglalja magába, míg például a „C” (feldolgozóipar) nemzetgazdasági ágban már 

2008-tól nem szerepel a külön ágként besorolt „D” (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás), „E” (vízellátás), illetve a korábban szekunder szektorba tartozó bányászat. 

Láthatjuk tehát, hogy a magyar statisztika is ma már inkább különválasztja a tevékenységeket, de 

nem használja a hármas felosztást. A második, vagy szekunder szektor esetében is viszonylag 

egységes az elméleti besorolások álláspontja, mely mindenféle feldolgozó tevékenységet sorol ide. 

A szekunder szektorhoz sorolják a feldolgozóipart, energiagazdaságot6, kézműipart és az 

építőipart. A két szektor egyértelmű elkülönítésében fontos meglátni, hogy az eredeti koncepció 

szerint a mezőgazdasági és ipari termelés az ipari forradalom óta markánsan elkülönült. Társadalmi 

szempontból a mezőgazdasággal foglalkozó parasztság és az ipari munkásság is külön osztályokat 

alkottak, életmódjukban is elkülönültek. A gyáripar intézményesülése után – mivel teljesen új 

típusú tevékenységről volt szó – nem állíthatjuk, hogy szekunder szektor a primer szektorból nőtt 

ki. Szociológiai szempontból tehát egyértelmű létjogosultsága lehet a primer és szekunder szektor 

                                                 
6 Itt a besorolás tökéletlenségét mutatja, hogy például egy vízerőmű is az energiagazdasághoz tartozik, de nem alakít 

át semmilyen anyagot új anyaggá, azaz inkább a primer szektorhoz tartozhatna. 
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elkülönítésének, bár itt például a bányászok sokkal inkább az ipari munkásokhoz hasonlítanak, 

mint a földművelőkhöz. 

A tercier szektorral kapcsolatos tevékenységek besorolása még az eddiginél is nehezebb a 

különböző álláspontok miatt. Nemcsak az a probléma, hogy a különböző kutatók és statisztikai 

hivatalok eltérő besorolást alkalmaznak, hanem az is, hogy a kvaterner szektor nehezen 

definiálható, több esetben a tercier szektorral konkurál. Van néhány tevékenységi kör, amit minden 

besorolás jellemzően a tercier szektorba tesz, például a közlekedés, a kereskedelem és a személyes 

szolgáltatások (pl.: fodrász). E tevékenységek már nagyon hosszú múltra tekintenek vissza, és 

művelőik a történelemben társadalmi szempontból is különálló csoportot alkottak a 

mezőgazdasággal és iparral foglalkozó népesség mellett (pl.: kereskedők, vendéglátók) (Kenessey, 

1987).  Heineberg (2004) szerint a három szektor a 20. században átalakult, és a 21. században 

tovább fog alakulni, ezért például Gottman a kvaterner szektor koncepcióját úgy hozta létre, hogy 

a tercierből leválasztott egy részt, kvázi ketté osztotta a harmadik szektort. A magyar 

társadalomföldrajzi szakirodalomban is megjelenik ez a szemlélet, például Kovács (2002) azt állítja, 

hogy a kvaterner szektor a tercier tevékenységek szűk köre, míg Cséfalvay (1994) szerint a negyedik 

szektor az oktatáshoz, kutatáshoz, tervezéshez és irányításhoz kötődik. Ezekben a definíciókban 

láthatjuk, hogy tulajdonképpen nehezen lehet a mezőgazdasági és gyáripari foglalkoztatottakhoz 

hasonló valódi, minőségbeli különbséget megfogalmazni a tercier és kvaterner szektor dolgozói 

között. A legtöbb kvaterner szektorba besorolt tevékenység a különböző osztályozásoknál a tercier 

vagy kvinter csoportba is beleesik (2. ábra). Ha a csak 4. szektorba sorolt tevékenységeket nézzük, 

akkor a kutatás-fejlesztés, az információgazdaság7 és az orvosok munkája lehet a közös metszet a 

besorolások között. Kutatással és műszaki fejlesztéssel korábban is foglalkoztak. Ez azért érdekes, 

mert a negyedik szektort a tudományos és ismeretterjesztő irodalom is átvette, ahol rendre 

kerülnek elő azt sugalló ábrák, hogy a kvaterner szektor 1950 előtt egyáltalán nem létezett (2. ábra). 

A szakirodalom szinte egyöntetű megfogalmazása szerint a kvaterner szektor abban különbözik a 

terciertől, hogy annak műveléséhez magas szintű végzettség, azaz diploma szükséges. A nyugati 

világban 1950 után valóságos folyamatnak tekinthetjük a kutatás-fejlesztési, egészség-megőrzési, 

információ és művészeti tevékenységek gyorsuló növekedését, és ebből következik a jogos igény 

új szektor létrehozására. Teljesen új jelenség valójában 1950 óta a digitális infokommunikációs 

világ, azonban a munka szempontjából erősen átgondolandó, hogy ez mennyiben más, mint a 

hagyományos szolgáltatások. Ha mégis ragaszkodunk a negyedik szektor fogalmának 

                                                 
7 A Kovács (2002) által megfogalmazott információ tárolása, feldolgozása és továbbítása nagyon hasonlít Szabó – 

Hámori (2006) információgazdaság definíciójához. 
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használatához, akkor véleményem szerint ez a szektor az információgazdaság általam 

megfogalmazott szűk definíciójához kapcsolódó tevékenységeket foglalhatja magában. 

 

2. ábra (Forrás: http://www.mozaweb.hu/course/foldrajz_10/jpg_big/f0_071-1.jpg) 
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Szerző Primer Szekunder Tercier Kvaterner Kvinter 

Fisher (1935) mezőgazdaság ipar egyéb - - 

Foote – Hatt 
(1953) 

- - 
személyi és kapcsolódó 

szolgáltatások 

közlekedés, 
kereskedelem, 

kommunikáció, 
pénzügyek, 

adminisztráció 

orvosi 
ápolás, 
oktatás, 
kutatás, 

rekreáció, 
művészetek 

Kenessey 
(1987) 

kitermelés feldolgozás szállítás információ - 

USA 
statisztikai 

hivatal (1987) 

mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 

halászat, bányászat 
ipar, építőipar 

közlekedés, 
elektromos 
szolgáltatás, 

gázszolgáltatás, 
egészségügyi 
szolgáltatás, 

nagykereskedelem, 
kiskereskedelem  

pénzügyek, 
biztosítás, 

ingatlanügyek, 
egyéb 

szolgáltatások, 
állami 

adminisztráció 

- 

Cséfalvay 
(1994) 

mezőgazdaság, 
bányászat, 
alapanyag-
feldolgozás 

ipar 
megtermelt javakkal és 
emberi életfeltételekkel 
foglalkozó szolgáltatás 

tudás és 
információ: 
oktatás, 
kutatás, 
tervezés, 
irányítás 

- 

Kovács (2002) 

mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 
halászat, vadászat, 

bányászat 

energiagazdaság, 
feldolgozóipar, 

építőipar 

nem hoz létre 
kézzelfogható javakat: 

közlekedés, 
hírközlés, 

kereskedelem, 
idegenforgalom, 
bank, pénzügyi 

szolgáltatás, üzleti 
szolgáltatás, állami 

szervezetek, oktatás, 
egészségügy, 

kulturális 
intézmények 

tercier 
tevékenységek 
szűk köre: 

információ 
tárolás, 

feldolgozás, 
továbbítás; 

K+F; magas 
szintű szellemi 
tevékenységek 

- 

Heineberg 
(2004) 

mezőgazdaság, 
erdőgazdaság, 

halászat, vadászat, 
bányászat, bármilyen 

kitermelés 

gyáripar és 
kézművesipar 

vállalati vagy személyes 
szolgáltatások 

magas iskolai 
végzettséget 
követelő 

szolgáltatások: 
kormányzat, 

oktatás, 
kutatás, bank, 

biztosítás, 
orvos, jog 

- 

geography.abo
ut.com (2013) 

nyersanyagok 
kitermelése: 

mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 

halászat, bányászat 

nyersanyagok 
késztermékké 

alakítása: 
feldolgozóipar, 
élelmiszeripar 

szolgáltatás embereknek 
és cégeknek: 

kiskereskedelem, 
nagykereskedelem, 

közlekedés, elosztás, 
szórakoztatás, 

éttermek, vallási 
szolgáltatások, 

média, turizmus, 
biztosítás, bank, 

egészségmegőrzés, 
jog 

értelmiségi 
tevékenységek: 
kormányzat, 

kultúra, 
könyvtár, 

tudományos 
kutatás, 
oktatás, 

információs 
technológia  

társadalmi és 
gazdasági 

döntéshozók: 
kormányzat, 
tudomány, 
egyetem, 

nonprofit, 
egészségmeg

őrzés, 
kultúra, 

média felső 
vezetői és 

hivatalnokai 

2. táblázat: A gazdasági nagyszektorok beosztásai az egyes kutatók és szervezetek alapján  
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Már egy 1950-es években írt közgazdaságtani tanulmányban előkerül egy ötödik szektor, az 

úgynevezett kvinter8 (quinier) fogalma (Foote – Hatt, 1953). Ebbe a szerző a kutatás, oktatás, 

orvosi ápolás, rekreáció és művészetek tevékenységeket sorolta. Valószínűleg ez a fogalmi újítás 

abból az igényből eredt, hogy a tercier szektor igen sokszínű tevékenységei között rendet tegyen, 

bár a két újabb szektor létrehozása nem szerencsés megoldás, hiszen azt sejteti, hogy valami 

teljesen új típusú tevékenységről van szó. Általában a szektorokkal foglalkozó szakirodalomban a 

kvinter csak tudománytörténeti érdekességként jelenik meg, vagy nem is tudnak róla. Ez a 

megközelítés azonban egy angol nyelvű, földrajzos ismeretterjesztő honlap 2007-es cikkében újra 

megjelenik (geography.about.com), ahol a több szolgáltató ágazat csúcsvezetőit és döntéshozó 

hivatalnokait tekinti kvinter szektornak a szerző. Ez a megközelítés hasonló Richard Florida 

kreatív osztály fogalmához (Florida 2005). 

A foglalkozási átrétegződés a gazdasági fejlődéssel összekötött modellszerű bemutatása igen sok 

kérdést vet fel, főleg az elmélet negyedik szektorral való kiegészítésére nézve. A tercier és kvaterner 

szektor felbontása, és annak trendszerű vizsgálata nagyon erősen függ az adott tevékenységek 

besorolásától. Egy nagyon egyszerű példával szemléltetve: ha a pénzügyi szektor 1950 óta tartó 

dinamikus növekedését a modellbe építjük, akkor a trendeket érdemben befolyásolja, hogy ez a 

tevékenységi kör a tercier vagy a kvaterner szektort gazdagítja. A kvaterner szektor tehát inkább a 

valóság nagyon sematikus leegyszerűsítése, a foglalkozási átrétegződés alapvetően leegyszerűsítő 

modelljének erőltetett továbbfejlesztése. Napjaink igen sokszínű foglalkoztatási rendszerében e 

szétdarabolás egyre inkább jogosultságát veszíti. 

 

2.2.4.2 Egyenlő-e az új gazdaság a kvaterner szektorral? 

Az új gazdaság szerteágazó fogalmát és kutatási értelmezéseit összevetve a kvaterner szektor 

különböző értelmezéseivel meglehetősen komoly fogalmi zűrzavarhoz jutunk. Véleményem szerint 

egy empirikus kutatás megalapozásához mégis szükség van a fogalmak tisztázására és átjárhatósági 

lehetőségeinek keresésére, hiszen, ha mindenki mást ért új gazdaság és kvaterner szektor alatt, akkor 

az egyébként kiváló kutatási eredményeket sem lehet korrektül összehasonlítani. A kvaterner 

szektor és az új gazdaság kapcsolatát az új gazdaság három pillérén keresztül mutatom be a 

továbbiakban. 

                                                 
8 Mivel nem találtam a magyar szakirodalomban fordítást erre az elnevezésre, ezért a magyar elnevezések nyelvtani 

logikáját követve nem kvinier, hanem kvinter szektornak fordítottam. Véleményem szerint ugyanebből a logikából 

kiindulva magyarosabb lenne a kvaterner szektort is kvarternek nevezni, de az elterjedtsége miatt erre nincs 

lehetőség. 
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Az információgazdaság, mint az új gazdaság első pillére a szűk definícióm szerint olyan 

tevékenységeket foglal magába, melyeknek elengedhetetlen feltétele a digitális információkkal való 

munka, és ez termel piaci értéket. Az információgazdaság immateriális termékeket és 

szolgáltatásokat hoz létre, és ez adja a tevékenység újdonságát. A gazdasági rendszert a szoftverek 

közös nyelve tartja össze, és a rendszer munkásai magas szinten ismerik ezeket a szoftvereket, sőt 

képesek átalakítani is őket. A korábbiakban láthattuk, hogy a kvaterner szektort a kutatók általában 

az 1950-es évek óta fennálló új jelenségként mutatják be (2. ábra). Valóban teljesen új, a munka 

világát átalakító jelenség, a digitális információ és kommunikáció rendszerének elterjedése. A 

kvaterner szektor tehát közgazdasági értelemben jelentheti az információgazdaságot,9 azzal a 

módosítással, hogy a szektor igazi társadalmi hatásait csak az 1990-es évektől az internet 

elterjedésével fejtette ki. Az információgazdaság tevékenységeinek természetesen minden más 

gazdasági tevékenységre is jelentékeny hatása van, hiszen már nagyon kevés olyan munkahely van, 

ahol a digitális technológia nem játszik szerepet. Hasonló volt a helyzet a modern gyáripar 

kialakulása után is, hiszen sok helyen a mezőgazdasági termelés is a gyáripari mintából átvett 

üzemszerű jelleget öltött, mégis a tevékenység alapvetően mezőgazdaság maradt. Társadalmi 

szempontból az általam szűken értelmezett információgazdaság szereplői a magasfokú 

szoftverismerettel rendelkező dolgozók (pl.: programozók) is egy különleges társadalmi csoportot 

alkothatnak a jövőben, ahogy régen az ipari munkásság. 

Az új gazdaság második pillérének, a kreatív gazdaságnak az esetében már árnyaltabb a helyzet, 

hiszen ha a munkavállalók oldaláról közelítünk, nemcsak a digitális világ szoftverfejlesztőit 

sorolhatjuk ide, hanem a különböző művészetek és a média képviselőit is (Florida, 2005). Kreatív 

dolgozók tehát nemcsak az infokommunikációs szférában, hanem a hagyományos primer, 

szekunder és tercier szektorban is megjelennek. A globális gazdasági versenyben egyre nagyobb 

jelentőségre tesz szert a gazdaság szereplőinek életében a folyamatos innováció, és ehhez kreatív 

munkaerőre van szükség. Ez a jelenség úgy is megfogalmazható, hogy szinte mindegy, hogy a 

gazdasági tevékenység a természeti erőforrások kitermelését, átalakítását vagy elosztását végzi, a 

hagyományos szaktudás mellett mindenhol a kreatív innováció segít életben maradni a 

széttöredezett piacon. Természetesen itt nem arról van szó, hogy a hagyományos gazdasági 

egységek munkavállalói (pl.: bolti eladók) mind a Florida (2005) által megnevezett kreatív osztályba 

tartoznak, hanem inkább arról, hogy indítanak ilyen típusú munkaköröket egyre több gazdasági 

egységnél. Kevés olyan cég van, ahol vegytisztán kreatív munkaerő dolgozik, ezért a hagyományos 

szektoriális osztályzásban nem lehet egyértelműen elhelyezni őket véleményem szerint. 

                                                 
9 Az információgazdaság és digitális világ új közgazdaságtani értelmezéseiről az ezzel foglalkozó fejezetben értekeztem 

(8. oldal). 
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Az új gazdaság általam leírt harmadik pillére a kulturális gazdaság, ahol a kreatív gazdaság 

fogalmához hasonlóan lehetetlen a szektoriális elkülönítés. Alan Scottal (1997) egyetértve 

véleményem szerint a kulturális gazdaság termékei és szolgáltatásai a hagyományos gazdasági 

szektorokból származnak, csak szimbolikus többlet-jelentésre tesznek szert, azaz nem lehet külön 

gazdasági ágazatba sorolni őket. A kulturális termékipar különlegessége éppen abban rejlik, hogy 

ugyan nagyon régi termelési módról van szó, mégis a 21. században reneszánszát éli, tömegessé 

válik a klasszikus ipari kapitalizmus időszakához képest (vö. Enyedi, 2002). A magyar 

szakirodalomban a már említett Trócsányi (2008) tanulmány a kulturális gazdaságot a kvaterner 

szektorba sorolja, de ez sem termelési oldalról, sem társadalmi indokok miatt nem támasztható alá, 

hiszen a művészek csoportja nem csak 1950 óta létezik.  

 

2.2.5 Az új gazdaság tevékenységei és mérési lehetőségei    

Az új gazdaság különböző szféráit nem csak elméleti szempontból nehéz definiálni, ahogy az 

előzőekben láttuk, hanem a konkrét tevékenységek empirikus kutatáshoz elengedhetetlen 

besorolására is több lehetőség van. Mivel kutatási témám középpontjában az új gazdaság 

megjelenése áll a budapesti városi térben, ezért e fejezetben a szakirodalmi besorolások ismertetése 

után kísérletet teszek az információ-, kreatív és kulturális gazdaság konkrét tevékenységi köreinek 

meghatározására. A besorolt tevékenységi körök mentén fogom az empirikus kutatás adatbázisát 

felépíteni, mely hasznos lesz arra is, hogy megmutassa az új gazdaság három pillérének területi 

különbségeit és jellemzőit is Budapesten. 

A nemzetközi szakirodalom egyik legnagyobb teoretikusa, Manuel Castells szerint az 

információgazdaságot a következő tevékenységi körökre lehet osztani: 

1. információs technológia (különösen az internet-ipar) 

a. hálózati infrastruktúra-szolgáltatók, 

b. honlap és böngésző szolgáltatások, 

c. ingyenes reklámból vagy tagdíjból élő oldalak, 

d. e-kereskedelmi oldalak; 

2. informatizálódó pénzügyi szektor (Castells, 2005) 

A pénzügyi szektorból az elemzésbe véleményem szerint csak azokat a tevékenységeket érdemes 

bevonni, melyek a digitális világ nélkül nem léteznének, például a napjainkban igen divatos 

internetes tőzsdével foglalkozó cégeket.  

A magyar szakirodalomban Varga Lajos (1986) szerint az információgazdasághoz tartozik az 

oktatás, kutatás-fejlesztés, számítógépes adatfeldolgozás, adatátvitel, rádió és televízió illetve a 



26 

 

könyv- és lapkiadás. A szerző láthatóan igen tágan értelmezi az információgazdaságot, és nem is 

akar éles határt húzni a tevékenységek között. Nagy Gábor (2002) egyfajta információ-intenzitási 

rangsorolást javasol a különböző tevékenységek besorolására, bemutatva azt a jelenséget, hogy a 

digitális világ mennyire hatással van szinte minden tevékenységre. Csatári – Kanalas (2003) két 

alszektorra osztja az információgazdaságot: az információs eszközöket (materiális javakat) gyártó 

és az információs szolgáltatást nyújtó (immateriális javak) szolgáltatásokat. E beosztást követve 

Jakobi Ákos (2007) elsődleges információs gazdaságnak nevezi az immateriális javak előállítását, 

míg másodlagosnak a nem információs javakat termelő, de információgazdasághoz kötődő 

tevékenységeket. A kutató egy későbbi tanulmányában az IKT cégek ezer főre vetített számával, 

illetve a vállalatokra jutó honlapok arányával végez empirikus elemzést (Jakobi, 2010).  

A kreatív gazdaság konkrét tevékenységeinek besorolása is több ízben megtörtént mind a hazai, 

mind a nemzetközi szakirodalomban, sőt több országnak és nem kutatóknak is vannak saját kreatív-

ipar tevékenység besorolásai (3. táblázat). Helbrecht (1998) a kreatív ipar helyett kreatív 

szolgáltatásokat nevez meg, melyek szimbólumokat hoznak létre. A kutató szerint a hirdetések, 

grafikai dizájn, fotó, ipari dizájn, reklámirodák, ruházati dizájn és a belsőépítészet alkotják ezeket a 

szolgáltatásokat. Ezzel szemben Hartley szerint a kreatív gazdaság a kulturális gazdaságból, a 

szerzői jogi tevékenységekből a kutatás-fejlesztésből és az infokommunikációs szektorból áll 

(Kovács et. al., 2011).  

Creative Nation (1994), 

Ausztrália 
Nagy Britannia (1998) John Howkins 

előadóművészet, irodalom, 

klasszikus zenekarok, tánc, 

kortárs zene, vizuális 

művészetek, film, televízió, 

rádió, multimédia, épített 

örökség, kulturális tulajdon, 

„bennszülött” kulturális 

örökség, könyvtárak   

reklám, hirdetés ipar, 

építészet, művészeti és antik 

piac, kézművesség, dizájn, 

divattervezés, 

szoftverkészítés, film, 

interaktív „szabadidős” 

szoftver, zene, televízió, 

rádió, előadó-művészet, 

könyvkiadás  

reklám, építészet, 

képzőművészet, 

iparművészet, formatervezés, 

divat, film, zene, 

előadóművészet, könyv- és 

lapkiadás, K+F, szoftver, 

játékok, rádió, televízió, 

videojátékok 

3. táblázat: A kreatív ipar tevékenységeinek meghatározásai (Adatok forrása: Ságvári, 2005) 
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Richard Florida (2005) híressé vált beosztásában a következő kreatív tevékenységcsoportokat 

láthatjuk: 

1. szuperkreatív mag: természettudósok, mérnökök, egyetemi professzorok, költők, regényírók, 

művészek, szórakoztatóipari munkások, színészek, dizájnerek, építészek, prózaírók, 

szerkesztők, kulturális figurák, intézeti kutatók, elemzők, egyéb véleményformálók; 

2. kreatív szakmák: high-tech szektorok, pénzügyi szolgáltatások, jogi- és egészség-megőrzési 

szolgáltatások, üzleti menedzsment. 

Véleményem szerint ez a beosztás kissé elnagyolt, és nem feltétlenül átgondolt. A kutató a 

szuperkreatív mag esetén azokat a személyeket próbálta besorolni, akik az új ötleteikkel kreatív 

módon megváltoztatják a piacot, mégis például a szórakoztatóipari munkások csoportjába 

tartozhat egy nagy rendezvényen dolgozó csapos vagy pincér is, amit semmiképp nem 

nevezhetünk kreatív munkának. A kreatív szakmák legfőbb célja Florida szerint, hogy az új 

ötleteket a gyakorlatban megvalósítsák. Itt kiemelendő, hogy a jogászok vagy kórházi ápolók nem 

feltétlenül a folyamatos innovációból nyerik a munkájukat, tehát ez a besorolás inkább arra 

hivatott, hogy minél több szakmát vonjon be a „kreatív osztályba”. Hazánkban Ságvári – Lengyel 

(2008) szerzőpáros e besorolást egy harmadik csoporttal az ún. kreatív irányítókkal egészítette ki. 

Ezek a kreatív irányítók a gazdasági vagy politikai felsővezetők, akik ténylegesen érdekeltek a 

folyamatos innovációk fenntartásában. A különböző tevékenységek besorolásaiból látható, hogy a 

kreatív gazdaság szereplői több esetben az információ- és kulturális gazdaság szeplőivel esnek 

egybe. 

A kulturális gazdaságnak mint az új gazdaság harmadik pillérének tevékenységi köreit azért nehéz 

meghatározni, mert a konkrét termékek alapján szokták megközelíteni a kutatók a kérdést. Alan 

Scott (1997) szerint például vannak az iparból jövő kulturális termékek (pl.: ruha, bútor, ékszer), 

vannak kulturális szolgáltatások (pl.: turizmus, színház), és vannak hibrid termékek és 

szolgáltatások, melyeket nem lehet forrás szerint egyértelműen besorolni (pl.: könyvkiadás, 

filmgyártás, zenei felvételek). Enyedi (2002) szerint a kulturális gazdaságot két részre lehet osztani, 

a hagyományos kulturális szolgáltatásokra (oktatás, közművelődés, művészeti szolgáltatás, 

turizmus… stb.), és a Scott által leírt kulturális termékiparra. A magyar szakirodalomban még 

Dobó Eszter (2007) illetve Andy C. Pratt nyomán Trócsányi András (2008) sorolja be a kulturális 

gazdaság tevékenységeit melyek szinte azonosak Ságvári (2005) kreatív gazdaság besorolásaival, 

annyi különbséggel, hogy a kutatás-fejlesztés nem kerül bele (4. táblázat). 
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Dobó Eszter (2007) Trócsányi András (2008) 

filmipar, rádió és televízió, kiadói 

tevékenység, zene, vizuális és előadó-

művészet, dizájn ipar (formatervezés, divat), 

művészeti és antik piac, építészet, 

elektronikus és nyomtatott sajtó  

képzőművészeti és irodalmi alkotás, 

teljesítmény vagy előadás és ezek 

reprodukciója, terjesztése 

reklám, múzeumok, galériák, könyvtárak, 

színházak, night clubok, nyomtatott és 

elektronikus média 

4. táblázat: A kulturális iparágak tevékenységek szerinti besorolása a kutatók alapján 

 

A tevékenységek különböző besorolási kísérleteiből láthatjuk, hogy nincs konszenzus a kutatók 

között az információ-, kreatív és kulturális gazdaság határvonalait illetően. Nagyon sok 

tevékenység nem sorolható be egyértelműen csak egy gazdasági pillérbe, de ez véleményem szerint 

nem a határok elmosódása, hanem a tevékenységek egyre komplexebbé válása miatt van. 

Amennyire igaz az, hogy sok tevékenység egyszerre több kategóriába is besorolható, annyira 

egyértelmű az is, hogy nem minden esetben helyes összemosni az új gazdaság különböző 

pilléreinek határát. Vannak olyan tevékenységek, melyeket csak az egyik gazdasági szférához lehet 

sorolni, vannak melyeket kettőhöz és olyan tevékenységeket is találhatunk, melyeket 

mindháromhoz be lehet sorolni.  

 

A magyar viszonyok tisztázása érdekében a  KSH TEÁOR 2008 óta besorolt nemzetgazdasági 

ágainak legalacsonyabb 4 számjeggyel megjelölt tevékenységi köreit osztályoztam (3. ábra). 

Véleményem szerint ez a besorolás egyrészt kellő részletességgel és átgondolt rendszerezettséggel 

kategorizálja a különböző tevékenységeket, másrészt a későbbi kutatások szempontjából 

szerencsésnek tartom egy már kialakult standard beosztásból való kiindulást. A besorolásban 

elsősorban a J (Információ és Kommunikáció), az M (Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) 

és R (Művészet, szórakoztatás, szabad idő) nemzetgazdasági ágak tevékenységi köreit osztályoztam 

az új gazdaságban való részvételük szerint a megadott elméleti definícióm alapján. Voltak olyan 

tevékenységek, melyek ugyan e három nemzetgazdasági ágban szerepelnek, de véleményem szerint 

nem sorolhatók egyértelműen az új gazdasághoz (pl.: 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása). 

Mivel a galériákat mint kereskedelmi egységeket a G (Kereskedelem, gépjárműjavítás) 

nemzetgazdasági ágban találtam meg, ebben a tekintetben kivételt tettem. A megjelenített 

tevékenységek megmutatják az új gazdaság hazai, szűk értelemben vett keresztmetszetét, ahol az 

általam megnevezett három pillér önmagában és metszeteiben is megjelenik.  

Az általam felvázolt beosztás hasznos a konkrét kutatás elvégzése és a későbbi összehasonlítás 

miatt is, de fontos megjegyeznem, hogy ez csak egy közelítés, és nem akarom a „tökéletes” 
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megoldás látszatát kelteni. Ez az osztályozás egy kutatói konstrukció, mely megpróbálja az új 

gazdaságot mint jelenséget bemutatni az eddigiekben felvázolt elméletek alapján. Természetesen 

nem állíthatom, hogy minden elméletet és megközelítést ismerek a jelenséggel kapcsolatban, de 

véleményem szerint a saját megközelítésemmel adalékokat adhatok az új gazdaság 

megismeréséhez, ami mindenképpen hasznos.   

  

 

3. ábra: Az új gazdasághoz tartozó tevékenységi körök elméleti besorolása a KSH TEÁOR 2008-

as kategóriái alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Vannak olyan tevékenységek, melyek a definícióm alapján egyértelműen az információgazdasághoz 

tartoznak, hiszen létüket a digitális világ hívta életre. E tevékenységek közül több olyan létezik, 
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melyek gyakorlatilag rutin munkák a digitális világban, vagyis az elvégzésükhöz nem 

elengedhetetlen a folyamatos új ötletek létrehozása (kreatív gazdaság), de értékük elsősorban 

hasznossági és nem kulturális (kulturális gazdaság). Az ilyen „csak” információgazdasághoz tartózó 

tevékenységek például a különböző távközlési rendszerek működtetése, vagy a számítógépes 

rendszerek üzemeltetése, szoftverek telepítése (3. ábra). Ezekhez a tevékenységekhez magas szintű 

tudás és jártasság kell a digitális világban, és a munka eredménye immateriális termék, így 

mindenképpen kiemelkednek a hagyományos gazdaságból. 

Létezik néhány olyan tevékenység is, melyet kizárólag a kreatív gazdasághoz soroltam. Ezekhez a 

tevékenységekhez folyamatos innovációra, új ötletekre van szükség, de nem lételemük feltétlen a 

digitális világ, illetve a munka eredményét inkább a hasznossága miatt fizetik meg, nem a kulturális 

értéke miatt. E beosztás részben hasonlít Ságvári – Lengyel (2008) „kreatív irányítók” 

csoportjához, és olyan tevékenységeket tömörít, mint üzletvezetés és ezzel kapcsolatos tanácsadás, 

de ide tartozik a mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás10 is. A beosztásból láthatjuk, hogy a 

kreatív gazdaság koncepciója a legkevésbé független a másik két pillértől, a tevékenységeinek nagy 

részét csak a kulturális és információgazdasággal lehet együttesen értelmezni. 

A kulturális gazdaság hosszú történelmi múltja miatt láthatjuk, hogy a legtöbb önálló kreatív és 

információgazdaságtól független tevékenység ebben a kategóriában található meg. E 

tevékenységeknek elsősorban kulturális értékük van, de nem igényelnek folyamatos innovációt és 

digitális világot sem. Ezek a tevékenységek nagyrészt megfelelnek az Enyedi (2002) által 

megfogalmazott hagyományos kulturális szolgáltatások kategóriájának, ide tartoznak a múzeumok, 

az előadó-művészeti ágak, de a különböző sporttevékenységek is. Ezek az ágazatok a 20. század 

második felétől kezdve a fejlett világban az emberek egyre több szabadidejének és erre elkölthető 

pénzének növekedése miatt lendültek fel. A kizárólag kulturális gazdaság tevékenységei között nem 

található meg a kulturális termékipar, hiszen itt már a kreatív tevékenységeknek is nagy szerepük 

van.  

A kulturális és kreatív gazdaság közös metszetébe azok a tevékenységek kerültek, melyek 

véleményem szerint mindkét kritériumot teljesítik, azaz a munka értéke elsősorban kulturális és 

folyamatos új ötletek és innovációk kellenek a tevékenység túléléséhez. Ide tartoznak az 

építészmérnöki tevékenységek (különös tekintettel a belső építészetre), a különböző dizájn 

szakmák, az ipari formatervezéstől a ruhatervezésen át a grafikai dizájnig (3. ábra). A Scott (1997) 

által leírt kulturális termékipar egy része is ide tartozik, bár fontos megemlíteni, hogy ezekben a 

tevékenységekben is megjelenik a digitális világ, de nem elsődleges túlélési tényező. 

                                                 
10 Ebbe a tevékenységbe a mérnök-informatikus szakma nem tartozik bele. 
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A kulturális gazdaság az információgazdasággal a különböző kiadói tevékenységekben kötődik 

össze elsősorban. A kiadó munkája a kulturális „nyers” termékek magas szintű digitális tudással 

való átalakítása és eladhatóvá tétele. Az olyan munkák, mint formázás, tördelés és online vagy 

nyomtatott anyag végső formázása sok esetben standardok alapján működtetett rutinmunka, mégis 

az eredmény kulturális termék lesz. Ebbe a metszetbe tartozó tevékenység a filmvetítés (pl.: 

mozik), hiszen itt is más kulturális termékének digitális rutinmunkával való megjelenítéséről van 

szó. 

Vannak olyan tevékenységek is, ahol az információgazdaság a kreatív gazdasággal kapcsolódik 

össze, és a munka eredménye nem kulturális, hanem elsősorban hasznossági érték. Ilyen 

tevékenységek a különböző szakmai szoftverek kiadása, a programtervezés, a természettudományi 

kutatások-fejlesztések és a piackutatás is. Ezekben a szakmákban magas szintű tudásra és 

kreativitásra van szükség ahhoz, hogy piacosítható eredményeket érjenek el.  

Az utolsó kategória az új gazdaság legkomplexebb magja, mely álláspontom szerint sokkal inkább 

leírhatóvá teszi a jelenséget, mint a Florida (2005) által leírt „szuperkreatív mag”. Ide tartoznak 

azok a tevékenységek, melyek az új gazdaság mindhárom pillérének kritériumait teljesítik, azaz 

egyszerre a digitális világ magas szintű használatával, folyamatos innovációval elsősorban kulturális 

termékeket állítanak elő. A számítógépes játékszoftver gyártástól a filmiparon és digitális médián 

keresztül egészen a reklámiparig mind ebbe a kategóriába tartoznak a különböző tevékenységek. 

Kiemelendő itt a társadalom- és humán tudományok kutatásai és fejlesztései, ugyanis az új 

gazdaság szereplői számára már nem csak természettudományos vagy műszaki szakemberekre van 

szükségük, hogy egy új árut a piacra vigyenek, hanem a társadalmat kutatókra is, hiszen a műszaki 

újdonságoknak például szimbolikus értéktöbbletet is kell nyújtaniuk a versenyelőnyért (pl: 

Samsung és Apple párharca napjainkban). A társadalom- és humán tudományok kutatásai tehát 

már nem csak egyszerű kulturális presztízst adnak egy országnak, hanem egyre inkább fontosakká 

válnak a piac számára is.  

A tevékenységek kategorizálása összességében lehetőséget ad olyan kutatási kérdések feltételére, 

mint 

- az új gazdaság különböző pillérei hogyan jelennek meg a városi térben, 

- mennyire alkotnak a területi klasztereket Budapesten ezek a tevékenységek, 

- átalakítják-e a városközponthoz közeli barnamezős területeket az új gazdaság egységei, 

- mit kezd a budapesti városvezetés az új gazdaság különböző szegmenseivel?  
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2.3. Az új gazdaság értelmezése a városi tér léptékeiben 

Az új gazdasággal foglalkozó nemzetközi szakirodalomban egyértelműen látható az a tendencia, 

hogy a városok szerepének kérdését messzemenően hangsúlyozzák. Ez azért van így, mert az új 

gazdaság bármelyik szegmenséhez szükséges infrastruktúra (pl.: szélessávú internet), illetve emberi 

tudás (pl.: diplomás emberek) mind a városokban koncentrálódik a leginkább. A városok lehetnek 

tehát az új gazdaság zászlóvivői napjainkban. A városok gazdaságát viszont többfajta földrajzi 

léptékben vizsgálhatjuk, illetve a különböző földrajzi léptékű folyamatok kölcsönösen hatással 

vannak egymásra. Ebben a fejezetben három lehetséges földrajzi léptéket mutatok be az új gazdaság 

kutatásával kapcsolatban, a globálist, a városhálózatit és a városon belülit. Mivel kutatási területem 

egy konkrét város, Budapest, fontos megvizsgálni a különböző léptékekben történő folyamatok 

elméleti alapjait és magyarázatait.  

A globális szinten lezajlódó gazdasági folyamatok hatással vannak Budapestre, mely be van ágyazva 

a nemzetközi gazdasági rendszerbe. Ezek a hatások megjelennek a város általános gazdasági 

pozíciójának alakításában, illetve az intraurbán léptékű folyamatokban is. A globális szinten 

lehetőség van olyan átfogó megközelítésekkel foglalkozni, melyek ugyanazokból a kiinduló 

megfigyelésekből teljesen eltérő magyarázatra jutnak. Napjaink társadalomföldrajzában három ilyen 

nagy tudományelméleti magyarázatcsoport van: a pozitivista, a neomarxista (strukturalista) és a 

posztmodern. E három megközelítésen keresztül szeretném bemutatni az új gazdaság globális 

szinten való értelmezési lehetőségeit. 

A második területi lépték a városok, városrégiók mint statisztikai entitások. Az új gazdaság 

teoretikusai általában ebben a léptékben kutatnak, és vonnak le elméleti következtetéseket az új 

gazdaság és város tekintetében (pl.: Florida, 2005; Scott, 2001). E lépték elsősorban azt mutatja 

meg, hogy a különböző városok között mekkora az eltérés az új gazdaság dinamikáját és 

elterjedtségét illetően. Az ilyen típusú összehasonlító vizsgálatokból kiderül, hogy mely városokban 

vagy térségekben jelenik meg koncentráltan, és milyen feltételek szükségesek az új gazdaság 

virágzásához. 

