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I. Bevezetés 

1. A doktori értekezés célja 

 

A disszertáció célja, hogy megvizsgálja a közép-európai városok pozícióit, bekapcsolódásuk 

mértékét a világgazdasági folyamatokba az üzleti szolgáltatói lokációs döntések 

függvényében, és ez alapján megállapítsa a makro-régió városainak relatív városhierarchiáját, 

és a térségben az 1990-es évek óta lezajlott folyamatok eredményeképpen átalakult 

törésvonalakat, centrum-periféria viszonyokat. 

Sassen 1990-ben (Sassen, 1991) azt állította, hogy az egész európai városi hierarchiát 

alaposan befolyásolni fogja a Közép-Európában zajló változás. Nemzetközi forgalmi 

csomópontként Berlint és Bécset vizionálta súlypontként, és egyúttal a magas szintű 

szolgáltatást nyújtó vállalatoknak lokációt biztosító központokként. Ez utóbbi nemcsak a 

felsorolt két városról, hanem Varsóról, Budapestről és Prágáról is elmondható. Kunzmann és 

Wegener (Kunzmann et al., 1996) szerint ugyanis a periférián elhelyezkedő városok fejlődése, 

különösképpen a közép-európaiaké alaposan átrendezheti az európai városhálózat 

fejlődésének térbeli szerkezetét. 

Az 1990-es években világviszonylatban felgyorsult a gazdasági globalizáció folyamata, 

megtörtént a nemzetközi kereskedelmi akadályok nagyfokú lebontása, az info-

kommunikációs technológia fejlődése révén lehetővé vált az információ valós idejű 

továbbítása, a pénzügyi piacok globalizálódtak, ami lehetővé tette a nemzetközi tranzakciók 

bonyolítását, valamint a nemzetközi munkamegosztás világviszonylatú átstrukturálódása 

mind hozzájárultak a gazdaság rendszerének szerkezetváltásához. A nemzetgazdaságok és a 

kormányzatok mellett egyre hangsúlyosabb szerepet töltöttek be a multinacionális vállalatok, 

megtörtént földrajzi expanziójuk, és tevékenységeik, valamint földrajzi spektrumuk bővülése 

hívta életre önálló ágazatként a magas szintű üzleti szolgáltatásokat, melyek maguk is 

multinacionális vállalatokká szerveződve szolgálták ki a termelővállalatokat.  

A gazdasági globalizáció folyamata elsősorban a városokat, a nagyvárosokat hozta helyzetbe, 

mint a világgazdaság erőközpontjait. A városi területek termelékenysége az agglomerációs 

előnyökből származik, a vállalatok, a beszállítók és a fogyasztók közelségéből, a közlekedési 

és kommunikációs költségek minimalizálásából, valamint a rendelkezésre álló munkaerő 

nagyságából, az azonos ágazati versenytársak jelenlétéből, és a kiegészítő iparágak 

közelségéből. Az urbanizáció foka és az adott nemzetgazdaság fejlettsége közötti összefüggés 
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lineáris, az urbanizáció hozzájárul a termelékenység növekedéséhez, ami megerősíti a városi 

területek súlyát. Az egyes nemzetgazdaságok gazdasági teljesítménye nagyrészt a városi 

területek teljesítőképességén múlik, hiszen ott koncentrálódik az innovációs képesség, a 

technológia, a munkahelyek. Világviszonylatban 54%-a él a lakosságnak városokban, de ott 

állítják elő a GDP 80%-t, minden egyes országra elmondható, hogy a városi területei nagyobb 

arányban járulnak hozzá a gazdasági teljesítményhez, mint amilyen a lakosságarányuk (UN 

Habitat 2016).  

Disszertációmban a közép-európai makro-régió városait, a közöttük kialakult relatív 

hierarchiát vizsgálom a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiái alapján (advanced 

producer services –APS). A közép-európai térség kettős kihívással állt szemben az 1990-es 

években, a rendszerváltás, a piacgazdaságba való átmenet egyidőben történt a globalizációs 

folyamatok felgyorsulásával. A legnagyobb fejlődést a fővárosok és a metropolisz városok 

tudták elérni, de a folyamatok hatással voltak a teljes városhierarchiára. Vizsgálom, hogy az 

itt található városok mennyiben képesek integrálódni az európai és globális városhálózatba, 

illetve mely városoknak nyílt, nyílik erre lehetősége, és melyek azok, melyek a közép-európai 

térben tudnak regionális szerepkört betölteni.  

A 20. század utolsó évtizede a közép-európai makro-régió Európán belüli periférikus 

helyzetének átrajzolódását is magával hozta. Az 1980-as – 90-es évek fordulóján sokáig Bécs 

töltött be kapuvárosi szerepet, illetve a a térség nyugati részében elhelyezkedő, és a térséghez 

viszonyítottan relatív fejlettebb gazdasággal rendelkező Budapest és Prága vonzotta az első 

időben a külföldi működőtőkét, és itt jöttek létre az első döntéshozói centrumok, 

multinacionális vállalati telephelyek. A rendszerváltás idején a Visegrádi országok nyugati 

határvonalán húzódott a törésvonal. A disszertáció egyik fontos aspektusa megvizsgálni, 

vajon az APS cégek lokációs stratégiái milyen földrajzi, térbeli hatást gyakoroltak a térségre, 

módosult-e a törésvonal, és változtak-e a térségen belüli centrum – periféria minták. 