A harmadik lépték a városon belüli ún. intraurbán területek kérdése. Egy nagyvároson belül 

bizonyos gazdasági tevékenységek, bizonyos területen koncentrálódnak. A Chicagói Iskola jól 

ismert, ipari kapitalizmus által kialakított koncentrikus városmodelljei óta igen sok változás történt 

a városok belső szerkezetében. Fontos kérdés tehát, hogy az új gazdaság milyen hatással van a 

városok belső átalakulására. Mivel kutatási témám fókuszpontjában a budapesti városközpont és 

az új gazdaság hatásainak vizsgálata áll, ezért én magam is kiemelten ezzel a területi léptékkel 

foglalkozom dolgozatom későbbi, empirikus fejezeteiben. Ahhoz viszont, hogy megértsük az 

intraurbán folyamatokat, meg kell ismernünk a globális és várostérségi tényezőket is. 
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2.3.1 Globális lépték 

Az 1970-es évektől kezdve folyamatos átalakuláson átmenő fejlettnek nevezett városi gazdaságok 

viselkedését a társadalomföldrajz különböző episztemológiai hátterű kutatói eltérő okokkal 

magyarázzák. A magyarázatokban közös, hogy ugyanazt a jelenséget igyekeznek elemezni, 

értelmezni, mégis a világszemléletük határai miatt más következtetésekre jutnak. 

A pozitivista megközelítés már az 1950-es években induló kvantitatív forradalom óta vált igen 

hangsúlyossá a társadalomföldrajzban. Johnston (1986) szerint a pozitivista ismeretelmélet 6 új 

elméleti felvetéssel gazdagította a társadalomföldrajzot: 

1. A társadalmon belüli események bekövetkezése vagy egyéni döntések meghozatala mögött 

determinált okot kell keresnünk, mely meghatározható és verifikálható. 

2. Az emberi döntések az individuumot befolyásoló törvények sokaságához való 

alkalmazkodás eredményei. 

3. Létezik egy objektíven vizsgálható világ, melynek része az emberek egyéni viselkedése. 

Ennek eredményeképpen a viselkedés megfigyelhető és felmérhető egyetemesen elfogadott 

kritériumok szerinti objektív módszerekkel. 

4. A kutató érdek nélküli objektív megfigyelő. 

5. Ahogy az élettelen anyag kutatásánál is, úgy az emberi társadalomban (mint organikus 

egészben) is van egy struktúra, mely a megfigyelhető törvények szerint meghatározható utat 

tesz meg. 

6. A pozitivista társadalomtudomány törvényeinek és elméletének alkalmazásával meg tudjuk 

változtatni a társadalom jövőjét. 

 

A városföldrajznak már nem volt elég leírnia a különböző jelenségeket, hanem a városi emberek 

viselkedésének társadalmi törvényeit kellett feltárnia. Ezeknek ismerete vezet a társadalommérnöki 

szemlélethez, azaz a törvények ismeretében jó irányba befolyásolhatjuk a városok fejlődését. A 

törvények feltárásának módja a pozitivista ismeretelméletben természetesen csak egzakt és pontos 

társadalomstatisztikai adatok kvantitatív elemzési módszerekkel való feldolgozása által lehetséges. 

E megközelítés magyarázataiban két fontos fejlődési elképzelés jelenik meg. Az egyik a 

szociáldarwinista megközelítés, mely az evolúciót az emberi társadalom leírásában is magyarázó 

elméletként fogadta el, a másik a neoklasszikus közgazdaságtani megközelítés, mely szerint az 

ember racionális lény, és ezért költségminimalizálásra és profitmaximalizálásra törekszik (Hall, 

2006).  
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Ha ezzel a megközelítéssel vizsgáljuk az új gazdaság kialakulását és dinamikus terjedését globális 

szinten, akkor arra juthatunk, hogy a jelenség egy szükségszerű lépcsőfok a gazdaság és technológia 

fejlődésében. Ma már nem éri meg a fejlett országoknak a hagyományos nagyipari tömegtermelésre 

építeni a gazdaságot, hanem a posztfordista termelési állapot a jövőbeli gazdasági növekedés 

letéteményese. A közgazdászok is hagyományosan ezzel a megközelítéssel élnek az elemzéseikben, 

például Florida (2005) szerint a gazdasági növekedés kulcsa az emberi lényekben szunnyadó kreatív 

potenciál szabadjára engedése. A kutató azt sugallja, hogy a kreatív osztály létrejötte egy magasabb 

fejlődési fokozat az emberi társadalmak életében, mivel a kreatív osztály fő célja, hogy a munkája 

révén jelentéssel bíró új formákat hozzon létre. Szabó – Hámori (2006) szerint az 

információgazdaság kibontakozása is az egész emberi civilizáció harmadik gazdasági forradalma. 

Ebben a koncepcióban az emberi társadalmat egyfajta evolúciós fejlődési pályán helyezik el, mely 

különböző lépcsőfokok elérésével mindig magasabb szintre jut. Ilyen lépcsőfok volt a neolit 

mezőgazdasági forradalom, az ipari forradalom és napjaink új gazdasága is. A modernista 

gondolkodásra jellemző sematikus módon leírható, mindent megmagyarázó metanarratívaként 

lehet értelmezni az új gazdaságot a következő módon.  

A neolit forradalom utáni évezredekben a mezőgazdaság olyan fejletté vált, hogy már nem kellett 

mindenkinek ebben dolgoznia, és az egyre több új találmány miatt az ipari forradalom 

kibontakozott, mely egy magasabb technológiai civilizációs szintre emelte a nyugat-európai 

gazdaságot. Később már ebben a szemléletben különítették el a fejlett és elmaradott civilizációkat, 

és maga a gyarmatosítás folyamata is azzal a „megnyugtató” magyarázattal történt több 

anyaországban, hogy a fejletlen nem iparosodott országoknak segítséget nyújtanak a nyugat-európai 

államok. Az ipari forradalom melegágya pedig Nagy-Britannia volt, így ekkoriban a különböző 

földrajzi kutatások és külföldi expedíciók igyekeztek a gyarmatosítandó területeket igen 

civilizálatlanként bemutatni (Ryan, 1995). Az ipari forradalom által létrehozott modern gyáripari 

tömegtermelés elsősorban alapvető szükségleti cikkekkel látta el a társadalmakat, de miután ezeket 

a termékeket már hatékonyan és egyre magasabb szinten meg lehetett termelni, a modern 

társadalmaknak új szükségletei keletkeztek. Az 1970-es évek utáni évtizedekben egyre inkább 

fontossá vált az egyediség, és a testre szabás új piaci igénnyé vált a társadalom számára (Pine, 1993). 

Az egyediség, a high-tech ipari termékek és az infokommunikációs technológiák egy „magasabb” 

civilizációs szint alapvető szükségleteiként jelennek meg a pozitivista diskurzusban. 

A különböző területi kutatásokban is általában ez a szemlélet tükröződik, főleg mind a magyar mind 

a nemzetközi szakirodalomban. Például Egedy – Kovács (2009) szerint a kreatív és a tudás-intenzív 

iparágak meghatározzák a 21. század fejlett kapitalizmusát, ami azt sugallja, hogy a hagyományos 

ipari kapitalizmus elmaradott. Mészáros Rezső (2008) a globális kereskedelemben való sikert, illetve 
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a vállalatok versenyképességét is részben az információgazdaságba való bekapcsoltság mértékében 

látja. Jakobi Ákos is több tanulmányában értekezik az információs társadalomba való bekapcsoltság 

versenyelőnyeiről, illetve az információs társadalom területi egyenlőtlenségeiről, ahol fejlett és 

elmaradott térségeket lehet elkülöníteni (Jakobi, 2010; Jakobi 2011). Sinka (2011) is például a 

jászsági kistérség információs társadalmi fejlettségét vizsgálja, és arra a megállapításra jut, hogy ha 

az emberek nem használják az internetet, akkor az információs társadalom szempontjából 

elmaradott lesz a térség. A kreatív gazdasággal kapcsolatos kutatásokban globális léptékű 

hipotézisek11 is születtek, például Zachary Neal (2012) tanulmányában a globális migráció és kreatív 

munkahelyek viszonyát vizsgálja az alapján, hogy a légiutas-forgalom és a kreatív gazdaság 

munkahelyeinek növekedése milyen összefüggéseket mutat.  

A pozitivista ismeretelmélettel tehát globális léptékben alapvetően egy fejlettségi fokozatként és 

közgazdaságtani törvényszerűségként értelmezhetjük az új gazdaság különböző szegmenseinek a 

„tömegessé válását” (Enyedi, 2002). Az új gazdaság maga is globális hálózatba szerveződik, és 

markáns egyenlőtlenségek vannak a Föld különböző részein (Castells, 2005), melyek miatt 

besorolhatók a különböző országok fejlett és elmaradott kategóriákba. 

 

Az 1970-es évek után a társadalomföldrajzban több ismeretelméleti irányzat jelent meg, melyekben 

közös, hogy a pozitivizmus kritikájaként határozták meg önmagukat. Ilyen irányzat a 

strukturalizmus, mely szerint a pozitivizmus túlzottan egyoldalúan magyarázza a jelenségeket. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a megfigyelt jelenség magyarázata nem csak a dolog önmagában való 

empirikus vizsgálatával található meg, hanem be kell vonni a vizsgálatba az uralkodó társadalmi, 

gazdasági és politikai struktúrát. A városföldrajzban a strukturalista kutatás Marx munkásságából 

indult ki: a politikai gazdaságtani megközelítés szerint minden társadalom kiépít egy termelési 

módot egy intézményrendszerrel, mely megszervezi a társadalmi termelést, kielégíti a materiális 

szükségleteket, és reprodukálja a társadalmi-gazdasági struktúrát (Harvey, 1973; Castells, 1977). A 

kapitalizmus is egy speciális termelési mód, de vannak más termelési módok is, mint a 

rabszolgatartó társadalom, a feudalizmus, a szocializmus és a kommunizmus. A kapitalizmus fő 

célját a marxista földrajzosok a tőkefelhalmozásban látják, melynek a kapitalista termelési 

rendszerben a város ad környezetet. Ennek dinamikája látható a városi telekár-piacon, illetve a 

dzsentrifikációban és szuburbanizációban is. A politikai gazdaságtan 1970 körüli megjelenése a 

városföldrajzban (főleg az USA területén) a civil jogokért mozgalomban öltött testet, és egyfajta 

                                                 
11 Itt a szerző a flow generation (repülő generáció) hipotézist ütközteti a structural advantage (strukturális előny) 

hipotézissel. Az előbbi szerint egy városban, ha megnövekedik a kreatív munkahelyek száma, akkor egyre több légi utas 

fog oda érkezni, míg az utóbbi szerint a légi utasok egyre nagyobb száma fog új kreatív munkahelyeket generálni. 
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válasz volt a városi térségek akkori növekvő problémáira. A társadalmi problémák alapját a 

háttérben működő társadalmi erők szerepében látták, azaz a kapitalizmus logikájában, melynek 

jellemzője, hogy harc van a társadalmi és gazdasági érdekcsoportok között az erőforrások 

újraelosztásáért. Bírálták a pozitivista téranalízist azért, mert a fejlesztési koncepciói a kapitalista 

logikán belül maradtak, és ezzel a kutatók burkoltan kijelentették, hogy a fejlődés csak a 

kapitalizmuson belül lehetséges (Pacione, 2009).  

Az új gazdaság globális szempontú strukturalista magyarázatára kiváló lehetőséget kínál a David 

Harvey által „spatial fix-nek” nevezett fogalom (Harvey, 1981). Harvey a fogalmat a 19. századi 

Hegel gondolataira vezeti vissza, miszerint az akkori modern kapitalista társadalomban fontos 

kérdéssé vált a szegénység felszámolása. A szegénység eltörlését Hegel szerint elméletileg két úton 

lehet megszüntetni, az egyik a gazdagok megadóztatása, munkahelyek és szociális segélyek 

létrehozása a szegények számára. Ez a megoldás csak súlyosbította volna a problémákat, hiszen az 

új munkahelyek által megtermelt javaknak nem lett volna fogyasztópiaca. A másik megoldás, hogy 

az ország keres más országokat, ahol a túltermelt javait eladhatja, így a szegénység orvosolható a 

kiinduló országban. A kutató tovább viszi e gondolatot, és Marx politikai gazdaságtanával ütközteti, 

ahol a szegénység (akkoriban szegény munkásság) nyomorának eltörlése kiemelt fontosságúvá 

válik. Marx szerint a kapitalista rendszerben tudatosan tartják fenn a munkanélküliségi tartalékokat 

abból a célból, hogy a munkások bérigényét alacsonyan tartsák. A kapitalizmus legfőbb 

önellentmondása tehát, hogy a folyamatos gazdasági növekedést a szegénység fenntartásával tudja 

megvalósítani. Harvey (1981) szerint egy zárt rendszerű országban a folyamatos tőkefelhalmozás 

az áruk túltermeléséhez vezet, és ennek következménye az árak és kereslet csökkenése és a gyárak 

bezárása, valamint az infláció. Mivel a tőkének nem érdeke a piac effajta összeomlása, a megoldást 

az exportban találják meg, vagyis a túltermelt árukat külföldi piacon értékesítik. Nemcsak az árukat, 

hanem az extra tőkét is külföldre lehet vinni, és olyan beruházásokba fektetni, melyek a nem hazai 

piacon még profitábilisak, így a kapitalizmus érdeke a világgazdaság kialakítása. Ezt a folyamatot 

nevezi a kutató „spatial fixnek”, ami a kapitalizmus krízisének térbeli áthárítását jelenti. Harvey egy 

későbbi tanulmányában a globalizációt értelmezi a spatial fix-en keresztül, és saját magyarázatában 

a fix szó egyrészt javítást másrészt térbeli rögzítést jelent (Harvey, 2001). A kutató véleménye 

szerint már 1492 óta folyamatos területi javításokra (áthárításokra) van szüksége az államoknak, 

hogy a kialakuló kapitalizmus krízisét megoldják. Észak-Amerika angol gyarmatosítása is ennek a 

folyamatnak volt a része, hiszen úgy is lehet értelmezni, hogy a túlnépesedett Anglia szegény 

munkaereje új lehetőséget kapott a felhalmozásra az amerikai frontier mentén. Harvey szerint 

napjaink fogyasztói társadalma is a kapitalizmus önellentmondásának hatására jött létre, hiszen a 
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tőke további felhalmozásához új szükségleteket kellett kitalálni, melyek betöltésével 

továbbműködtethető a gazdaság. 

Az új gazdaság megjelenését és előretörését Harvey (1989) azzal magyarázza, hogy a kapitalizmus 

fordista termelési változata a második világháború utáni évtizedekben komoly válságba került a 

túltermelés miatt, ezért a termelést kiszervezték az alacsonyabb költségű munkaerőt biztosító 

országokba, és a nyugati világ gazdasága átalakult posztfordista gazdasággá, elodázva a válságot. Így 

neomarxista olvasatban az új gazdaság nem elsősorban egy magasztos civilizációs fejlődési folyamat 

következő lépcsőfoka, hanem a tőkés érdekek megnyilvánulása. Mivel a fordista termelési rendszer 

a fejlett országok társadalmait ellátta javakkal, és a kereslet visszaesett, a túltermelés a tőke válságát 

hívta volna életre. De a fordista termelési struktúra fejlődő országokba való kiszervezésével, és új 

posztmodern javak iránti igény felerősítésével a tőkefelhalmozás új lendületet vett, a társadalom 

pedig igazi fejlődésnek gondolja e változásokat. Strukturalista szempontból azt is mondhatjuk, hogy 

a nyugati új gazdaság térnyerését és sikereit, a szegényebb országokba való kiszervezés olcsó 

munkaereje alapozza meg. Itt felmerül természetesen a kérdés, hogy az új gazdaság új szükségleti 

cikkeinek termelése meddig tartható fenn globális szinten? 

 

A pozitivizmust kritizáló általam tárgyalt második irányzat a tudományos gondolkodásban az új 

gazdaság kialakulásával egy időben, az 1960-as éveket követő évtizedekben jelent meg. A 

posztmodern ismeretelmélet lényege, hogy nem léteznek nagy törvényszerűségek az emberi 

társadalomban, melyek magyarázzák a történelmi fejlődést, vagy korunk jelenségeit. A 

posztmodern fordulat minden nagy elméletet, így a pozitivizmust és strukturalizmust is teljes 

mértékben elvetette. A városföldrajzban a posztmodern kutatások az egyediségre, és az 

individuumok egyedi problémájára fókuszálnak, és céljuk nem a probléma magyarázata vagy az 

előrejelzése, hanem csak a megértése, amivel bemutatják a városi sokszínűséget. A kutatások 

hangsúlya arra terelődött, hogy a városi jelenséget az individuumok és csoportok különböző 

nézőpontjaiból kell vizsgálni, és nincs egy mindent összefoglaló magyarázat. Fontos háttere volt a 

posztmodern városföldrajznak az 1980-as és 1990-es években lezajlott kulturális fordulat, mely a 

kultúrát a mindennapi életvitelben fogja meg, és hangsúlyt helyez az emberi értékek, normák és 

tárgyak megismerésre és értelmezésére (Pacione, 2009).  

A posztmodern filozófia ernyője alatt több „poszt” megközelítés látott napvilágot, például a poszt-

strukturalizmus, poszt-marxizmus, poszt-humanizmus stb. A poszt-strukturalizmust érdemes 

kiemelni városföldrajzi szempontból is. A strukturalizmushoz hasonlóan ez a megközelítés is a 

hatalom kérdéskörével foglalkozik, mégis elveti a nagy társadalmi rendszert mint magyarázatot. Két 

nagyon fontos poszt-strukturalista személy hatott a földrajzra. Az egyik Derrida volt, aki szerint 



38 

 

minden struktúra egy központra vagy rendező elvre épít (pl.: Isten, igazság, objektivitás, az egyén), 

mely körül a struktúra maradék része meg van konstruálva (Derrida, 1988). Derrida a dekonstrukció 

módszerét alkotta meg, mellyel azt akarta bemutatni, hogy a nyelv által megfogalmazott jelenségek 

nem független léttapasztalatokból erednek, hanem a nyelvvel formáljuk a világot, és az emberi 

gondolkodás általában bináris oppozíciókra bontja az észlelt jelenségeket (jó-rossz, régi-új…stb.)12. 

A dekonstrukció segítségével a különböző fogalmakat és koncepciókat megvizsgálni, 

megkérdőjelezni vagy újraértelmezni lehet, hiszen ezek a fogalmak nem eredendően adottak. A 

második fontos filozófus Foucault (2001) volt, aki az általa társadalmi konstrukciónak vélt fogalmak 

vagy gyakorlatok történelmi fejlődését vizsgálta, és azt kívánta bizonyítani, hogy minden olyan eleve 

adottnak vett fogalom, mint nemi identitás, betegség, bűn vagy hatalom nem egy adott univerzális 

törvényből ered, hanem az emberi társadalmak kreálták maguknak, hogy felépítsék a struktúrájukat. 

Így a poszt-strukturalista gondolkodók elvetettek minden ontológiai, világmagyarázati hátteret, és 

kizárólag az episztemológiára fókuszáltak, hiszen véleményük szerint minden esszencialista igazság 

csak társadalmi konstrukció (Woodard – Jones, 2009). 

Érdemes kiemelni a posztmodern fogalmával kapcsolatban, hogy különbség van a posztmodern 

ismeretelmélet és a posztmodern korszak (postmodernity) között. A posztmodern korszak alatt 20. 

század végétől kezdődő időszakot értjük, melynek fő jellemzője, hogy az önmagukat fejlettnek 

nevező országokban megjelenik a pluralizmus, a társadalmi közgondolkodás a másságot egyre 

inkább tolerálja, a tudomány tökéletes megoldásait és az egységes etikai elveket politikai szinten is 

sok helyen elutasítják. E posztmodernné váló társadalmat modernista tudományos eszközökkel is 

lehet kutatni, vizsgálni, hiszen az átalakulás hatással van az épített környezetre, városokra és a 

gazdaságra is. A posztmodern ismeretelméletre a nagy világmagyarázatokkal szemben támasztott 

bizalmatlanság a jellemző, ami elveti a tökéletes és kizárólagosságra törekvő tudományos 

módszereket és megközelítéseket. Ez vezetett el a tudomány szociálkonstruktivista értelmezéséhez, 

miszerint nemcsak azt kell vizsgálni, hogy egy kutató milyen eredményekre jutott a kutatásai során, 

hanem azt is, hogy az adott kor és hely társadalmi kontextusa, a kutató kapcsolati hálója és 

személyisége hogyan befolyásolta a létrehozott tudományos eredményt (Barnes, 2009). A 

különböző társadalmi és kulturális háttér érdemben meghatározza, hogy egy kutató milyen módon 

gondolkodik a világról. Donna Haraway (1991) radikális feminista szerző kritikájában ezt „szituált 

tudásnak” nevezi, vagyis tisztába kell lennie minden kutatónak, hogy a különböző tudományos 

eredmények kimenetelét befolyásolja az adott kutató környezete. Haraway (1991) szerint a kutatók 

                                                 
12 A dekonstrukcióról bővebben: 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=444&tip=0 
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sokszor az „isteni csaláshoz” folyamodnak, vagyis úgy állítják be magukat mintha minden 

információ a rendelkezésükre állna, és mindenhol ott lennének. 

Az új gazdaság fogalma posztmodern szemléletben csak egy társadalmi konstrukció, amit a kutatók 

azért hoztak létre, hogy egy divatossá váló koncepcióval próbálják megmagyarázni napjaink 

gazdaságának lényegét. A kutatók által megkonstruált terminus a gazdasági folyamatoknak csak egy 

részét vizsgálja, és az új gazdaság fogalma nem is szerencsés megnevezés, hiszen a történelemben 

sokszor beszéltek új gazdaságról a különböző találmányok feltalálásakor. Ráadásul az új gazdaság 

dichotómiát alkot a régi gazdasággal (Daniels, 2004), vagyis egy bináris oppozíció része. A gazdasági 

szereplők egyes szegmenseit egyszerűen új és régi gazdaságra osztani túlzottan sematikus és 

leegyszerűsítő eljárás, miközben az emberi társadalom és ezen belül a gazdaság sokkal komplexebb 

jelenség.  

A posztmodern szerzők másik lényeges állítása, hogy a hely szerepe sokkal fontosabb, mint 

ahogyan a pozitivista látásmód mutatja, hiszen az sokszor az absztrakt térre fókuszál. Az új 

gazdaság jelensége nem helyfüggetlen dolog, hanem hatással van rá az adott térség történelme, 

egyedi társadalma (Barnes – Hutton, 2009). A városok is túl komplex és sokszínű valóságok, ezért 

nem lehet őket egységes egészként értelmezni (Helbrecht, 1998). Például ha két különböző 

kontinensen elhelyezkedő, a kulturális gazdaságban élen járó nagyvárost hasonlítunk össze, Los 

Angelest és Párizst, akkor arra juthatunk, hogy Párizsban a kulturális gazdaság egyértelműen a 

luxuscikkekre összpontosít, míg Los Angelesben a tömeges poszt-burzsoá igényeket elégíti ki 

(Scott, 1997). Összességében tehát elmondható, hogy posztmodern megközelítéssel nem cél 

globális nagy elméletet alkotni az új gazdaság működéséről, és annak fejlesztési hatásairól, hanem 

az egyedi helyek és városok földrajzi kontextusában érdemes feltárni, hogy az új gazdaság hogyan 

jelenik meg, és milyen hatással van a társadalomra és épített környezetére. 

 

2.3.2 Városok, mint entitások az új gazdaságban 

Napjaink új gazdaságának mindhárom pillére egyértelműen nagyvárosokban koncentrálódik. A 

nagyvárosok sokszínű munkaerő-kínálatukkal, fejlett infokommunikációs infrastruktúrájukkal és 

hatalmas fogyasztópiacukkal az információ, kreatív és kulturális gazdaság elsődleges színterei. Nem 

véletlen tehát, hogy az új gazdaság két nagy teoretikusa, Richard Florida és Alan J. Scott a városokat 

vagy városrégiókat mint statisztikai entitásokat vizsgálta elsősorban.  E területi lépték vizsgálatának 

sajátossága, hogy a városokat összehasonlíthatjuk a különböző mutatóik tükrében, és 

következtetéseket vonhatunk le az új gazdaság növekedésével kapcsolatban. 
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Florida (2005) a „Cities and the creative class” című könyvében elsősorban az amerikai városrégiók 

statisztikai adatait vizsgálja, illetve interjúkat és fókuszcsoportos beszélgetéseket készít a kreatív 

dolgozókkal. Itt fontos megjegyezni, hogy módszertanilag a kvalitatív kutatások alanyait is az 

alapján választotta ki, hogy melyik városrégióba tartoznak, és a városon belüli elhelyezkedésükre 

nem helyezett súlyt. Az elemzéseiből kiderül, hogy az Egyesült Államok nagyvárosi régióinak 

gazdasági növekedését az általa megnevezett kreatív osztály növekedésével lehet magyarázni. A 

kreatív munkások magas száma erősen korrelál a térségben lévő homoszexuálisok (gay index) 

arányával, a művészek (bohemian index) arányával, illetve a high-tech ipar arányával. 

Természetesen a kreatív osztály tagjai minimum Ba/Bsc diplomával rendelkeznek a kutató szerint. 

Florida idézi Robert Cushing statisztikus munkáját, aki empirikusan tesztelte a társadalmi tőke, 

humán tőke és kreatív tőke regionális növekedéssel való összefüggéseit. Az eredmény legsokkolóbb 

része, hogy a magas társadalmi tőkével rendelkező, tradicionális városi közösségek kifejezetten 

taszítják a kreatív osztályt, és így negatív hatással vannak a városi növekedésre. Florida 4 kategóriába 

rendezte a vizsgált városi térségeket (5. táblázat). Ezek közül két olyan kategória van, melyek erős, 

összetartó társadalommal rendelkeznek, ahol az önkéntesség vagy hit alapú társadalmi 

összefogások megvalósulnak. Ez az első két kategória az új gazdaság és kreatív osztály 

szempontjából nem vonzó, ezért komoly gazdasági válsággal küzd. A harmadik kategória, a 

nerdisztánok csoportja, melyekben gyors gazdasági és népességnövekedés volt megfigyelhető a 20. 

század végén, és itt már a high-tech ipar is erősen koncentrálódik, a társadalmuk pedig zárkózott 

és komoly városnövekedési környezeti problémákkal küzdenek. A negyedik csoportba a jövő 

kreatív centrumai kerültek, melyek ideális lakó- és munkahelyek a kreatív osztály számára. E csoport 

legfontosabb tulajdonsága, hogy az új gazdaság magas szinten koncentrálódik itt, a társadalom 

viszont nem közösségi, az emberek elzárkóznak egymástól. Ezekből az elemzésekből az is látszik, 

hogy nem minden esetben igaz a „rustbelt” és „sunbelt” ellentétpár, miszerint az északi tradicionális 

ipari városokból a kreatívok a déli városokba mennek, hiszen az északi városokban is megtalálható 

a kreatív osztály Florida szerint.  
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kategória 

klasszikus 

társadalmi tőkével 

rendelkező 

közösségek 

szervezeti 

korszak 

közösségek 

nerdisztánok13 
kreatív 

központok 

jellemzők 

magas társadalmi tőke és 

részvétel a helyi 

politikában, de alacsony 

diverzitás, innováció és 

high-tech ipar 

idősebb, vállalatok 

által dominált 

közösségek, 

közepes társadalmi 

tőke, munkás 

közösségek 

gyorsan növekvő 

régiók, a 

szennyezés, 

túlnépesedés és 

urban sprawl 

problémákkal – 

alacsony 

társadalmi tőke, 

közepes diverzitás 

magas szintű 

diverzitás, high-

tech ipar és 

innováció, alacsony 

társadalmi tőke, 

magas kreatív 

index 

városrégiók 

Bismarc, Észak-Dakota, 

vidéki Dél-Dakota, Baton 

Rouge, Birmingham, 

Greensboro, Charlotte, 

Winston-Salem 

Cleveland, Detroit, 

Grand Rapids, 

Kalamazoo 

Szilícium-völgy, 

San Diego, 

Phoenix, Atlanta, 

Los Angeles, 

Houston  

San Francisco, 

Seattle, Boston, 

Chicago, 

Minneapolis, 

Denver, Boulder 

5. táblázat: A társadalmi tőke és gazdasági dinamika alapján besorolt amerikai városok, 

városrégiók (Adatok forrása: Florida, 2005 p. 43-44.) 

 

Florida sok szempontból vitatható megállapításai közül a legfontosabb, hogy az Egyesült Államok 

kreatív városrégióinak gazdasági fejlődését már nem a tradicionális telephelytényezők határozzák 

meg (pl.: ásványi nyersanyagok, jó közlekedési helyzet, adókedvezmények), hanem a kreatív osztály, 

és ezzel az új gazdaság vonzásának vagy taszításának képessége. A kutató fókuszcsoportos 

beszélgetésekből levont következtetései alapján a következő dolgok vonzzák a kreatív dolgozókat: 

- nagyszámú, megjelenő aktív fiatal a városban, 

- könnyen hozzáférhető, sokrétű aktív kikapcsolódási lehetőség, 

- vibráló zenei és előadóélet, széleskörű élőzenei paletta, 

- széleskörű lehetőségek az éjszakai élet terén, alkoholmentes szórakozások is, 

- tiszta, egészséges környezet, 

- fiatalbarát, és diverzitást támogató életstílus (Florida, 2005). 

A kreatív gazdasággal kapcsolatos kvantitatív kutatásoknak, és Florida eredményeinek igen gazdag 

utóélete van a nemzetközi szakirodalomban. Sok városfejlesztési koncepciót is a kreatív emberek 

vonzására építettek fel, és olyan helyi léptékű döntéseket hoztak, melyeket egy magasabb területi 

szinten alkotott elméletből eredeztettek (pl.: Zheng, 2011; Comunian, 2011). Florida egyik 

                                                 
13 Az amerikai szóhasználatban a nerdisztánok (nerdistan) olyan előkelő és nagyrészt zárt városi vagy szuburbán 

közösségek, melyekre jellemző a nagyszámú high-tech munkavállaló, akik a közeli high-tech ipari irodaparkokban 

dolgoznak. Itt olyan zárkózott, kevésbé szociális emberek (nerd) élnek, akik az életük jelentős részét a cybertérben 

töltik. (lsd.: http://wordspy.com/words/nerdistan.asp) 
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legnagyobb hiányossága, hogy nem foglalkozik a városok földrajzi egyediségével és a történelmi 

tényezők befolyásoló szerepével, vagyis a statisztikai szempontból véletlenekkel (Barnes – Hutton, 

2009).  

 

Alan Scott (1997) az új gazdaságot a kulturális gazdaság és kulturális termékipar fogalmakkal írja le, 

melyeket a kapitalizmus termelési kimenetelének kritikus tényezőjeként fogalmaz meg. A kulturális 

gazdaság földrajzi jellemzőinek tárgyalásakor bár az egyedi helyeket hangsúlyozza, de ezeket 

általában nem városon belüliekre érti, hanem a városra mint entitásra. A hely szerepe a kulturális 

gazdaságban kiemelkedő, hiszen az egyedi helyek a földrajzi térben azok, amik miatt meg tudjuk 

különböztetni a különböző kultúrákat. A kutató szerint a 21. században egyre nagyobb feszültség 

van a kultúra mint helyi jelenség és a kultúra, mint hely nélküli globális esemény és tapasztalat 

között. Vannak olyan nagyvárosok, melyek a kapitalizmus központjai (pl.: New York, Los Angeles, 

London, Párizs, Tokió).  Ezek az új kulturális gazdaság legnagyobb bástyái. Ebből következik, hogy 

sok olyan kulturális termék van napjainkban, melyeknek a megbecsültsége, autentikussága egy adott 

földrajzi helyhez kötődik (pl.: hollywoodi film), mégis globálisan fogyasztják őket. Scott statisztikai 

adatok alapján kimutatja, hogy az amerikai városrégiók gazdaságában a kulturális gazdasághoz 

tartozó tevékenységek egyre nagyobb szerepet kapnak, sőt a kulturális gazdaságban dolgozók 

majdnem a fele az Egyesült Államokban a nagyvárosi régiókban dolgozik. Ezekben a nagyvárosi 

régiókban komplex területi szinergiák jönnek létre az agglomerálódó kulturális gazdaság cégei 

között, melyek a kapcsolatrendszerük és kölcsönös egymásra épülésük folytán segítik egymást.  

E fejezetnek nem volt célja bemutatni az új gazdaság nemzetközi szakirodalomban előforduló 

összes statisztikai alapú vizsgálatát. Scott és Florida munkái viszont jó alapot adnak arra, hogy 

ebben a területi léptékben milyen eredményekre juthatunk az összehasonlító módszerekkel. A 

városok mint statisztikai entitások szintjén való összehasonlítható vizsgálatok megmutatják, hogy 

mely városokban koncentrálódik az új gazdaság, illetve a legfontosabb eredményük, hogy 

megmutatják mennyire urbánus jelenség az. Trevor Barnes és Tom Hutton kritikájával egyetértve 

fontos dolog azt is belátni, hogy a városok makroszintű vizsgálata nagyon sok dolgot nem tud 

megmutatni az új gazdasággal kapcsolatban. Scott bemutatja a kulturális gazdaság növekedését és 

területi elterjedését, de nem vizsgálja meg, hogy miért és hogyan indult el az új gazdaság az adott 

városokban, ezzel szemben Florida általános magyarázatot ad arra, hogy miért koncentrálódik a 

kreatív gazdaság bizonyos várostérségekben, de az egyedi mikro-szintű folyamatokat figyelmen 

kívül hagyja (Barnes – Hutton, 2009). Már egy Budapest nagyságú város esetében is beláthatjuk, 

hogy nem beszélhetünk egységes környezetről vagy társadalmi miliőről a városban, hanem kisebb 

lakókörzeteknek és városrészeknek a heterogén együtteséből áll a város. Nincs máshogy ez a 
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Budapestnél jóval nagyobb amerikai nagyvárosokban sem. Ha például Budapestet a kreatív osztály 

vonzása szempontjából vizsgáljuk, akkor nem elég megállni a város, vagy akár a kerületek 

statisztikai adatainál, hanem alacsonyabb területi léptékben érdemes megvizsgálni az új gazdaság 

hatásait. Florida sem a kvantitatív, sem a kvalitatív vizsgálatoknál nem vette figyelembe ezt a tényt, 

ezért általánosan leírja, hogy mi vonzza a kreatív osztályt, de ezek a jellemzők soha nem fognak 

megjelenni egy egész nagyváros szintjén. Ez tehát a legfőbb hátránya a tárgyalt lépték vizsgálatának. 

 

2.3.2 Az új gazdaság a városon belül   

Az új gazdaság globális és városrégiós mértékű kiterjedése hatással van a városon belüli gazdasági 

átrendeződésekre is. Az új gazdaság szereplői megkeresik a piaci logikájuknak megfelelő területeket 

a városokban, ahová érdemes települniük. E léptékben való vizsgálódást indokolttá teszi az is, hogy 

bár elmondhatjuk különböző városokról, hogy az új gazdaság szempontjából milyen fontos 

pozícióban vannak, mégis sok esetben ez csak bizonyos városrészekre igaz. Az intraurbán 

folyamatok, társadalmi szereplők és döntéshozók érdemben meghatározhatják a nagyobb területi 

szinteken megjelenő folyamatok alakulását. Ebben a fejezetben néhány városon belüli kutatási 

témát és eredményt ismeretek az új gazdasággal kapcsolatban, hangsúlyozva a téma relevanciáját. 

Az első városon belüli kutatási téma az új gazdaság városszerkezeti átalakulást, illetve városi tájat 

(urban landscape) átalakító hatásairól szól. Helbrecht (1998) szerint a modernista korszak és 

posztmodern korszak is kialakítja a saját városi képződményeit, hiszen a városok olyan kulturális 

képződmények, melyekben a társadalom önmagát artikulálja. A modern ipari kapitalizmusban, a 

nagyvárosokban monofunkciós övezetek alakultak ki (CBD, lakónegyed, ipari negyed..stb.), mely 

kifejezésre juttatta a szabályos rendre és egységességre való törekvést. A modern ipari városok ilyen 

sematikus zónáit nevezi Relph (1976) helynélküli helyeknek (placelessness), ahol a hely egyedisége 

nem tud megjelenni a sematikusság miatt a városban. A posztmodern korszak városa ezzel 

ellentétben fragmentálódó, kaleidoszkópszerű mintát vesz fel (Helbrecht, 1998), ahol a klasszikus 

városökológia térszerkezete helyett egy kollázs-szerű parcellákból álló, fogyasztásorientált város 

jelenik meg (Dear – Flusty, 2002). A fragmentált városkép az új gazdaság hatására elsősorban úgy 

alakul ki, hogy a városközponthoz közeli ún. átmeneti zóna régi, ipari munkások által lakott 

negyedeibe, illetve iparterületeibe bizonyos pontokon beköltöznek az új gazdasággal foglalkozó 

cégek vagy emberek. Ezek a folyamatok a világ különböző pontjain megjelennek, például 

Sanghajban (Zheng, 2011). Szingapúrban is elindult az a folyamat, hogy a még olcsó, 

városközponthoz közeli területeken utat tör magának a kreatív gazdaság (Ho, 2009). Az új média 

például olyan nagyvárosok belső részeit is átalakítja, mint a New York-i Manhattant, ahol melyen 
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belül egy meghatározott terület, a Silicon Alley új gazdasági cégei tömörülnek viszonylag közel 

egymáshoz (Indergaard, 2009). New Yorkhoz hasonlóan Vancouverben is a városközpontban 

koncentrálódik az új gazdaság, mivel nem voltak a városnak nagy fordista feldolgozóipari telepei 

(Barnes – Hutton, 2009). Nem csak a globális nagyvárosokban, hanem olyan kisebb jelentőségű 

városokban is meg tud jelenni virulens módon az új gazdaság, mint az ausztrál Wollongong (Waitt 

– Gibson, 2009).  A kutatások alapján nem mindig egyértelmű a területi szóródása ezeknek a 

gazdasági egységeknek, több esetben egy városrésznyi zónát alkot az új gazdaság. 