A elmúlt 20-25 éves időszak változásainak hatására a közép-európai városok közül 

kiemelkedtek elsősorban fővárosok, és néhány 100.000 fő feletti város a globális gazdasági 

folyamatokba való bekapcsolódás révén, ami mellett a középvárosok szerepe, helyi 

szerepköre, kapcsolódási lehetőségei jelentik a fő kihívást. Ez eltérő fejlődési pályát jelent a 

metropolisz térségek és a középvárosok szintjén. A közép-európai tér városhálózata nem 

vizsgálható az európai városhálózatba ágyazottság nélkül, ahol az elmúlt évtizedben 

ugyancsak módosulás történt. Az európai városhálózatot a globális városhálózat részének 

tekinti az Európai Unió is. A 90-es évtized végén az Európai Területfejlesztési Perspektíva 
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(Európai Bizottság, 1999) a policentrikus városhálózati fejlesztést határozta meg fő irányként, 

ezáltal ellensúlyozva a Pentagon súlyát az európai városhálózati struktúrában. A 2000-es 

években azonban, adaptálva a fejlesztési célokat a fejlődési folyamatokhoz, a globalizáció  

folyamata a városhálózatfejlesztési politikában és célokban is visszatükröződött. Az Európai 

Unió a jelentős metropoliszokra helyezte a fő hangsúlyt, ahol a gazdasági és innovációs 

kapacitások koncentrálódnak. A metropolisz régiók integrálódnak a globális városhálózatba, 

és a policentrikus fejlesztési célt a kis és közepes városok szintjén szükséges megvalósítani 

(Európai Unió, 2016). Mivel a legnagyobb városok a gazdasági tevékenységek helyszínei, 

egyes nagyvárosok kulcs szereplőkké váltak a nemzetközi gazdasági folyamatokban, ami 

révén az európai metropoliszok bekapcsolódtak a globális városhálózatba. A fő kihívás, hogy 

ne váljon ketté a városi rendszer, a policentrikus megközelítés érvényesüljön a kis és közepes 

városok szintjén. Dolgozatomban vizsgálom, hogy az APS cégek lokációs döntései és a 

policentrikusság hogyan érvényesül a makro-régió városhálózatában, mely városok jelennek 

meg nagyobb súllyal a két városfejlesztési megközelítésben, és ezek milyen következménnyel 

bírnak a térség városainak jövőjére. 

Dolgozatomban a következő országokat vizsgálom: Ausztria, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, 

Montenegro, Macedónia, Horvátország, Szlovénia, Moldova és Albánia, melyeket Közép-

Európaként hivatkozok nagyrégiós szinten. Ausztriát is a vizsgálati tér részének tekintem, 

hiszen a történelmi és földrajzi kapcsolódások erősek, ugyanakkor azt is hangsúlyozni 

szükséges, hogy a fejlődési utak és perspektívák Ausztria és a többi ország tekintetében 

eltérőek. Megjegyzendő továbbá, hogy Közép-Európa, mint nagyrégió lehatárolásában 

nincsen konszenzus a kutatók között. Közép-Európa részeként értelmezik sokan 

Németországot és Svájcot is gyakran az említett országok mellett, a nyugat-balkáni országok 

önállóan Dél-Kelet-Európaként jelennek meg. Figyelembe véve a módszertani nehézséget, a 

dolgozatomban a vizsgálati országok körét Közép-Európaként hivatkozom. 

A disszertáció célja, hogy normatív módon alkalmazza a szolgáltatószektor (magas szintű 

üzleti szolgáltatók egy csoportja alapján) nemzetközi szakirodalmában elfogadott elméleti 

kereteket, és azokat adaptálja a választott földrajzi térre. Nem célja a disszertációnak, hogy 

állást foglaljon a fejlődéselméletekre vonatkozóan, és nem célja értékítélet alkotása. A 

disszertáció a témában irányadó kutatókat és kutatásokat veszi számba, az olvasó számára 

megjelenhetnek a modernizációs és függőségi elméletek diskurzusainak, illetve neomarxista 

és neoliberális irányzatok állításainak áthallásai, ugyanakkor ezeket az érintett elméleti 
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irányzatok értéktartalmával azonosan idézem. A disszertáció kitér arra, hogy a közép-európai 

tér milyen sajátosságokkal bír, a jelenlegi városhierarchia előzményeire a 19. század 

közepétől, illetve az útfüggőség összefüggéseire. A magas szintű üzleti szolgáltatók 

elterjedése a világgazdasági liberalizáció következménye, a dolgozat számba veszi azokat a 

tényezőket, melyek elterjedésüket lehetővé tette, és melyek lokációs döntéseiket 

befolyásolják. A disszertáció ugyanakkor nem elemzi és nem értékeli, hogy ezek a lokációs 

döntések az adott ország fejlődésére milyen hatással vannak (pl. ez-e az egyetlen fejlődési út, 

várható-e a makro-régió centrum térséggé válása, vagy az APS cégek döntései konzerválják a 

függőségi viszonyokat) sem pozitív, sem negatív irányban. A fejlődéselméletek tekintetében 

való állásfoglalás és elemzés a disszertáció keretein túlmutat, ugyanakkor egy lehetséges 

további kutatási irányként jelentkezhet a jövőben. 

Disszertációm fő kérdései 

1. Milyen pozíciókat töltenek be a világgazdasági folyamatokban a közép-európai 

városok, az APS cégek lokációs döntései milyen módon befolyásolják a térség relatív 

városhierarchiáját? Hogyan pozicionálják magukat a fővárosok a globális 

városhálózatban, és hogyan tudnak a másodlagos, valamint harmadlagos városok 

kapcsolódni, és mik a mögöttes magyarázó tényezők. 

2. Van-e és milyen szerepe a térbeliségnek az APS cégek lokációs döntéseiben és az 

milyen hatást gyakorol a közép-európai városhierarchiára, módosultak-e a 

törésvonalak és centrum-periféria viszonyok az 1990-es évek eleje óta? Milyen 

kölcsönhatásban van a térség és városainak földrajzi elhelyezkedése az APS cégek 

döntéseivel? 

3. Az Európai Unió Agendájával összhangban együttesen jelenik meg a közép-európai 

városhálózat struktúrájában a globális kapcsolódás és a policentrikus fejlesztés. Míg 

elsősorban a fővárosok, metropoliszok, és mellettük néhány kis- és közepes város 

esetében a hátországtól független gazdasági együttműködésekbe való bekapcsolódás 

figyelhető meg a magas szintű üzleti szolgáltatók működésének következményeként, 

addig a térség városhálózatának integritását a kis- és középvárosok szintjén erősítendő 

policentrikus megközelítés biztosíthatja. Hogyan magyarázza a két eltérő megközelítés 

a közép-európai tér relatív városhierarchiáját, mennyire azonosíthatóak ugyanazok 

vagy más másodlagos városok a két fejlesztési elméletben, és mik az ezeket 

magyarázó tényezők. 
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2. A dolgozat felépítése 

 

A disszertáció első része a téma elméleti megalapozását adja. A magas szintű üzleti 

szolgáltatók jelenléte a fővárosokban és metropolisz városokban a világgazdasági 

folyamatokba való valamilyen szintű bekapcsolódás képességét jelzik, míg a másodlagos és 

harmadlagos városokban ez a helyi gazdaság magasabb szintű fejlettségére való utalás. A 

magas szintű üzleti szolgáltatók elterjedését az 1980-90-es évektől felgyorsuló gazdasági 

globalizáció tette lehetővé, melynek következményeként a multinacionális vállalatok 

világszintű elterjedésének lehetünk tanúi, mely lehetővé tette az APS cégek önálló  

multinacionális vállalatként való megjelenését és ugyancsak globális irodahálózatok 

megteremtését. A gazdasági növekedés fő letéteményesei a városok, különösképpen a 

nagyvárosok, mely a gazdaság számára szükséges tényezők, a tőke, információ, technológia,  

magasan képzett munkaerő, elérhetőség kellő koncentrációját biztosítja. Ez a szerepkörük egy 

relatív városhierarchiát hoz létre, mely meghatározza, mely városok milyen mértékben tudnak 

a világgazdasági folyamatokhoz kapcsolódni. A 20 – 21. század fordulójának 

városhierarchiájával sok kutató foglalkozott, és egy jelentős paradigmaváltás jelent meg a 

globalizáció hatására az elméleti irányzatokban.  

A 20. század első felében a városrendszerek leírásának fő elméleti vonulatát a központi hely 

elméletek adták, amikor még egy város gazdasági szerepköre a városnak a hátországával való 

együttműködésétől, annak erőforrásaitól függött, és mely alapvetően a méret-alapú városi 

hierarchia rendszert rajzolta meg (ld. Christaller 1933). McKenzie (1927) metropolisz 

dominancia elméletével a 20. század eleji lakosságszám robbanás eredményeképpen létrejövő 

nagyvárosok újszerű szerepére hívta fel a figyelmet, mely az akkori körülmények között 

ugyancsak egy paradigmaváltást hozott az elméleti irányzatokban. Az 1970-es, 1980-as 

évektől elinduló, majd az 1990-es évektől felgyorsuló globalizációs folyamat a 

városhierarchiákra és az azokat vizsgáló elméletekre is hatást gyakorolt. A kutatók is 

folyamatosan reflektáltak a végbemenő folyamatokra, aminek következtében a 

világviszonylatban meghatározó városok az elemzések fókuszába kerültek sokféle 

elnevezéssel (ld. világváros, globális város, metropolisz, stratégiai városok, stratégiai helyek, 

csomópontok, pénzügyi központok, globális gazdaság kulcsvárosai, Taylor 2012). A 

fogalmak közül a szakirodalomban a világváros és a globális város terjedt el leginkább. Mind 

a világváros, mind a globális város fogalom a nemzetközi közegben működő multinacionális 

vállalatokat tekinti elemzési egységnek. Az elméleti fejezetben Hall 1966, Hymer 1972, 
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Cohen 1981, Castells 1996 , Neal 2011, Friedmann 1986 és Sassen 1991 koncepcióját 

tárgyalom, és tekintem a disszertáció empirikus részének, az APS cégek közép-európai 

földrajzának megalapozásának. 

A városhierarchiák leírásának legfőbb elméleteit a neo-marxista várostanulmányok, a 

strukturális-funkcionalizmus, a strukturális hálózatok tanulmánya és a pénzügyi 

társadalomkutatások jelentik. A világgazdaságban végbemenő fő folyamatokat a legfontosabb 

városokból irányítják, ahol koncentrálódik a hatalom és irányítás a neo-marxista 

városkutatások központi koncepciója alapján (1970-es - 80-as évek). Az 1980-as években 

Nagy-Britannia és az USA gazdaságpolitikai irányváltása, a neoliberalizmus előretörése, és a 

szabadpiaci kapitalizmus megközelítése elősegítette a nemzetgazdaságok pénzügyi és 

szolgáltatói szektor globalizálódását. A magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntései és 

ezeknek a közép-európai városhierarchiára gyakorolt hatása a globalizáció gazdaságtanával 

magyarázható, melynek részét képezi a multinacionális vállalatok működési 

mechanizmusának vizsgálata. Vizsgálom a multinacionális vállalatok szerepét a 

világgazdaság strukturálódásában, és erő és hatalmi központjainak kialakulásában (Csáki 

2011, Sideri 2007, Simai-Gál 2000, Alderson-Beckfield 2010, Hymer 1972, Szentes 1999). 

Összevetem a multinacionális vállalatok és ezen belül a magas szintű üzleti szolgáltatók 

telephelyválasztási stratégiáit, döntési alternatíváit, a két típusú multinacionális vállalat 

lokációs tényezőit, ezek összefüggéseit és eltéréseiket. A szolgáltató cégek az 1980-90-es 

években váltak önálló multinacionális vállalatokká, lokációs stratégiáik városokra 

koncentráltak, és világviszonylatban jelentősnek tartott nagyvárosokba telepített irodákkal 

építették ki transznacionális hálózataikat, mely Sassen értelmezésében egyúttal a 

transznacionális városhálózatok kialakulását is eredményezték. Taylor (2001, 2012a, 2012b) 

megközelítésében a városhierarchiákon túlmenően a városhálózati kapcsolatokat is vizsgálni 

szükséges, mely kutatásokban a magas szintű üzleti szolgáltatók városhálózat szervező 

erőkként jelennek meg. 