A városon belüli második téma az új gazdaság által generált társadalmi jelenségekkel foglalkozik, 

ezen belül elsősorban a dzsentrifikációval. Helbrecht (1998) például kutatásában teszteli azt a 

tudományos nézőpontot, miszerint a kreatív munkásokat a városon belül a társadalmi miliő vonzza, 

és arra a megállapításra jut, hogy az adott hely esztétikai tulajdonságai sokkal fontosabbak, mint a 

társadalmi tényezők a kreatív cégek és lakók számára. Például Yaletown művészek általi 

dzsentrifikálción átesett területén élők számára a lakhelyválasztás fő oka, hogy az emberek jól érzik 

magukat, de ez elsősorban az esztétikai szempontok miatt van. Egy másik kutatás Torontó egyik 

kulturális ipari zónáját, Liberty Village-et veszi górcső alá, és megállapítja, hogy a terület földrajzi 

mentális képben és fizikailag is az elkülönülés jeleit mutatja a város többi részétől. Torontón belül 

egyfajta városon belüli külön faluként funkcionál a terület, amely igen zárt és kirekesztő a nem helyi, 

nem „kreatív” lakókkal szemben, és ez megdönti azt az elképzelést, miszerint a kreativitás, kreatív 

miliő a szabadság érzésének hordozója (Catungal et. al., 2009). Vancouverben is erős társadalmi 

ellenállás volt, és tüntetések is folytak a belváros keleti részén élő marginalizált népesség kiszorítása 

és életlehetőségeinek korlátozása miatt, melyet az új gazdaság befektetői a városvezetéssel karöltve 

indítottak el (Barnes – Hutton, 2009). Összességében a dzsentrifikációs folyamatról elmondható, 

hogy az új gazdaság dolgozóinak kifejezetten igénye van a városközponthoz közeli lakóhelyre, sőt 

sokszor a saját munkahelyéhez igen közeli lakóhelyre. Ezen a városi területen egy újfajta 

dzsentrifikáció alakul ki, ahol a CBD-ben dolgozó „régi yuppiek14” helyét az átmeneti zóna 

lakóterületein átveszik az „új yuppiek”, a kreatív internetmunkások, például web-programozásban 

jártas grafikusok, festők és írók (Ross, 2004). Ezek az új betelepülök loft-lakásokban élnek, ahol a 

lakóhely és munkahely újra összemosódik (Zukin, 1982). Ez a jelenség azért érdekes, mert 

tulajdonképpen a pre-indusztriális Európa középkori városaiban a lakóhely és munkahely a legtöbb 

esetben azonos volt, a kézműiparosok városi házaiban a műhelynek is helye volt. Ezt a felosztást 

az ipari kapitalizmus kiterjedése változtatta meg, amikor a gyárak felépítésével a munkahelyek és 

lakóhelyek a kifejezetten termelői szférákban elkülönültek. A modern nagyvárosi agglomerációk is 

                                                 
14 A klasszikus dzsentrifikáció fiatal menedzseri, cégvezetői rétege. 
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a munkába bejárás jelensége miatt duzzadtak ilyen nagyra. Úgy tűnik, hogy a posztmodern korban 

újra felértékelődik a városokon belül a középkori jellemző, ahol a munkahely és lakóhely újra 

összemosódik, és komfortosabb hétköznapi életet kínál. A városok agglomerációjában való élet 

inkább a nagycsaládosoknak kedvez, míg ezek az új yuppiek számára a városi élet pezsgése, a 

gyalogos vagy kerékpáros közlekedés sokkal vonzóbb, nem beszélve az elővárosi dugók elkerülését.  

A harmadik témakör az új gazdaságot városfejlesztői, politikai szemszögből vizsgálja. Pratt (2009) 

például erősen kritizálja azt a szemléletet, hogy ha van egy leromlott városrész, akkor a kulturális 

gazdaság varázslatos csodaszerét injektáljuk be oda, és minden probléma megoldódik. A szerző a 

londoni Hoxton városrész példáján keresztül mutatja be az új gazdaság nagy fejlesztési elméleteinek 

visszásságait. Másik európai példaként Barcelona régi munkásnegyedének kreatív gazdasági 

területté való átalakulásáról értekezik Casellas – Pallares-Barbera (2009) szerzőpáros, akik a városi 

politika önző törekvéseként írják le az átalakulás folyamatát, melynek a jövőbeli valódi gazdasági 

sikerei kérdésesek a városban. Egy általános problémát vet fel Sacco – Blessi (2009) a milánói 

Bicocca District új gazdasággal kapcsolatos átalakulásával kapcsolatban, miszerint hiába építjük ki 

a tevékenységek materiális-infrastrukturális hátterét (kulturális hardver), ha azok a hozzáértő 

dolgozók nincsenek elegen, hogy cégeket hozzanak létre bennük (kulturális szoftver). Andrew Ross 

(2004) szerint a régi iparvárosok központjainak újra fellendítése két úton indult el. A kevésbé sikeres 

út az átmeneti zónába telepített igen magas beruházási költséggel rendelkező új sportlétesítmények, 

kereskedelmi szórakoztató központok és kaszinók építése volt, mivel ezek nem tudtak hosszú távú 

munkalehetőségeket biztosítani. A sikeresebb városok inkább a szűkebb lehetőséggel rendelkező 

értéktermelő gazdaságba invesztáltak. Ezek a beruházások a városon belüli magas minőségű és 

árkategóriájú, termelő szolgáltatásokat támogatták. Ezek a beruházások a CBD szomszédságában 

az olcsóbb bérleti díjakkal rendelkező átmeneti zónában valósultak meg. Az új média (internetes 

média) szektorában működő cégek, illetve a művészeket alkalmazó web-designerek kibérelték a régi 

gyárépületeket és ipari komplexumokat, majd stúdióvá alakították őket. Ezekben a cégekben közös, 

hogy ún. dot.com vállalatok, vagyis tevékenységüket az interneten végzik elsősorban, illetve olyan 

flexibilis munkaerőt igényelnek, mely a legjobban a bohém művészélethez hasonló életvitelű 

személyek tudnak betölteni. Ezek a negyedek megjelennek New Yorkban, Chicagóban és San 

Franciscóban is. Az új gazdaság városfejlesztési projektekbe való beépítése mindenképpen 

tudományos vita tárgyát képezi, és sokszor a helyi társadalom és gazdaság egyedi vonásai miatt lesz 

sikeres vagy bukott egy ilyen kezdeményezés.  

A negyedik téma, ami a városok belső folyamatainak kutatásában az új gazdasággal foglalkozik, a 

gazdasági egységek telephelyválasztása és koncentrációja felől közelít. Zheng (2011) például 

terepbejárással és interjúkkal felmérte Sanghaj 51 kreatív ipari klaszterét, tanulmányozva a tájat és 
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morfológiát, és arra a megállapításra jutott, hogy az ilyen kialakított klaszterekben csak a 

tevékenységek harmada tartozik a kreatív gazdasághoz, mivel a tulajdonosok túl 

kiszámíthatatlannak tartják gazdasági jövőjüket, ezért nem szívesen alapoznak csak rájuk. A kreatív 

cégek közötti mikro-szintű interakciók és társadalmi hálózatok jelentőségére Comunian (2011) 

mutat rá, miközben kritikával illeti a csak infrastruktúrát vizsgáló megközelítést. Az új gazdaság 

városi rehabilitációs hatásainál és városi gazdaságban való koncentrálódásánál egyértelműen egy 

klaszteresedési folyamatról beszélhetünk15. Egyes kutatók az új gazdaság területi klasztereit 

különböző típusokba is sorolják egy területi, gazdasági és (fejlesztési)politikai szempontrendszer 

szerint. Gospodini (2006) elsősorban európai nézőponttal és példákkal dolgozik, ahol elkülöníti a 

kifejezetten vállalkozói epicentrumokat, a magas kultúra klasztereit, illetve a populáris kultúra két 

különböző területi megjelenését (6. táblázat). Az elkülönítés elsősorban a gazdasági tevékenység 

minőségi jegyei alapján történik, viszont előnye, hogy több európai példát hoz. A szerző egy 

későbbi tanulmányában például kimutatja, hogy az athéni 2004-es olimpia állami beruházásai után 

következő években egy spontán új gazdasági betelepülés volt megfigyelhető a városban (Gospodini, 

2009). Ugyanitt a kutató megállapítja, hogy a legfőbb különbség Európa centrumtérségeinek és 

mediterrán területeinek városai között, hogy a centrumban jól tervezett városfejlesztési politikával 

erősítik az új gazdaságot, míg a mediterrán városokban ez a növekedés spontán módon zajlik a 

piaci szereplők között.   

 

  

                                                 
15 Bár a különböző szerzők kutatásaiban nincs egyértelmű kritériuma, annak, hogy mitől klaszter egy klaszter, vagyis a 

gyakorlatban a gazdasági egységek pontszerű sűrűbb koncentrációjától, a konkrétan lehatárol új gazdasági városrészig 

megtalálható a fogalom. 
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Az epicentrumok tipizálása Jellemző városrészek, városok 

Vállalkozói epicentrumok: a fejlett 

pénzügyi közvetítő szolgáltatások, 

technológia-intenzív és tudás-intenzív 

cégek klaszterei  

Potzdamer Platz – Berlin 

’Citylife’ – Milánó 

One North - Szingapúr 

Magas-kultúra epicentrumok: múzeumok, 

galériák, színházak, operák, 

koncerttermek és hasonlók klaszterei  

múzeum negyed – Bécs 

múzeum negyed – Rotterdam 

múzeum negyed – Hága  

Népszerű szabadidő epicentrumok: 

kávéházak, bárok, éttermek és 

könnyűzenei klubok klaszterei 

Temple Bar – Dublin 

Bagladcity, Bricklane – London 

Westergasfabriek – Amsterdam 

Witte de Withstraat – Rotterdam  

Vízparti kulturális és szabadidős 

epicentrumok: múzeumok, kongresszusi 

központok, galériák, koncerttermek, 

színházak, tematikus parkok és 

sétányok 

South Bank – London 

the Forum of the Cultures – Barcelona 

Abandoibarra – Bilbao 

Port Melbourne – Melbourne 

West Kowloon – Hong Kong 

6. táblázat: Az új gazdaság városon belüli epicentrumainak típusai (Forrás: Gospodini, 2006) 

 

Véleményem szerint kiforrottabb és komplexebb tipizálást használ Thomas A. Hutton az új 

gazdaság városon belüli megjelenésének egyik legismertebb kutatója. Az új gazdaság különböző 

területi megjelenéseinek csoportjaiban egyszerre jelennek meg morfológiai (városföldrajzi), 

gazdasági és területfejlesztési szempontok. Az első csoport olyan új termelési körzeteket jelent, ahol 

az új gazdaság különböző szereplőit pontszerűen, koncentráltan találjuk meg egy területen. Itt 

funkcionális morfológiai értelemben még sokszínű a területhasználat, nem csak az új gazdaság 

dominál. A területre jellemző, hogy a termelőegységek integráltak, azaz hálózatokat alkotnak. A 

második típus a kompakt új gazdasági klaszterek csoportja, ahol már konkrétabban lehatárolható 

területen jelenik meg az új gazdaság, vagyis akár egy városrészt lehet fémjelezni vele. E csoporton 

belül vannak a történelmi fejlődésük során spontán gazdasági körülményeknek megfelelően alakult, 

és városi fejlesztéspolitika által létrehozott alcsoportok, illetve komplex kulturális negyedek is 

megjelenek, melyeknek jellemzőjük az igen kis területen való koncentrálódás. Hutton harmadik fő 

csoportja a még kezdetleges átalakulásban lévő területek, ahol még az új gazdaság csak néhány 

szereplője pionírként van jelen a városrészben, de további átalakulás várható (Hutton, 2008).  
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A (klasz)terek tipizálása Jellemző városrészek, városok 

I. Extenzív új termelő körzetek 

- az új iparágak koncentráltan és szórtan 

jelennek meg 

- integrált termelési együttesek 

- sokszínű tevékenység és 

területhasználat 

„City Fringe” (Clerkenwell, Bunhill, Shoreditch) 

– London 

„Multimedia Glutch” (A kereskedelmi terület 

déli része) – San Francisco 

Chinatown Heritage Area – Szingapúr 

II. Kompakt új gazdasági 

klaszterek 

1. Spontán kialakult klaszterek 

- az új gazdaság cégeinek alapvetően piac 

orientált klaszteresedése 

Victory Square, Gastown – Vancouver 

Soho – London 

Shibuya – Tokió 

Suzhou Creek – Shanghai 

Silicon Alley – New York 

2. Indukált (létrehozott) klaszterek 

- a várospolitikának központi szerepe 

van (terület újrafelosztás, 

területhasználat, tulajdonviszonyok 

rendezése, műemlékvédelem) 

Cite Multimedia – Montreal 

False Creek Flats – Vancouver 

Design Exchange site – Toronto 

22@ Project – Barcelona 

Far East Square – Szingapúr 

3. Jellegzetes új gazdasági területek és 

kulturális negyedek 

- tipikusan 0,5-1 km2 kiterjedésűek 

- a vezető cégek koncentrálódnak itt 

- környezeti és fogyasztási szórakozó 

lehetőségek 

- kulturális piacok és új imázs hatások 

- vezető szerep az átmeneti zóna 

újrafelosztásában 

Yaletown – Vancouver 

Hoxton – London 

South Park – San Francisco 

Telok Ayer – Szingapúr 

Belltown – Seattle 

Ehrenfeld – Köln 

Temple Bar – Dublin 

Wicker Park – Chicago 

Liberty Village – Toronto 

III. Kezdetleges új gazdasági körzetek és 

helyek 

- az egyértelmű átalakulás korai formái 

(pionír dzsentrifikáció a lakók és új 

gazdasági cégek körében) 

Deutz – Köln 

Mid-Main District – Vancouver 

Little India - Szingapúr 

7. táblázat: Az új gazdaság területi klasztereinek típusai (Hutton, 2008) 

 

A különböző klaszterek tipizálásának előnye, hogy össze lehet hasonlítani a különböző városok 

példáit. Összességében elmondható, hogy a félmilliós népességű Vancouvertől a több milliós 

világvárosokig találhatók példák az új gazdaság koncentrált megjelenésére és város-átalakító 

tevékenységére. A két említett szerző példáiban vannak európai városok, mégis a posztszocialista 

országok, azaz térségünk fővárosai közül egyiket sem emelik ki, ezért érdemes Budapestet és a 

hasonló városokat az új gazdaság klaszterei szempontjából kutatni. 
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3. Az új gazdaság által generált folyamatok vizsgálata Budapest 

központjában 

3.1 Léteznek-e új gazdasági klaszterek, avagy hol koncentrálódik az új gazdaság 

Budapesten? 

Empirikus kutatásom első lépcsőfoka egy feltáró kutatás melyben egy adatbázist hoztam létre az új 

gazdaság cégeinek Budapesten belüli lokalizálására. A cégek lokalizálása után e fejezetben 

általánosságban értekezem a vállalkozások online és földrajzi térbeli helyzetéről, koncentrációs 

gócpontjairól, és arról, hogy ez milyen adalékokkal szolgálhat az új gazdaság telephely-választási 

stratégiáiról. Az új gazdaság cégeinek térbeli egyenlőtlenségeinek és rendezettségének feltárása után 

olyan mintaterületeket (potenciális klasztereket) határolok le a városon belül, melyekben az új 

gazdaság cégei magas szinten koncentrálódnak és egymás közelébe települnek. Ezek a lehatárolt 

területegységek lesznek a kiindulási alapjai a további empirikus kutatásoknak a dolgozaton belül. 

3.1.1 A kutatás adatbázisa 

Az empirikus kutatáshoz szükségek adatok gyűjtését az új gazdaság általam leírt három pillérének 

(Baji, 2014) konkrét tevékenységekre való lebontásával kezdtem. E három pillér az információ-, 

kreatív- és kulturális gazdaság. A tevékenységek beazonosításához a már említett KSH TEÁOR 

2008-as besorolás legalacsonyabb, 4 számjeggyel jelölt tevékenységeit osztályoztam. Az osztályozás 

kritériuma az volt, hogy az adott tevékenység folytatása szorosan kapcsolódjon az új gazdaság 

három pillére közül legalább kettőhöz. E kritérium megfogalmazásának az volt a legfőbb oka, hogy 

az új gazdaság tevékenységeinek a legjellemzőbb belső magját lehessen feltérképezni. Az 

adatgyűjtés során összesen 22 tevékenységi kört soroltam be aszerint, hogy az új gazdaság melyik 

aspektusához tartozik (8. táblázat). A tevékenységek osztályozásával négy nagy kategória jött létre, 

amelyek közül az elsőben mindhárom pillér tevékenységei jellemzőek (pl.: 73.12 Médiareklám), a 

következő háromban pedig két-két pillér összekapcsolódásával jellemezhető a gazdasági 

tevékenység. 
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információs – kreatív 
– kulturális 

információs – kreatív információs – 
kulturális 

kreatív – kulturális  

58.21 Számítógépes 
játék kiadása 
59.11 Film-, video- és 
televízió műsor gyártás 
59.20 Hangfelvétel 
készítése, kiadása 
60.10 Rádióműsor 
szolgáltatás 
60.20 Televízió műsor 
összeállítása, 
szolgáltatása 
63.91 Hírügynökségi 
tevékenység 
70.71 PR, 
Kommunikáció 
72.20 
Társadalomtudományi, 
humán kutatás-
fejlesztés 
73.11 
Reklámügynökségi 
tevékenység 
73.12 Médiareklám 
  

58.29 Egyéb 
szoftverkiadás 
62.01 Számítógépes 
programozás 
62.02 
Információtechnológiai 
szaktanácsadás 
72.11 Biotechnológiai 
kutatás-fejlesztés 
72.19 Egyéb 
természettudományos 
kutatás-fejlesztés 
73.20 Piac-, 
közvélemény kutatás 

58.11 Könyvkiadás 
58.13 
Napilapkiadás 
58.14 Folyóirat, 
időszaki kiadvány 
kiadása 
59.14 Filmvetítés 

71.11 
Építészmérnöki 
tevékenység 
74.10 Divat-, 
formatervezés 

8. táblázat: Az új gazdaság tevékenységeinek besorolása 

Forrás: Saját szerkesztés 

A besorolt tevékenységekkel foglalkozó cégeket nevét, nagyságát és címének pontos adatait az 

internet segítségével gyűjtöttem. A gyűjtés által felépített adatbázisba csak olyan Budapesten 

tevékenykedő cég kerülhetett bele, melynek van saját honlapja. E speciális adatgyűjtésre egyrészt 

azért volt szükség, mert a hivatalos cégjegyzékekbe bekerülő, tevékenységi körök által besorolt 

adatok nagyon sok esetben nem fedik a valóságot, ráadásul ha a cég felhagy egy típusú 

tevékenységgel, de a bejegyzéskor megadott melléktevékenységét folytatja, akkor nem köteles 

töröltetni a bejegyzésből a korábban megadott tevékenységet. E statisztikai hiányosságok 

kiküszöbölése céljából a saját honlappal, és ott világos tevékenységi leírással rendelkező cégeket 

választottam az adatbázis alapjául. E választás másik fontos oka, hogy a nemzetközi 

szakirodalomban megjelenő „figyelem ökonómiája” névvel illetett jelenség (Szabó – Hámori, 2006). 

Az új gazdaság cégei ezer szálon kötődnek az internet világához, de a világhálón verseny van a 

termékek és szolgáltatások kínálói között. Az ezeket kereső fogyasztóknak a figyelme véges, ezért 

az internetes kereső oldalakon (pl.: google, yahoo) való találati listák éléért megy a harc a különböző 

cégek között. Ebből kiindulva a google, mint a legnépszerűbb kereső oldal első 200 találatának 

mélységében tártam fel a cégeket az adott tevékenységre jellemző kulcsszavas kereséssel. Minden 

olyan cégkereső, linkgyűjtő oldalt (pl.: …lap.hu) is megvizsgáltam melyek a cégek saját honlapjára 
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mutatnak. Minden egyes honlappal rendelkező megtalált céget ellenőriztem az ’adoszam.hu’ 

internetes portálon. Ez a weblap megmutatja az adott cégről, hogy be van-e jegyezve, azaz 

hivatalosan létezik-e a keresés időpontjában. 

A google kereső oldalainak, és arról elvezető szakmai cégadatbázisok átvizsgálásával összesen 1513 

cég került az adatbázisba. Ezen belül a cégek 42%-a az új gazdaság három pilléréhez volt köthető, 

és a maradék 58% két-két pillérhez kapcsolódott csak (4. ábra). A mindhárom pillérhez köthető 

cégek olyan tevékenységeket végeznek, melyekhez naprakész ismeretek szükségesek a digitális 

világból, tevékenységük folytatásához elengedhetetlen a kreatív innovációk folytonossága illetve a 

termékeik vagy szolgáltatásaik fontos része a kulturális-szimbolikus érték. Ilyenek például a 

rádiózással és televíziózással kapcsolatos tevékenységek, a médiareklámok vagy akár a számítógépes 

játékszoftverek fejlesztése. Budapesten a legtöbb ilyen interneten is az előtérben lévő tevékenység 

a filmgyártás és a reklámügynökség (5. ábra). A második legnagyobb kategóriába azok a 

tevékenységek kerültek, melyek mind az információgazdaság, mind a kreatív gazdaság részét 

képezik, de tevékenységük inkább a hasznossági értékük, mintsem a kulturális-szimbolikus értékük 

miatt értékes. Ilyen cégek például a különböző szoftverfejlesztők, a biotechnológiai és más 

természettudományi kutatók és fejlesztők. Ide tartoznak a piac- és közvélemény kutató, melyek 

magas szintű számítógépes ismeretekkel és kreatív megoldásokkal kutatják a társadalmat, és 

meglehetősen gyakorlati eredményekkel segítik más szervezetek munkáját. E három tevékenység 

teszi ki az adatbázisba bekerült cégek nagy részét (5. ábra). A harmadik legtöbb céget tartalmazó 

kategória a kreatív és kulturális gazdaság összefonódásából jött létre. Ide tartozik az építészmérnöki 

tevékenység, melyhez nem feltétlenül kritérium az internetes jelenlét, illetve a divat- és 

formatervezés. Az utóbbi kategóriába a ruhatervezéstől, az ipari és grafikai dizájnon át a 

belsőépítészetig többfajta cég sorolható. A legkisebb kategória a digitális világ magas szintű 

ismeretének és a kulturális hozzáadott értékeknek a szimbiózisa, ahol a könyv- és folyóirat kiadók 

valamint a mozik is helyet foglalnak (5. ábra). 
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4. ábra: Az új gazdaság cégeinek száma alkategóriák szerint 

Forrás: saját szerkesztés 

Az új gazdaság négy nagy cégkategóriáján az adott tevékenységekhez tartozó cégek száma is 

jelentősen eltér (5. ábra). A mindhárom pillérhez kötődő cégek közül a legnagyobb számmal 

jelenlévők a reklámügynökségek és film gyártók, de 50 felett van a PR, kommunikációval 

foglalkozók is. Kisebb részesedést kapnak a rádió és televízió, illetve a számítógépes 

játékszoftverrel foglalkozó cégek. Az információgazdaság és kreatív gazdaság közös tevékenységei 

közül a számítógépes szoftverfejlesztő cégek adják az adatbázis kategórián belüli többségét 

megelőzve a természettudományos és kifejezetten biotechnológiai kutató cégeket. Az 

információgazdaság és kulturális gazdaság metszetéből kialakuló tevékenységek közül egyértelműen 

a különböző könyv és folyóirat kiadók vezetnek a cégek számát tekintve Budapesten. A kreatív- és 

kulturális gazdasághoz csak két kategória: a divat- és formatervezés, illetve az építészmérnöki 

tevékenység kötődik, az első nagyobb számú céggel, melynek az az oka, hogy a ruhatervezés, a 

belsőépítészet, a grafikai design és az ipari formatervezés is ide tartozik. 
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5. ábra: Az új gazdaság cégeinek megoszlása tevékenységenként 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az általam felépített és ismeretett adatbázis alapján a további fejezetekben az új gazdaság térbeli 

koncentrációját, és különböző szempontú vizsgálatainak eredményét mutatom be. Először a 

legközelebbi szomszéd analízis, mint térbeli koncentráltság mutató eredményeit elemzem, majd 

rátérek az új gazdaság cégtömörülései által lehatárolható klaszterek bemutatására. Végül e cégek 

földrajzi és virtuális térbeli telephely-stratégiáit vizsgálom. 

3.1.2 A legközelebbi szomszéd analízis eredményei 

Az új gazdaság cégeinek általam felépített adatbázisából tematikus térképet készítettem, ahol az 

összes cég pontja megjelenik (6. ábra). A térképen látható, hogy a cégek eloszlása nem egyenletes, 

hanem bizonyos helyeken koncentrálódnak a térben. Általánosságban ennek van egy centrum-

periféria dimenziója, azaz a városközponttól távolodva egyre alacsonyabb a pontsűrűség. Másrészt 

egy észak-dél különbséget is felfedezhetünk a pontok eloszlásában. Budapest északi felén jóval több 

az új gazdaság cégeinek aránya, mint a déli területeken, és ez a Duna mindkét oldalára igaz. A 

különböző cégtípusok térbeli koncentrálódásának mértékét azonban vizuálisan csak pontatlanul 

lehet meghatározni, ezért az adatbázis térkoordinátákkal rendelkező pontjait legközelebbi 

szomszéd analízisnek vetettem alá.  
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6. ábra: Az új gazdaság cégei Budapesten (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A legközelebbi szomszéd analízis módszere a valószínűség-számítási korlát miatt csak azoknál a 

tevékenységeknél volt használható, ahol a cégek száma az adatbázisban elérte az ötvenet. E 

módszerrel kimutatható és összehasonlítható a cégek különböző csoportjainak térbeli 

koncentrációja Budapesten belül. A módszerhez először ki kellett számítani a Poisson-féle véletlen 

ponteloszlású alakzat pontjainak a legközelebbi szomszédjukhoz mért elméleti átlagtávolságát. Itt 

a pontsűrűség (m) nagyságát az adott cégtípus elemszámának (n) és Budapest területének (T=525 
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km2) hányadosa határozta meg. Az elméleti átlagtávolság (D) pedig a pontsűrűség (m) 

négyzetgyökének, és ennek kétszeresének reciprokával határozható meg. Az elméleti átlagtávolság 

(D) és a pontok legközelebbi szomszédjainak valódi földrajzi átlagtávolságából (Dx) már ki lehetett 

számolni a legközelebbi szomszéd index (L) értékét. Ez az érték a Dx és a D érték hányadosa, mely 

0 és 2,149 közötti értéket vehet fel. A szakirodalmi tapasztalatok szerint, ha az érték 0 és 0,9 között 

van, akkor a pontok egy vagy több pont között koncentrálódnak, 0,9-1,3 között véletlenszerű 

eloszlásról beszélhetünk, 1,3 érték felett pedig a ponthalmaz egyre szabályosabb alakzatot vesz fel 

(Nemes Nagy, 2009).  

 

Tevékenység típus L 
index 
érték 

A legközelebbi szomszéd 
átlagtávolsága (km) 

elemszám (db) 

PR, kommunikáció 0,538 0,727 72 

Könyvkiadás 0,584 0,525 163 

Rádióműsor és televízióműsor 
összeállítás 

0,601 0,874 62 

Film-, video- és televízióműsor 
gyártás 

0,675 0,547 200 

Szoftverfejlesztés 0,705 0,559 209 

Piac és közvélemény kutatás 0,715 1,048 61 

Reklámügynökség, médiareklám 0,726 0,549 229 

Építészmérnöki tevékenység 0,787 0,902 100 

Természettudományi- és 
biotechnológiai kutatás-fejlesztés 

0,902 1,089 90 

Divat és formatervezés 0,981 0,857 172 

3 pillér 0,650 0,295 637 

információ-kultúra 0,621 0,487 214 

információ-kreatív 0,704 0,409 390 

kreatív-kultúra 0,842 0,585 272 

Összes cég 0,660 0,192 1513 

9. táblázat: A legközelebbi szomszéd analízis eredményei az új gazdaság cégeire 

Forrás: Saját számítás 

Az analízist összesen hét különálló cégcsoportnál, illetve nyolc összevont cégkategóriánál tudtam 

elvégezni, mivel csak ezeknél érte el a pontok száma az 50-es minimumot (9. táblázat). Az 

analízisben vizsgált cégkategóriák közül csak kettő mutatott véletlenszerű eloszlást, a többinél 

mindenhol koncentráltságot lehetett kimutatni. A biotechnológiai és természettudományos kutató 

cégek összevont cégcsoportja, illetve a divat és formatervezéshez tartozó cégek esetében látható, 

hogy elhelyezkedésük nem érte el azt a küszöböt, ami alapján jelentős térbeli koncentráltságról 

beszélhetünk. Az első cégcsoportnál ennek a legfőbb oka, hogy tevékenységük nem kínál feltétlenül 
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előnyt a városon belüli földrajzi fekvés, vagy központi jelleg. Habár a XI. kerületben kiemelkedően 

sok ilyen cég van, még itt is a telephelyek viszonylag szórtan jelennek meg a térben (7. ábra). 

 

7. ábra: A biotechnológiai és egyéb természettudományi csoportba tartozó cégek Budapesten 

(2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A második cégcsoport esetében ez a megállapítás már nem helytálló. Habár ez a csoport rendelkezik 

a legmagasabb L index értékkel (0,981), mégis a cégek telephelyei kettős képet mutatnak. A pesti 

oldalon a Nagykörúton belül, illetve a Budai oldalon a Vár környékén már találhatók nagyobb 

cégkoncentrációk, mégis a cégek több mint fele inkább szétszórtan helyezkedik el a fővárosban. Ez 

a jelenség rámutat arra, hogy a legközelebbi szomszéd analízis módszere csak abban az esetben 

mutat igazi térbeli koncentrációt, amikor a pontok túlnyomó többsége egy vagy több gócpont 

közelében helyezkedik el (8. ábra). A divat és formatervező cégek esetében természetesen kiemelt 

telephelytényező a belváros közelsége, főleg ha a ruhatervezés vagy a grafikai design cégeket 

vizsgáljuk. 
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8. ábra: A divat és formatervezés csoportba tartozó cégek Budapesten (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kutatás eredményei szerint az adatbázisban 72 telephellyel szereplő PR, kommunikációval 

foglalkozó cégek mutatják a legerősebb térbeli koncentrációt Budapesten. E cégek túlnyomó 

többsége a városközpontban található, és két markáns tömörülés figyelhető meg közöttük. Az egyik 

ilyen terület a Szépvölgyi út és Kolosy tér közelében van, ahol 6 cég található nagyon közel 

egymáshoz. A másik koncentrációs zóna a Nagykörút vonala mentén alakult ki a Margit híd és az 

Oktogon között, ahol a környező utcákban 15 céget találunk egymáshoz közel (9. ábra).  
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9. ábra: A PR, kommunikáció csoportba tartozó cégek Budapesten (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A második legkoncentráltabban elhelyezkedő cégcsoport a könyvkiadóké (0,584), melyekből 

összesen 163 van. Itt különösen érdekes, hogy e kiadó cégek legközelebbi azonos profilú 

szomszédja átlagosan csak közel 500 m távolságra van. A cégek nagy része a városközpontban 

koncentrálódik, de ezen belül is kiemelt jelentősége van Pesten a Nyugati-pályaudvar és a Kálvin 

tér környékének, illetve Budán a Kosztolányi Dezső tér és Móricz Zsigmond körtér közötti 

területeknek. A városközponti koncentrációnak fontos oka lehet, hogy több kiadó egyszerre 

könyvesboltot is fenntart, illetve a könyvek elosztásához is előny a városközpontban lévő 

könyvesboltok közelsége (10. ábra). 
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10. ábra: A könyvkiadás csoportba tartozó cégek Budapesten (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Erős koncentrációt mutatnak a tevékenységükben szorosan összefüggő rádió és televízió 

csatornákat működtető cégek (0,601), illetve az ezekhez kapcsolódó film-, video- és televízió műsor 

gyártók (0,675). E három tevékenységről is alapvetően elmondható, hogy a városközponti részeken 

jelentős mértékben koncentrálódnak, de emellett több olyan terület van, ahol már lakózónában 

jelennek meg. A pesti oldalon egyrészt vonalasan koncentrálódnak a cégek a Nagykörút teljes 

vonalán, illetve a régi Mafilm filmgyár területén, ahol a TV2 és társcsatornáinak székháza is 

megtalálható, megannyi filmes céggel együtt. A budai oldalon a jó közlekedési helyzetben lévő 

Kolosy tér és Móricz Zsigmond körtér környékén található nagyobb cégsűrűsödés, illetve kiemelt 

terület a II. kerület, ezen belül is a Széll Kálmán tér környéke, illetve Pasarét (11. ábra). Amíg a pesti 

oldalon lévő zuglói kiemelt területet a hagyományos filmgyártásra szakosodott épületegyüttesek 

magyarázzák, addig a II. kerületi lakóövezetbeli cégek elsősorban a nyugodt környezet miatt 
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választhatják a területet. Itt jelenik meg leginkább a munkahely és lakóhely a dolgozat elején említett 

összemosása a kreatív osztály számára, illetve az esztétikai igényeket kielégítő munkakörnyezet. 

 

11. ábra: A média különböző csoportjaiba tartozó cégek Budapesten (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A szoftverfejlesztési tevékenység két cégtípusból, a számítógépes programozó és szoftverkiadó 

cégekből áll, és itt is jelentős koncentrációt mérhetünk (0,705). A 209 szoftverfejlesztő cég talán az 

eddigiek közül a legkevésbé köthető a belvároshoz. A pesti oldalon például leginkább a Nagykörút 

és a Hungária – Róbert Károly körutak közötti zónában helyezkedik el a legtöbb pont, ezen belül 

is a legjobban a Lehel tér környékén sűrűsödnek a cégek. Budán is hasonló a helyzet, ahol a 

szoftverfejlesztők elsősorban a XI. kerületben vannak nagy számban, de itt szétszórtan jelennek 

meg kisebb csoportokban, természetesen kiemelt terület itt az Infopark. Észak-Budán pedig e 

tevékenységcsoportnál is a Kolosy tér környéke a kiemelten vonzó telephely. A szoftverek 

programozásával foglalkozó cégeknek elsősorban irodára van szükségük, mely viszonylag jól 

megközelíthető a munkavállalók számára, ezért nem válik számukra vonzóvá a városközpont 

nehezebben megközelíthető része (12. ábra). 
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12. ábra: A számítógépes programozás csoportjaiba tartozó cégek Budapesten (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A piac- és közvélemény kutató cégek alkotják a legkisebb önálló csoportot a vizsgálatban 61 

elemmel. Az L index értékük (0,715) még közepes koncentráltságot mutat, sőt a cégek túlnyomó 

többsége a Duna mindkét oldalán a városközpontban van (13. ábra). Budán a Szilágyi Erzsébet 

fasor környezetében található vonal menti cégsűrűsödés, illetve Pesten a legtöbb ilyen cég a 

Nagykörúton belül helyezkedik el. A piac- és közvélemény kutató vállalatok egyik fő koncentrációs 

gócpontja az Astoria környéke, melynél kiemelt előnyt nyújthat a belváros presztízse, illetve a jó 

közlekedési helyzet.  

A különböző médiacégekkel szoros kapcsolatot ápoló reklámügynökségek, és médiareklámmal 

foglalkozó cégek is viszonylagos koncentrációt mutatnak Budapesten (0,726). Habár ez a csoport 

tartalmazza az önálló kategóriák között a legnagyobb elemszámot (229), mégis viszonylag kevés 

gócponttal rendelkezik a városban. A pesti oldalon sok cég van, mégis a térben szóródnak, sőt csak 

egy kisebb sűrűsödő terület van, az Oktogon környéke. A budai oldalon kiemelkedik nagyon erős 
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koncentrációval a Kolosy tér közvetlen környezete, illetve a II. kerületi Pasarét. Emellett még 

gyengébb koncentrálódási területként emelhető ki a XII. kerületi MOM-Park környéke. A 

reklámügynökségekről tehát egyértelműen elmondható, hogy inkább a budai oldalon alkotnak 

sűrűsödéseket. 

 

13. ábra: A piac- és közvéleménykutatás csoportba tartozó cégek Budapesten (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az utolsó, még koncentrációt mutató kategória az építészmérnöki cégek csoportja (x. táblázat). Ez 

a második olyan csoport, melynél a pesti városközpont nem kiemelt vonzó tényező. 

Építészmérnöki cégekből nagyobb számban a IX. kerület városközponti részein találunk, de igazi 

koncentráció nincs Pesten belül sehol. A budai oldal e cégek esetében is nagyobb jelentőségű. A 

cégek két pont környékén koncentrálódnak komolyabban: az első a Déli-pályaudvar közvetlen 

környezete, a második pedig a Budapesti Műszaki Egyetem környéke. Emellett a II. kerületben is 

sok ilyen cég található a térben szórtan. A cégek telephely vonzó tényezői között ebben az esetben 



63 

 

is inkább a dolgozók számára jó megközelíthetőség, illetve az egyetem közelsége lehet fontos, 

hiszen az építészek a konkrét tevékenységük egy részét kint a terepen végzik.   

 

A legközelebbi szomszéd analízist elvégeztem az új gazdaság különböző pilléreivel összefüggő 

cégcsoportokra is (6. ábra). Ezekben a vizsgálatokban is az eredmény a jelentős térbeli 

koncentráltságot mutatott. A leggyengébb területi koncentrációt (0,842) azok a cégek mutatják, 

melyekben a kreatív és kulturális gazdaság, mint két pillér összekapcsolódik. A cégek többsége az 

általam lehatárolt gazdasági city (Baji, 2012) területén koncentrálódnak, vagyis a bankok, szállodák, 

éttermek és minőségi kiskereskedelem koncentrációjával azonos területen. Emellett Budapest 

szinte teljes területén nagyon sok helyen jelen vannak divat- és formatervezéssel, illetve 

építészmérnöki tevékenységgel foglalkozó cégek. 

Az információgazdaság és kreatív gazdasághoz egyszerre tartozó cégek az előzőnél már erősebb 

területi koncentrációt mutatnak (0,704). E cégek szoftverfejlesztéssel, természettudományok 

kutatásaival és piac- és közvélemény-kutatással foglalkoznak. Sűrűsödési területük túllép a 

budapesti belváros határain. A pesti oldalon a Könyves Kálmán – Hungária – Róbert Károly 

körutakon belül egészen a Duna-partig minden közlekedési csomópontban megtalálhatóak, ezen 

belül is a XIII. kerületben kiemelten sok van belőlük jelen. Ennek legfőbb oka Budapest legkülső 

körútja által kínált jó elérhetőség, és a Váci úti irodaház zóna. A tradicionális belváros nem a 

legkiemelkedőbb vonzó területnek számít az ilyen cégek számára. A budai oldalon is a 

városközponti nagy forgalmú csomópontokban, illetve a XI. kerületben található a legtöbb 

információ- és kreatív gazdaságban termelő cég.  

A legerősebb térbeli koncentrációt (0,621) az információ- és kulturális gazdaság 

összekapcsolódásából létrejövő különböző kiadók és mozik adják. Budapesten belül ez konkrétan 

azt jelenti, hogy a gazdasági cityn belül is kisebb területeken sűrűsödnek. Pesten a Jászai Mari tér és 

Nyugati tér között, valamint az Astoria és a Kálvin tér között találhatunk ilyen gócpontokat. Budán 

a Kolosy tér, a Móricz Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér emelhető ki koncentrációs 

központként. Az információ- és kulturális gazdaságként meghatározott tevékenységek közös 

tulajdonsága, hogy nagyon erősen kötődnek a belvárosi kulturális központok társadalmi-történelmi 

miliőjéhez, ezért nem meglepő, hogy itt találhatók meg.  

Az új gazdaság mindhárom pilléréhez egyszerre köthető cégek is viszonylag erős (0,650) területi 

koncentrációt mutatnak. E cégek többsége a film és médiaipar, a reklámok és multimédia világához 

kötődik, és a főváros területén belül sokkal nagyobb területen jelenik meg, mint az előző kategória. 

A Duna bal partján a legkülső körút vonalán belül az egész városközpontban koncentrálódik, de a 

XIV. kerületben ezen túl is sok cég van közel egymáshoz a Mokép-filmgyár vonzása miatt. A folyó 
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jobb oldalán a legnagyobb cégsűrűsödési központ a Kolosy tér környéke, de a hegyvidék 

lakóövezetében (pl.: II. és XII. kerület) is jelentős cégsűrűsödés figyelhető meg. Emellett a XI. 

kerület is nagyon jelentős, vonzó telephelynek számít a fővároson belül e cégek számára. E területi 

mintázat okait abban kereshetjük, hogy a filmes szakma számára nem csak a felújított ipari loftok, 

hanem a festői környezetben lévő budai luxusvillák is elfogadható helyek filmstúdió munkák 

kivitelezésére. Ennél a cégcsoportnál az is kiemelendő, hogy itt van legkevésbé túlsúlyban a pesti 

oldal a budaihoz képest a cégek számát tekintve. 

A legközelebbi szomszéd analízis eredményei is bizonyítják, hogy van létjogosultsága az új 

gazdaságot különböző pillérekre osztani, és ezeket térben vizsgálni, mivel a három különböző 

pillérhez tartozó cégek eltérő telephely-választási stratégiákat követnek Budapesten, és valószínűleg 

a világ többi részén is. 

3.1.2.1 Vonzások és taszítások vizsgálata 

A legközelebbi szomszéd analízis vizsgálati adatsora lehetőséget ad a térbeli klaszteresedés 

jelenségének mélyebb feltárására is. Minden egyes tevékenységcsoportra meg lehet határozni, hogy 

a cégek legközelebbi szomszédja milyen cégcsoportba tartozott, azonos, vagy ellentétes. Ha a 

legközelebbi szomszédok többsége azonos cégprofillal rendelkezik, akkor a koncentrációval 

jellemzett területeken a cégek számára fontos az egymással való verseny. Ezzel ellentétben, ha 

általánosan elmondható, hogy a cégek többségének a legközelebbi szomszédja eltérő profilú, akkor 

beszélhetünk együttműködési klaszterek lehetséges alapjairól az adott területen.  

A legtöbb olyan területen, ahol a vizsgált cégek koncentrálódnak egy adott pont esetében több 

nagyon közeli szomszédot találhatunk. E térbeli specifikum miatt nemcsak az összes adatbázisban 

szereplő cég legközelebbi szomszédját vettem, hanem a második és harmadik legközelebbi 

szomszédjukat is bevontam a vizsgálatba. A cégek mindhárom legközelebbi szomszédja átlagosan 

500 méteren belül helyezkedett el, míg a negyedik legközelebbi szomszédjuk már túllépte ezt a 

határt. Mivel egy városrészen belül 500 métert könnyű gyalogosan is megtenni, ezért határoztam 

meg ezt a kritériumot. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek lehetősége adódik könnyen kapcsolatot 

teremteni a rövid távolságon belül található legközelebbi szomszédjaival. A vizsgálat során 

meghatároztam, hogy az eddig vizsgált 22 különböző tevékenységi kör cégcsoportján belüli cégek 

három legközelebbi szomszédja milyen profillal rendelkezik (8. ábra). A vizsgálat alapvető 

eredménye az, hogy az új gazdaság különböző cégei az esetek túlnyomó többségében vonzzák 

egymást, vagyis potenciálisan lehetőségük van szoros együttműködésre. Itt fontos kiemelni, hogy 

csak öt olyan cégcsoport van, ahol a három legközelebbi azonos tevékenységet folytató szomszéd 

aránya meghaladja a 10%-ot. Ezek közül is a két legmagasabb értékkel a film-, video és 
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televízióműsor gyártás (25,8%), illetve a könyvkiadás (20%) rendelkezik. E két cégcsoportnál 

található Budapesten a legnagyobb verseny az optimális telephelyért. Ezeket a cégeket a térbeli 

konkurálódás nagyságában a reklámügynökségek, televízió csatornák és programozó cégek követik. 

Az összes cégtípusra elmondható tehát, hogy az adott területek inkább vonzzák az új gazdaság 

különböző profilú cégeit, és a konkurálás csak elenyésző mértékben van jelen (14. ábra).  
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14. ábra: Az új gazdaság cégtípusainak három legközelebbi szomszédjának cégprofil típusa 

Forrás: Saját számítás 
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A cégek vonzási és taszítási tendenciáit az új gazdaság négy pillércsoportjának szintjén is 

vizsgálható. Azoknál a cégcsoportoknál, melyeknek három legközelebbi szomszédjuk közül a saját 

pillértípus aránya eléri a 60%-ot, kijelenthető, hogy az önmagával azonos pillércsoport cégeit 

vonzza jobban. Ilyen tevékenységcsoport például a számítógépes játék kiadása, és a 

társadalomtudományi kutatás-fejlesztés. Mindkét csoport az új gazdaság 3 pilléréhez egyszerre 

köthető, és ez a tulajdonság több mint 60%-ban a legközelebbi három szomszédjára is igaz. A 22 

cégcsoportból az ilyen típusú vonzás csak erre a kettő tevékenységtípusra igaz. Van 8 olyan 

tevékenység, melyről elmondható, hogy a közel azonos arányban vonzza a 4 főcsoporton belül a 

saját és tőle különböző csoportokat. Itt az első három legközelebbi szomszéd cégek aránya mindig 

40 és 60% közé esik. Ezzel a kiegyenlített vonzással rendelkező cégcsoportok mindegyik tagja az 

új gazdaság 3 pilléréhez köthető. A tevékenységtípusok több mint a felében, azaz 12 cégtípus 

esetében inkább az a jellemző, hogy az első három legközelebbi szomszéd aránya több, mint 60%-

ban más főcsoportból származik, mint a sajátja. E tevékenységek közül 4 az információ és kulturális 

gazdaság, 6 az információ és kreatív gazdaság és 2 a kreatív és kulturális gazdaság pilléreihez tartozik 

(10. táblázat). 
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 hasonlót vonzó kiegyenlített eltérőt vonzó 

3 pillér 

(információ, 

kreatív 

kultúra) 

58.21 Számítógépes 

játék kiadás 

72.20 

Társadalomtudományi, 

humán kutatás-fejlesztés 

59.11 Film-, video- és 

televízióműsor gyártás 

73.11 Reklámügynökségi 

tevékenység 

60.20 Televízióműsor 

összeállítása, szolgáltatása 

70.71 PR, kommunikáció 

60.10 Rádióműsor 

szolgáltatás 

73.12 Médiareklám 

59.20 Hangfelvétel készítése, 

kiadása 

63.91 Hírügynökségi 

tevékenység  

- 

információ – 

kultúra 
- - 

58.11 Könyvkiadás 

58.14 Folyóirat, időszaki 

kiadvány kiadása 

58.13 Napilap kiadás 

59.14 Filmvetítés 

információ – 

kreatív 
- - 

62.01 Számítógépes 

programozás 

58.29 Egyéb szoftverkiadás 

73.20 Piac-, közvélemény 

kutatás 

72.11 Biotechnológiai kutatás, 

fejlesztés 

72.19 Egyéb 

természettudományos kutatás, 

fejlesztés 

62.02 Információtechnológiai 

szaktanácsadás 

kreatív – 

kultúra 
- - 

71.11 Építészmérnöki 

tevékenység 

74.10 Divat-, formatervezés 

10. táblázat: Az új gazdaság cégcsoportjainak térbeli vonzási és taszítási viszonyai 

Forrás: Saját számítás 

 

Összességében elmondható tehát, hogy az új gazdaság budapesti cégei közül az információ-, kreatív 

és kulturális gazdasághoz egyaránt tartozók csoportja a csoporton belüli tevékenységtípusokat 
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jobban vonzza, míg a három másik csak 2-2 pillért tartalmazó kategóriába eső cégek a tőlük eltérő 

csoportokat sokkal inkább vonzzák. Természetesen ennek az eredménynek lehet egy háttérben 

meghúzódó oka, hogy az adatbázisban a mindhárom pillérhez tartozó cégek magasabb számban 

vannak jelen, mint a többi csoport. Emellett viszont egyértelműen látható, hogy a mindhárom 

pillérhez tartozó cégek többsége a médiaipar egyes szegmenseit szolgálja ki, ezért sokkal 

erőteljesebb területi együttműködés figyelhető meg bennük, mint a többi nagy kategória esetén. 

Ezekben a kategóriákban ugyanis több olyan tevékenységtípus található, melyek nem szorulnak 

együttműködésre (pl.: könyvkiadás – filmvetítés, szoftverkiadás – biotechhnológia, építészmérnöki 

tevékenység – divattervezés), és ezért a térben nem vonzzák egymást olyan erőteljesen.  

3.1.3 Az internet, a tér és az új gazdaság Budapesten 

Napjaink térrel foglalkozó tudományágaiban egyre fontosabb szerep jut az internet világának, és az 

ott történő folyamatoknak, hiszen ezek közül a legtöbb visszahat a valós világra. Az interneten való 

munkahelyi kapcsolattartás, az elektronikus ügyintézések és pénzügyi átutalások már a hétköznapi 

élet részei, és a gazdaság szereplői is egyre nagyobb figyelmet szentelnek a webes megjelenésüknek.  

Egy cég napjainkban mindkét említett „térben” jelen lehet. A földrajzi térben való jelenlét 

egyértelmű, hiszen a vállalatok a tevékenységüket egy székhelyen vagy telephelyen végzik, mely az 

adott település egy pontján megtalálható, a vállalkozás címével megadható. Az internetes térben 

való pozíciót már több eltérő nézőpontból is lehet vizsgálni. Például IP címek alapján következtetni 

lehet a honlapokat üzemeltető tárhelyek kapcsolataira, vagy akár a különböző cégek honlapjainak 

kapcsolatrendszere is meghatározhat egyfajta relatív internetes pozíciót. A hétköznapi élethez 

azonban sokkal közelebb álló szempont a profitszerzés kényszere. Az internet világában való 

helytállás ma már szinte minden cég számára fontos, hiszen nem csak a földrajzi térben való 

elhelyezkedésükkel tudják felhívni magukra a figyelmet, hanem a világhálón található honlapjaikkal 

is. A honlapok eléréséhez, és megtalálásához szinte megkerülhetetlen eszközök a különböző kereső 

honlapok (pl.: google, yahoo, bing). Az internetes marketing jelentőségét felismerve már külön 

cégek jöttek létre, melyek segítenek más cégeknek, hogy az effajta keresőkben a honlapjaik előkelő 

helyezést érjenek el. Így ma már kiemelt figyelmet szán sok cég arra, hogy ne csak a földrajzi térben 

kerüljön a figyelem középpontjában, hanem az internetes keresők terében is. 

A térrel és gazdasággal foglalkozó kutatásokban hosszú múltra vezethetők vissza az optimális 

földrajzi pozíció kiválasztásának az elméletei (pl.: Christaller, 1933; Lösch, 1940), az internet 

terében való pozíció beemelése a vizsgálatba pedig nem más, mint a társadalmi változásokra való 

reflektálás. Felmérések sora bizonyítja hazánkban is, hogy az interneten való jelenlét és vásárlás 

egyre nagyobb jelentőségre tett szert a magyar társadalomban is (piacesprofit.hu 2014). Az új 

http://www.piacesprofit.hu/
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gazdaság cégeinek csoportja pedig talán a többi tevékenységnél is jobban kötődik az internethez, 

mivel több ilyen cég tevékenységét maga a világháló egyre nagyobb arányú használata hívta 

létezésbe. Például a weblapok dizájn elemeinek tervezése, az online marketing illetve a 

szoftverfejlesztés vagy e-book kiadás egyre több szálon kötődik az internethez.  

Az internetes és földrajzi térpozíciók összehasonlító elemzése egy újfajta kutatási lehetőséget kínál 

a különböző cégek marketing stratégiáinak feltérképezéséhez, illetve egy különleges lehetőséget ad 

arra, hogy betekinthessünk az internet és valós világ közötti kölcsönhatásokba. E tanulmány a 

disszertáción belül tulajdonképpen egy módszertani kísérlet is a két valóság összehasonlítására, és 

az új gazdaság csak a szerző kutatási területének megjelenítése ebben a viszonyban. 

 

Minden az interneten is jelenlévő cégnek fontos, hogy fel tudja magára hívni a világhálón keresők 

figyelmét. Különösen igaz ez az új gazdaság cégeire, melyek bizonyos tevékenységeiket az 

interneten keresztül végzik. Az internetes kereskedelem elterjedésével a weben létező áruk és 

szolgáltatások olyan mértékű sokaságával találkozhatunk, hogy az emberi figyelem csak 

korlátozottan képes ezt befogadni. Mivel az internethasználók egy szolgáltatás miatt nem fogják a 

keresők több ezer találatát végigböngészni, a cégek a találati listák elején található helyekre 

igyekeznek pozícionálni a honlapjukat. Már az internet elterjedésének korai időszakában 

közgazdászok azt prognosztizálták, hogy az új gazdaság valutája nem a pénz, hanem a figyelem lesz 

(Goldhaber, 1997). A cégek webes megjelenésének tehát van egy mennyiségi (hol található a 

keresőben), és egy minőségi oldala is (rendelkezik-e egy jó honlappal). Egy olyan cég, mely nem 

készít saját honlapot feltételezhetően egyáltalán nem fontos neki az interneten való megjelenés, 

tehát a vizsgálat szempontjából elhanyagolható. 

A kutatásban az új gazdaság cégadatbázisához tartozó cégekhez rendeltem internetes 

„koordinátákat” a google keresőben található pozíciójuk alapján. A találati pozíciókat a kereső első 

200 találatának mélységében tártam fel.  Az adott tevékenységekre való kulcsszavas rákeresés által 

összesen több mint 500 cég google16 keresési pozícióját lehetett az adatbázishoz csatolni. A google 

keresőoldal kiválasztásának oka, hogy egyértelműen a felhasználók között a legelterjedtebb 

keresőről van szó, sőt azok a cégek melyek keresőoptimalizálást végeznek, a google találati listában 

való jobb helyezést ígérnek az őket megkeresőknek. Az első 200 találat meghatározásának egyik 

oka volt a feldolgozható adatok mennyisége, a másik pedig, hogy ennél több találatot feltehetően 

az internetet böngészők sem néznek át egy szolgáltatást keresve. 

                                                 
16 A keresést a google.hu oldalon a felhasználónévvel való bejelentkezés nélkül hajtottam végre, minden egyes keresés 

után kitörölve az előzményeket. Ezzel a google által gyűjtött keresési preferenciák torzító hatását iktattam ki. 
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3.1.3.1 A honlapok jelenléte a google keresőben 

A cégek pozíció adatainak felvételét a google találati listában olyan kulcsszavak vagy kifejezések 

mentén végeztem el, melyek az adott tevékenységet a legjobban leírják, illetve a legtöbb találatot 

kapják (pl.: könyvkiadás: könyvkiadó; számítógépes programozás: szoftverfejlesztés…stb.). 

Létrejött egy adatsor egy általános keresésből, ahol csak a tevékenységek neve volt a kulcsszó, illetve 

egy második adatgyűjtést is végrehajtottam úgy, hogy a tevékenység mellé Budapest nevét is beírtam 

a keresőbe. Az általános találati listákban, az adatbázisban szereplő összes cég 33,25%-ának jelent 

meg a hivatalos honlapja az első 200 találat között, míg a Budapest specifikus keresésben ez az 

arány 22,6%-ra csökkent.  

A konkrét tevékenységek szintjén az esetek több mint a felében, azaz 12 tevékenységnél az általános 

keresés több találatot adott, mint a Budapest specifikus. Ebből arra lehet következtetni, hogy az új 

gazdaság interneten is megjelenő budapesti cégei között igen magas arányban van azoknak a száma, 

melyek országos szinten is ismertek, és nincs nagy verseny a vidéki társaikkal szemben a találati 

listákban. Ennek másik oka lehet, hogy Budapest kiemelkedően több ilyen cég van, mint vidéken. 

Három olyan tevékenység van, ahol a Budapest specifikus keresés sokkal jobb találati arányt 

eredményezett: az építészmérnök, az információ-technológiai szaktanácsadó és a piac- és 

közvélemény kutató cégeknél. Itt fontos tényező volt a település megadása, és ez az építészmérnök 

cégeknél kiemelten fontos, hiszen vidéken is jóval több ilyen cég van, mint a többi kategória 

esetében (15. ábra).  
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15. ábra: Az új gazdaság cégeinek száma a google első 200 találatában 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az adatbázisban összegzett cégtípusok közül négy olyan is van, ami ugyan megtalálható az 

internetes szakmai keresőoldalakon és linkcenterekben viszonylag magas számban, de a saját 

honlapjainak megjelenése a google kereső listában igen alacsony, szinte elhanyagolható arányt 

mutat. A társadalomtudományi és humán kutatás-fejlesztésnél ez az arány érthető, mivel egyetlen 

ilyen bejegyzett cég van Budapesten, és honlapja nem található. Érdekes eredmény viszont a játék 

és egyéb szoftver kiadása, valamint a filmgyártás kategóriánál, hogy az egyéb úton interneten 

megtalálható cégek honlapjaiból csak néhány találatot jelenít meg a google (11. táblázat). 

Mindhárom tevékenységi körnél valószínűsíthető, hogy a megrendeléseket inkább kapcsolati háló 

alapján bonyolítják, illetve kész termékeiket már a viszonteladóknál találják meg a vásárlók (pl.: 

játékszoftver, DVD film). E cégek tehát bár nagyon erőteljesen rá vannak utalva a digitális világra, 

mégis az internetes keresőkben a háttérben maradnak. 
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11. táblázat: Az új gazdaság cégeinek internetes találati arányai (2014) 

Forrás: Saját adatgyűjtés 

  

tevékenység név és kód

működő budapesti 

cégek (adoszam.hu 

alapján)

- db db

arány az 

összes 

nyilvántartott

hoz (%)

db

arány az 

interneten 

megtalált cégeken 

belül (%)

db

arány az 

interneten 

megtalált cégeken 

belül (%)

71.11 Építészmérnöki tevékenység 1251 100 8,0 12 12,0 31 31,0

74.10 Divat-, formatervezés 498 172 34,5 94 54,7 44 25,6

58.13 Napilapkiadás 91 9 9,9 7 77,8 7 77,8

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 573 24 4,2 8 33,3 7 29,2

59.14 Filmvetítés 16 18 112,5 17 94,4 16 88,9

58.11 Könyvkiadás 930 163 17,5 90 55,2 37 22,7

58.29 Egyéb szoftverkiadás 675 88 13,0 0 0,0 2 2,3

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás 2897 30 1,0 1 3,3 6 20,0

72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 152 35 23,0 7 20,0 7 20,0

73.20 Piac-, közvélemény kutatás 759 61 8,0 8 13,1 12 19,7

72.19 Egyéb természettudományos kutatás, fejlesztés 1050 55 5,2 26 47,3 20 36,4

62.01 Számítógépes programozás 3410 121 3,5 43 35,5 7 5,8

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztés 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0

58.21 Számítógépes játék kiadása 36 17 47,2 0 0,0 1 5,9

73.12 Médiareklám 572 11 1,9 9 81,8 5 45,5

59.11 Film-, video- és televízióműsor gyártás 225 200 88,9 10 5,0 13 6,5

63.91 Hírügynökségi tevékenység 707 17 2,4 11 64,7 10 58,8

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 155 32 20,6 16 50,0 9 28,1

60.10 Rádióműsor szolgáltatás 157 30 19,1 20 66,7 21 70,0

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 246 39 15,9 30 76,9 27 69,2

70.21 PR, kommunikáció 737 72 9,8 31 43,1 26 36,1

73.11 Reklámügynökségi tevékenységek 2586 218 8,4 63 28,9 34 15,6

Összesen 17724 1513 8,5 503 33,25 342 22,60

interneten megtalált 

cégek

google találatok száma (általános) 

200. találatig

google találatok száma (Budapest 

specifikus) 200. találatig
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3.1.3.2 Távolságok a földrajzi és virtuális térben 

A központiság szerepe a gazdasági egységek szempontjából kiemelt tényező volt mindig is a 

nagyvárosokban. Ennek a legfőbb oka a jó elérhetőségi viszonyok által kínált előny. A cégek a város 

frekventált helyiért küzdöttek, mert itt könnyen elérhetők a partnerek vagy akár a saját dolgozóik 

számára. Emellett a városközponti iroda sok esetben emelte a presztízsét az adott cégnek, azaz 

egyfajta kulturális hozzáadott értéket teremtett. A városon belüli elhelyezkedés gazdasági 

következményeinek hosszú időre visszanyúló szakirodalma van a regionális gazdaságtan (Lengyel 

– Mozsár, 2002), és a társadalomföldrajz (Berry, 1959) területén is. A városközpont szerepe a 

gazdasági életben Budapesten is kiemelkedik, több speciális cégtípus a cityben koncentrálódik (Baji, 

2012). A város központjához közelebb működő cégek több figyelmet is kaphatnak a földrajzi 

pozíciójukból kifolyólag, mivel a központban jóval magasabb a nappali forgalom. Az új gazdaság 

cégeit ezért érdemes megvizsgálni a tekintetben, hogy milyen távolságra vannak a városközponttól. 

Az általam felépített adatbázisban minden cég címe megtalálható, ezért ezek könnyen geo-

kódolhatók, illetve térképre vihetők. A google találati listákban szereplő 605 különböző cég 

városközponthoz való légvonalbeli távolságát a Deák Ferenc tér koordinátáihoz mértem, illetve a 

legtávolabbi pont százalékában kifejeztem a kapott eredményeket. Így minden egyes cégnek lett egy 

standardizált 0-100 közötti értéke, ahol a 100 a legtávolabbi pont a városközponttól. 

Ahogy az a korábbiakban kiderült az internetes keresők világában is küzdelem van a központi 

szerepért, a találati listák elejéért. Az általam megvizsgált keresőoptimalizálást nyújtó cégek 

egyöntetűen a google 1. oldalára, vagyis az első tíz találati hely valamelyikére igyekszenek 

pozícionálni az őket megkereső partnerek honlapját. Ebből következik, hogy a találati lista eleje 

kiemelt jelentőséggel bír a központiság, és gazdasági előny szempontjából. A központtól való 

távolság mérése így a google találati listában is értelmezhető, de véleményem szerint nem lineáris 

értékekkel. Mivel a felhasználók többsége az első néhány oldalt nézi át, ha keres egy szolgáltatást, 

ezért ezzel a tényezővel súlyozni kellett az adatbázis értékeit. Ezt a problémát egy egyszerű 

négyzetre emeléssel oldottam meg, tehát minden egyes google találati pozíció négyzetét vettem, és 

így 1 és 40000 közötti távolságértékek között vették fel a cégek a keresőlista központjától való 

távolságukat. Ezzel a megoldással az egyre magasabb találati oldalszámokon található honlapok 

sokkal inkább távol kerülnek a figyelem középpontjától, mint lineáris számítás esetén (1-200 egység 

között). A kész adatokat az összehasonlíthatóság érdekében a földrajzi távolságokhoz hasonlóan 

kifejeztem a maximális érték százalékában. 

A megkapott adatsor lehetőséget adott arra, hogy a földrajzi térben való központi pozíciót egy 

korrelációszámítás segítségével összehasonlítsuk az internetes térben való központi pozícióval a 
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különböző cégtípusok esetén. A számításokhoz a Pearson-féle lineáris korreláció módszerét 

használtam, ahol a különböző csoportok korrelációs együtthatóira egy -1 és 1 közötti érték jött ki. 

Ha a kiszámított értékek abszolút értékben 0,7 és 1 közé esnek, akkor erős; ha 0,3 és 0,7 közé esnek 

akkor közepes; és ha 0 és 0,3 közé kerülnek, akkor gyenge korrelációról beszélhetünk (Nemes Nagy, 

2005). A számításba csak azokat a cégcsoportok kerültek, melyek legalább 5 találati elemmel 

rendelkeztek.  

Ezek az eredmények választ adnak arra a kérdésre, hogy mennyire igaz az állítás, hogy az új gazdaság 

Budapest központjában lévő cégei az internetes figyelem központjában vannak, sőt megmutatja az 

összefüggések lehetséges irányait is. Ha a korrelációs együttható értéke pozitív, akkor a cégcsoport 

földrajzi és internetes értelemben vett központisága együtt mozog. Ha az érték negatív akkor 

inkább az jellemző, hogy vagy a cég földrajzilag központban van, de a webes keresőben periférián, 

vagy a google találati listában elöl van, de a fizikai térben a város peremén helyezkedik el. 

Az általános nagy kategóriákról elmondható, hogy vagy nincs összefüggés a két térbeli pozíció 

között, vagy gyenge a kapcsolat. Az összes vizsgált cég esetében nincs összefüggés, tehát nem lehet 

egyértelműen eldönteni, hogy együtt mozog-e a két pozíció. Az új gazdaság mindhárom pilléréhez 

köthető cégeknél, illetve kulturális és információs gazdaság csoportnál hasonló a helyzet. Az 

információ- és kreatív gazdasághoz kötődő cégek csoportjánál az általános keresésnél gyenge 

pozitív, míg a Budapest kulcsszó hozzáadásával gyenge negatív összefüggés található. Ez azt jelenti, 

hogy az említett cégek szolgáltatásaira rákeresve Budapest kulcsszó nélkül a találati listák elején 

szereplő cégek inkább a város központjában vannak, mint a peremén. Ha ehhez a kereséshez a 

Budapest kifejezést is használjuk, akkor a listában előrébb lévők inkább a városközponttól távolabb 

esnek. Valószínűsíthető tehát, hogy a cégcsoport központtól távolabbi cégei külön figyelmet 

szentelnek honlapjukon a budapesti mivoltuk kiemelésére. A kulturális és kreatív gazdasághoz 

együtt kötődő cégek esetében fordított a helyzet, az általános keresés gyenge negatív, a budapesti 

keresés gyenge pozitív korrelációt adott. E cégek esetében tehát éppen a városközponthoz 

közelebbiek azok, amik jobban odafigyelnek a budapesti identitásuk erősítésére a honlapjukon. 

A különböző tevékenységek szintjére lemenve még erősebb összefüggéseket tapasztalhatunk (16. 

ábra). Az általános kereséssel lekérdezett cégek között 8 cégcsoportnál nincs összefüggés, ezek a 

reklámügynökségek, hírügynökségek, PR cégek, természettudományi- és piackutató cégek, valamint 

a könyvkiadók, mozik és formatervezők csoportja. E cégek esetében a Budapest kulcsszavas 

lekérdezés már értelmezhető eredményt adott: kettő kivételével mindegyik vállalkozás gyenge 

pozitív összefüggést mutatott, tehát a földrajzilag központiak többször vannak a webes figyelem 

középpontjában is. A két kivétel közülük a reklámügynökségi és egyéb természettudományi kutató-

fejlesztő cégek, amik gyenge negatív összefüggést mutattak. Ez esetben tehát inkább ellentétes 
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centrum-periféria pozíciót lehet megállapítani a virtuális és valós térbeni pozícióik között. Mindkét 

cégtípusnál ez a jelenség a városon belüli kifejezetten periférikus helyzettel, és ezzel szemben az 

internetes keresőkben előnyös találati listákkal magyarázható.  

Az általános keresés alapján mért, már értelmezhető negatív korreláció egyik tevékenységcsoport 

esetében sem érte el a közepes erősséget. E négy tevékenység a hangfelvétel kiadása, médiareklám, 

folyóirat kiadása és az építészmérnöki tevékenység az összefüggés erősségének sorrendjében. A 

hangfelvétel készítők kivételével mindegyik tevékenységcsoport a földrajzi térben központibb 

helyet foglal el, mint az internet terében. E négy tevékenységből három közepes erősségű 

korrelációt mutatott a Budapest specifikus lekérdezés adatai szerint. A folyóirat kiadás és 

médiareklám esetében az összefüggés előjele negatív, azaz a két vizsgált pozíció a cégek jelentős 

részénél ellentétes, ennek oka leginkább a kevesebb találatban keresendő. A hangstúdiót működtető 

cégek korrelációs együtthatója azonban pozitív előjelűre vált, vagyis a Budapest központjában lévők 

jóval nagyobb valószínűséggel kerülnek a google keresőlista elejére. A hangstúdió cégek tehát 

központi helyzetük előnyeit fokozzák az internetes aktív megjelenéssel is, kihangsúlyozva 

honlapjukon a budapesti helyszínüket is. Ezzel ellentétben a másik három cégtípus a központi 

helyzetet elegendőnek tartja, és nem foglalkozik annyit keresőoptimalizálással.  

 

16. ábra: A Pearson-féle korrelációs együtthatók értéke a google találatok és földrajzi pozíciók 

között az új gazdaság cégcsoportjainál 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az általános keresés alapján pozitív korrelációt mutató cégcsoportok közül három gyenge, és 

három közepes összefüggést mutat. A gyenge pozitív korrelációval rendelkezők (biotechnológiai 

kutató, számítógépes programozó, televízió csatorna cégek) közül a biotechnológiával és televízió 

műsor szolgáltatással foglalkozók a budapesti keresésben már közepes negatív korrelációt mutattak. 

Ezek az értékek azt jelentik, hogy mindkét tevékenység erős városközponti koncentráltsággal bír, 

de az interneten való megjelenésük kevésbé központi.  

Az általános keresés szerint közepes pozitív korrelációval rendelkezők a film gyártók, rádióműsor 

szolgáltatók és a napilapok kiadói. Ez azt jelenti, hogy ha csak a tevékenységükre keresünk rá, akkor 

a listák elején a Budapest központi részein található cégek honlapjai jelennek meg nagyobb 

valószínűséggel. Érdekes eredmény ezzel ellentétben, hogy a napilapkiadók és film gyártók a 

budapesti lekérdezésben már inkább gyenge negatív korrelációt mutatnak. Ez azt jelenti, hogy más 

cégeket lehet megtalálni a Budapest kulcsszó hozzáadásával, mint az általános kereséssel, és e 

cégeknek más címe van. Itt is elmondható, hogy a napilapkiadók ezt az értéket úgy érték el, hogy 

az internnetes találati listában foglalnak el központi helyet, míg a film gyártó cégeket inkább a 

földrajzi központi helyzet jellemzi, mint a webes. 

Összességében elmondható, hogy ha az új gazdaság google keresési listájában első 200 között 

szereplő cégek pozícióját összehasonlítjuk a földrajzi központi helyzetükkel nem találhatunk 

mérhető összefüggést. Ennek fő oka, hogy az új gazdaság különböző cégtípusai, különböző 

stratégiákat alkalmaznak e téren, és az ellentétes stratégiák kioltják egymást a teljes adatbázisban. 

Egyes cégtípusokra jellemző, hogy az egyébként is központban lévő magasabb presztízzsel 

rendelkező központjuk mellett komoly figyelmet szentelnek a google találati lista központi 

helyeinek elérésére is. Ilyenek például a film gyártók, rádióműsor szolgáltatók vagy a napilapkiadó 

cégek. Más cégtípusoknál inkább az dominál, hogy a földrajzi központban lévők nem foglalkoznak 

az internetes megjelenéssel, míg a periférikus elhelyezkedésűek sokkal jobbak a 

keresőoptimalizálásban. Ilyenek a TV csatornák, médiareklám készítők, de a folyóiratok kiadói és 

biotechnológiai kutató cégek is ezzel a stratégiával jellemezhetők. Természetesen több olyan cég is 

van, ahol csak nagyon gyenge összefüggés mutatható ki a földrajzi és virtuális központi pozíció 

között.  

 

3.1.4 Az új gazdaság potenciális klaszterei Budapesten 

A feltáró kutatáshoz az adatbázis összes cégét cím szerint geo-kódoltam. Ez az eljárás a cégek 

pontos címei alapján minden egyes egységhez egy földrajzi szélesség és hosszúság koordinátát 

rendel. Ezután a pontokat felvittem Budapest térképére, és tematikus térképet készítettem belőle. 
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A tematikus térképezésnél fontos volt olyan területek lehatárolása a városon belül, ahol valóban 

klaszterszerűen koncentrálódnak ezek a cégek. E klaszterek lehatárolását a háztömbök szintjén 

végeztem el. Ha egy adott központi háztömbön belül, illetve a vele legalább egy ponton érintkező 

szomszédos háztömbökön belül legalább 5 cég megtalálható az új gazdaság bármely kategóriájából, 

az a háztömb a klaszter része. Ezzel a módszerrel ki lehetett küszöbölni az utcák két oldalán lévő 

lehetséges pontok torzító hatását, ráadásul egy ekkora területet gyalogosan néhány perc alatt be 

lehet járni, tehát elég közel vannak egymáshoz a cégek földrajzilag. Az így meghatározott 

háztömbök sok esetben szomszédosak voltak, és ezáltal 31 klasztert lehetett lehatárolni (17. ábra). 

E területeknél fontos megjegyezni, hogy a klaszter alatt a cégek földrajzi térben való erős 

koncentrációját értem, de az adott vállalatok konkrét együttműködési hálózatáról a területen belül 

nincs információ. 

 

17. ábra: Az új gazdaság klaszterei Budapesten 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kutatás által lehatárolt területegységek túlnyomó többsége Budapest városközpontjának 

közvetlen környezetében található (9. ábra). A területek méretét tekintve csak három klaszter 

nagyobb 1 négyzetkilométernél. A legnagyobb ilyen klaszter a pesti oldalon található (City), és az 

V. kerületet határoló kerületek központhoz közelebbi részén terül el. A második és harmadik 

legnagyobb klaszter Budán található. A nagyobb az óbudai Flórián tér és a Szépvölgyi út között 
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fekszik, a kisebb pedig a Mom Park bevásárlóközpont és Vérmező környékét fedi le. A 

városközponthoz tartozó klaszterek széttagoltságának oka Budán, hogy a történelmi városfejlődés 

során nem alakult ki olyan egységes city, mint a pesti oldalon. 