A magas szintű üzleti szolgáltatók működését az info-kommunikációs technológia fejlődése 

tette lehetővé azzal, hogy a tér – idő viszonyok radikálisan összezsugorodtak (Brunn, 

Leinbach 1991, Mészáros, Jakobi 2013). Ennek következményeként jelentek meg a földrajz 

szerepét vizsgáló elméletek. Az info-kommunikációs technológia fejlődésével Sanguin (2014) 

fogalmazta meg, hogy a kibertér is egyfajta társadalmi tér, és a vizsgálatok arra irányultak, 

hogy ez miképpen hat a földrajzi tér jelentőségére, mennyiben írja azt felül, mennyiben 

alakítja át. Az 1980-as években láttak napvilágot a földrajz végét hirdető elméletek (O’Brien 
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1990, Greig 2002, Friedmann 2007), melyekre válaszul reflektáltak a földrajzi távolságok, 

térbeli elhelyezkedések jelentőségét alátámasztó megközelítések, melyek felhívták a 

figyelmet, hogy minden társadalmi és gazdasági tevékenység szükségszerűen földrajzi 

jellemzővel is bír, melyet az információs technológia elterjedése sem tud semlegesíteni (Hill 

1988, Graham 1998, Marvin 1999, Harvey 1985). 

A közép-európai tér városi struktúrája eltér a kontinens nyugati felének városi rendszerétől, 

Hardy (2015) egy ritkább városszövetről beszél néhány növekedési csomópont 

kiemelkedésével. A közép-európai térre összességében jellemző, hogy kisebb méretű 

országok, és ezzel összhangban kisebb méretű városok találhatóak, és hiányoznak a nyugat-

európai értelemben vett középvárosok Lengyelország kivételével (500.000 – 1 millió fő lakos 

közötti). Disszertációm vizsgálati tere földrajzi elhelyezkedésénél fogva periférikus 

helyzetben van, a szakirodalom alapján (Taylor 2012a) állítható, hogy a fővárosi térségek, 

illetve kapcsolódóan a metropolisz térségek kiemelkednek térségükből gazdasági 

szerepkörüket is illetően. A közép-európai országok városfejlődését, városhierarchiájának 

jelenlegi struktúráját nagymértékben befolyásolta történelmi útfejlődése. A megkésett 

polgárosodás folyamata és a feudális termelési és társadalmi rendszer 19. század közepi 

átalakulása, a világkereskedelembe való bekapcsolódás és az ipari fejlődés eltolódása többek 

között az urbanizáció alacsonyabb fokát is eredményezte. Az államhatárok változásai a 19. 

század végétől a nemzetállamok megalakulásával, majd az 1. világháború és 2. világháború 

következményeivel, az egyes városok és régiók elcsatolásával, gyakran lakosságcserével is 

járó folyamatával hatással voltak a közép-európai városok fejlődésére. Az 1950-es években a 

térséget az alacsony fokú urbanizáltság jellemezte, az urbanizáció aránya ekkor csak 

Ausztriában, Csehországban és Magyarországon haladta meg az 50%-t. A szocializmus 

időszaka egy erőteljes városodást eredményezett, míg azt követően egy kiegyenlítettebb 

városi népességarány növekedés történt. A közép-európai tér városai közül ma azok bírnak 

meghatározó pozícióval többségében, olyan városok tudnak ma közvetlen térségükön 

túlmutató hatást, regionális, országos, nemzetközi vagy globális hatást elérni, melyek már a 

19. század folyamán, az ipari forradalom és a polgárosodás folyamatában meghatározó 

városokká tudtak válni. 

Az empirikus fejezet vizsgálja a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiáit száz 

magas szintű üzleti szolgáltató térségben való jelenléte alapján, melyből 64 rendelkezik 

irodával a makro-régióban, és 79 várost emel be a mintába. A vizsgálat elsődleges célja nem a 

térség városainak globális jelentőségének meghatározása, hanem a közép-európai városok 
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vizsgálata, azon városok feltérképezése, melyek valamilyen szinten kapcsolódni tudnak a 

magas szintű üzleti szolgáltatók hálózatába. Egy APS cég jelenléte azt jelzi, hogy a 

globalizáció megjelenik az adott városban és nemzetközi gazdasági hálózatokba kapcsolja be 

a várost (Csomós 2011). A disszertáció módszertanának kiindulópontját Taylor (2001) és az 

általa alapított Globalizáció és Világvárosok kutatási hálózata (GaWC) módszertan adja, 

adaptálva azt a közép-európai térre. Míg azonban Taylor a magas szintű szolgáltatások körébe 

öt hálózatot von be, jogi cégeket, könyvvizsgálókat, pénzügyi intézeteket, menedzsment 

tanácsadókat és reklám cégeket, addig disszertációmban a könyvvizsgálói és menedzsment 

tanácsadó cégekre koncentrálok. A menedzsment tanácsadók a fejlett piacokon jelennek meg, 

erre a tevékenységre a fejlett gazdaságokban nyílik kereslet, ezzel szemben a könyvvizsgálói 

hálózat a már potenciállal rendelkező gazdaságokban is megjelenik, mintegy felkészítve őket 

a működő tőke fogadására. A két APS ily módon a legrelevánsabb a közép-európai makro-

régióban, mely további elemzésekre ad lehetőséget, hogy az APS cégek lokációs döntései 

mely városokat tekintenek már fejlett piacnak, és melyeket feltörekvőnek. Taylor alapvetően 

három aspektusból vizsgálta az APS cégek és a városok viszonyát, a globális városhálózatba 

bekapcsolódni tudó városokat, ezek a szolgáltatási érték, az áramlások mennyiségének mérése 