A 31 lehatárolt területből Budán összesen 14 található. Ezek közül a méretét tekintve számottevő 

még a pasaréti, a BME és a Mammut – Millenáris környezetében lévő klaszter. A többi 9 terület 

kisebb, mint 0,5 négyzetkilométer, és kevesebb mint 10 háztömböt tartalmaz. Az új gazdaság cégeit 

tömörítő budai területekről elmondható, hogy szinte mindegyik a város központjához közel, a nagy 

forgalmú közlekedési csomópontok közvetlen közelében található. Kivételt képez a II. kerületben 

található Vérhalom, illetve a III. kerületi Graphisoft Park és Hajógyári-sziget. 

A főváros pesti oldalán 17 új gazdaság klasztert találunk, és itt is elmondható, hogy a cityn kívül 

kevés, csak 2 nagyobb terület van. Az egyik a Stadionok környéke a másik pedig a Thököly út és 

Róna utca csomópontjának környezete. E két esetben találhatunk még 10 háztömbnél nagyobb 

egységet Pesten, és mindkét terület Zuglóban található. A maradék 14 kis méretű klaszter többsége 

a Róbert Károly – Hungária – Könyves Kálmán körút vonalán belül található, tehát a 

városközponthoz kapcsolódó kerületekben. Kivételt képez ez alól a 3-mas metró vonalán található 

Forgách utcai megálló környéke, mely a Váci úti irodaház zóna miatt kiemelt terület. Ezen kívül 

található két kisebb egymáshoz közeli klaszter Újpest északi részén, illetve egy kis lehatárolt terület 

Kőbánya központjában. 

A lehatárolt klaszterek földrajzi elhelyezkedéséből jól látható, hogy a főváros centruma 

kiemelkedően vonzza e tevékenységek megtelepedését. Habár a tevékenységek többsége nem 

kapcsolódik be a kiskereskedelembe, tehát nem lenne szüksége a belváros közeli drágább iroda 

fenntartására a nagy forgalom miatt, mégis a klaszterek többsége itt koncentrálódik. Az új gazdaság 

cégei általában a régi nagy ipari városok felújításra váró barnamezős területein, az elhagyatott 

gyárépületekben jelennek meg, és a központi üzleti negyed nem képvisel nagy súlyt ezekben a 

városokban. Budapesten ezzel ellentétben több, mint két évtizeddel a rendszerváltás után is a city 

budai és pesti területeinek (Baji, 2012) közelében koncentrálódik az új gazdaság. 

3.1.4.1 Az új gazdaság klasztereinek típusai Budapesten 

Az új gazdaság cégeinek városon belüli elhelyezkedése mellett érdemes megvizsgálni azt is, hogy 

pontosan milyen típusú tevékenységek jelennek meg egy klaszteren belül. Egy adott területen 

ugyanis több azonos profilú cég is működhet együtt, de sok eltérő, mégis új gazdasághoz tartozó 

vállalkozás is élvezheti egymás közelségének a hasznát. A továbbiakban tehát a lehatárolt területeket 

a cégprofiljuk alapján vizsgálom. A cégprofil dominanciája alapján 9 különböző klasztertípust 

különítettem el. 
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Az első ilyen típus olyan területeket foglal magába, ahol a cégek legalább 50%-a az új gazdaság 

mindhárom pilléréhez kötődik (18. ábra). Összesen 10 ilyen terület található Budapesten. A 

Hajógyári-szigeten, az Alkotás úton és a Dohány utcánál ez a dominancia elsősorban a film gyártók 

és hangstúdiók sokaságával jellemezhető. Dél-Óbuda a második legnagyobb klaszter is a három 

pillérrel rendelkező tevékenységek túlnyomó többségével írható le, ahol a legtöbb cég médiával és 

reklámkészítéssel foglalkozik. Ilyen terület még Budán Sasad, illetve Pesten a XIII. kerületi 

Vizafogó és a VI. kerületi Kmety György utca környéke. A kategórián belüli maradék 5 klaszter a 

média, a reklámipar és a film- és hanggyártás együttesen kiemelkedő szerepével jellemezhető. Ilyen 

terület Pesten Kőbánya központja, a Városligeti fasor, a Róna utca és a lipótvárosi Szabadság tér 

környéke. A Róna utca és Thököly út csomópontjától nem messze található a TV2 központja, 

amely több médiával és reklámmal foglalkozó cégnek is helyt ad. A Szabadság tér pedig sokáig a 

Magyar Televízió Székháza miatt volt vonzó az oda települő cégeknek. 

 

18. ábra: Az új gazdaság klasztereinek típusai Budapesten 

Forrás: Saját szerkesztés 

A második klasztertípusnál a három pillér jellegadó, tehát az információ-, kreatív- és kulturális 

gazdasághoz kötődő cégek legalább az egyharmadát teszik ki a területen található összes cégnek, de 

nem érik el a felét. E típusba összesen 6 terület tartozik, 3 Budáról és 3 Pestről. A legnagyobb ilyen 

terület a City, mely egyben a legnagyobb fővárosi klaszter is. Itt a reklámipar, videó és hangstúdiók 
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magas száma jellemző, hasonlóan a Stadionok környékéhez. A kategória többi klaszterében a 

tevékenységeken belül vagy a reklámipar (Angyalföld, Mom-Vármező, Mammut-Millenáris), vagy 

a hang- és videostúdiók (BME környéke) kiemelkedő szerepe figyelhető meg. 

A harmadik klasztertípusban olyan tevékenységek vannak több mint 50%-os részesedésben, 

amelyeknél az információ- és kreatív gazdaság összekapcsolódik (pl.: szoftverfejlesztés, piackutatás, 

természettudomány). E klaszterek közül a jól ismert Infopark és Graphisoft Park 

kiegyensúlyozottan tömöríti a szoftverfejlesztő, a természettudományos és biotechnológiai cégeket. 

A maradék 3 klaszterben pedig a szoftverfejlesztő cégek dominanciája jellemző. E három terület a 

II. kerületi Vérhalom, illetve a XIII. kerületi két metrómegálló, az Árpád híd és a Forgách utca 

környéke. Mind az 5 klaszterről elmondhatjuk, hogy a szoftverfejlesztés budapesti fellegvárai. 

A 4. klasztertípusra jellemző, hogy az új gazdaság mindhárom pilléréhez, illetve az információ- és 

kreatív pillérhez tartozó cégek közel harmad-harmad arányban osztoznak a területeken belül. A 

három ilyen klaszteren belül a pesti oldalon található Dózsa György úti metrómegálló környékén a 

média különböző cégei illetve a piackutató cégek koncentrálódnak. Itt a legfontosabb vonzó 

tényező a közlekedési csomóponti szerep a Váci úti irodaház-folyosón belül. Budán a villányi úti 

klaszterben a legtöbb cég reklámmal foglalkozik, de ezt követi közel azonos arányban a hang- és 

videostúdiók valamint a szoftverfejlesztő cégek. Ehhez hasonlóan a harmadik területen, a Budafoki 

út Rákóczi hídhoz közel eső részének környékén a reklámipar és szoftverfejlesztés cégei alkotják a 

klaszter nagy részét. 

Az utolsó öt klasztertípus 1-1 lehatárolt területet fed le (18. ábra). Az információ- és kreatív 

gazdaság cégeivel jellegadóan (legalább egyharmad) jellemezhető Bartók Béla út és Tétényi út 

csomópontjának környékén elsősorban a szoftverfejlesztő és a piackutató cégek alkotják a klasztert. 

Ennek legfőbb oka a terület közelsége az egyetemekhez, illetve a XI. kerület kiemelkedő szerepe 

az informatikai ágazatokban. A következő klasztertípus az egyetlen, melyet a kreatív- és kulturális 

gazdaság összefonódásából létrejövő cégek (pl.: divat és formatervezés) jellegadó voltával 

jellemezhetünk. E terület Újpest északi részén (Újpest 1) a Fóti út közelében található. Itt fontos 

kiemelni, hogy csak néhány háztömbről van szó, tehát inkább csak klaszterkezdeményről 

beszélhetünk. 

A 7. klasztertípusra jellemző, hogy a már említett kreatív- és kulturális gazdaság metszetében 

található tevékenységek mellett az információ- és kulturális gazdaság összefonódásával 

jellemezhető cégeket (pl.: könyvkiadók) jellegadóan tömöríti. Könyvkiadók illetve divat- és 

formatervező cégek sok helyen vannak Budapesten, de klaszteren belüli ekkora arányt együtt csak 

itt, az Újpest északi részén található 2-es számú klaszterben érnek el. E klaszterről is elmondható, 

hogy csak néhány háztömböt foglal magába, és Újpest 1-gyel együtt a két legtávolabbi terület a 
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városközponttól. Az utolsó klasztertípus azért különleges, mert az itt található cégek 50%-a kiadó, 

25-25%-a pedig médiával és reklámtevékenységgel foglalkozik. Elhelyezkedését tekintve is 

különleges, hiszen Józsefvárosban található a Mátyás tér környékén. Erről a klaszterről is 

elmondható, hogy még kicsi és kezdetleges állapotban van a többi nagyobb területűhöz képest. 

Összességében elmondható a klaszter típusok elemzése alapján, hogy a lehatárolt területek több, 

mint a felében (18 db) kiemelt szerep jut az új gazdaság mindhárom pilléréhez kötődő 

tevékenységeknek. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy az új gazdaság legbelső magtevékenységei, 

melyek a leginkább a motorját adják a jelenségnek a leginkább klaszterképzők is Budapesten. Az 

információ- és kreatív gazdaság metszetéből származó szoftverfejlesztő, piac- és közvélemény 

kutató, természettudományos és biotechnológiai cégek még képviselnek olyan súlyt, hogy majdnem 

önálló klasztert képezzenek (5 terület). A kreatív- és kulturális gazdaság, valamint az információ- és 

kulturális gazdaság metszetében található tevékenységek csak nagyon kevés helyen tudtak fontos 

szerepre szert tenni, bár szinte minden egyéb klaszterben is található néhány cég e tevékenységek 

közül elszórtan. Sőt csak egy olyan klaszter van Budapesten, a Hajógyári-sziget ahol csak a 3 

pillérhez kapcsolódó cégek tömörülnek, minden más esetben kimutatható, hogy a négy nagy 

tevékenységcsoport vonzza egymást. 

 

3.2 Átalakítja-e a városszerkezetet az új gazdaság?    

Ahogy a dolgozat 2. fejezetében említésre került, az új gazdaság térnyerése a városközpont 

közelében több nagyvárosban is megváltoztatta a régi ipari városokra jellemző monofunkciós 

zónákat, és egy fragmentált, kaleidoszkópszerű funkcionális mintázatot hozott létre. Empirikus 

kutatásom következő fázisában arra a kérdésre kerestem a választ, hogy Budapest esetében az 

általam lehatárolt új gazdaság klaszterek területén történt vagy történik-e városi átalakulás, 

funkcionális váltás. Fontos kérdés lehet egyrészt, hogy az új gazdaság cégeinek koncentrációja 

magával hozza-e az épületállomány és funkció lecserélődését a vizsgált mintaterületeken? Ha ez 

igaz, akkor kimutatható a Helbrecht (1998) által megfigyelt jelenség Budapesten is, miszerint az új 

gazdaság dolgozói számára a munkahelyük esztétikai környezete kiemelten fontos. Ha az új 

gazdaság cégek megújult városi esztétikai környezet által vonzhatók Budapesten is, akkor ebből 

egyenesen következik, hogy ahol ezek a cégek koncentrálódnak, ott lezajlódott vagy folyamatban 

van egy építészeti átalakulás.  Másrészt fontos kérdés még, hogy kimutatható-e Budapesten is a régi 

monofunkciós zónák széttöredezése az új gazdaság térnyerése mentén? 

Kutatási kérdéseim megválaszolására egy terepbejárásos adatgyűjtést végeztem el, ahol az általam 

lehatárolt új gazdaság klaszterek összesen 454 háztömbjét vizsgáltam. Háztömbönként 
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felvételeztem az ott folyó felújító vagy új funkciós építkezések számát, a háztömb esztétikai 

minőségét, a zöld területek számát és minőségét, az új lakókörnyezetek jelenlétét a területen. 

Emellett vizsgáltam a háztömbök funkcionális változatosságát, a környéktől való különbözőségét, 

a kulturális szolgáltatásokkal való ellátottságát, illetve a vízparti jellemzők kihasználtságának 

mértékét. A kutatás során egyetlen klasztert nem tudtam bejárni, a Hajógyári-sziget déli részén 

található területet, mivel le volt zárva, és a biztonsági őrök csak a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

engedélyével engedtek volna be. A Nemzeti Vagyonkezelőnél írásban kérvényeztem a területre való 

belépést, amire választ a mai napig nem kaptam. 

 

3.2.1 Építkezések ma és a közelmúltban 

Az új gazdaság koncentrálódási mintaterületein az adatgyűjtés során vizsgáltam a jelenbeli 

építkezések volumenét, illetve a közelmúltban városi megújulást hozó építkezések nagyságát. A 

háztömbökön belül minden olyan épületet vagy telket számba vettem, ahol vagy felújítás, vagy 

teljesen új építkezés történt a felmérés idejében. Emellett a háztömbökön belül számba vettem 

minden olyan épületet, mely 2000 után épült lakópark szerű társasház, vagy régi gyárépületből 

kialakított loft. A mintaterületek különböző méretéből adódóan a felvett adatokból fajlagos 

mutatókat képeztem, azaz a felvett adatokat 1 négyzetkilométerre vetítettem. 

A vizsgált 30 mintaterületből csak 7 helyen volt érzékelhető épület-felújítási folyamat a városban. 

Ezek közül 6 mintaterület közvetlenül a budapesti városközpontban vagy közvetlen közelében van 

(19. ábra). A legmagasabb ráta Erzsébetvárosban a Dohány utca környéki mintaterületen van, de a 

Városligeti fasor, a City és a Stadionok környéke is ilyen terület a pesti oldalon. E területekben 

közös a XIX. század végéről megörökölt épületállomány, a régi polgári bérházak, melyek több 

helyen erősen felújítandóak (1. kép). 
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1. kép: Leromlott épületállomány a Dózsa György úton 

Forrás: Saját készítés 

A budai oldalon a Mammut – Millenáris, illetve a dél-óbudai mintaterületen láthatunk még hasonló 

felújítást. A hetedik mintaterület, mely a városközponttól távolabb van, a Thököly és Róna utca 

kereszteződésénél található Mafilm Filmgyár környéke, ahol ugyancsak felújítási munkálatok 

mutathatók ki több épületnél. Az ilyen típusú adatok természetesen a város életének csak egy 

időszakát jelenítik meg, így inkább tájékoztató jellegűek, hiszen a felújításos építkezések évről évre 

változnak Budapesten, és lehet, hogy 2 évvel ezelőtt a city területén találtunk volna fajlagosan több 

felújítást. Ettől függetlenül mindenképpen megemlíthető, hogy a budapesti belváros és annak 

környéke nemcsak az épületállomány idős kora miatt, hanem a terület gazdasági presztízse miatt is 

újra és újra felújításoknak van kitéve.  
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19. ábra: Az 1 km2-re jutó felújítások száma a mintaterületeken (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az 1 km2-re jutó új funkciós építkezések számában már 12 mintaterületen lehetett találni 

értékelhető eredményt. Itt érdemes kiemelni a Graphisoft Part és az Infopark klasztert, ahol a 

terület funkciójából adódóan az új építkezések nem elsősorban városrehabilitációs célúak, hanem 

inkább zöldmezős új irodaépületek épülnek fel tudományos kutatás és fejlesztéssel foglalkozó cégek 

és intézetek számára. Az új funkciós építkezésekben emellett kiemelt jelentőségű a budapesti 

belvárosban található, már említett Dohány utca környéke is. A budai oldal már felújításoknál 

említett mintaterületei mellett megjelenik a Mom Park Bevásárlóközpont környéke, ahol új 

építkezések zajlanak, illetve a pesti oldalon a már említett Mafilm Filmgyár közvetlen környezete 

(20. ábra). 
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20. ábra: Az 1 km2-re jutó új funkciós építkezések száma a mintaterületeken (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ha csak a napjainkban folyó építkezések mértékét vesszük figyelembe, akkor azt láthatjuk, hogy 

2014-ben az új gazdaság cégeket tömörítő mintaterületek csak kevesebb, mint a felében van 

kimutatható városátalakulás, de ezek a klaszterek adják a 30 mintaterület összterületének több mint 

80%-át. Ebből következik, hogy ha a felújítást, és az új funkciós építkezések arányát is vizsgáljuk, 

akkor az általam lehatárolt új gazdaság klaszterek területének túlnyomó többségében ma a város 

különböző mértékben, de kimutathatóan megújul.  

A városmegújulás vizsgálatában fontos szempont volt még a közelmúltban már lezajlott 

építkezések vizsgálata. A lehatárolt klaszterekben számba vett új lakópark szerű házak (2. kép), 

illetve loft lakások száma egyfajta indikátora lehet a városrész társadalmi kicserélődésének, hiszen 

az új lakófunkciós épületek lakásai már egy magasabb árkategóriába esnek, mint a régi leromlott 

épületállományban lévő lakások.  

A 2000 év óta eltelt közel 14 év alatt felépült új tömbök száma a napjainkban zajló felújítások és új 

építkezés mellett még jobban megmutatják, hogy az adott városrész mennyire alakul át a 

közelmúltban. Az általam gyűjtött adatok alapján egyértelmű, hogy a mintaterületek teljes 

területének 86,3%-ban kimutatható ilyen város megújulási folyamat (15. ábra). E terület összesen 

17 klasztert foglal magában, ebben is fajlagosan kiemelkedő a Corvin-negyed, illetve a terézvárosi 

Kmety György utca környéke. Itt érdekes még, hogy a városi megújulásban harmadik legjobb helyet 
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elfoglaló terület az a kőbányai városközpont, melyben a Budapesten belüli területi elhelyezkedés  

szempontjából a legmeglepőbb volt az új gazdaság cégeinek magas koncentrációja, hasonlóan az 

Újpest 1 nevű ugyancsak városperemi mintaterülethez. A már többször említett zuglói filmgyár 

komplexum közelében is sok lakópark épült az utóbbi években, mely jelzi a városrész megújulását. 

Fontos megújuló terület még az Árpád-híd pesti hídfőjének új üzleti és iroda-negyedétől délre fekvő 

Vizafogó területe, ahol nemcsak lakóparkokat, hanem régi gyárépületből kialakított loft lakásokat 

is lehet találni. A budai oldal legnagyobb klasztere, Dél-Óbuda is jelentős mértékű lakóparki 

építkezésekkel jellemezhető az utóbbi időszakban, illetve itt is találhatók loft lakások. Ez a terület 

nagyon erőteljes fejlődésnek indult az utóbbi években. 

 

2. kép: Lakóparkok megjelenése a régi épületek között a Deák Ferenc tér környékén 

Forrás: Saját készítés 
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Kisebb mértékű, de még midig jelentős átalakulás jellemzi a City nevű klasztert, valamint az ezt 

körülevő pesti oldali, városközponti M3 Árpád-híd, Stadionok és Városligeti fasor nevű 

mintaterületeket. A budai oldalon pedig a belváros közvetlen környékén található 3 klaszter, illetve 

a távolabb eső Pasarét még említésre méltó (21. ábra). 

 

 

 

21. ábra: Az 1 km2-re jutó 2000 után épült lakóparkok és loft lakások száma a mintaterületeken 

(2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az új gazdaság 30 különböző méretű klaszterét megvizsgálva tehát összességében elmondható a 

kutatás eredményei alapján, hogy a mintaterületek túlnyomó többségében a város a közelmúltban 

és napjainkban is átalakul, megújul. Ennek talán legszembetűnőbb jele a felépült lakóparki lakások 

nagy száma. A jelenség értelmezésénél természetesen szembe kerülhetünk azzal a kérdéssel is, hogy 

az új gazdaság cégeinek térnyerése okozta a közelben lévő lakóparkok felépítését, vagy a felépült új 

lakókörnyezet vonzotta a cégeket a környékre. Erre a válasz nem egyértelmű, és klaszterenként 

változik. Például a Dél-Óbudán található klaszteren belül például először épült fel a Szépvölgyi úton 

található nagy lakópark komplexum (3. kép), és csak utána épült ki a Szépvölgyi Irodapark új 

gazdaság cégeket is tömörítő területe (4. kép). A Corvin-negyedben ezzel ellentétben először épült 

fel a bevásárlóközpont és irodaház, és utána a körülötte lévő lakóparkok, de ezek időben nagyon 
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közel voltak egymáshoz. A Zuglói filmkomplexum esetén teljesen egyértelműen jóval régebbi az új 

gazdaság tevékenysége, mint a lakóparkok felépülése. Ebből következik tehát, hogy habár a 

klaszterek többségénél az új gazdaság tevékenysége együtt jár a lakóparkok vagy loft lakások 

felépülésével, az adott városrész történelmi-gazdasági egyedi múltja meghatározza a folyamatok 

irányát. Itt fontos megjegyezni, hogy Budapest esetében a lakófunkció megújulását sokkal inkább 

az lakópark építés dominálja, mint a loft lakások létrehozása. Sőt arányaiban a loft lakások 

elenyészően kis részt képviselnek a mintaterületek megújult lakásai közt, tehát fővárosunkban a régi 

gyárépületek lakásokká való átalakítása nem annyira divatos, mint egyes nyugat-európai vagy észak-

amerikai nagyvárosokban. 

 

 

3. kép: Lakóparkok a Szépvölgyi út mentén 

Forrás: Saját készítés 
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4. kép: A Szépvölgyi Irodapark részlete 

Forrás: Saját készítés 

3.2.2 A munkakörnyezet esztétikai minősége 

A kreatív cégek dolgozói számára a munkahelyük esztétikai minősége sok esetben kiemelt vonzó 

tényező a tengerentúlon (Helbrecht, 1998). Fontos kutatási szempont volt tehát megvizsgálni, hogy 

azokon a területeken, ahol a budapesti új gazdaság cégei koncentrálódnak milyen a környék épített 

és természetes környezetének esztétikai állapota? Vajon a posz-szocialista Budapesten is elsősorban 

szép parkosított új irodaépületek komplexumában folyik az új gazdaság különböző 

tevékenységeinek munkája, vagy ennél árnyaltabb képet láthatunk? 

Terepbejárásos felmérésemben számba vettem a zöld területek (parkok, játszóterek) számát, és 

aszerint csoportosítottam, hogy egy új gazdaságban dolgozó ember számára vonzó rekreációs 

lehetőségekkel bír-e a zöld terület, vagy inkább taszító az ott élő hajléktalanok miatt. Emellett az 

adott háztömb esztétikai állapotát is egy háromfokozatú skálán pontoztam, ahol jó esztétikai 

állapotban lévőnek minősítettem azt a háztömböt, ahol az épületek kevesebb, mint 50%-a szorul 

sürgős felújításra. A közepes esztétikai állapotú státust azok a háztömbök érték el, ahol az épületek 
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50-75%-a szorul a közeljövőben komoly felújításra, illetve leromlott, felújítandó háztömbnek 

neveztem azokat, melyeknél ez az arány több, mint 75%.  

 

22. ábra: Az 1 km2-re jutó zöld területek száma a vizsgált mintaterületeken (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vonzó, társadalmi térhasználatra is kiválóan alkalmas zöld területek tekintetében elsősorban azok 

a klaszterek emelkednek ki, melyek közvetlen környezetében új irodaház komplexumok vannak. 

Természetesen az első helyen a Graphisoft Park áll, melyet kifejezetten egy parkosított kreatív 

irodacentrumnak terveztek, hasonlóan a harmadik helyen álló Infoparkkal (22. ábra). A Vizafogó 

nevű városrész a 13. kerületben azért érdekes, mert az északi határán található az Árpád-híd pesti 

hídfőjének új modern irodaház együttese, a környék alacsony építésű társasházai között kiváló 

adottságú, és karbantartott zöld területek találhatók. Jó adottságú klaszter még a városközponttól 

távolabb eső Kőbánya történelmi központja, ahol a beépítettség és a terek megújulása 

következtében vonzó zöld környezet várja az arra látogatót. Emellett még a Árpád-híd 

metróállomás környéki zöld területek is vonzóak, melynek oka a panelek és lakóparkok 

környékének korrekt gondozása. 

Összességében elmondható, hogy az új gazdaság általam lehatárolt budapesti klasztereiben csak 

nagyon kevés helyen jelenik meg kifejezetten vonzó zöld környezet, és főleg a tudatosan erre a 

gazdasági funkcióra épült területen találhatunk ilyeneket. A spontán kialakult klaszterek nagy 

részében hiányosak a jól karbantartott zöld területek, sőt több helyen a hiányos karbantartás miatt 
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bár megvannak a parkok, de azok inkább a marginális társadalmi rétegek számára vonzó (Budafoki 

út nagy zöld területei, 5. kép).  

 

5. kép: Gondozatlan zöld terület a Budafoki út menti irodaházak előterében 

Forrás: Saját készítés 

Ha a klaszterek épületállományának esztétikai minőségét, karbantartottságát vizsgáljuk, akkor 

általánosságban elmondható, hogy a pesti oldalon kialakuló cégkoncentrációk környéke jóval 

leromlottabb épületállománnyal rendelkezik, mint a budai oldalon találhatók. Ennek oka 

elsősorban Budapest történelmi múltjában keresendő. A fővárosban mindig a budai oldalon éltek 

jellemzően azok a társadalmi rétegek, akiknek jobban megvolt az anyagi fedezetük az 

épületállomány karbantartására, felújítására. A pesti oldalon emellett a nagyobb forgalom és 

kihasználtság miatt sokkal inkább ki vannak téve az épületek a leromlásnak. 

A klaszterek első csoportja a leromlott, erősen felújításra szoruló (23. ábra). Ide tartozik 8 pesti 

mintaterület, mely a klaszterek teljes területének 43,9%-a. A leginkább leromlott terület a 

józsefvárosi Mátyás tér környéke, ahol bár a teret felújították és lakópark is épült, mégis a könyék 

utcáiban az épületállomány omladozó, igen erősen felújítandó. A legrosszabb állapotban lévők 

csoportjába tartozik még a kétarcú Kőbánya-központ, és Árpád-híd metróállomás környéke, ahol 

már megkezdődtek a városi felújítások, mégis az épületállomány további felújításra szorul. Szinte 
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az összes leromlott mintaterületre jellemző, hogy már mindenhol megkezdődött a lakóparkok 

építése jelentős számban az utóbbi 10 évben, azaz a leromlott városrész egy városrevitalizációs 

folyamatban van. Kivételt képez a Stadionok környéke, ahol ugyan leromlott az épületállomány, de 

a speciális sportlétesítmény funkciók és a leromlott régi polgári bérházak környékén csak kis 

mértékű megújulás tapasztalható. 

A klaszterek második csoportja esztétikai értelemben a közepes esztétikai állapotúak, melyeknél 

átlagosan a felújítandó és már felújított területek egyensúlyban vannak (23. ábra). E mintaterületek 

kis területet foglalnak el a városon belül, az összes klaszter területének csak 14,2%-át alkotják. A 

városrészek többnyire a pesti oldalon találhatóak, de két budai klaszter is ide sorolható. A csoport 

10 mintaterülete 3 csoportra osztható: az első a pesti belvárosi területek (pl.: Corvin-negyed), ahol 

az utóbbi években számottevő felújítások és építkezések folytak. Ezek a területek vonzók a 

különböző betelepülő cégek számára és jó elérhetőséggel rendelkeznek. A második csoport a két 

budai belvárosi terület (Mammut-Millenáris, Városmajor), ahol az előzőhöz hasonlóan régi 

belvárosi épületállomány keveredik az új irodaházakkal és lakóparkokkal napjainkban. A harmadik 

csoport a pesti külső, befektetőknek vonzó területek (pl.: Forgách utcai metrómegálló), melyek a 

városközponttól való távolságuk, de relatív jó elérhetőségük miatt kiemelt fejlesztési területek 

voltak az utóbbi években.  

 

23. ábra: A vizsgált mintaterületek háztömbjeinek átlagos esztétikai állapota (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az épületek esztétikai minősége szempontjából kiváló kategóriába 12 klaszter került, mely az összes 

mintaterület nagyságának 41,9%-át adja, ami közel azonos méretű terület a leromlott, felújítandó 

kategóriájú klaszterek nagyságával. Egy kivétellel az összes terület Budán található, aminek az oka 

Budapest egyedi történelmének és földrajzi helyzetének köszönhető. Itt találhatók a kifejezetten új 

gazdaságra specializált irodakomplexumok (Infopark, Graphisoft Park), illetve olyan területeken is 

koncentrálódnak az új gazdaság cégei, melyek a budai lakófunkciójú helyvidéki területeken 

találhatók (pl.: Vérhalom). A mintaterületek épületállományáról elmondható, hogy vagy alapvetően 

új építésű területekről van szó, vagy olyanokról, ahol folyamatos a jó karbantartás. Ezért ezeken a 

területeken találjuk a legkevesebb új városmegújítási beruházást a klaszterek közül. A Dózsa 

György úti klaszter az egyetlen nem budai terület, ahol a környék kitűnő, új épületállománnyal 

rendelkezik. Ennek a legfőbb oka, hogy a Dózsa György úti metrómegálló közvetlen környezete a 

Váci úti irodaház zónának egy kiemelt, beruházók által folyamatosan fejlesztett csomópontja, ahol 

az új irodaházak és parkok kitűnő esztétikai minőséget nyújtanak. 

Az új gazdaság klasztereinek esztétikai jellegű vizsgálatából kiderült tehát, hogy az új gazdaság 

cégtömörülési mintaterületeinek kevesebb, mint a felében található olyan esztétikai környezet, ami 

vonzó lehet az ott dolgozók számára. A klaszterek többsége közepes, vagy kifejezetten rossz 

esztétikai minőségű városrészekben van, bár ezekben a városrészekben szinte mindenhol látszik, 

hogy a jövőben a beruházások folytatásával ez az esztétikai érték növekedni fog. A cégeknek egy 

fontos stratégiája lehet, a még leromlott városrészekbe beköltözni, ahol még olcsóbb az irodabérlés 

vagy vásárlás, hogy a város megújulása után sokkal magasabb presztízsű területen legyen a 

központjuk. Budapesten a legjobb esztétikai minőséggel rendelkező mintaterületek vagy 

közvetlenül az új gazdaságnak felépített zöld- vagy barnamezős irodaházak környékén találhatók, 

vagy a budai hegyvidéki magas jövedelmi státusú lakónegyedekben. Az új gazdaság cégek mégis 

legnagyobb területként azokon a belvárosi helyeken koncentrálódnak, ahol az elérhetőség sokkal 

fontosabb tényező, mint az esztétikai minőség. 

 

3.2.3 Funkcionális változatosság és elkülönülés 

A városi funkciók vizsgálata egy újabb szempontot ad a vizsgálathoz, ahol a fő kutatási kérdés, 

hogy az új gazdaság klaszterei a város funkcionálisan gazdag vagy szegényebb területein vannak-e? 

Emellett az is fontos kérdés, hogy ezek a klaszterek funkcionálisan mennyire különülnek el az őket 

körülvevő városi szövettől, tehát zárványok, vagy beolvadó területek? E kérdések 

megválaszolásához egyrészt mérhetővé kellett tenni a városi funkciók sokszínűségét a vizsgált 

mintaterületen, másrészt fel kellett mérni az adott teljes mintaterület elkülönülésének mértékét a 
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többi városrésztől. A funkcionális változatosságot minden háztömbnél meghatároztam úgy, hogy 

a terepbejárás során felmértem a különböző városi funkciók meglétét. Ha a háztömb csak egy 

városi funkciót szolgált ki (pl.: csak lakások, csak irodák), akkor azt homogénnek tekintettem. Ha 

2-3 funkciót töltött be (pl.: lakóhely és kereskedelem) akkor a funkcionális értelemben átlagos 

minősítést kapott. Ez azért fontos, mert nagyon sok esetben főleg a belvárosban az átlagos városi 

funkciósokaság tényleg ezekből az elemekből áll: lakások az emeleteken, az utcafronton 

kereskedelem, esetleg orvosi vagy egyéb funkció egy háztömbön belül (6. kép). Ha egy háztömbön 

belül több mint 3 különböző városi funkció jelent meg (lakás, kereskedelem, bank, felsőoktatás, 

egészségügy…stb.) akkor azt a tömböt funkcionálisan heterogénnek tekintettem. A városon belüli 

funkcionális elkülönülést úgy mértem fel, hogy az adott mintaterület határtömbjeit vizsgáltam a 

tekintetben, hogy a vele szomszédos tömbök, melyek már nem tartoznak a mintaterülethez 

funkcionális értelemben hasonlóak vagy különbözőek. Ha a szomszédos külső tömbök inkább 

eltértek, akkor az adott háztömb eltérő a környéktől, ha hasonlítottak, akkor hasonló minősítést 

kapott. A következőkben mindkét adatgyűjtés eredményeit a mintaterületekre átlagolva elemzem. 

 

24. ábra: Funkcionális változatosság a vizsgált mintaterületeken belül (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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6. kép: Városi funkciók csoportosulása a Nyugati téren 

Forrás: Saját készítés 

Az új gazdaság mintaterületeinek funkcionális tulajdonságait az összes háztömbjük értékeinek 

átlagaként határoztam meg, és ábrázoltam egy -1 és 1 értékek közötti skálán, ahol a -1 az abszolút 

homogén, az 1 pedig az abszolút heterogén mintaterületet jelöli (24. ábra). 0 értéket az a 

mintaterület kapott, ahol a háztömbök túlnyomó többsége a már említett átlagos városi funkciókkal 

bír. A vizsgálat során kiderült, hogy a mintaterületek 60,4%-a inkább homogén funkcionális 

tulajdonságokkal bír. Teljes mértékben homogén a Dózsa György úti, Infopark és Graphisoft Park 

klaszter, ahol az irodai funkció teljes mértékben uralja a területet, illetve a Vérhalom területe Budán, 

ahol a családi házas lakófunkció az uralkodó. Az utóbbinál több szoftverkiadó és reklámügynökség 

telephelye található meg a családi házakban. Az inkább homogén irányba eltolódó 13 további 

klaszter esetében a homogenitást vagy a lakófunkciós övezeti jelleg adja (pl.: Pasarét, Villányi út), 

vagy az egyértelműen irodaházas funkció dominál (pl.: Budafoki út). Vannak olyan mintaterületek 

is, ahol a terület kétarcú, vagyis vannak homogén irodaházas tömbök, és mellettük vannak 

homogén lakóterületek a klaszteren belül (pl.: Dél-Óbuda, Mammut – Millenáris).  

Az átlagos városi funkciószámmal rendelkező területek egy kivételével a budai vagy pesti 

belvárosban találhatók, és az összes klaszter területének 29,8%-át adják. E területek jellemző 
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funkcionális tagolódása a több emeletes belvárosi épületek földszintjén található kereskedelem és 

szolgáltatások, és az emeleteken található lakások funkciójával írható le. Itt a cégek legfőbb 

telephely választási tényezője a jó elérhetőség. Az egyetlen kivételt képző terület a Sasad nevű, kis 

területű mintaterület, ahol a társasházi lakófunkció keveredik a nem túl sűrűn megjelenő 

szolgáltatásokkal. Itt a cégek számára a csendes lakókörnyezet vonzereje keveredik az M1/M7 

autópálya közeli elérhetőségével. 

A legkisebb területű csoportba tartoznak azok a klaszterek, ahol a városi funkcionális változatosság 

még a háztömbök átlagában is inkább jellemző, mint a homogenitás. E mintaterületek az összes 

klaszter területének csak 9,8%-át birtokolják. Két olyan terület van, ahol az összes háztömbre 

jellemző ez a kiemelkedő változatosság. Az egyik a Váci úti irodaház folyosó mentén elhelyezkedő 

Forgách utcai metrómegálló környéke, ahol a lakófunkció és irodai funkció mellé kerül a benzinkút, 

nagykereskedelem és a Budapest Innovációs Park is. A másik ilyen klaszter az Újpest 1. névvel 

megjelölt, ahol a régi és új lakófunkció mellett, régi gyárépületekben elhelyezkedő raktárak, cégek, 

és új irodaházak is megjelennek. Az utóbbi esetben a funkcionális változatosság oka az olcsóbb 

telekár is a város e központtól távol eső részén. Négy olyan klaszter van még, ahol funkcionális 

értelemben inkább heterogenitást észlelhetünk, és ebből kettő a belvároshoz tartozik (Szabadság 

tér, Városligeti fasor), kettő pedig a Róbert Károly körút közelében (M3 Árpád-híd, Angyalföld). 

Az V. kerületi Szabadság tér funkciógazdagságát a CEU (Central European University) egyetem 

jelenléte alapozza meg, míg a Városligeti fasor környékén a lakó és irodai funkció mellett, az 

oktatási, vallási funkció, illetve a nagykövetségek is gazdagítják a területet. A 3-mas metró Árpád-

híd megállójának közelében lévő mintaterületet a lakó, kereskedelmi, üzleti és oktatási funkció 

jellemzi, míg az Angyalföld nevű klaszterben mindez kiegészül az egészségügyi funkcióval (Nyírő 

Gyula Kórház) és egy benzinkúttal is. 

Összességében elmondható tehát, hogy az új gazdaság cégeinek csoportosulási területei nagyobb 

arányban vannak funkciószegény városi területeken, mint a funkcionálisan komplex területeken. 

Ez pedig azt a tényt mutatja, hogy a főváros vonzó, sok funkcióval rendelkező részei mellett az új 

gazdaság cégei számára azok a tradicionálisan monofunkciós területek is vonzók, melyeknél esetleg 

alacsonyabb bérleti díjakkal találkozhatnak. E folyamat abba az irányba mutat, hogy Budapesten is 

hosszú távú funkcionális fragmentálódás jelentkezik, ha nem is olyan gyorsasággal, mint a nyugat-

európai vagy északi-amerikai nagyvárosokban. 
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3.2.4 Kulturális szolgáltatások és vízparti fekvés 

A terepbejárásos kutatás utolsó témája a kulturális szolgáltatások sűrűségének, illetve a vízparti 

fekvés kihasználtságának vizsgálata volt. Az új gazdaság városon belüli klasztereinek tipizálásában 

mind az európai Gospodini (2006), mind a tengeren túli Hutton (2008) eredményeiben fontos 

kategória a kulturális szórakozó negyedek (kávézók, galériák, múzeumok…stb.) lehatárolása, és 

ezek a negyedek az általuk vizsgált nagyvárosokon belül gyakran a vízparti fekvés maximális 

kihasználásával kötődnek össze.  

A kulturális szolgáltatások felmérésénél a szolgáltatásokat két csoportra osztottam. Az első csoport 

a magas kultúra tradicionális szolgáltatásai (pl.: színház, galéria, múzeum, antikvárium, komolyzenei 

szolgáltatások), melyek fogyasztói egy viszonylag szűkebb speciális társadalmi csoport a városon 

belül. A második csoport a populáris kulturális hozzáadott értéket adó szolgáltatások (pl.: kávézók, 

speciális sportboltok, extra gyógy-szolgáltatást nyújtó szépségszalonok, retró termékeket 

forgalmazó boltok, edzőtermek, kutyakozmetikák … stb.). E csoport véleményem szerint egy 

szélesebb társadalmi kör számára nyújt olyan kreatív élethez szükséges szórakozási, rekreációs és 

egyéb szolgáltatásokat, melyek a Florida (2005) által leírt új középosztály életstílusát képviselik. 

 

 

25. ábra: Az 1 km2-re jutó kulturális szolgáltatások száma a vizsgált mintaterületeken (2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ha az 1 km2-re jutó kulturális szolgáltatások számának nagyságát vizsgáljuk csoportra bontás nélkül, 

akkor a budapesti cityben található klaszterekben láthatjuk a legtöbb (140-280 között) magas és 

populáris kulturális szolgáltatást (pl.: City, Lipótváros – Szabadság tér, Corvin-negyed, … stb.). A 

budai oldalon a véleményem szerint ugyancsak a cityhez tartozó Mammut – Millenáris környékén 

találhatunk még kiemelkedően magas értékeket (25. ábra). Az eredmény nem meglepő, hiszen a 

city, Mendöl Tibor (1950) által leírt definíciójában is megtalálható, hogy a legkevésbé hétköznapi 

szolgáltatások a mindenkori cityben koncentrálódnak. Itt találhatjuk mind a magas kultúra, mind a 

populáris kultúra szolgáltatásainak nagy részét, és e területek pont ezért vonzóak az új gazdaság 

cégei számára is. Kulturális szolgáltatásokkal összességében közepesen ellátott (50-100 között) 

klaszterek a belváros közvetlen szomszédságában lévő kiemelt közlekedési csomópontokban 

vannak. Erre jó példa a budai oldalon Dél-Óbuda, mely üzleti és lakóhelyi szempontból fontos 

helyszín, mégis a belvárostól való távolsága miatt nem tud annyi kulturális szolgáltatást vonzani. 

Pesten hasonló a helyzet például a Városligeti fasornál, vagy a Dózsa György úti metrómegálló 

környezeténél. A kulturális szolgáltatásokkal gyengén vagy egyáltalán el nem látott klaszterek 

területére is jellemző, hogy minél inkább a városperem lakó jellegű övezetei felé közelítünk annál 

kevesebb ilyen szolgáltatást találunk. Kivételt képez ebben a csoportban a józsefvárosi Mátyás tér 

környéke, ahol a környék erőteljesen leromlott jellege miatt nem vonzó e szolgáltatások 

megtelepedésének, habár a városföldrajzi fekvése ezt indokolhatná. 

A magas kultúra szolgáltatásait külön bontva azt láthatjuk, hogy csak 11 vizsgált mintaterületen 

található ezekből a szolgáltatásokból. Itt is azt láthatjuk, hogy a legmagasabb értékeket a pesti és 

budai belváros egyes területei és környezetük érték el. A legérdekesebb itt a Budapesti Műszaki 

Egyetem környéke, ahol elsősorban az antikváriumok miatt ilyen magas a fajlagos mutató. A magas 

kultúra szolgáltatásai alapvetően jobban koncentrálódnak a térben, ezért még jobban kimutatható 

a városperem felé a szolgáltatások számának ritkulása.  

A nemzetközi szakirodalom szerint, ahogy már a korábbi fejezetekben említettem a populáris 

kultúra szolgáltatásai sokkal inkább vonzzák az új gazdaságot működtető új középosztályt, és a 

budapesti lehatárolt klaszterek területének 60,5%-ában legalább 50 kulturális szolgáltatás található 

1 km2-re vetítve.  

A kulturális szolgáltatások mellett fontos vonzerőt képviselhet a vízparti fekvés kihasználása a 

kulturális negyedek létrejötténél. A budapesti lehatárolt klaszterek közül 8 érintkezik a Duna-

parttal. A kutatás során minden Duna-parttal érintkező háztömböt is vizsgáltam az alapján, hogy 

az adott háztömb kihasználja-e a folyó nyújtotta lehetőségeket, vagy nincs kulturális értelemben 

kapcsolata a folyóval. Habár a Dunára néző lakások áraiban mindenképp rejtetten megjelenik a part 

közelségének előnye, mégis ezen az előnyön kívül Budapesten az új gazdaság klasztereinek területén 
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nem találhatunk valódi kulturális-vízparti negyedet. Egyetlen terület van a városban, melynél ez a 

tulajdonság hosszú távon kibontakozat, a Budafoki út környéke. Itt a főutak két oldalán található 

irodaház komplexumok által lehatárolt klaszter érintkezik a Dunával. Habár az itt érintkező 

partszakaszon nincs a Dunának semmilyen kulturális hasznosítása a területtel tőszomszédságban 

található a Kopaszi-gát, melyet egy ilyen funkcióra terveztek. Itt a jövőben jó lehetőségek 

kínálkoznak a kreatív életstílust képviselő dolgozók és lakók számára a Kopaszi-gát kulturális és 

rekreációs kihasználására, esetleg bővítésére déli irányban. 

Összességében elmondható, hogy Budapesten komplex vízparti-kulturális szolgáltatással átszőtt új 

gazdaság klaszterek még nem mutathatók ki. Ennek ellenére azokon a területeken, ahol az új 

gazdaság cégei koncentrálódnak a legtöbb esetben találunk kulturális szolgáltatás koncentrációkat 

is. Ennek az egyik fontos oka természetesen, hogy a főváros történelmi és földrajzi gyökerei miatt 

vannak olyan területek (pl.: city), ahol szinte minden speciális funkció koncentrálódik, ezért nem 

lehet pontosan kimutatni, hogy az új gazdaság vagy a kulturális szolgáltatások vonzották e a másikat 

a területre. Ettől függetlenül vannak olyan, a belvárostól távolabb eső klaszterek is, melyeknél a 

populáris kultúra szolgáltatásai és az új gazdaság cégei között komolyabb kapcsolatokat is 

feltételezhetünk (pl.: Zuglói filmgyár környéke). Az új gazdaság klaszterei ebben a tényezőben is 

erős kétarcúságot mutatnak, hiszen vannak olyan mintaterületek, ahol egyáltalán nem volt kulturális 

szolgáltatás. Ebből az következik, hogy az egyes területek városföldrajzi múltja, fekvése és egyedi 

társadalma-gazdasága is komoly meghatározó tényező a klaszterek kialakulásában. 

 

3.2.5 A klaszterek komplex elemzése 

Az új gazdaság eddig vizsgált mintaterületeinek tulajdonságait érdemes volt komplex módon is 

megvizsgálni. Minden egyes területnek a felmért különböző attribútumain kívül van néhány 

városföldrajzi szempontból fontos tulajdonsága (pl.: méret, fekvés), illetve az ott koncentrálódó 

cégek között egyes cégprofilok dominánsak. A vizsgálat elvégzéséhez komplex mutatót 

alkalmaztam, úgy, hogy a felmért adatok közül hét adatsort17 kifejeztem az egyes adatsorok 

átlagának százalékában, és ezeket az adatokat összeadtam. E hét adatsorból számolt komplex 

mutatót három alcsoportra is bontottam. Az első ilyen komplex mutató az esztétikai értékeket 

jeleníti meg az esztétikai érték és vonzó zöld területek adatsorának bevonásával. A második a 

városrész átalakulását mutatja meg az építkezések és új lakótömbök komplex nagyságával, illetve a 

                                                 
17 Építkezések száma (db/km2), Új lakótömbök száma (db/km2), Esztétikai érték, Vonzó zöldterületek (db/km2), 

Funkcionális változatosság érték, Elkülönültség érték, Kulturális szolgáltatások (db/km2) 
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harmadik a klaszterek városon belüli komplex észlelhetőségét mutatja meg a funkcionális 

változatosság, elkülönültség és kulturális szolgáltatások adatsor bevonásával. 

A hét különböző adatsorból számolt komplex mutató egyszerre mutatja meg az adott mintaterület 

esztétikai vonzerejét, átalakulásának mértékét az utóbbi 15 évben, és a várostesten belüli 

elkülönültség mértékét. Ha a komplex mutató magas értéket ér el, akkor egy már kiforrt és érett új 

gazdaság klaszterről beszélhetünk, ahol a városrész több tényezőn keresztül is vonzza az oda 

települő új gazdasággal foglalkozó cégeket. A komplex mutató alacsony értéke azt mutatja, hogy 

habár a területen koncentrálódnak az említett cégek, mégis a városrész még nem kezdett radikálisan 

átalakulni és kiszolgálni a kreatív dolgozók városi környezettel kapcsolatos igényeit.  

A mintaterületek komplex elemzésénél a fent említett fejlettségi/előrehaladottsági mutató mellett 

érdemes belevenni a vizsgálatba a klaszterek méretét, városközponttól való távolságát és a korábbi 

városszerkezeti zónát, ahová tradicionálisan tartoztak (pl.: belső munkahelyöv, külső lakóöv…stb.). 

A komplex mutató által meghatározott fejlettség tekintetében három csoportot különíthetünk el 

(26. ábra). Az első a kiemelkedően magas mutatószámmal rendelkezők csoportja, amelybe összesen 

három kis méretű mintaterület tartozik. Közülük a legfejlettebb a régi Óbudai Gázgyár környékén 

felépült Graphisoft Park, mely alapvetően egy főleg információ- és kreatív gazdasággal foglalkozó 

cégek számára épült valódi klaszter. A terület napjainkban is jól elkülönül a várostesttől, csak az ott 

dolgozók hajthatnak be a területére, illetve a közelmúltban lakópark tömböket kezdtek el építeni a 

szomszédságában azért, hogy az ott dolgozóknak új lakókörnyezetet hozzanak létre. 

Tulajdonképpen Budapest legfejlettebb új gazdaság klasztere a régi külső munkahelyöv területén, a 

városközponttól minden szempontból távol helyezkedik el. 

A második legvonzóbb mintaterület a Dózsa György út és Váci út kereszteződésének környéke 

(26. ábra), mely a Váci úti irodaház folyosó része. Itt az utóbbi időben egy nagy szállodát is 

lebontottak azért, hogy új irodaházat emeljenek a helyére. A terület jóval közelebb van a 

városközponthoz, a régi belső lakóöv szélén található, és kitűnően megközelíthető 

tömegközlekedéssel. A klaszter városföldrajzi hátránya a Graphisoft Parkhoz képest, hogy sokkal 

nehezebben alakítható át a terület a heterogén tulajdonviszonyok miatt. Az itt található cégekre 

jellemző, hogy az információ-, kreatív és kulturális gazdaság egyszerre képviselteti magát. 

A „legfejlettebb” csoport harmadik mintaterülete a terézvárosi Kmety György utca környéke, amit 

csak néhány utca választ el a City nevű nagy kiterjedésű klasztertől. Itt a régi belvárosi lakóövezet 

az utóbbi években megújulóban van, illetve esztétikailag vonzóbb a környezeténél. A földrajzi 

fekvése az elsődleges előnye a területnek, mely a Cityhez hasonlóan vonzó a várost átalakító 

beruházók számára. Az itt található cégek többsége reklámmal és hangfelvétellel foglalkozik. 
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26. ábra: A mintaterületek komplex mutatós értékei (2015) 

Forrás: Saját szerkesztés
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A mintaterületek komplex fejlettsége alapján az utóbbi három kis klaszteren kívül az összes többi 

az átlagnál kissé fejlettebb, illetve az átlagnál kissé elmaradottabb csoportokba tartozik (26. ábra). 

Az átlagnál kiforrottabb és vonzóbb klaszterek egy kivételével a korábbi belső munkahely illetve 

belső lakóöv területén helyezkednek el. Ezek közül három (City, Szabadság tér, Dohány utca) az 

általam korábban lehatárolt budapesti gazdasági city területén belül helyezkednek el (Baji, 2012). A 

City névvel megjelölt klaszter a mintaterületek közül a legnagyobb, több mint 3 km2. E terület már 

a rendszerváltás óta a vállalkozói tőke letelepedésének központja és fő haszonélvezője (Beluszky, 

1992), ezért nem meglepő, hogy a legtöbb új gazdasággal foglalkozó cég is itt jelenik meg. A két 

hasonlóan átlagon felüli komplex mutatós értékkel rendelkező kis méretű mintaterület is 

tulajdonképpen a City kisebb „leszakadt” szigetének vagy „előretolt hídfőállásának” tekinthető 

ebben az átalakulásban. E területek Budapest történelmében mindig is hordozzák a gazdasági 

megújulás és átalakulás potenciálját, hiszen a városközpont elérhetőségi viszonyai és presztízse az 

európai városokban kiemelkedően vonzó hatást gyakorol a cégekre. Mindhárom mintaterületen az 

új gazdaság három pilléréhez egyszerre kötődő cégek vannak többségben, a Dohány utca 

környékén a hangstúdiók dominálnak, a Szabadság téren ezek mellett még a reklámcégek is 

megjelennek. A City klaszter nagy területe miatt sokkal több fajta szolgáltatás jelenik meg, az utóbb 

említettek mellett itt a kiadók és formatervező cégek is képviseltetnek nagyobb arányban. 

A budai oldalon ugyancsak az általam már korábban lehatárolt gazdasági city területén helyezkedik 

el a Mammut – Millenáris környezetében található közepes méretű, a budapesti átlagnál fejlettebb 

klaszter. Itt a közlekedési csomópont, illetve a Mammut I. és II. bevásárlóközpont, valamint a 

Millenáris régi átalakult barnaövezeti terület különlegesen vonzó lehet a pozitív esztétikai 

környezetet is preferáló cégek számára. A terület ma is átalakul, hiszen a Millenáris 

szomszédságában lévő régi gyárépületet lebontják funkcióváltás céljából. A területen a legnagyobb 

arányt a reklámmal foglalkozó cégek képviselik, de jelentős a könyvkiadók aránya is. 

A mintaterületek közül a második legnagyobb területű dél-óbudai klaszter a Szépvölgyi út két 

oldalán helyezkedik el. E terület az utóbbi évtizedekben feltűnő átalakuláson ment keresztül, főleg 

a központját képező Szépvölgyi Irodapark környéke. Itt az új irodák és későbbi loft irodák 

felépítése mellett lakópark is épült a Szépvölgyi út jobb oldalán. Az átalakult, megújult Kolosy tér 

és Bécsi út közeli szakaszának szolgáltatásai is ezt az átalakulást tükrözik. E terület legfontosabb 

előnye a Graphisoft Parkhoz hasonlóan a már kiépült irodaház infrastruktúra, és a kiváló esztétikai 

környezet, mind domborzatilag, mind az épületállományt tekintve. A klaszter a fekvését tekintve 

már távolabb esik a belvárostól, mégis jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, ezért is vonzó az 

oda költöző cégek számára. E cégek többsége a médiához kötődő szolgáltatásokkal foglalkozik (pl.: 
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reklám, stúdió, hírügynökség… stb.), de számítógépes programozó és kiadó cégek is fontos 

szereplői a második legnagyobb klaszternek. 

Az utolsó átlagon felüli komplex mutatóval rendelkező mintaterület teljesen eltérő vonásokkal 

rendelkezik az eddigiekhez képest, ugyanis a klaszter Kőbánya központjában található. Ez a terület 

a városközponttól jóval távolabb a klasszikus külső munkahelyöv zónájában található (26. ábra), 

mégis az utóbbi idők erőteljes esztétikai javulásának és folyamatos megújulásának köszönhetően 

vonzóvá vált az új gazdasággal foglalkozó cégek számára is. E terület a viszonylag jó közlekedés-

földrajzi helyzet mellett alacsonyabb ingatlanárakkal és bérleti díjakkal jellemezhető, mely vonzó 

lehet a kevésbé tőkeerős vállalkozások megtelepedése számára. Az itt működő új gazdaság cégek 

60%-a a médiához kötődő szolgáltatásokkal foglalkozik, 20-20%-a pedig számítástechnikai 

szolgáltatásokkal és biotechnológiával. 

A komplex mutató alapján átlagon aluli fejlettséggel rendelkező 21 mintaterületen habár az új 

gazdaság cégei koncentrálódnak, mégis a városon belül a komplex klaszterekre jellemző értékeik 

kevésbé magasak. Vannak olyan mintaterületek elsősorban a budai oldalon (pl.: Infopark, Mom 

Park közvetlen környéke), melyek nagyon hasonlítanak a magasabb értékeket elérő társaikra. Az 

Infopark például azért nem kapott olyan magas értéket a mutatóban, mert az átalakulási/megújulási 

folyamatok jelenleg nem meghatározóak, a terület mégis egy fejlett klaszter. Az összes többi 

klaszterről is elmondható, hogy területük az utóbbi években formálódik, átalakul, és más-más 

tényezők vonzzák a betelepülő cégeket. E területek méretüket, földrajzi helyzetüket és domináns 

cégtípusaikat figyelembe véve is igen sokszínűek. A többségük a régi belső lakóöv és külső 

munkahely öv területén helyezkedik el, de van két olyan hely is, mely inkább a külső kertvárosi 

zónába sorolható (Pasarét, Sasad) (26. ábra). A mintaterületek mélyebb elemzésére a szétbontott 

komplex mutatóknál fogok sort keríteni. 

Ha összefüggéseket keresünk az általam lehatárolt és felmért mintaterületek komplex fejlettsége, 

területének nagysága, városközponttól való távolsága és korábbi funkcionális zónája között, akkor 

alapvetően gyenge összefüggéseket találunk. Mind a városközpontban, mind a város peremén 

találhatunk fejlett és fejletlen mintaterületet. Azonban, ha a korrelációszámításból kivesszük a 

három legmagasabb komplex mutatóval rendelkező területet (Graphisoft Park, Dózsa György út, 

Kmety György utca), akkor már közepes erősségű korrelációt találunk a többi klaszter jellemzői 

között. Az adott terület mérete és a komplex mutató nagysága között 0,383 a korrelációs együttható 

éréke, azaz közepes erősségű, pozitív összefüggés van a klaszterek mérete és fejlettsége között. A 

komplex mutató és városközponttól (Deák Ferenc tértől) való távolság között közepes, negatív 

összefüggés van (-0,380), vagyis minél közelebb van a belvároshoz a klaszter nagyobb esély van rá, 

hogy összességében fejlettebb lesz. Még erősebb negatív összefüggés (-0,404) van a korábbi 
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városszerkezeti zóna és komplex mutató között, melyből egyértelműen látszik, hogy a legfejlettebb 

és legdinamikusabban átalakuló klaszterek elsősorban a city és a belső lakóöv területén találhatók 

Budapesten.  

 

A korábbiakban már volt róla szó, hogy a 7 adatsorból álló komplex mutatót három markáns 

jellemzőt mutató csoportra lehet osztani. Az első ilyen az adott mintaterület komplex esztétikai 

értékét mutatja csak, a második az utóbbi időszak átalakulásának mértékét, a harmadik pedig a 

klaszter valóságos észlelhetőségét a városon belül (27. ábra). Vannak olyan mintaterületek, ahol e 

három jellemző közül  nem mind ér el azonos fejlettséget, csak az egyik, esetleg csak két  adatsor 

miatt ér el magas illetve alacsony pontszámot az összegző komplex mutatóban. 

A komplex esztétikai értékeket tekintve az összességében legfejlettebb klaszterek közül csak a 

Graphisoft Park és Kőbánya-központ rendelkezik átlagon felüli értékkel. Épületállományukat és 

vonzó zöld környéküket tekintve a kiemelkedők sorába kerül az Infopark és a Sasad nevű kis 

mintaterület. Az Infopark és egyetemi komplexum környezete mesterségesen lett vonzóvá alakítva, 

mind az épületeket, mind a körülvevő zöld övezetet nézve, ezért nem meglepő az eredmény. Sasad 

pedig a városszéli, ám kitűnő közlekedési jellemzőkkel bíró környezete elsősorban a természetes 

hegyvidéki zöldterület adottságainak köszönheti a magas értékét. Természetesen e mintaterület 

jóval kevesebb céget foglal magába, mint az Infopark és környéke.  

A pesti oldalon átlagon felüli esztétikai értékekkel rendelkezik még az Árpád híd közvetlen 

közelében található Vizafogó lakótelep környéke, mely kifejezetten vonzó, parkosított környezettel 

rendelkezik, ráadásul a közvetlen északi szomszédja a Duna Tower és Erste Irodaházak, melyek 

emelik a környék esztétikai értékeit. A terület komplex átalakulási értékei is magasak ezért jó esély 

van a klaszter további bővülésére, melyet a jó közlekedési helyzet is elősegít. A Vizafogó területtől 

néhány száz méterre található az Árpád híd metróállomás környéki másik kisebb klaszter, melynek 

esztétikai értékei átlag felettiek. Itt is kiemelhető a jól karbantartott épületállomány és a sok park. 

Természetesen e mintaterület esetében egyértelműen a közlekedési csomópont szerep a domináns 

vonzó tényező a cégek számára.  

A legrosszabb esztétikai értékkel a belső lakóhely és munkahelyöv, illetve a külső munkahelyöv, 

túlnyomórészt pesti kisebb mintaterületei rendelkeznek. A legrosszabb állapotban a józsefvárosi 

Mátyás tér van, ahol a teljesen leromlott épületállomány, és a közvetlen közelben lévő nagy 

hajléktalan ellátó hely mellett (Dankó utca) megjelenik egy felújított tér és lakópark is. E terület jó 

példája a kezdetleges pionír klaszterképződésnek (Hutton, 2008).
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27. ábra: A mintaterületek komplex mutató alcsoport értékei (2015) 

Forrás: Saját szerkesztés
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A city kisebb leszakadó részeként megjelölt, magas komplex fejlettséggel rendelkező Szabadság tér, 

Kmety György utca és Dohány utca környéke esztétikai értékek szempontjából átlag alatti a többi 

mintaterülethez képest. Habár itt a cégek már beköltöztek, és elkezdett átalakulni a város, mégis az 

épületek és terek kinézete még a régi lepusztult belső lakóövezet jegyeit viseli magán. 

 

Ha a klasztereket a komplex átalakulás dimenzió mentén vizsgáljuk, akkor újra egy kicsit eltérő 

képet láthatunk. A budapesti mintaterületek közül az átlag feletti mértékben átalakulók között a 

legmagasabb értéket a Dózsa György út és Váci út kereszteződésében található (27. ábra), 

alapvetően magas komplex fejlettséggel rendelkező klaszter rendelkezik. Ennek oka elsősorban a 

váci úti irodaház folyosó kiemelt beruházásaiban keresendő. A magas komplex fejlettséggel 

jellemezhető területek közül erőteljesen átalakulóban van még a már említett alacsony esztétikai 

értékekkel rendelkező Dohány és Kmety György utcai mintaterület is, illetve a magas esztétikai 

értékekkel rendelkező Graphisoft Park, Dél-Óbuda és Kőbánya-központ is. A két csoport között 

a beruházások előrehaladottsága a megkülönböztető tényező.  

Az átlagon felüli városátalakulási mértéket elszenvedő csoportba került még a kiváló beruházási 

lehetőségekkel bíró Vizafogó is, illetve a zuglói Mafilm Gyár környéke, ahol az utóbbi 15 évben 

igen sok lakópark szerű tömb épült fel a régi emeletes lepusztult házak helyén. E terület esztétikai 

értékek szempontjából még alacsony, de a filmgyár megújulása miatt a környék átalakulása a 

jövőben tovább valószínűsíthető. Ennél a klaszternél a városrész speciális gazdasági hagyománya 

egy új vonzó tényező az eddigiekhez képest, hiszen a terület nincs annyira közel a városközponthoz, 

mint a klaszterek döntő többsége. 

Viszonylag sok (18) olyan klaszter is van Budapesten, ahol ugyan új gazdaság cégek 

koncentrálódnak, mégis a város csak nagyon kis mértékben alakul át (9 esetben nincs is átalakulás!). 

Ezek közül a lipótvárosi Szabadság tér környéke a komplex fejlettségben magas értéket ért el, mégis 

az átalakulás mértéke csekély. Itt is hasonlóan az eddigiekhez általában a kis méretű, nagyrészt belső 

lakóövhöz vagy külső munkahelyövhöz kapcsolódó klaszterek mutatják a legkevesebb jelét az 

átalakulásnak. 

 

A harmadik külön is vizsgált dimenzió a klaszterek komplex észlelhetősége volt. Ebbe beletartozott 

a mintaterület funkcionális változatossága, a várostesten belüli funkcionális elkülönültség mértéke 

illetve a kulturális szolgáltatások jelenlétének a mértéke. A funkcionális változatosság tényezője 

azért volt fontos, mert az új gazdaság esetében sok esetben a korábbi monofunkciós (lakó vagy 

ipari) zónák töredeznek szét, és egy sokfunkciós fragmentált területet alkotnak a város testén belül. 

A funkcionális elszigeteltség és a kulturális szolgáltatások magas száma is egyértelműen az adott 
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terület városon belüli kisebb elkülönültségét mutatja meg, és ebből következik, hogy vannak jobban 

és kevésbé észlelhető új gazdaság klaszterek Budapesten. 

A komplex mutató észlelhetőségi alcsoportjában az átlagon felüliek kategóriájába tartozó 9 

klaszterből 5 a teljes komplex mutató alapján is a legfejlettebbek közé tartozik (12. táblázat). Ezek 

közül a Dél-Óbuda klaszter kivételével mind a budapesti gazdasági city területén helyezkednek el. 

A maradék négy magas észlelhetőségi értékű mintaterület is a városközpontban található, és ez az 

oka annak, hogy a kulturális szolgáltatások és egyéb funkciók nagyobb változatosságával és 

sűrűségével találkozunk. Itt érdemes megemlíteni, hogy a városon belül a hétköznapi ember 

számára is leginkább érzékelhető Infopark és Graphisoft Park azért esett ki az átlagon felüli értékű 

klaszterek közül, mert mindkét irodakomplexum területén elsősorban az irodai funkció dominál, 

és az egyéb kulturális szolgáltatások csak csekély mértékben jelentkeznek.  

A komplex észlelhetőségi szempontból jóval átlag alatti kategóriába egyedül csak a Vérhalom nevű, 

kis mintaterület került, ahol egy családi házas városrészről van szó, ahol a többiekhez képest csak 

néhány cég tevékenykedik. A többi (20 db) klaszter esetében átlagos észlelhetőségi mértékről 

beszélhetünk, mely elsősorban a városföldrajzi elhelyezkedésnek és adottságoknak tudható be. 

 

E fejezet címében feltett kérdésre, miszerint átalakítja-e az új gazdaság a városszerkezetet 

Budapesten a válasz egyértelműen igen. Az átalakulás erőssége és észlelhetősége azonban 

mintaterületről mintaterületre változik. Az adott mintaterület átalakulásának mértékét elsősorban 

nem a városközponttól való távolsága, vagy a közlekedési csomópont szerepe határozza meg. A 

legdinamikusabban megújuló területek olyan városrészekben találhatóak, melyeknek elsősorban a 

gazdaságtörténeti múltja alapvetően vonzóvá teszi a befektetők számára a megtelepedést. A Váci 

úti irodaház folyosó Dózsa György úti kereszteződése vonzóbb, mint a BME környéke, pedig 

mindkettő környéke teli van közlekedési csomópontokkal. A zuglói Mafilm Gyár környéke, illetve 

az Árpád híd lábánál fekvő Vizafogó dinamikusabban újul meg, mint például a hasonló közlekedési 

adottságú Stadionok. Ezekben a megújulásokban jól kirajzolódik az egyes városrészek 

egyediségének szerepe, ahol a már létező gazdasági és városföldrajzi múlt (pl.: filmgyár, régi 

felújítható gyárépület, jelentős zöld terület…stb.) nagyobb vonzerővel bír a terület megújulásával 

kapcsolatban, mint a klasszikus jó elérhetőség vagy városközponti pozíció. A kevésbé dinamikusan 

átalakuló mintaterületek közül sok található a városközpontban, a régi belső lakóöv területén. E 

területek Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is megújulnak, ezért hazánkban is 

számolhatunk a jövőbeni beinduló megújulásukkal. 
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 fejlett közepes elmaradott 

Teljes komplex 
mutató 

Graphisoft Park 
Dózsa György út  

Kmety György utca 
Szabadság tér 

City 
Mammut-Millenáris 

Dohány utca 
Dél-Óbuda 

Kőbánya-központ 

Vizafogó 
Infopark 

Zuglói Filmgyár  
Mom Park környék 

BME környék 
Városligeti fasor 

Városmajor 
Újpest 1 

M3 Árpád híd 
Budafoki út 

Sasad 
Pasarét 

Villányi út 
Stadionok 
Angyalföld 

Bartók Béla – Tétényi út 
M3 Forgách utca 

Vérhalom 
Újpest 2 

Corvin-negyed 
Mátyás tér 

Komplex 
esztétika 

Graphisoft Park 
Infopark 
Vizafogó 

M3 Árpád híd 
Kőbánya-központ 

Sasad 

Dél-Óbuda 
Dózsa György út 

Vérhalom 
Villányi út 

Mammut-Millenáris 
Budafoki út 

Pasarét 
Mom Park környék 

BME környék 
City 

Városligeti fasor 

Bartók Béla – Tétényi út 
Corvin-negyed 
Dohány utca 
Szabadság tér 

M3 Forgách utca 
Kmety György utca 

Újpest 2 
Városmajor 
Stadionok 

Zuglói Filmgyár 
Angyalföld 

Újpest 1 
Mátyás tér 

Komplex 
átalakulás 

Dózsa György út 
Kmety György utca 

Dohány utca 
Graphisoft Park 
Zuglói Filmgyár 

Kőbánya-központ 
Vizafogó 

Dél-Óbuda 

City 
Újpest 1 
Infopark 

Mom Park környék 
Mammut-Millenáris 

Budafoki út 
Pasarét 

Angyalföld 
Stadionok 

Városligeti fasor 
Villányi út 

Bartók Béla – Tétényi út 
BME környék18 

Komplex 
észlelhetőség 

Szabadság tér 
Kmety György utca 

City 
Mammut-Millenáris 

Városmajor 
BME környék 

Dél-Óbuda 
Városligeti fasor 

Mom Park környék 
 

Újpest 1 
M3 Forgách utca 

Stadionok 
Angyalföld 

Dózsa György út 
Graphisoft Park 

Infopark 
M3 Árpád híd 

Bartók Béla – Tétényi út 
Zuglói Filmgyár 

Újpest 2 
Vizafogó 

Budafoki út 
Corvin-negyed 
Dohány utca 
Mátyás tér 

Sasad 
Kőbánya-központ 

Pasarét 
Villányi út 

Vérhalom 

12. táblázat: A mintaterületek fejlettségi kategóriái (2015) Forrás: Saját szerkesztés 

                                                 
18 Azok a mintaterületek nem szerepelnek itt, ahol az átalakulás értéke 0. 
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3.3 Milyen különbség van az új gazdaság által preferált és taszított kerületek között? 

A disszertáció utolsó empirikus vizsgálati fejezetének célja, hogy az új gazdaság eddig vizsgált 

mintaterületeinek a helyzetét a budapesti kerületek léptékében is megvizsgálja. Egy kerület 

társadalmi és gazdasági életében is jelentős szerepet játszhat, ha egy részén az új gazdaság 

városalakító munkát végez. Az adott mintaterületek társadalmi szerkezete és gazdasági profilja is 

átalakulhat, nem beszélve a városmorfológiai változásokról, összességében pedig a dolgozat 

második fejezetében már részletesen tárgyalt új gazdaság által vezérelt dzsentrifikációs 

folyamatokról. Mivel a kutatásom során nem sikerült Budapest kerületi szintjénél alacsonyabb 

léptékben elegendően részletes társadalmi és gazdasági adatokat beszereznem, ezért a 

dzsentrifikációs folyamatok mélyebb bemutatása helyett a budapesti kerületek átalakulását vetem 

össze az új gazdaság térnyerésével. 

A vizsgálat célja összefüggéseket keresni az új gazdaság mintaterületekkel rendelkező és nem 

rendelkező kerületek különböző társadalmi-gazdasági mutatói között. A kutatási eredményeim 

szerint a budapesti 23 kerület közül 14 rendelkezik összefüggő új gazdaság mintaterülettel, 9 pedig 

nem rendelkezik velük. Ez azért szerencsés, mert a vizsgálat szempontjából bőven elegendő ún. 

kontrollcsoportnak szánt kerület is van, így valóban világosan kimutatható, hogy van-e valódi 

összefüggés a mutatók és a kerületek között. Egy adott kerületben azonban eltérő nagyságúak a 

mintaterületek, ezért az összefüggés-vizsgálathoz az első magyarázó változóként meghatároztam a 

mintaterületek nagyságának százalékos arányát az adott kerület teljes területéhez képest. A vizsgálat 

másik magyarázó változója a KSH által meghatározott TEÁOR kódok szerinti „J”, „M” és „R”19 

nemzetgazdasági ág regisztrált vállalkozásainak összesített aránya az adott kerület összes regisztrált 

vállalkozásán belül. A regisztrált vállalkozások arányának mutatóját elsősorban azért használom, 

hogy ellenőrizzem a saját (pontosabb) adatgyűjtésem eredményeinek érvényességét, és egy átfogó 

képet kapjak az új gazdasághoz kötődő cégek területi képéről Budapesten belül. Itt azt is ki kell 

emelni, hogy ennek az adatsornak a legfőbb korlátja, hogy a bejegyzett székhely és főtevékenység 

alapján csoportosítja a cégeket, ezért sok esetben pontatlanságokat tartalmazhat. A későbbi 

korrelációs számítások során az eredmények értékelésénél, ezért az általam gyűjtött adatok alapján 

lehatárolt mintaterületekkel való összevetést, vagyis az első említett magyarázó változót 

fontosabbnak fogom tekinteni. 

                                                 
19 A KSH TEÁOR 2008-as besorolása szerinti „J – információ, kommunikáció”, „M – szakmai, tudományos, műszaki” 

és „R – művészet, szórakoztatás, szabadidő” tevékenységei egy bővebb kört ölelnek fel az általam lehatárolt új gazdasági 

tevékenységeknél, mégis a kerületi szintre elérhető adatokból ezek közelítenek a legjobban a vizsgált gazdasági 

jelenséghez. 
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 A két magyarázó változó közötti Pearson-féle lineáris korreláció értéke 0,305, ami közepes 

erősségű pozitív összefüggést jelent. A 28. ábrán látható, hogy Budapesten belül azok a kerületek, 

melyek az új gazdaság mintaterületeit tartalmazzák túlnyomó többségükben a „J”, „M” és „R” 

nemzetgazdasági ágazatok cégeiből is a fővároson belül átlag fölött részesülnek (budapesti átlag: 

28,8%). Az összes regisztrált vállalkozás közül az új gazdasággal foglalkozók kiemelkedő arányban 

tömörülnek a budai kerületekben (kivéve a 22. kerületet), illetve a pesti oldalon a belvárosi Duna-

parttal rendelkező kerületek (V., IX., XIII. kerületek). Két olyan kerület van, ahol ugyan magas a 

bejegyzett cégek aránya, de mégsem található összefüggő új gazdaság mintaterület. Az egyik a 16. 

kerület, mely a pesti oldalon egy rosszabb elérhetőségű peremkerületnek számít, a másik a 22. 

kerület, ami a budai oldalon hasonlóan kissé periférikus helyzetben van. Egyetlen kis mintaterület 

található olyan kerületben, ahol átlag alatti a regisztrált új gazdasággal foglalkozó cégek száma, és 

ez a 10. kerületben lévő Kőbánya-városközpont. Itt a jövőben fejlődés várható. 

 

28. ábra: A „J”, „M” és „R” nemzetgazdasági ágazathoz tartozó regisztrált vállalkozások aránya a 

budapesti kerületekben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az eddigiekből megállapítható, hogy az új gazdaság cégeinek általam lehatárolt kerületi szint alatti 

mintaterületei és az adott kerületekbe regisztrált új gazdasághoz kötődő nemzetgazdasági ágazatok 

cégeinek területi egyenlőtlenségei egy-két kivételtől eltekintve azonos területi képet mutatnak. A 

továbbiakban e két magyarázó változót Pearson-féle lineáris korrelációs vizsgálatnak vetem alá, a 

budapesti kerületek általam meghatározott összesen 52 társadalmi és gazdasági mutatójával. 