és a hálózati kapcsolatok mérése. A képzett APS lokációs indexszel értékelem a vizsgálati 

minta 79 városának pozícióját, relatív hierarchiáját. Bár a disszertáció fókuszában a vizsgálat i 

makro-régió városainak hierarchiája áll, az empirikus rész kitér az APS cégek által létrehozott 

potenciális hálózati együttműködések által generált lehetséges városhálózati kapcsolatok 

intenzitására, és az így kialakuló városhálózat centralizáltságának vizsgálatára is, mely 

egyben kijelöli a centrum térségeket és belső perifériákat is. A szakirodalom által 

széleskörben tárgyalt állításokat empirikus kontrollvizsgálattal értékelem, vajon a globálisan 

megállapított jellemzők érvényesülnek-e Közép-Európában is. Az APS cégek elsősorban a 

magas gazdasági mutatókkal rendelkező városokban nyitnak irodát, olyan lokációt keresnek, 

melyre a társadalmi, gazdasági erőviszonyok koncentráltsága, az info-kommunikációs 

technológia elérhetősége és a magasan képzett munkaerő jelenléte jellemző. Empirikusan 

igazolom az állítás vizsgálati térségben való érvényesülését. Az általános termelő és 

szolgáltató multinacionális vállalatok jelentik az APS cégek legfőbb piacát, ezért telephely és 

irodahelyszín választásuk összefüggésben van, ugyanakkor lokációs tényezőik között jelentős 

eltérések is jelentkeznek. A disszertáció empirikusan alátámasztja a két típusú multinacionális 

vállalat lokációválasztási stratégiáit. 
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A disszertáció IV. fejezetében az empirikus vizsgálatok eredményeire alapozva értékelem a 

közép-európai tér városainak pozícióit, relatív hierarchiáját. Disszertációm fő indikátorát az 

APS lokációs index képezi, az APS cégek lokációs tényezőinek összesítésére pedig az 

empirikus részelemzésekből képzett összesített közép-európai indexet alkalmazom, melyek a 

vizsgálati térség városainak relatív hierarchia vizsgálatához hozzájárulnak és rávilágítanak a 

mögöttes magyarázó tényezőkre. Önálló hierarchia szintekként azonosíthatóak a fővárosok, 

melyek egyrészről egy Közép-Európára jellemző speciális lakosságkoncentrációt, másrészről 

a népességkoncentrációnál erőteljesebb gazdasági teljesítmény centrumot képviselnek. A 

fővárosok szerepének vizsgálatában meghatározó szempont a globális gazdasági 

együttműködésekbe való bekapcsolódásuk képessége. A másodlagos városok között jelennek 

meg mindazok a városok, ahol az APS cég jelenléte már annak a jele, hogy a helyi gazdaság 

dinamikusan fejlődik, és van a városban vagy vonzáskörzetében multinacionális vállalati 

telephely, vagy jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező gazdasági bázis, ami piacot 

teremt egy APS cég számára (Csomós 2011). Ugyanakkor kérdés, hogy az adott város milyen 

pozíciót tölt be az APS céghálózatban és milyen kisugárzással bír (helyi, regionális, országos) 

térségére. A harmadlagos városok között jelennek meg azok, amelyeket a könyvvizsgálói 

hálózatok emelnek be a mintába, és a helyi gazdaság fejlődési potenciálját jelzik, vagyis a 

nemzetközi gazdasági kapcsolatokba való integrálódás lehetőségét. A városhierarchia mellett 

tárgyalom azt, hogy az APS lokációs döntésekben a térbeliség szerepe milyen hangsúllyal 

jelenik meg, mennyiben jelentkezik magyarázó tényezőként a földrajzi (relatív) 

elhelyezkedés. Itt értékelem az APS cég lokációk alapján a térség centrum és periféria 

területeit, illetve a Nyugat-Európával fennálló törésvonal elhelyezkedését, esetleges keletre 

tolódását. 

Bár a disszertáció mintájában szereplő 79 város között közepes és kisvárosok is megjelennek, 

megállapítható, hogy az APS cégek többségében a fővárosok mellett a nagyvárosokat 

részesítik előnyben. Ugyanakkor a térség városhálózatát nagyszámban jellemzi a kis- és 

középvárosok jelenléte, mely a makrorégió sajátos városhálózati jellemzője. Míg a 

nagyvárosok, elsősorban a metropolisz városok képesek a nemzetközi gazdasági 

folyamatokba, hálózatokba való integrálódásra, vagy legalább bekapcsolódásra, addig a kis és 

közepes városok szintjén az Európai Unió policentrikus fejlesztési megközelítését szükséges 

alkalmazni (ESDP 1999, EU Városi Agenda 2016), hogy ezáltal megőrizhető legyen a térség 

országos városhálózatainak integritása, és a gazdasági globalizáció ne eredményezze a 

városhálózaton belüli erőteljes perifériák kialakulását. Ennek érdekében összehasonlítást 
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végzek a világgazdasági folyamatokba való bekapcsolódás alapján kijelölt meghatározó 

városok pozíciói és a térség városaira számított policentrikus index alapján kijelölt pozíciók 

alapján, és értékelem a kétfajta megközelítésmódból fakadó városhierarchiában betöltött 

eltérő szerepköröket és azok mögöttes indokait. Kutatási eredményeimet viszonyítom néhány 

más, ismert Közép-Európára vonatkozó vizsgálati megállapítással, Gorzelak (1996), 

Rechnitzer-Smahó (2011), Szabó (2010) és az ESPON (2006) kutatások kimeneteivel.  