3.3.1 Az időbeni (dinamikus) vizsgálat eredményei 

Az új gazdaság térnyerését vizsgáló összefüggés elemzés első lépéseként azt a kutatási kérdést 

jártam körül, hogy a budapesti kerületek az utóbbi bő évtizedben hogyan alakultak át társadalmi és 

gazdasági tekintetben, és ebben az átalakulásban mennyire jártak be más utat azok, ahol az új 

gazdaság magas szinten koncentrálódik. A két meghatározott alapvető magyarázó változó kerületi 

szintű adatsorából és 24 különböző általam kiválasztott átalakulási dinamikát bemutató 

indikátorból korrelációs vizsgálatot végeztem. A számításokhoz a már említett Pearson-féle lineáris 

korreláció módszerét használtam, ahol a különböző csoportok korrelációs együtthatóira egy -1 és 

1 közötti érték jött ki. Ha a kiszámított értékek abszolút értékben 0,7 és 1 közé esnek, akkor erős; 

ha 0,3 és 0,7 közé esnek akkor közepes; és ha 0 és 0,3 közé kerülnek, akkor gyenge korrelációról 

beszélhetünk (Nemes Nagy, 2005). A kiválasztott mutatókat két csoportra osztottam. Az első 

csoport a budapesti kerületek társadalmi változásait bemutató indikátorok csoportja, mely 

elsősorban a népesség különböző jellemzőinek átalakulásáról szolgáltat információkat. A második 

csoport a gazdasági átalakulásokat mutatja be főleg általános gazdaságszerkezeti, jövedelmi és 

munkanélküliségi indikátorokkal.  

3.3.1.2 Társadalmi változók 

Az új gazdaság mintaterületeihez kapcsolódó első magyarázó változóval a legerősebb kapcsolatot 

Budapest kerületeiben a 60 évesnél idősebb népesség változása, az özvegyek számának változása 

illetve az elváltak számának változása mutatta20 (13. táblázat). Az erős korrelációs kapcsolat előjele 

mindhárom esetben negatív, ami azt jelenti, hogy azokban a kerületekben ahol az időskorúak, 

özvegyek és elváltak száma leginkább növekedett, az új gazdaság cégei nem jelentek meg. Ennek a 

területi képét vizsgálva azt láthatjuk, hogy elsősorban az ún. belvárosi kerületek (V., VI., VII., VIII., 

IX.) területéről szorulnak ki a legjobban az időskorú emberek (itt természetes, hogy az özvegyek 

aránya nagyobb), hogy átadják a helyüket a fiatalabb gazdaságilag aktív városközpontban lakó 

népességnek (29. ábra). 

                                                 
20 Minden mutatónál 10 éves változást vizsgáltam. Ahol 2013-mas adatok rendelkezésre álltak, ott a legfrissebbet 

használtam, de egyes mutatóknál csak a 2001-2011-es népszámlálási adatokból indulhattam ki. 
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13. táblázat: A dinamikus társadalmi és gazdasági mutatók korrelációs mátrixa  

Forrás: Saját számítás

népességzám 

változás 2001-2011 

(%)

0-17 évesek 

változása (%) 

2003-2013

18-59 évesek 

változása (%) 

2003-2013

60-x évesek 

változása (%) 

2003-2013

Nőtlenek, 

hajadonok 

számának változása 

2001-2011 (%)

Házasok számának 

változása 2001-2011 

(%)

Özvegyek számának 

változása 2001-2011 

(%)

Elváltak számának 

változása 2001-2011 

(%)

Diplomások 

számának változása 

2001-2011 (%)

Egyszemélyes 

háztartások számának 

változása 2001-2011 (%)

az új gazdaság 

mintaterületeinek aránya a 

kerület teljes területéből (%) 

2014

-0,584 -0,409 0,055 -0,707 -0,033 -0,577 -0,782 -0,755 -0,105 -0,598

J, M és R namzetgazdasági 

ágon belüli regisztrált 

vállalkozások aránya az 

összes vállalkozáson belül a 

kerületben (%) 2013

-0,141 0,534 -0,184 -0,459 -0,444 -0,036 -0,426 -0,482 -0,476 -0,338

Társadalmi változás mutatók 

Vezető értelmiségi 

foglalkoztatottak 

számának változása 

2001-2011 (%)

Egyéb 

szellemi 

foglalkoztatot

tak számának 

változása 2001-

2011 (%)

Kereskedelmi 

és 

szolgáltatási 

foglalkoztatot

tak számának 

változása 2001-

2011 (%)

Mezőgazdasá

gi 

foglalkoztatot

tak számának 

változása 2001-

2011 (%)

Ipari, építőipari 

foglalkoztatottak 

számának változása 

2001-2011 (%)

Egyéb 

foglalkoztatottak 

számának változása 

2001-2011 (%)

Nyilvántartott 

álláskeresők 

számának változása 

2003-2013 (%)

180 napon túl 

nyilvántartott 

álláskeresők 

számának változása 

2003-2013 (%)

Az 1 lakosra jutó 

jövedelem 

növekedése (2001-

2011) %

Reálbér növekedés 

(2001-2011) %

az új gazdaság 

mintaterületeinek aránya a 

kerület teljes területéből (%) 

2014

0,324 -0,130 -0,235 -0,249 -0,404 -0,088 -0,152 -0,107 0,211 0,157

J, M és R namzetgazdasági 

ágon belüli regisztrált 

vállalkozások aránya az 

összes vállalkozáson belül a 

kerületben (%) 2013

0,234 -0,409 -0,541 -0,271 -0,594 -0,204 0,018 -0,148 -0,340 -0,025

Gazdasági változás mutatók 
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29. ábra: A 60 év feletti népesség számának változása a budapesti kerületekben 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az időskorú népesség változásának átlagos dinamikája a főváros szintjén 2003 és 2013 között 

11,8% volt. A térképről látható, hogy az új gazdaság mintaterületeinek nagyobb része azokban a 

kerületekben található, ahol az elöregedés mértéke az utóbbi évtizedben kevésbé erőteljes. Azonban 

kivételnek tekinthető a pesti oldalon a X., XIII. és IV. kerület, ahol az utóbbi időben erőteljes volt 

az elöregedés. A legmeglepőbb talán ezen a téren a XIII. kerület esete, ahol az erőteljes gazdasági 

fejlődés a belvárosi kerületekhez hasonlóan ment végbe, mégsem kezdte el az időskorú lakosságot 

olyan mértékben kiszorítani, mint a többi városközponti kerületben. Ennek az oka elsősorban a 

cityképződés V. kerületből kiinduló koncentrikus folyamata lehet, illetve a belvárosi kerületek 

Budapest legerőteljesebben elöregedő területeihez tartoztak és tartoznak ma is. A budai oldalon a 

továbbra is erőteljesen elöregedő II. és III. kerületben is több mintaterület található. Itt a társadalmi 

változás a kerületek nagy területéből és történelmi múltjából adódóan egyértelműen várható, hiszen 

itt a kerületek méretéhez képest csak kis városrészek alakulnak át egy fiatalosabb, új gazdaság által 

átalakított területekké.  
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Fontos megemlíteni még az elváltak számának változásának negatív erős korrelációjának okait is. 

Itt elsősorban nem arról van szó, hogy az új gazdaság cégei azokra a belvárosi területekre költöznek 

be, ahol alacsony a válások száma, hanem inkább arról van szó, hogy ezekben a kerületekben a 

megkötött házasságok száma is jelentősen csökkent az utóbbi időkben, ezért a legtöbben nem 

jutnak el a válásig. A társadalmi értékrend preferenciák átalakulásáról azonban a későbbiekben 

fogok értekezni. 

Az új gazdaság mintaterületeinek arányával közepes erősségű és negatív előjelű összefüggést mutat 

a népességszám változását, a fiatalkorúak számának változását, a házasok számának változását és 

az egyszemélyes háztartások számának változását bemutató adatsor (13. táblázat). Az első három 

adatsor esetében habár közepes a korreláció magyarázó ereje, mégis láthatjuk, hogy van összefüggés 

az indikátorok között. A legnagyobb népességszám csökkenést többek között azok a belvárosi 

kerületek könyvelhették el az utóbbi időszakban, melyekben párhuzamosan a cityfunkciók jól 

ismert bővülése, a lakófunkció visszaszorulása és az új gazdaság térnyerése volt jellemző. A 

fiatalkorúak számának csökkenése a népességcsökkenéssel és a központi kerületekben átalakuló 

családmodellel is összefüggésben van, hasonlóan a házasok számának csökkenésével azokban a 

kerületekben, ahol az új gazdaság mintaterületei nagyobb arányban vannak jelen. Meglepő 

eredmény viszont, hogy a bár közepes erősségű összefüggéssel, de bizonyítható, hogy az utóbbi 

évtizedben az egyszemélyes háztartások száma nem feltétlenül azokban a kerületekben növekedett 

a legdinamikusabban, ahol az új gazdaság cégei koncentrálódtak (30. ábra). Ennek a legfőbb 

magyarázata az lehet, hogy az új egyszemélyes háztartások keletkezésének több oka lehet. Az egyik, 

hogy egy pályakezdő fiatal ún. „szingli” életmódot folytatva beköltözik egy lakásba, de ezt főleg 

egyetemisták nagy számban csoportosan is megteszik a fővárosban. Azonban egy személyes 

háztartás válással és özveggyé válással is keletkezhet, az utóbbi főleg azokban a kerületekben ahol 

az idősebb népesség aránya magasabb. E mutató budapesti területi képe inkább ennek a 

következménye. 
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30. ábra: Az egyszemélyes háztartások számának növekedése a budapesti kerületekben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A dinamikus társadalmi változásokat bemutató indikátorok között van három olyan mutató is, mely 

az új gazdaság mintaterületeinek magyarázó változójával semmilyen kimutatható együttmozgást 

nem mutat (13. táblázat). Az első ezek közül a 18-59 évesek számának változása, amely túl nagy 

társadalmi csoportot jelenít meg, ahhoz, hogy speciális következtetéseket meg lehessen fogalmazni 

belőle. A második a nőtlenek, hajadonok számának változása, ami általános társadalmi trendeket 

követ (pl. a házasság későbbre tolódása), területi szempontból viszont nincs összefüggés az új 

gazdaságot jobban, illetve kevésbé vonzó kerületek között. Az utolsó mutató, a diplomások 

számának változása az utóbbi évtizedben sem mutat összefüggést a magyarázó változóval. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy vannak olyan az új gazdaságot kevésbé vonzó kerületek is (pl.: XVI., 

XX., XXIII. kerület), melyekben a diplomások száma az utóbbi időszakban jóval a fővárosi átlag 

felett növekedett. Ennek a legfőbb oka, hogy sok olyan diplomás dolgozó van, aki az ingatlanpiaci 

szempontból kedvezőbb árú külső kerületekbe telepedik le nagyobb házat vásárolva, ahelyett, hogy 

egy városközponti lakást venne. Ez egyfajta belső szuburbanizáció Budapesten belül. Ebből az is 

következik, hogy a nyugat-európai és észak-amerikai trendekhez képest hazánkban kevésbé 

jellemző az, hogy az új gazdaságot működtető diplomás munkaerő egyértelműen a lakóhelyét a 
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munkahelyéhez közel tenné. Természetesebben árnyaltabb és pontosabb képet akkor lehetne erről 

kapni, ha a diplomások pontos munkakörét meg lehetne határozni, hiszen egy általános vagy 

középiskolai tanár is diplomával rendelkezik így ugyanúgy bekerül ebbe a statisztikába, mint egy 

programozó cég vezetője. 

 

A társadalmi változások különböző kerületi szintű mutatóit az új gazdaság regisztrált cégeinek 

arányával is korreláltattam, és nagy vonalakban elmondható, hogy a vizsgált 10 mutatóból 8 

esetében az összefüggések iránya azonos, és a nagyságrendjében van csak némi különbség (13. 

táblázat). A 18-59 éves népesség arányának változásánál a korreláció a két magyarázó változót 

változtatva ugyan ellentétes irányú, de már az említett okok miatt olyan alacsony az összefüggés, 

hogy ez teljes mértékben várható volt. Egyetlen mutatónál azonban a mindkét esetben közepes 

erősségű összefüggés más irányt mutat. Ez a mutató a 0-17 évesek arányának változása, ahol az új 

gazdaság mintaterületeinek nagyságával közepes negatív értékkel korrelál, míg a regisztrált cégek 

együttes arányával közepesen pozitívan mozog együtt. Itt arról van szó, hogy a gyerekek száma az 

utóbbi időszakban a budai kerületekben (II., XI., XII) illetve a pesti XIV. kerületben növekedett a 

legdinamikusabban, és ahogy a fejezet elején láthattuk a legtöbb regisztrált vállalkozás is jóval 

magasabb arányban van jelen ezekben a budai kerületekben. Itt viszont érdemes megjegyezni, hogy 

sok olyan vállalkozás lehetséges, ahol a tulajdonos a saját budai lakásába jegyzi be a céget, de a 

valóságos tevékenység nem feltétlenül ott folyik, ezért ezek az adatok pontatlanabbak, mint a 

lehatárolt mintaterületek.  

3.3.1.2 Gazdasági változók 

Az új gazdaság mintaterületeinek magyarázó változójával a kerületek gazdasági átalakulásával 

kapcsolatos mutatók közül erős korrelációs kapcsolat nem mutatható ki. Közepes erősségű 

összefüggés is a vizsgált 10 mutatóból csak 2-nél mutatható ki (13. táblázat). Az első ilyen a vezető 

értelmiségi foglalkoztatottak számának változása, ahol pozitív irányú az összefüggés. Ez azt jeleni, 

hogy a kerületek nagyobb részében igaz, hogy ahol az új gazdaság mintaterületei nagyobb arányban 

vannak jelen, ott a két népszámlálás közötti időszakban dinamikusabban nőtt a vezető értelmiségi 

munkakörben dolgozók száma (31. ábra). A legnagyobb mértékben a pesti oldal városközponthoz 

kötődő kerületeiben nőtt a vezető értelmiségi foglalkoztatottak száma az utóbbi 10 évben, de a 

budai oldalon található XI. kerület is átlag feletti dinamikát ért el ebben a mutatóban. A korreláció 

tulajdonképpen azért csak közepes erősségű, mert az új gazdaság mintaterületeit tartalmazó pesti 

kerületekben mindenhol egyértelmű növekedés tapasztalható a vezető értelmiségiek számában, míg 

Budán ez a növekedés egyrészt kevésbé dinamikus, másrész a II. és a XII. kerületben inkább 

csökkenés tapasztalható. A vezető értelmiségi dolgozók indikátora sokkal inkább megközelíti a 
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Richard Florida által már többször említett „kreatív osztályt”, mint a diplomások száma. Így az 

elmondható, hogy az utóbbi időszakokban a vezető értelmiségként foglalkoztatott kreatívok az új 

gazdaság által is preferált mintaterületeket tartalmazó kerületekbe költöznek, de Budapest általános 

ár-érzékeny ingatlanpiaci jellemzői e magasabb jövedelmű rétegre is hatással vannak. Ez abban 

nyilvánul meg, hogy a két legdrágább kerület (II. és XII. kerületek) az utóbbi időszakban inkább 

veszítettek a vezető értelmiségi népességükből, míg például a város peremén található pesti illetve 

budai kerületek inkább nyertek több ilyen lakost. Az alapvető tendencia, viszont az, hogy a 

városközponthoz tartozó, üzleti értelemben is dinamikusan növekvő kerületek felé orientálódtak a 

legmagasabb arányban.  

 

31. ábra: A vezető értelmiségi foglalkoztatottak számának változása Budapest kerületeiben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A második közepes erősségű, ám negatív irányú korrelációt az ipari és építőipari foglalkoztatottak 

számának változása mutató hozta. Itt fontos látni, hogy az egész fővárosra alapvetően az utóbbi 

évtizedben az a tendencia jellemző, hogy az ipari, építőipari foglalkoztatottak száma minden 

kerületben folyamatosan csökken. A csökkenés tendenciájának adatsorában alacsony a szórás, 

mégis elmondható, hogy a legtöbb átlag feletti csökkenéssel jellemezhető kerületben megtalálhatók 

az új gazdaság mintaterületei. Ez a tendencia nem szorul annyi magyarázatra, hiszen napjainkban 
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egy erőteljes foglalkozási átrétegződés valósul meg, melyben az ipari, építőipari dolgozók száma 

alapvetően csökken és ezzel szemben a diplomás munkakörök növekednek. 

 

Ha az új gazdasághoz kötődő regisztrált vállalkozások arányával, mint referenciamutatóval 

végezzük a korrelációt, akkor az előzőhöz hasonlóan csak közepes összefüggéseket találunk, és 

ezeknek a korrelációs értékeknek az iránya megegyezik a mintaterületeknél tapasztaltakkal (13. 

táblázat). Itt csak három kisebb kivétel van. Az egyik a kereskedelemben és szolgáltatásban 

dolgozók számának változása, ahol az érték közepes erősségű negatív korrelációt mutat. A másik 

az egyéb szellemi foglalkoztatottak számának változásához számolt közepes negatív összefüggés. 

Mindkét jelenség hátterében elsősorban a megélhetési és ingatlanpiaci tényezőket láthatjuk, hiszen 

mindkét társadalmi csoport az utóbbi tíz évben nagyobbrészt a pesti peremkerületek felé mozdult 

el a térben.  

A harmadik, és talán legérdekesebb közepes negatív korreláció az egy lakosra jutó jövedelmek 

változása. Az utóbbi évtizedben az egy lakosra jutó jövedelem reálértéken csökkent olyan budai 

kerületekben (pl.: II, XII. II., XI.), ahol nagyon sok új gazdaság cég van regisztrálva. Ebből azt a 

következtetést is le lehet vonni, hogy elindult egy lassú folyamat Budapesten, melyben a kicsit 

magasabb jövedelemmel rendelkező rétegek inkább választják a jobb lakáskörülményeket az 

olcsóbb kerületekben, mint magát a terület presztízsét. 

3.3.2 A térbeli (statikus) vizsgálat eredményei 

A vizsgálat következő lépéseként 16 különböző társadalmi és gazdasági mutatót választottam ki 

kerületi szinten, melyeknél az előző részfejezetben használt korrelációs módszertannal vizsgáltam. 

Itt a mutatók a kerületek jelenlegi állapotát és egyenlőtlenségit hivatottak bemutatni, és az új 

gazdaság két magyarázó váltózójával való együttmozgásukat. Itt igyekeztem az elérhető legfrissebb 

adatokkal dolgozni. A vizsgálat fő kérdése itt, hogy milyen társadalmi-gazdasági dimenzióban kell 

fejlett lennie egy kerületnek ahhoz, hogy jobban vonzza az új gazdaság betelepülő cégeit, mint a 

többi kerület. Ahogy az előző fejezetben tettem, úgy itt is először a társadalmi tartalmú mutatókat 

és korrelációs együtthatóikat elemzem, majd rátérek a gazdasági mutatókra. 

3.3.2.1 Társadalmi mutatók 

Az új gazdaság mintaterületeinek kerületi arányával, mint magyarázó változóval két társadalmi 

mutató korrelál erős pozitív irányt mutató együtthatóval (14. táblázat). Az első ilyen mutató a 2011-

es népsűrűség. Ez a mutató első közelítésben nincs közvetlen kapcsolatban a fejlettséggel, de mégis 

jól mutatja, hogy a magas népsűrűségű városközponthoz kötődő kerületekben található az új 

gazdaság mintaterületeinek túlnyomó többsége (32. ábra). Budapesti átlag alatti népsűrűséggel csak 
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a II. és XII. kerület rendelkezik a budai oldalon lévő, mintaterületeket is tartalmazó kerületek közül. 

Ennek az elsődleges oka a két kerület tradicionális családi házas, villás beépítettsége, ami nem enged 

meg drasztikus népsűrűség növekedést. A pesti oldalon csak a X. kerület rendelkezik még 

viszonylag alacsony népsűrűséggel, de itt látható, hogy szinte minden mutatónál ez a kerület 

„kakukktojás” a mintaterületekkel rendelkező kerületek között. A népsűrűségi viszonyok 

általánosságban is összefüggenek Budapesten belül a jó elérhetőséggel ezért az új gazdaság cégeinél 

is láthatjuk hogy vonzó tényező a központi, jól elérhető erős népességvonzó szerep. 

 

 

32. ábra: Budapest kerületeinek népsűrűsége (2011) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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14. táblázat: A statikus társadalmi és gazdasági mutatók korrelációs mátrixa 

Forrás: Saját számítás 

Népsűrűség 2011 

(fő/km2)

Öregedési 

index (2011)

Diplomások 

aránya 2011

Születéstől 

várható átlag 

életkor (év) 

2011

Nőtlenek, 

hajadonok aránya 

2011

Házasok aránya 2011 Elváltak aránya 2011

Házassági 

kapcsolaton nyugvó 

egycsaládos 

háztartások aránya 

2011 (%)

Élettársi 

kapcsolatokon 

alapuló háztartások 

aránya az 

egycsaládos 

háztartásokon belül 

(%) 2011

Egyszemélyes 

háztartások aránya 

(2011)

az új gazdaság 

mintaterületeinek aránya a 

kerület teljes területéből (%) 

2014

0,783 0,729 0,434 0,063 0,667 -0,576 0,374 -0,563 0,555 0,598

J, M és R namzetgazdasági 

ágon belüli regisztrált 

vállalkozások aránya az 

összes vállalkozáson belül a 

kerületben (%) 2013

0,166 0,555 0,956 0,770 0,135 -0,012 -0,182 0,131 -0,128 0,605

Társadalmi fajlagos mutatók

Vezető értelmiségi 

foglalkoztatottak 

aránya az összes 

foglalkoztatottból 

2011

Munkanélküli

ségi ráta 2013 

(%)

1 adózóra jutó 

jövedelem 

(Ft) 2013

1 lakosra jutó 

jövedelem 

(Ft) 2013

Módosított HDI 

2001
Módosított HDI 2011

az új gazdaság 

mintaterületeinek aránya a 

kerület teljes területéből (%) 

2014

0,486 0,014 0,182 0,090 0,106 0,220

J, M és R namzetgazdasági 

ágon belüli regisztrált 

vállalkozások aránya az 

összes vállalkozáson belül a 

kerületben (%) 2013

0,951 -0,600 0,922 0,889 0,891 0,918

Gazdasági, fejlettségi mutatók
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A magas korrelációs értékét mutató, talán még érdekesebb adatsor az öregedési index 2011-ben. 

Magyarországon alapvetően az öregedési index együtt mozog a gazdasági fejlettséggel, azaz minél 

elöregedőbb egy térség annál inkább egy gazdaságilag jobb helyzetben lévő és kevesebb gyermeket  

vállaló népességet várunk. Sokszor a túl fiatalos korszerkezet gazdasági fejletlenséggel párosul, és 

nagyon gyakran a sok gyermeket vállaló roma családok nagy számát feltételezik. Budapest 2011-

ben „legfiatalosabb” kerülete 156,2%-os értékkel a IV. kerület volt. Ez azt jelenti, hogy itt is az 

időskorúak aránya több mint másfél szerese a fiatalkorúakénak. Az öregedési index budapesti átlaga 

208,1%, és a 33. ábrán látható térkép ehhez az átlaghoz viszonyít. Itt az látható, hogy az új gazdaság 

mintaterületeket magába foglaló tradicionálisan belvárosi illetve budai-hegyvidéki kerületek 

legalább átlag körüli, de inkább átlag feletti kategóriába esnek az öregedési index tekintetében. A 

két kivétel között az egyik a már jól ismert Kőbánya, mely szinte minden mutatóban kivételes, 

illetve Újpest, ahol a magas számú lakótelepi népesség és viszonylag alacsonyabb ingatlanárak 

jobban vonzzák a több gyerekes, esetleg alacsonyabb jövedelmi státusú családokat.  

Az öregedési index korrelációs vizsgálatának magyarázatánál azt is figyelembe kell venni, hogy a 

mintaterületeket nagyobb mértékben tartalmazó kerületekben sokkal alacsonyabb az időskorú 

népesség növekedése az utóbbi időkben, ezért azt feltételezhetjük, hogy az alacsony 

gyermekvállalási kedv az elsődleges forrása a magas öregedési index értékeknek. Ebből pedig az is 

következik, hogy habár ilyen területi léptékben csak nagyon óvatos és korlátos megállapításokat 

lehet tenni, mégis ezekből a jelekből látható, hogy az új gazdaság cégei és munkavállalói nem a 

nagycsaládos életmódot preferáló területeken jelennek meg a városban. Ez a tendencia pedig 

hasonlít a nyugat-európai és észak-amerikai folyamatokhoz. 
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33. ábra: Az öregedési index nagyságának különbségei Budapesten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A közepes erősségű korrelációval bíró további hét mutatóból hat is a tradicionális családmodell 

felbomlása és az új gazdaság térnyerése közötti összefüggést erősíti. Az új gazdaság mintaterületeit 

valamilyen arányban magába foglaló kerületek közepes mértékben és pozitív irányban korrelálnak 

a nőtlenek, hajadonok arányával, az egyszemélyes háztartások arányával, az élettársi kapcsolaton 

alapuló háztartások arányával valamint az elváltak arányával a kerületekben (14. táblázat). Emellett 

közepes erősségű de negatív irányú együttmozgást látunk a házasok, illetve a házassági kapcsolaton 

alapuló háztartások arányában. Itt azt láthatjuk, hogy napjaink aktuálpolitikájában is megjelenő 

hagyományos házasság alapú családmodell arányaiban pont azokban a kerületekben 

„degradálódik21” jobban, ahol a legvonzóbb volt az utóbbi időszakban az új gazdaság cégeinek a 

                                                 
21 A degradálódás szót a csökkenés értelemben használom. A folyamat pozitív illetve negatív megítélésének vitájában 
a doktori disszertációmban nem kívánok állást foglalni. 
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letelepedés. Ez a jelenség pedig az angolszász világban tapasztalt társadalmi átalakulás Budapesten 

lévő létjogosultságát is részben alátámasztja.  

Közepes pozitív korrelációt mutat még a diplomások aránya az új gazdaság mintaterületeivel (14. 

táblázat). Ez azt jelenti, hogy hogy habár a diplomások számának változásában nem volt 

kimutatható összefüggés az új gazdaságot vonzó képesség tekintetében, mégis a napjainkban már 

a kerületekben élő diplomások arányának nagysága és az új gazdaság mintaterületeinek aránya 

együtt mozog. Mind a budai központi, mind a pesti városközponthoz kötődő kerületekben a 

diplomások aránya szinte mindenhol eléri vagy meghaladja a 27%-os fővárosi átlagot. A 

mintaterületeket tartalmazó kerületek közül kivételt képez a VIII. kerület, ahol a lassan átalakuló 

népesség miatt a diplomások aránya még csak 24,5%, de a sok beköltöző fiatalnak köszönhetően 

ez az érték mindenképpen növekedni fog. A másik ilyen kivétel a IV. kerület ahol még csak 21,3% 

ez az arány, és a városperemi helyzet és Újpest történelmi népességstruktúrája ezt teszi lehetővé. 

Itt kérdéses, hogy a két kis mintaterület, az új gazdaság és maga a társadalom olyan dinamikusan át 

fog-e alakulni, mint a belsőbb kerületekben. Harmadik kivételként pedig újra megemlíthető a X. 

kerület, ahol  a diplomások aránya csak 17,8%. Itt megvan a potenciál a további átalakulásra, főleg 

Kőbánya a városközponthoz közelebb eső részén, de itt is csak egy kis és kezdetleges mintaterület 

található. 

Egyetlen mutató volt kerületi szinten, melynél semmilyen összefüggést nem lehetett kimutatni az 

új gazdaság mintaterületeivel, és ez a születéstől várható átlagos élettartam adatsora volt. Itt fontos 

megjegyezni, hogy a kerületi adatsorban túl nagy eltérések nincsenek az egyes értékek között, illetve 

egész Budapesten viszonylag magas ez az érték, ezért nincs nagy különbség például a központi és 

peremkerületek között. 

 

A J, M és R nemzetgazdasági ág regisztrált vállalkozásainak kerületi arányával, mint 

magyarázóváltozóval számított korrelációnál is csak két esetben volt nagyobb mértékű eltérés az 

előző vizsgálathoz képest. Ez a magyarázó változó a diplomások arányával még erősebben (0,956) 

korrelál, illetve a már említett születéskor várható átlagélettartammal is szoros az együttmozgása 

(14. táblázat, 34. ábra). Mindkét eredményt igazából azzal lehet magyarázni, hogy a budai 

kerületekben jóval több cég van hivatalosan regisztrálva és e két mutató is elsősorban ezekben a 

kerületekben van magas arányban. 
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34. ábra: A diplomások aránya Budapest kerületeiben 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.3.2.2 Gazdasági mutatók 

Ahogy a dinamikus vizsgálatnál is már jellemző volt, a keresztmetszeti adatoknál is az a tendencia, 

hogy az új gazdaság mintaterületeinek nagysága és a gazdasági mutatók kevésbé korrelálnak 

egymással. Egyedül a vezető értelmiségi foglalkoztatottak aránya mutatott közepes, pozitív 

összefüggést a vizsgálatban (14. táblázat). Sem a munkanélküliséggel, sem a jövedelemmel 

kapcsolatos mutatók, de még a komplex fejlettséget bemutató HDI mutatókkal22 sem függ össze 

az eredeti magyarázó változó.  

A dinamikus vizsgálatból már kiderült, hogy azok a területek, ahol az új gazdaság koncentrálódik 

vezető értelmiségieket alapvetően vonzza (35. ábra). Kivéve a II. és XII. kerületeket, ahol a számuk 

az utóbbi 10 évben csökkent. Ennek ellenére látható, hogy e kerületekben, illetve az I. és V. 

kerületekben is a legmagasabb a vezető értelmiségi foglalkoztattak aránya Budapesten belül. A teljes 

                                                 
22 A kerületekre kiszámolt HDI mutatót 2001-re Uzzoli Annamária számításaiból (Izsák – Probáld – Uzzoli, 2008), 

illetve a 2011-es adatot Csébi Márk (Csébi, 2015) számításaiból használtam fel. 
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kép tehát nagyon hasonló a diplomások arányához. A budai központi kerületek, illetve a pesti 

városközponthoz kötődőekben magas a vezető értelmiségi dolgozók aránya, és az új gazdaság 

mintaterületeinek túlnyomó többsége is itt található. Kivételt itt is a IV., VIII. és a X. kerületek 

képeznek, ahol a kerületek tradicionális társadalmi struktúrájából adódóan a budapesti átlag alatt 

van a mutató. A VIII. kerületben mindenképp változás és átalakulás várható ebben a tekintetben. 

Az alapvető tendenciákból viszont láthatjuk, hogy a Florida által leírt, a disszertációban már idézett 

„szuperkreatív” mag egy része napjainkban közel lakik az új gazdaság piaci alapú mintaterületeihez. 

 

 

35. ábra: A vezető értelmiségi foglalkoztatottak aránya Budapest kerületeiben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A különböző gazdasági-fejlettségi mutatókat a hivatalosan regisztrált vállalkozások arányával is 

korreláltattam (14. táblázat). Itt a korrelációs együtthatók értékében kirívó különbségek vannak, 

ugyanis a jövedelem és HDI mutatókkal igen szoros pozitív a korreláció, illetve a munkanélküliségi 

rátával közepes negatív. Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb jövedelemmel és életminőséggel 

rendelkező kerületekben regisztrálják a legtöbb új gazdaság céget hivatalosan. Itt a már megemlített 
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budai kerületek szerepe kiemelkedő. A tevékenység tényleges végzése szempontjából viszont az 

adatsor pontatlan, ezért hiába nagy a korrelációs együttható értéke, messzemenő következtetéseken 

nehéz belőle levonni. A vezető értelmiségiek arányával való erős pozitív korrelációs kapcsolat 

viszont részben alátámasztja a mintaterületekkel kapcsolatos általános tendenciákat. 

3.3.3 Puha mutatók 

A kreatív cégek telephelyeivel kapcsolatos kutatásokban fontos vitapont, hogy vajon a 

hagyományos ún. „kemény” tényezők vonzzák-e az új gazdaság cégeit, mint például a gazdasági 

fejlettség, munkaerőpiac és elérhetőség, vagy az ún. „puha” tényezők, mint a társadalmi miliő, 

befogadás és ehhez hasonlók (Keresnyei – Egedy, 2015). A vizsgálatom további részében olyan 

indikátorokkal is elvégeztem a korrelációs elemzést, melyek a társadalmi sokszínűség és egyéb ilyen 

„puha” tényezőket vesznek számba (15. táblázat).  

A puha mutatókból az első csoport a kerületek etnikai helyzetét mutatja be. Ebből az első indikátor 

a magyarok aránya, a második kettő pedig a Magyarországon élő hivatalos nemzetiségiek aránya 

illetve a hazánkban élő egyéb nemzetiségek. Az utóbbi két adatsor között az a különbség, hogy 

amíg az első olyan nemzetiségeket ölel fel, melyek már több mint száz éve hazánkban élnek (pl.: 

szlovákok, németek…stb., addig a másodikba olyan csoportok vannak, melyek csak az utóbbi 20 

évben vándoroltak be (pl.: kínaiak, amerikaiak…stb.) Fontos megjegyezni, hogy ezek a 2011-es 

népszámláláskor gyűjtött adatok önbevalláson alapulnak, tehát a nem magyar nemzetiségűek között 

azt is jól mutatja az adatsor, hogy melyik kerületekben vállalják fel nyíltan a külföldi 

hovatartozásukat az emberek. Ez azért is fontos, mert az adott kerület társadalmának befogadó 

készségére is következtethetünk az adatsorból. Az új gazdaság mintaterületeivel való korrelációs 

vizsgálat során mind a magyar, mind az egyéb nemzetiségek arányánál erős negatív illetve erős 

pozitív együttmozgást láthatunk. Tehát minél nagyobb egy adott kerületben a hazánkban nem 

bevett nemzetiségű külföldiek aránya, és minél kisebb a magyaroké ott várhatóan magasabb lesz az 

új gazdaság mintaterületeinek aránya is (36. ábra). Az eddigiekhez hasonlóan a pesti 

városközponthoz kapcsolódó kerületek, illetve Budán a II., XII. és XI. kerület a legbefogadóbb és 

sokszínűbb kerületnek számít etnikai szempontból. Itt élnek arányaiban a legtöbben azok közül a 

külföldiek közül, akik felvállalják identitásukat. A fővárosi átlagnál magasabb értéket elérő kerületek 

közül mindenhol van új gazdaság mintaterület. Az átlagosnál etnikailag kevésbé sokszínű kerületek 

közül a III. illetve a IV. kerület az, ahol vannak mintaterületek, mégis viszonylag alacsony a 

külföldiek értéke. Itt felmerülhet az a magyarázat, hogy az elérhetőségi viszonyok és a városi 

centrum periféria fekvés a bevándorlóknak is fontos lehet, így a „kemény” tényezőből generálódik 

a „puha”. 
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15. táblázat: A „puha” mutatók korrelációs értékei 

Forrás: Saját számítás 

Magyarok aránya 

(%) 2011

Hazai 

nemzetiségie

k aránya 2011 

(%)

Nem hazai 

nemzetiségie

k aránya (%) 

2011

Eltartott 

férfiak aránya 

a 

lakónépesség

ből % (2011)

Vállaltan 

vallásosok aránya 

(%) 2011

Vállaltan tradícionális 

nyugati vallásosok 

aránya (%)

Vállaltan ateisták 

aránya (%)

1000 lakosra jutó 

nonprofit 

szervezetek száma 

2011

Társadalmi tőke 

komplex mutatója (4 

standrdizált érték 

átlaga)

Kreatív tőke komplex 

mutatója (5 

standardizált érték 

átlaga)

az új gazdaság 

mintaterületeinek aránya a 

kerület teljes területéből (%) 

2014

-0,767 0,301 0,739 -0,711 -0,116 -0,139 0,430 0,756 0,295 0,706

J, M és R namzetgazdasági 

ágon belüli regisztrált 

vállalkozások aránya az 

összes vállalkozáson belül a 

kerületben (%) 2013

-0,134 -0,040 0,647 -0,261 0,626 0,630 0,854 0,571 0,749 0,610

Társadalmi befogadással kapcsolatos egyéb mutatók
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36. ábra: A nem hazai nemzetiségek aránya Budapesten23 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A tradicionális családmodell felbomlásának a mértékét és ennek elfogadását mérhetjük például az 

eltartott férfiak arányával is, hiszen a dolgozó és családját eltartó felnőtt férfi tradicionális 

mintájának ellentmond. A 2011-es népszámlálási adatokat összevetve az új gazdaság 

mintaterületeinek nagyságával ennél a mutatónál erős negatív korrelációt láthatunk (15. táblázat). 

Ez azt jelenti, hogy habár nincs nagy szórás a kerületi adatok között, mégis azokban a kerületekben, 

ahol az új gazdaság erőteljesebben megjelenik, ott ma Budapesten kevesebb arányaiban az eltartott 

férfi, mint máshol. Ez azt jelenti, hogy a családmodell ebben az esetben nem fordult meg 

radikálisan, sőt arra is lehet következtetni, hogy ezek a férfiak a város peremkerületeiben inkább a 

rokkantnyugdíj és egyéb problémák miatt kényszerülnek erre a pályára, és nem világnézeti okokból. 