Disszertációm V. fejezete tartalmazza kutatásom fő megállapításait és eredményeit, a kutatási 

kérdésekre adott indoklásokat, és a bevezetésben felvetett kérdésekre adott válaszok 

összegzését. Disszertációmban megrajzolom a közép-európai tér szolgáltatói földrajzát a 

könyvvizsgálói és menedzsment tanácsadói hálózatra támaszkodva. A szakirodalom 

megállapításait, miszerint a legnagyobb városok a helyszínei az APS lokációknak kiemelkedő 

gazdasági teljesítményük, munkaerő koncentrációjuk és elérhetőségük révén 

kontrollvizsgálatokkal támasztom alá a közép-európai régióban, és igazolom relevanciájukat a 

vizsgálati térségben. Az APS cégek lokációs döntései alapján háromszintű relatív 

városhierarchiát rajzolok meg a térségben, a fővárosok, másodlagos és harmadlagos városok 

szintjén, és ezek összefüggéseit értékelem. Alátámasztom, hogy a térbeliség, a földrajzi 

magyarázó változók meghatározó szerepet játszanak az APS cégek lokációiban, és kimutatom 

az empirikus vizsgálataim alapján kirajzolódó észak-déli és kelet-nyugati fejlettségi lépcső 

jelenlegi pozícióját. Összevetem a globális gazdasági fejlettség térségbeli koncentrációja 

alapján kirajzolódó városhierarchiát az Európai Unió által ösztönzött policentrikus fejlesztési 

módszerrel kirajzolódó városhierarchiával, és magyarázom az egyes térségbeli meghatározó 

városok pozícióit a két módszertan alapján. 

II. Városhierarchia vizsgálatok elméletei 
 

1. Város, városi rendszerek, városhierarchia a 20 – 21. század 
fordulóján 

 

A 21. századi átmenettel az urbanizáció folyamata tovább erősödött, gazdasági centrumokká, 

stratégiai központokká váltak a városok. A globalizálódó gazdaság fejlődésével összhangban 

a városok újfajta gazdasági szerepet vállalnak a nemzetgazdaságokban és ezzel egyidőben a 

globális világ szintjén. A világgazdaság teljesítményének előállításában a nemzetgazdaságok 

már nem kizárólagos szereplők, a multinacionális vállalatok, és világméretben szerveződő 
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telephelyhálózataik fokozatosan meghatározó ágensekké váltak, melyek székhelyüket, illetve 

döntéshozó központjukat jellemzően a nagyvárosokban működtetik. Ezek a városok a 

világméretű gazdasági növekedés kulcshelyszíneivé váltak, jelentőségük túlnyúlik a város és 

régiójának gazdasági teljesítőképességén. Központi szerepükre jellemző, hogy a globális 

gazdaság központi gazdasági funkciói koncentrálódnak itt (Pain et al. 2013), és a 

nemzetgazdaság/ makroregionális gazdaság és a világgazdaság között kapuszerepet töltenek 

be.  

A városok, települések nem önálló, elszigetelt entitásként léteznek a földrajzi térben, hanem 

rendszert alkotnak. A rendszer alkotóelemeiként kapcsolatba kerülnek egymással, és a 

kapcsolatok jellege határozza meg az adott földrajzi tér struktúráját, rendszerét. 

Disszertációmban a közép-európai városok hierarchiáját vizsgálom. A városhierarchia 

definiálása megosztja a kutatókat, fogalmát sokan vitathatónak tartják, mégha széles körben 

alkalmazzák is. Nemes Nagy (2009) érvelésében „a hierarchia jellemzően a társadalom belső 

tereinek, szervezeteinek szerveződési és irányítási formája, középpontjában a függés, az alá-

fölérendeltség relációjával”. Településhierarchiáról több megközelítésben beszélhetünk. A 

településhálózat vonatkozásában egy terület településeinek funkcionálisan összekapcsolódó 

rendszeréről van szó, ahol a funkciók hierarchiába rendeződnek, és ez eredményezi a 

települések hierarchiáját. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy funkciónként eltérnek a 

településhierarchiák, és így a valós településhierarchiát ezek összegződése eredményezi. 

Politikai, közigazgatási értelemben elsősorban országos és annak alárendelt szintű 

hierarchiáról beszélhetünk, a közigazgatási funkciók alá-fölé rendeltsége zárt rendszert képez. 

Ebben az esetben minden település egy központnak van alárendelve, és minden funkciónál 

azonosak az alá - fölé rendeltségi kapcsolatok (Jeney 2009). Ugyanakkor a társadalmi belső 

térben jelen vannak funkciókülönbségek, egyensúlytalanságok, egyenlőtlenségek, melyek egy 

hierarchikus jelleget adnak a településrendszernek (Nemes Nagy 2017). A nem közigazgatási 

értelemben vett városhierarchiát, mely az országos szintet meghaladóan globális, térségi 

szinten is definiálható, a funkciónként eltérő hierarchikus kapcsolatok jellemzik, és ezek 

összessége egy hálózatszerűen működő városi kapcsolatrendszert eredményez. 

A városi hierarchiák megállapításának elsődleges és legelterjedtebb módszere a lakosságszám 

alapján történő kategorizálás (Kovács 2013) mely esetben a lakosságszám jelenik meg a 

városi piacok központiságának mérőszámaként (Neal 2011). Ez alapján a városi hierarchiák 

szintjei exogén adottságok, a lakosságszám intervallumokból levezethető. Másik 
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megközelítési lehetőség a városok rang nagyság szernti eloszlása, ami alapján kirajzolódik a 

városi hierarchia (ld. Zipf eloszlás, Henderson modell) 

1. táblázat: Településbesorolások lakosságszám szerint 

 Hazánkban a népességszám alapján 

kialakult hierarchia 

Az ENSZ Demográfiai Évkönyve által 

használt településhierarchia 

metropolisz 1 millió fő felett 1 millió fő felett 

nagyváros 100 ezer fő felett 500 ezer és 1 millió fő között 

középváros 20 ezer és 100 ezer fő között 100 ezer és 500 ezer fő között 

kisváros 5 ezer és 20 ezer fő között 20 ezer és 100 ezer fő között 

község 5 ezer fő alatt  

Forrás: Kovács Zoltán, 2002 

 

Az 1980-as, 90-es évektől kezdve jelentek meg a funkcionális megközelítésen alapuló 

városhierarchia elméletek. Beaverstock et al. (1999), Sassen (1991, 2001), Taylor (2000) 

nevesítette a magas szintű üzleti szolgáltatókat (pl. könyvvizsgáló, menedzsment, jogi, reklám 

és pénzügyi területen működő vállalatok), mint a világ kiemelkedő gazdasági központjainak 

azonosítására alkalmas funkcionális jellemzőt. Neal (2011) a légi utasforgalom adatait 

használta a hálózati alapú városhierarchia definiálására, és a városok közötti áramlások 

számszerűsítésére. Mások (Kovács 2013) a lakosságszámot és bizonyos gazdasági mutatókat 

vettek figyelembe a funkcionális városhierarchia megállapítására. 

A funkcionális városhiearchia vizsgálatok nagyrészt a fogyasztói megközelítést alkalmazzák, 

mely az adott településen elérhető árukra és szolgáltatásokra, illetve azok specializáltságának 

fokára alapozva határozza meg a városok alá – fölé rendeltségét (Dobis et. al 2015). Az 

elmélet alapját az képezi, hogy az egyének olyan településeket választanak nagyszámban 

lakóhelyül, ahol az áruk és szolgáltatások minél szélesebb és minél specializáltabb köre 

elérhető. A termelő alapú megközelítés ezzel szemben a foglalkoztatás, agglomerációs 

hatások és a verseny tényezőiből indul ki. 

A városi hiearchiarendszerek alapvetően két megközelítésben vizsgálhatóak empirikusan, 

egyrészt az infrastruktúra által biztosított összekapcsoltság révén, jellemzően a kiépített közút, 

illetve vasúthálózat, a nemzetközi légiutas forgalom, illetve a kommunikációs hálózat 

kiépítettsége alapján. A globalizáció hozzájárult a másik kutatási irány előtérbe kerüléséhez, 

mely a vállalati szervezeteket tekinti központi ágenseknek. Az infratrukturális megközelítés 

szerint a fizikai infrastruktúra által biztosított összekötöttség, elérhetőség az előfeltétele a 

városok közötti transznacionális városhálózatok kialakulásának. Ezzel szemben a vállalati 
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megközelítés szerint a városok közötti hálózatos kapcsolatokat a városokban található 

vállalati telephelyek közötti kapcsolatrendszer, interakció rendszer határozza meg, így a 

vállalati transznacionális lokációs stratégiák vizsgálata áll a középpontban. Ez utóbbi 

irányzatot képviseli a GaWC, ill. Alderson és Beckfield (2010) kutatása. 

 

Globalizációt megelőző városhierarchia elméletek 

A 20. század első felében a városrendszerek leírásának fő elméleti vonulatát a központi hely 

elméletek adták. A 20. század elején egy város szerepe, egy városi gazdaság elsősorban a 

városhoz kapcsolódó tényezők – a városon belüli, és a városhoz kapcsolódó mezőgazdasági 

terület adottságaitól fügött, ami alapvetően a méret-alapú városi hierarchia rendszert rajzolta 

ki. A Christaller (1933) által megfogalmazott központi hely elméletnek megfelelően a városi 

funkciók hierarchiája a városhoz tartozó területek kiterjedésének megfelelően szerveződnek a 

fő közlekedési útvonalak mentén. A törzs városi terület mutatójaként a lakosságszámot 

alkalmazzák, a városi funkciókat a városméret alapján szervezik hierarchiába. (Neal, 2011) 

Christaller központi kérdésként azt vizsgálta, hogy vannak-e szabályszerűségek, amelyek 

meghatározzák a városok méretét, számát, és térbeli megoszlását. A központi hely egy olyan 

település vagy csomópont, mely a körülötte levő meghatározott nagyságú teret kiszolgálja 

áruval és szolgáltatásokkal. A 20. század eleji viszonyok között a tényezők immobilitása 

jellemző, és a városokban így tőkekoncentráció jöhet létre. Azzal az alapfeltételezéssel élt, 

hogy az árut és szolgáltatást mindenki a hozzá térben legközelebb eső helyről szerzi be, 

minden központi hely azonos keresleti tényezővel áll szemben, egyik központi hely sem 

képez extra profitot, és a közlekedési hálózat minden esetben azonos elérhetőségi feltételeket 

biztosít (Derudder et al., 2012). Christaller elméletében a termelő - fogyasztó, ill. szolgáltató – 

szolgáltatást igénybevevő közötti egyensúly a meghatározó, ez adja az alapját a gazdaságban 

megjelenő funkciók optimális eloszlásának. Más lokációs elméletek is meghatározóak voltak. 

Alfred Weber (1909) telephely elméletét az ipari vállalatokra alapozta. Weber elméletében a 

földrajzi adottságokkal összefüggő tényezők a meghatározóak, így a földrajzi távolság és 

ezzel összefüggésben a szállítási költség. Weber arra vonatkozóan végzett vizsgálatokat, hogy 

ennek megfelelően a vállalat a nyersanyagforrás vagy a piac közelébe, vagy a kettő közé 

települjön. A költségtér fogalmát használta telepítési tényezőként. 

McKenzie (1927) a metropolisz dominancia elméletét dolgozta ki. Értelmezésében a 

metropolisz a 20. század eleji lakosságszám robbanás eredményeképpen létrejövő 

nagyvárosokat jelenti, amelyek kialakulásához a kommunikációs és közlekedési technológiák 
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akkori fejlődése járult hozzá, és melyek lehetővé tették, hogy a városi funkciókat a városok 

egymással kölcsönös függésben levő kapcsolatrendszere alapján szervezték meg. Fő 

mutatóként továbbra is a városi lakosságszám jelenik meg a függőségi dominanciák 

bemutatására (Neal 2011). A metropolisz McKenzie megközelítésében egy újfajta társadalmi 

– gazdasági képződmény, mely magában foglalja a várost és vele kommunikációs és 

közlekedési kapcsolatrendszerben álló területeket. A közlekedés fejlődésével a távolság 

jelentősége csökkent, és lehetővé tudott tenni olyan területi alapú munkamegosztást helyi 

intézmények és szomszédos központi helyek között, melyek korábban nem léteztek. A 

közlekedési és kommunikációs technológiák fejlődésével megszűnt a vasúttól való egyoldalú 

függőség, és mind az intézmények, mind a lakosság nagyobb területen tudott szétszóródni. A 

fő központi hely megőrizte dominanciáját, és sok olyan kisebb település, mely korábban 

önálló egységet képezett, a metropolisz részévé vált. A metropoliszok így rendelkeztek egy 

központtal és hozzákapcsolódó másodlagos központi helyekkel, melyek különböző 

megosztott funkciókat láttak el. Ekkor alakultak ki a városi térségeken belül az egyes 

specializált városrészi egységek. 