                                                 
23 Olyan nemzetiségek, melyek még nem mutathatók ki 100 éve hazánkban, ezért nem számítanak bevett hazai 

nemzetiségnek (pl.: török, amerikai). 
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A következő vizsgált puha mutatók a vallásosságot mérték. A 2011-es népszámlálás alapján, 

önbevallás alapon a vallásosok teljes arányát, a nyugati (zsidó-keresztény) vallásosok arányát és a 

vállaltan ateisták arányát vizsgáltam a teljes népességből. Közepes pozitív korrelációt csak az 

ateisták arányánál találtam, ami azt jelenti, hogy az új gazdaság mintaterületeket tartalmazó kerületek 

inkább befogadók az ateistákkal szemben. A vallásosok arányával azonban semmilyen összefüggést 

nem lehetett kimutatni. 

A társadalmi összefogásra való készség egy mutatóját is bevontam a vizsgálatba, mégpedig az 1000 

lakosra jutó nonprofit szervezetek számát (civil szervezetek, nonprofit vállalkozások). Itt erős 

pozitív összefüggés lett az eredmény az új gazdaság mintaterületeivel való korreláció során (14. 

táblázat). Az új gazdaság mintaterületeket tartalmazó kerületekről elmondható, hogy szinte 

mindenhol a városi átlag felett van a civil szervezetek száma. Kivételt képez itt is a III. kerület 

Budán, ahol a civil szerveződések folyamatosan fejlődnek, de nem érik el a városközpont 

kerületeinek szintjét. Kivétel még Pesten a IV. illetve a X. kerület, ahol ugyan vannak kisebb 

mintaterületek, de a civil szerveződés szempontjából is periférikus helyzetben van a két kerület.  

 

 

37. ábra: Az 1000 főre jutó nonprofit szervezetek száma Budapesten 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Végül két komplex mutatót is képeztem, abból a célból, hogy az társadalmi tőke vagy a kreatív tőke 

az ami jobban meghatározza egy budapesti kerületnél, hogy az új gazdaság cégeit vonzza. A 

disszertáció második fejezetében már értekeztem arról a vitáról, amit Richard Florida említ (Florida, 

2005), miszerint az Egyesült Államok városaiban a magas társadalmi tőkével rendelkező területek 

inkább taszítják, a magas kreatív tőkével rendelkező területek azonban vonzzák az új gazdaság 

térnyerését. Ezek a területek általában egymás komplementerei a tengerentúlon. Budapest esetében 

a társadalmi tőke komplex mutatóját négy mutatóból24 képeztem, mely szorosan összefügg a 

tradicionális társadalmi struktúrával. A kreatív tőke komplex mutatójának képzéséhez pedig 5 olyan 

társadalmi indikátort használtam25, mely inkább a tradicionális társadalmi struktúra felbomlásáról 

tanúskodik. Mindkét komplex mutatót úgy határoztam meg, hogy az egyes adatsorok értékeit 

standardizáltam, és minden egyes kerületnél a standardizált értékek átlagát vettem. 

Az új gazdaság mintaterületeinek magyarázó változójával korreláltatva a társadalmi tőkét 

meghatározó komplex mutató gyenge pozitív, míg a kreatív tőke mutatója erős pozitív összefüggést 

mutatott. Ez azt jelenti, hogy a kerületek új gazdasággal való „ellátottsága” sokkal inkább együtt 

mozog a kreatív tőke mutatójával, mint a társadalmi tőkéjével. Ebből az következik, hogy 

Budapesten az új gazdaság cégeinek nagyobb arányát képviselő területein a hagyományos 

társadalmi struktúra átalakul, és ez akár vonzhatja is e cégek további betelepülését. A kreatív tőke 

komplex mutatójának területi képét nézve (38. ábra), még jobban látható, hogy az eddigi elemzések 

során jól ismert új gazdaság mintaterületeket tartalmazó kerületek társadalma jobban átalakul a 

hagyományos társadalmi struktúra szempontjából, mint azok, ahol nincsenek ilyen mintaterületek. 

E mutató esetében nincs kivétel, még a X. kerület is átalakul, ezért érthető, hogy itt is formálódik 

egy kis kezdetleges új gazdaság mintaterület. Az is látható, hogy Budapesten belül van egy 

északnyugat-délkelet kettősség a társadalmi átalakulást illetően. Budán egyedül a XXII. kerület, 

Pesten pedig az összes déli és keleti peremkerület az, ahol igen alacsony a kreatív tőke komplex 

mutatójának értéke, és itt mintaterületek sincsenek. 

 

 

 

                                                 
24 A 4 mutató: házassági kapcsolaton alapuló egycsaládos háztartások aránya (%) 2011, magyar nemzetiségűek aránya 

(%) 2011, vállaltan tradicionális nyugati vallásosok aránya (%) 2011, 1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 

2011 

25 Az 5 mutató: élettársi kapcsolaton alapuló egycsaládos háztartások aránya (%) 2011, nem hazai nemzetiségek 

aránya (%) 2011, eltartott férfiak aránya (%) 2011, egyszemélyes háztartások aránya (%) 2011, vállaltan ateisták aránya 

(%) 2011 
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A kutatás ellenőrzéseként az eddig elemzett „puha” mutatókat korreláltattam is a J, M és R 

nemzetgazdasági ágazatban regisztrált vállalkozások arányának kerületi adatsorával is. Az első 

etnikai blokknál közepes erősségű pozitív korrelációt látunk a nem hazai nemzetiségek arányánál 

(15. táblázat). Ez azt jelenti, hogy mindkét új gazdaság kiterjedésével kapcsolatos magyarázó változó 

együtt mozog az etnikai sokszínűség mutatójával. Ehhez hasonlóan a vállaltan ateisták arányánál is 

pozitív erős korreláció figyelhető meg, illetve a kreatív tőke komplex mutatója esetében is pozitív 

közepes az együttmozgás. A vizsgálat eredményeit megerősíti a nonprofit szervezetek arányával 

való ugyancsak közepes pozitív korreláció. Egyetlen olyan mutató(csoport) van, ahol jelentős 

eltérés látható a két magyarázó változó között, és ez a vállaltan vallásosok arányának két mutatója, 

ahol közepes erősségű pozitív a korreláció, illetve e mutatók miatt a társadalmi tőke komplex 

mutatója is erős pozitív korrelációs értéket kapott. Ez azért van így, mert jelen esetben a budai 

hegyvidéki kerületekben egyaránt magas a regisztrált új gazdaság cégek aránya, illetve a 

tradicionálisan vallásos népesség aránya. E két mutató között azonban valódi társadalmi 

összefüggést kevésbé találhatunk, inkább arról van szó, hogy az utóbbi mutató Budapest történelmi 

hagyományaiból adódóan magas ezeken budai területeken. 
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38. ábra: A kreatív tőke komplex mutatójának értékei Budapesten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

3.3.4 Komparatív előnyök a kerületekben 

A korrelációs vizsgálat során a több tucat mutatóval való összevetésből kirajzolódik egy általános 

kép azzal kapcsolatban, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik az a budapesti kerület, ami az 

utóbbi időszakban sok új gazdasággal foglalkozó céget tudott vonzani letelepedésre, és több helyen 

ezek a cégek koncentrációs zónákat, mintaterületeket is alkotnak. 

Napjainkban Budapesten az új gazdaság cégek számára nagy vonalakban, és az elhelyezkedésüket 

vizsgálva elsősorban a városközponti fekvés és jó elérhetőség „kemény” vonzó tényezője tud lenni 

az elsődleges. A magas népsűrűségű, mégis csökkenő lakófunkciójú központi kerületek sokkal 

nagyobb potenciállal vonzzák e cégeket, mint a város peremén lévők. Különösen igaz ez a főváros 

pesti oldalára. Mivel nagyon sok vizsgált mutató részben összefügg a kerületek földrajzi centrum-

periféria pozíciójával, ezért amikor az egyenlőtlenségeiket vizsgáljuk, akkor is egy északnyugat-
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délkelet lejtőt jelölhetünk ki az új gazdaság vonzását illetően is. E „kemény” tényezők mellé 

felsorakozik az új gazdaság munkaerő bázisa, a diplomás népesség, melynek magas aránya előnyt 

jelent egy adott kerületnek a korrelációs vizsgálat szerint. Hasonlóan ehhez a vezető értelmiségi 

foglalkoztatottak aránya illetve számbeli növekedése is nagyon fontos komparatív előny egy kerület 

számára az új gazdaság vonzásához. 

A „kemény” vonzó tényezők mellett találhatunk olyan társadalmi komparatív előnyöket a 

kerületekben, melyek hasonló, de talán nem ennyire erőteljes hatást gyakorolnak, mint az előző. Az 

egyik ilyen tényező a fiatalodó korstruktúra a kevés kiskorú gyermekkel vegyítve, vagyis a fiatal 

gyermek nélküli népesség nagysága. Emellett a vizsgálat eredményei alapján fontos tényező még a 

klasszikus házasság alapú családmodell átalakulása is. Azokban a kerületekben, ahol az utóbbi 

időszakban ez jobban átalakult, és alapvetően zászlóvivők ma is e társadalmi átalakulásban, 

megtalálhatók az új gazdaság mintaterületei. Ez a jelenség azt mutatja, hogy a tőlünk nyugatra 

található „fejlett” világ nagyvárosainak tendenciáit Budapest is átveszi az új gazdaság és a társadalmi 

struktúra átalakulásának tekintetében. A kerületek további előnyként könyvelhetik el maguknak az 

etnikai sokszínűséget, főleg olyan népcsoportok befogadásával, melyek hagyományosan nem a 

Kárpát-medence térségéből érkeznek. Fontos tényező emellett a vallási sokszínűség is, mint „puha” 

tényező, melynél egy ateista is nyíltan vállalhatja a meggyőződését. Összességében tehát a kreatív 

tőke, mint társadalmi mutató mindenképpen komparatív előnyt jelent az új gazdaságot vonzani 

vágyó kerületek számára. 

A korrelációs vizsgálatból az is kiderült, hogy vannak olyan, főleg gazdasági és életminőséggel 

kapcsolatos tényezők, melyek nem függenek össze Budapest esetében az új gazdaság 

mintaterületeinek nagyságával. Az egyik ilyen tényező a jövedelmek növekedése az utóbbi 

évtizedekben, illetve az egy lakosra jutó jövedelem egyenlőtlenségei. Habár vannak területi 

egyenlőtlenségek ebben a mutatóban a fővároson belül, mégsem mozog együtt az új gazdaság 

térnyerésének mutatójával. A magasabb átlagjövedelemmel rendelkező kerületek nem élveznek 

egyértelműen előnyt ebben a tekintetben. Ehhez hasonlóan Budapest különböző életminőséggel 

kapcsolatos indikátorai sem korrelálnak az új gazdaság mintaterületeinek nagyságával. Ez azt is 

jelentheti, hogy az új gazdaság dolgozói habár vágynak a jó életkörülményeket biztosító 

lakóterületekre, a munkahelyeik közvetlen környezetében sok esetben nem találnak ilyet. Fontos itt 

még megjegyezni, hogy Budapest ingatlanpiaci egyenlőtlenségei is erősen árnyalhatják a képet, 

ugyanis a vizsgálatból az is kiderült, hogy magas presztízsű kerületek vezető értelmiségi 

foglalkoztatottakat veszítenek, mert más kerületekben alacsonyabb ingatlanárért jobb minőségű 

otthont is találhatnak. 

Összességében elmondható, hogy e vizsgálatot csak a kerületek szintjének figyelembevételével lehet 

értékelni, és a módszertan korlátja, hogy a társadalom motivációs rendszerének mélyére nem lehet 
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vele tekinteni. Ettől függetlenül viszont véleményem szerint ha nagy vonalakban is, néhány fontos 

összefüggésre, és tényezőre rá tudtam világítani. Bizonyítva elsősorban azt, hogy az új gazdaság 

városon belüli vizsgálatát még mélyebben érdemes folytatni. 
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4. Összefoglalás 

Doktori disszertációmban az új gazdaság és a város kapcsolatát vizsgáltam napjainkban Budapest, 

Magyarország fővárosának példáján. A dolgozatnak két fő célkitűzése volt: az első az új gazdaság 

sokrétű hazai és nemzetközi szakirodalmának feldolgozása, értelmezése és történeti kontextusba 

való helyezése elsősorban a városokkal kapcsolatos kutatások szemszögéből. A második cél pedig 

az volt, hogy napjaink Budapestjének az új gazdasághoz fűződő viszonyát, illetve annak egyes 

elemeit feltárjam, és bemutassam. 

 

A hazai és nemzetközi szakirodalom értelmező áttekintése után arra a megállapításra jutottam, hogy 

az új gazdaság fogalma egy nagy gyűjtőfogalom, melyet úgy is lehet értelmezni, mint egy esernyőt, 

ami alá különböző fogalmak kerülnek be. Ezek közül a fogalmak közül hármat láttam markánsan 

elkülönülni: az információgazdaság, a kreatív gazdaság és a kulturális gazdaság fogalmait, az összes 

szinonimájukkal együttvéve. E három fogalmat neveztem az új gazdaság három pillérének, mivel a 

szakirodalomban e három fogalom mentén három kutatási perspektíva is körvonalazódik az utóbbi 

évtizedekben. Természetesen az új gazdaság fogalmának kiforratlansága egyrészt visszavezethető 

arra, hogy a három pillér között legalább annyi átfedés van mint valódi különbség, másrészt fontos 

azt is belátnunk, hogy e fogalmak és valósághoz kötődő tartalmuk az 1970-es évek óta vannak a 

köztudatban. Annak idején a klasszikus ipari kapitalizmusról sem tudtak olyan átfogó fogalmi 

értelmezést adni az ipari forradalom után 45 évvel, mint 200 évvel utána, ezért nem meglepő, hogy 

az új gazdaság viszonylag fiatal jelensége fogalmilag is alakulóban van. 

Az új gazdaság már említett három pillére között a közös pontok a történelmi fejlődésben 

ragadhatók meg, hiszen az 1970-es évektől kezdődő posztfordista gazdasági átalakulás és mellette 

a posztmodern társadalmi értékrendszer kialakulása egyszerre hozta magával az információ 

felértékelődését, a kreatív munkahelyek létrejöttét és a termékek kulturális hozzáadott értékének 

felértékelődését. Fontos közös pont a fogalmak között még, hogy bármilyen gazdasági 

tevékenységről is beszélünk napjainkban az információáramlás és vele együtt az infokommunikáció, 

a kreatív marketing és cégirányítási eszközök, valamint a kulturális hozzáadott értékek is 

megjelennek a termelésben. Ahol pedig mindhárom pillér erőteljesen megjelenik, egy 

robbanásszerű fejlődésnek lehetünk tanúi. Jó példa erre a youtube internetes videómegosztó portál 

fejlődési pályája, ahol ma már a fejlett informatikai eszközök segítségével egy sokak által megnézett 

videóval pénzt tud keresni, sőt már léteznek ún. youtube hírességek is. Így lesz napjainkban egy 

kezdetben jelentéktelen internetes oldalból egy jól menő nemzetközi vállakozás.  

Az új gazdaság három pillére között markáns különbségeket is felfedezhetünk. Az 

információgazdasággal kapcsolatos kutatások elsősorban a posztfordista gazdasági átalakulás 

digitális oldalát, és ennek gazdasági, illetve technológiai eredményeire fókuszálnak, és vizsgálják a 
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társadalmi hatásait. Vannak olyan ágazatok az ICT szektorban, ahol a technológia ugyan 

megváltozott, de annak fenntartásához nincs feltétlenül szükség kreatív munkaerőre, és a 

fogyasztók nem a kulturális hozzáadott érték miatt veszik meg például az internet szolgáltatást, 

hanem a hasznossági értéke miatt. A kreatív gazdaság kutatásában a kutatók elsősorban a 

munkaerő-piaci és társadalmi változásokra fókuszálnak, melyben igyekeznek feltárni azokat a 

faktorokat, melyek létrehozzák és vonzzák a kreatív osztályt. A kreatív dolgozók munkahelyein 

viszont nem minden esetben szükséges feltétel az ICT szektorban való jártasság, esetleg a kulturális 

hozzáadott érték (pl.: kreatív jogi szolgáltatások). A kulturális gazdaságban elsősorban a kutatások 

a termékek felől közelítenek, melyeknek a kulturális hozzáadott értéküket és gazdasági szerepüket 

vizsgálják. Azonban vannak olyan kulturális hozzáadott értékkel rendelkező termékek (pl.: művészi 

alkotások), melyek csak távolról kapcsolódnak az információs, illetve kreatív gazdasághoz. 

Fontos kérdés volt még a dolgozat elméleti részében, hogy a foglalkozási átrétegződés modelljének 

a tudományos köztudatban is elterjedt negyedik, kvaterner szektora, amit az 1950-es évektől 

eredeztetnek, mennyire hozható összefüggésbe az új gazdasággal. A szakirodalom feltárásából 

kiderült, hogy a modellben sokszor definiált primer, szekunder, tercier, kvaterner illetve időnként 

kvinter (ötödik) szektor tevékenységeinek csoportosításában erőteljes fogalmi sokszínűség 

fedezhető fel, főleg az utolsó három szektor esetében. A kutatók különböző besorolásai nem 

egyértelműek, nem kiforrottak. Ami biztosan állítható, hogy a kvaterner szektor általánosan 

köztudatban lévő definíciójához és történelmi kialakulásához az új gazdaság információgazdaság 

pillére áll a legközelebb. A kreatív gazdaságot nem lehet egyértelműen a negyedik szektorba 

besorolni, mivel a gazdaságnak több olyan szektorában is van szükség kreatív munkaerőre (pl.: 

szolgáltatások/tercier szektor), amelyek kívül esnek a kvaterner szektoron. A kulturális gazdaság 

pillérét pedig egyértelműen nem lehet besorolni a kvaterner szektorba, mivel a kulturális hozzáadott 

érték egy olyan marketingstratégia része, mely a különböző gazdasági szektorokon átível. 

Az új gazdaság által generált folyamatokat a városok három különböző térbeli léptékében is 

értelmeztem. E három lépték fontos jellemzője, hogy egészen más módszertannal és 

megközelítéssel lehet kutatni. A legnagyobb lépték a globális városrendszer léptéke, amelyben 

kutatóként nagy átfogó magyarázatokat lehet alkotni a posztfordista átalakulás okairól. Ebben a 

léptékben három, a társadalomföldrajzban is használt episztemológiai alapot és megközelítést 

mutattam be. Az első ilyen megközelítés a pozitívizmus, és az ehhez gyakran kapcsolódó 

szociáldarwinizmus, melynek szemüvegén keresztül nézve a fejlett ipari országokban a XX. század 

vége felé beinduló gazdasági átalakulás az emberiség társadalmának következő evolúciós 

lépcsőfokát jelenti. Ahogy a világtörténelemben az emberi társadalom átélt egy mezőgazdasági, 

illetve egy ipari forradalmat, a következő lépcsőfok az információ forradalma lehet. A második 

megközelítés a pozitívizmust kritizáló strukturalista/neomarxista álláspont, miszerint az új 
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gazdaság megjelenése a tőkés osztály válasza volt a kapitalizmus XX. század második felében egyre 

inkább kiterjedő válságára. A termelés régi módját az ázsiai, olcsóbb munkaerővel rendelkező 

országokba szervezték ki, és a régi ipari kapitalizmust pedig egy tőkések számára kedvezőbb új 

gazdasággá alakították át. Neomarxista szemmel nézve tehát az átalakulás nem egy fejlődési 

lépcsőfok, hanem a tőkések a munkásokat való kihasználásának globális szintre való emelése. A 

harmadik megközelítés, mely mind a pozitívizmust, mind a neomarxizmust kritizálja a 

posztmodern. E megközelítés lényegi eleme, hogy kritikusan áll a fogalomalkotás és a globális 

magyarázatok (narratívák) kizárólagosságához. Posztmodern szemüvegen keresztül nincs egy 

globális, mindenkire kiterjedő új gazdaság, csak egyes helyeken kialakult új gazdaságok vannak, 

melyek az adott hely történelmi hátteréből, és társadalmi viszonyaiból indulnak ki, és alakulnak 

tovább. Emellett maga az új gazdaság, és pilléreinek fogalmai is csak absztrakt kutatói konstrukciók, 

melyek túlzottan leegyszerűsítik a valóságot, és egyes tényeket figyelmen kívül is hagyhatnak akár 

tudatosan. Itt fontos megemlíteni, hogy napjaink városi gazdaságát mozgató, gazdasági fejlődést 

elősegítő folyamatainak vizsgálata csak az érem egyik oldala, míg a nagyvárosokat sújtó szegénység 

és társadalmi marginalizáció problémája legalább annyira meghatározza a városlakók hétköznapi 

életét. 

Az új gazdaság városi kutatásainak leghíresebb teoretikusai a városok, mint entitások szintjén 

végeztek empirikus vizsgálatokat. Sok (főleg amerikai) város különböző indikátorát vetették össze, 

és ezekből a számításokból vontak le következtetéseket az új gazdaság különböző szegmenseinek 

területi és társadalmi hatásaira vonatkozóan. Itt a legfőbb vezérgondolat, ami az új gazdaság 

mindhárom pillérénél megjelenik, hogy a nagyvárosok azok az egységek, ahol az új gazdaság 

koncentráltan megjelenik, és a legnagyobb hatást fejti ki a társadalomra. E kutatásoknak a 

városfejlesztési politikákra is nagyon fontos hatásuk volt, nagyvárosok az új gazdaság bevonzásával 

szerették volna elérni a fejlődést, de sajnos nem minden esetben történt meg a várt eredmény. 

Végül a legalacsonyabb területi szint, a városon belüli lépték felé fordult az elemzésem. Itt a 

szakirodalom alapján négy olyan kutatási témát tártam fel, melyek kurrensek az új gazdaság városon 

belüli térnyerésével kapcsolatban. Az első a városi táj átalakulása, a régi barnamezős övezetek 

átformálódása az új gazdaság cégeinek, illetve a dolgozóinak beköltözése által. A XXI. század 

nagyvárosainak fragmentált, kaleidoszkópszerű funkcionális morfológiai állapotát sok esetben az 

új gazdaság által még csak részben átalakított régi gyáripari övezetek és munkásnegyedek 

sokaságával ragadhatjuk meg. A városok fizikai képének átalakulása mellett a társadalmuk is 

átalakul, és több kutató kifejezetten új gazdaság által vezérelt dzsentrifikációról beszél. E folyamat 

főszereplői az ún. „új yuppie-k” akik a kreatív gazdaság dolgozóikét elhagyatott és felújított 

gyártelepek „loft” lakásaiba költöznek be, és a lakóhelyükön sokszor kialakítanak egy saját 

munkahelyet is (pl.: grafikai- vagy új média stúdiót). A városon belüli folyamatok kutatásának 
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harmadik fontos témája a várospolitika viszonya az új gazdasággal. Itt a különböző városokban 

különböző stratégiák mutathatók ki: valahol az új gazdaság spontán beköltözik és átalakít 

városrészeket, máshol pedig ez a folyamat a városvezetés által vezérelt. A negyedik téma az 

intraurbán folyamatokban az új gazdaság klaszteresedési folyamatai, ahol a kutatók telephely-

választási szemszögből vizsgálják azokat a területeket a nagyvárosokon belül, ahol az új gazdaság 

cégei klaszter szerű összefüggő városrészeket „hódítanak meg”. 

 

Empirikus vizsgálatom első részében arra a kérdésre kerestem a választ, hogy Budapesten léteznek-

e olyan összefüggő klaszterszerű területek, ahol az új gazdaság magas szinten koncentrálódik. E 

vizsgálathoz egy saját adatbázist építettem fel, amelybe több mint 1500 olyan cég került be, melyek 

bizonyíthatóan az új gazdaság valamelyik tevékenységtípusával aktívan foglalkoznak. E cégek 

területi eloszlása nem egyenletes, hanem Budapesten belül egyes területek közelében 

koncentrálódnak. A cégek térképre vitele után látható volt, hogy a legtöbb ilyen profilú vállalkozás 

Budapest északi felén van. Az általam lehatárolt 22 különböző új gazdasághoz kötődő 

tevékenységtípusok legközelebbi szomszéd analíziséből kiderült, hogy a legtöbb ilyen tevékenység 

cégei külön is koncentrálódnak egyes területeken a fővároson belül. Érdekes eredmény volt még, 

hogy a különböző tevékenységtípusokhoz tartozó cégek első, második és harmadik legközelebbi 

szomszédja átlagosan túlnyomó többségében nem azonos profilú cég. Ebből az következik, hogy 

az új gazdaság különböző tevékenységtípusai a térben vonzzák egymást, ezért a potenciális 

lehetőség megvan a nem konkurencián alapú klaszteresedésre. A 22 tevékenységtípusból csak 5 

olyan volt, ahol erősebb térbeli vonzás, azaz konkurálás volt a csoporton belül. Erre jó példa a 

könyvkiadó cégek belvároson belüli csoportosulása. Ha az új gazdaság adott pilléreihez kötődő 

cégcsoportok dimenziója mentén vizsgáljuk a vonzások és taszítások mértékét, akkor azt láthatjuk, 

hogy a mindhárom pillérhez egyaránt kötődő cégek vonzzák egymást, míg a csak 2-2 pillérhez 

tartozók inkább taszítják.  

Az internetes adatgyűjtés módszere és a cégek térkoordinátái lehetőséget adtak egy speciális 

vizsgáltra, melyben a cégek földrajzi és internetes térben való centrum-periféria helyzetének 

együttmozgását elemeztem korreláció segítségével. Az eredményekből kiderült, hogy az összes 

általam térképre vitt cég esetében nincs kimutatható összefüggés, miszerint a földrajzi központban 

lévő cégek az internetes „tér” figyelmének központjában lennének, vagy fordítva. Egyes 

tevékenységtípusoknál azonban fel lehetett tárni ilyen összefüggéseket. Egyes cégtípusokra 

jellemző, hogy az egyébként is központban lévő magasabb presztízzsel rendelkező központjuk 

mellett komoly figyelmet szentelnek a google találati lista központi helyeinek elérésére is. Ilyenek 

például a film gyártók, rádióműsor szolgáltatók vagy a napilapkiadó cégek. Más cégtípusoknál 

inkább az dominál, hogy a földrajzi központban lévők nem foglalkoznak az internetes 
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megjelenéssel, míg a periférikus elhelyezkedésűek sokkal jobbak a keresőoptimalizálásban. Ilyenek 

a TV csatornák, médiareklám készítők, de a folyóiratok kiadói és biotechnológiai kutató cégek is 

ezzel a stratégiával jellemezhetők. Természetesen több olyan cég is van, ahol csak nagyon gyenge 

összefüggés mutatható ki a földrajzi és virtuális központi pozíció között.  

A térképre felvitt cégek elhelyezkedéséből 31 összefüggő mintaterületet tudtam lehatárolni, ahol az 

új gazdaság cégei egymáshoz közel koncentrálódnak. Ebből következik, hogy egyértelműen 

találhatunk Budapesten is ilyen területet, természetesen nem minden lehatárolt ilyen terület mutat 

valódi klaszterjellemzőket. Ha a cégprofilok arányait vizsgáljuk, akkor 18 mintaterület esetében az 

új gazdaság mindhárom pilléréhez köthető cégek, vagyis az általam „új gazdaság magjának” 

nevezett tevékenységek vannak többségben. Néhány mintaterületnél még ilyen markáns arányt az 

információ – és kreatív gazdaság metszetéből származó tevékenységek (pl.: számítógépes 

programozás, biotechnológia) tudtak elérni. A többi mintaterületnél a cégek összetétele nagyon 

kevert. A feltárt és leírt mintaterületek jó alapot nyújtottak az új gazdaság térnyerésének mélyebb 

feltárására a fővárosban. 

 

Empirikus vizsgálatom második lépcsőfokaként terepbejárással adatot gyűjtöttem a lehatárolt 

mintaterületekről háztömb szinten. A vizsgálat legfőbb kérdései a mintaterületek átalakulásának 

jellemzői, esztétikai ismérvei és kulturális szolgáltatásokkal való ellátottsága volt. A kutatás legfőbb 

eredménye, hogy az általam lehatárolt területek túlnyomó többségében átalakul a város (pl.: új 

lakóparkok épülnek). E területek esztétikai minősége azonban nagyrészt még inkább a lassú 

átalakulás előtt vagy közben tapasztalható leromlott állapotot mutatja. A mintaterületek csak 

kevesebb mint a felében találtam kiváló esztétikai minőségű épületeket. A terepbejárás során 

kiderült, hogy Budapesten még nem találhatunk egy olyan komplex vízparti fekvésű kulturális 

szolgáltatásokkal átszőtt új gazdaság klasztert, melyet más, nyugat-európai városokban 

megtalálhatunk. A mintaterületek komplex fejlettségét, átalakultságát vizsgálva látható volt, hogy 

általánosságban ez az állapotuk a városközponttól való távolságuktól és a méretüktől függ 

elsősorban (a három legfejlettebb klasztertől eltekintve). A vizsgálat során az is kiderült, hogy 

markáns egyenlőtlenségek vannak a mintaterületek erősségeik között is. Egyes területek 

kiemelkedően jó esztétikai minőségűek (pl.: Graphisoft Park), mások inkább a környezetük 

erőteljes átalakulásában járnak elöl (pl.: Dózsa György út környéke), megint mások pedig a városi 

környezetükből való szigetszerű elkülönültségükben kiemelkedők (pl.: Mammut – Millenáris 

komplexum). 

 

Empirikus vizsgálatom harmadik lépcsőfokaként a budapesti kerületek különböző társadalmi-

gazdasági mutatóit vetettem össze a kerületek új gazdaság mintaterülettel való ellátottságával. A 
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korrelációs vizsgálat során kiderült, hogy elsősorban azok a kerületek vonzzák az új gazdaság 

cégeket, melyek az ún. „kemény” faktorokban fejlettek. Itt olyan tényezőkről beszélhetünk, mint a 

központi fekvés, jó elérhetőség és a vezető értelmiségi, illetve diplomás munkaerő aránya, mely az 

új gazdaság egyik legfontosabb erőforrása. Ezekben a faktorokban a fővároson belül kerületi 

szinten egy északnyugat-délkelet irányú lejtőt érzékelhetünk napjainkban.  

Habár másodlagosak, de mégis fontos kiemelni azokat a „puha” tényezőket, melyek vonzó 

faktorokként a vizsgálat kimutatott. Az egyik ilyen tényező a házassági alapú családmodell 

átalakulása, a posztmodern életszemlélet elterjedésének statisztikai adatokban is érzékelhető 

megnyilvánulása. A másik ilyen tényező a migrációs háttérrel rendelkező népesség nagysága. 

Mindkettő visszavezethető a kerületek társadalmának tolerancia szintjének viszonyaira, mely fontos 

vonzó faktorként jelenik meg a már sokszor említett Richard Florida 3T modelljében is. Az új 

gazdaság által „jobban meghódított” budapesti kerületek ezen a téren is egyre nagyobb változást 

élnek meg napjainkban, de ez még nem mérhető a „kemény” telephelytényezők szintjéhez. 

A kutatás érdekes eredménye volt még, hogy az életminőséget és jövedelemnagyságot mutató 

változók nincsenek kimutatható összefüggésben az új gazdaság térnyerésével Budapesten. Ennek 

az egyik oka az, hogy a budapesti jövedelem és életminőség adatsorok átlagának alacsony a szórása, 

vagyis nincsenek markáns különbségek a kerületi átlagok szintjén. A másik magyarázat abban is 

keresendő, hogy az új gazdaság új fiatal generációja számára talán fontosabb az lakóhely által 

elérhető életkörülmény, mint az adott kerület társadalmi presztízse. A tradicionálisan magas 

ingatlanárral rendelkező budai-hegyvidéki kerületek az utóbbi évtizedben veszítettek a vezető 

értelmiségi népességükből, és ez részben az ingatlanpiaci egyenlőtlenségek számlájára írható, hiszen 

több pesti kerületben alacsonyabb összegért lehet vásárolni jóval jobb minőségű ingatlanokat. A 

kerületek közötti jövedelemegyenlőtlenségek így is mérséklődhetnek a jövőben. 

 

Doktori disszertációm az új gazdaság budapesti térnyerésének csak mozaikos, néhány érdekes 

eredménnyel szolgáló vizsgálata, mely további kutatási kérdéseket vet fel. Fontos kérdés lehet, hogy 

az új gazdaság cégeinek dolgozói honnan járnak be a munkahelyükre? Van-e valódi klaszterszerű 

együttműködésre igény az általam feltárt mintaterületek cégei között? Milyen a viszonya a budapesti 

városfejlesztésnek az új gazdasággal? E kérdések megválaszolása mindenképpen további 

kutatásokra inspirál. 
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Összefoglaló 

Doktori disszertációm témájául az új gazdaság térnyerését választottam a nagyvárosok léptékén 

belül, Budapest példáján. A dolgozatnak két fő célkitűzése volt: az első az új gazdaság sokrétű hazai 

és nemzetközi szakirodalmának feldolgozása, értelmezése és történeti kontextusba való helyezése 

elsősorban a városokkal kapcsolatos kutatások szemszögéből. A második cél pedig az volt, hogy 

napjaink Budapestjének az új gazdasághoz fűződő viszonyát, illetve annak egyes elemeit feltárjam, 

és bemutassam. 

 A munkám első nagy fejezetében az új gazdaság fogalmának definiálásával, és a fogalom 

mögött álló jelenség történelmi kibontakozásával foglalkozom. Ez a rész adja a későbbi kutatások 

elméleti és tudománytörténeti megalapozását. Az új gazdaság fogalmának és időbeni kialakulásának 

vizsgálata során három olyan fogalmi pillért definiáltam, mely a jelenség kutatásánál újra és újra 

megjelenik. Ez a három pillér az információgazdaság, a kreatív gazdaság és a kulturális gazdaság. E 

három pillér gyakran három különböző, de több ponton összefüggő kutatási témát és megközelítés 

ölel fel az új gazdasággal foglalkozó kutatásokban. A fogalmak áttekintése, jellemzése és pontos 

definícióinak meghatározása után az elméleti fejezetben még értekezem az új gazdaság kutatásának 

és tudományos értelmezésének három lehetséges területi léptékéről. Az első ilyen lépték a globális 

városhálózatok szintje, ahol az új gazdaság térnyerését pozitivista, strukturalista és posztmodern 

tudományelméleti megközelítéssel is elemzem. A második lépték a nagyvárosok, mint entitások 

szintje, melyben születtek az új gazdaság legismertebb teoretikusainak munkái. A harmadik lépték 

pedig a városon belüli szint, ahol további empirikus kutatásokkal lehet kimutatni, hogy az új 

gazdaság milyen városon belüli társadalmi, illetve építészeti átalakulásokat generált az utóbbi 

évtizedben.  

A disszertáció második nagy, empirikus részében Budapesten belül vizsgálom az új gazdaság 

cégeinek térnyerését három fő kutatási kérdésre keresve a választ. Az első kérdés, hogy léteznek-e 

új gazdaság klaszterek Budapesten belül, és ezek hol találhatóak pontosan? A második fő kérdésem, 

hogy azokon a területeken, ahol az új gazdaság cégei koncentrálódnak mennyire alakul át a 

város(rész) arculata az utóbbi évtizedben? A harmadik vizsgálandó kérdés pedig az volt, hogy 

milyen különbség van a fővároson belül az új gazdaság által telephely szempontjából preferált és 

kevésbé preferált kerületek között? Az kérdések megválaszolásához a saját internetes és 

terepbejárásos adatgyűjtésem mellett a budapesti kerületek 2001 és 2011 közötti népszámlálási 

adatait is elemeztem, feltárva a társadalmi és gazdasági változásokat a különböző kerületekben. 
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Summary 

I have chosen a topic of expansion of the new economy within the scale of large cities, presenting 

the phenomenon in Budapest as a case study. The dissertation has two major goals: the first one is 

to processing, interpretation of the manifold literature of the new economy and putting it into 

context with historical research, especially the urban point of view. The second objective was to 

show and explore the items of the relationship between Budapest and the new economy. 

In the first great chapter, I deal with defining and unfolding the phenomenon behind the concept 

of the new economy. This section gives the theoretical foundations of a later history of science and 

research. During the examination of the development of the concept of the new economy I have 

defined three conceptual pillars that reappear during the researching. These three pillars are: 

information economy, creative economy and cultural economy. These three pillars often cover 

three different but related points of the topics of research and approach in the researches of the 

new economy. 

After reviewing the concepts, defining and characterizing precise definition in the theoretical 

chapter I will also dissert about the three possible geographical scales of scientific research of the 

new economy. The first is the scale of the global city network level, where I analyze the gaining 

ground of new economy with the positivist and structuralist and post-modern theoretical approach. 

The second large-scale is big cities such as the level of entities, in which the works of best-known 

theorist of new economy were born. The third scale is the level within the city where further 

empirical research can be shown how the new economy generated the social and architectural 

transformations within the city over the last decade. 

Second major empirical part of the dissertation I will examine and searching the answer to the 

question in the expansion of three major research of companies of the new economy in Budapest. 

The first question is whether there are any new economic clusters in Budapest and where they are 

located exactly? The second main issue it that areas where the new economy firms are concentrated 

how the image of the city was transformed in the past decade? The third issue is to be examined 

was what difference there are between the capital's preferred site in terms of the new economy and 

less preferred districts? 

To answer the questions, in addition to my own internet and data collections, I analyzed data from 

2001 to 2011 of the districts of Budapest as well as revealing social and economic changes in various 

districts. 
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