 

Globalizációval átalakuló városhierarchia elméletek 

Az 1970-es, 80-as évektől elinduló, majd az 1990-es évektől felgyorsuló globalizációs 

folyamat a városhierarchiákra is hatást gyakorolt. A kutatók is folyamatosan reflektáltak a 

végbemenő folyamatokra, aminek következtében a világviszonylatban meghatározó városok 

az elemzések fókuszába kerültek sokféle elnevezéssel (ld. világváros, globális város, 

metropolisz, stratégiai városok, stratégiai helyek, csomópontok, pénzügyi központok, globális 

gazdaság kulcsvárosai, Taylor 2012a). A szakirodalom által legelfogadottabb fogalmak a 

világváros és a globális város. 

A városhierarchiák vizsgálatának kiindulópontját a globalizáció gazdasága adja. A 

városhierarchiák leírásának legfőbb elméleteit a neo-marxista várostanulmányok, a 

strukturális-funkcionalizmus, a strukturális hálózatok tanulmánya és a pénzügyi 

társadalomkutatások jelentik. A világgazdaságban végbemenő fő folyamatokat a legfontosabb 

városokból irányítják, ahol koncentrálódik a hatalom és irányítás, ez a neo-marxista 

városkutatások központi koncepciója az 1970-es, 1980-as években. A neomarxizmus víziója 

szerint a globalizáció egy strukturált világgazdaságot eredményez, ahol az irányítási funkció 

ellátásához szükséges az egyes stratégiai csomópontokon elhelyezkedő városok rendszere. Az 

1980-as években Nagy-Britannia és az USA gazdaságpolitikai irányváltása, a neoliberalizmus 
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előretörése, és a szabadpiaci kapitalizmus megközelítése elősegítette a nemzetgazdaságok 

pénzügyi és szolgáltatói globalizálódását, és ezen szolgáltatások Londonban és New Yorkban 

való koncentrálódását. Az ezt az időszakot megalapozó strukturalista – funkcionalista elmélet 

tükröződik vissza Sassen globális város koncepciójában is. A globális városok globális 

szolgáltató központokként jelennek meg, funkcionális központiságuk azt jelenti, hogy az itt 

koncentrálódó magas szintű üzleti szolgáltatók innen szolgálják ki a globális multinacionális 

ügyfeleiket. Sassen szerint a város itt nem területi egységként jelentős, hanem funkcionális 

dinamikájával, a multinacionális szolgáltatócégek interakciói révén. Ebben a megközelítésben 

a város akár a központi üzleti negyedre is leszűkíthető, ami a szolgáltatók jellemző telephelye. 

Mind a világváros, mind a globális város fogalom a nemzetközi közegben működő 

multinacionális vállalatokat tekinti elemzési egységnek (Hall 1966, Hymer 1972, Cohen 1981, 

Friedmann 1986 és Sassen 1991).  

Hall (1966) fogalmazta meg elsőként a világváros fogalmát Geddesre utalva (1915). Eszerint 

a világvárosok olyan városok, ahol a világ gazdasági teljesítménye, ügyletei aránytalanul nagy 

mértékben koncentrálódnak. Hall a világvárosokat funkcióik alapján definiálja, ezek szerint 

ezek a városok a nemzeti szintű és nemzetközi politikai hatalom, a kormányzati intézmények, 

a nemzeti és nemzetközi kereskedelem és mindenféle gazdasági tevékenység központjai.  

Néhány stratégiai várost nevezett meg világvárosként, melyek a világ legnagyobb információs 

központjai (London, Párizs, Randstad, Ruhr vidék, Moszkva, New York, Tokió). A stratégiai 

szerep az irányító, kontroll funkcióra utal, melyet az 1970-es, 80-as évek irodalma a minél 

nagyobb koncentrációjú multinacionális vállalati jelenléttel azonosított. 

Hymer 1972-ben a városhierarchia kialakulását a multinacionális vállalatok elterjedésével 

magyarázta, aminek eredményeképpen a stratégiai döntéshozatal és tervezés funkciója a 

székhelyeken, néhány kiemelt nagyvárosban kezdett koncentrálódni a fejlett országokban, 

ehhez néhány alközpont kapcsolódott, míg a világ többi része alacsonyabb szintű 

tevékenységet végzett és ennek megfelelően alacsonyabb jövedelemben részesült. Elsőként 

mutatott rá, hogy a székhely és leányvállalatai között függőségi viszony áll fent, ami alá-fölé 

rendeltségi viszonyt jelent, és így városhierarchia kialakulását eredményezi.  

Wallerstein (1979) a kapitalizmust olyan rendszernek tekinti, mely jellegéből fakadóan 

hierarchikus és térbeli egyenlőtlenségeket hoz létre a részben monopolizált, magas nyereségű 

termelés néhány centrum területre való koncentrálásával. A nemzetközi munkamegosztás 

határozza meg az egyenlőtlenségeket, és ez alapján alakul ki a centrum, fél-periféria és 

periféria három pólusú rendszere. A centrum-periféria modell egy gazdasági növekedési 
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elmélet, melyben a központi terek szívják fel az innovációt, és válnak innovációs 

központokká, amik lehetővé teszik, hogy saját érdekeiknek megfelelően gazdasági és/ vagy 

adminisztratív eszközökkel függő helyzetbe kényszerítsék a periféria településeit. A centrum 

a perifériával együtt alkot szerves térbeli rendszert, centrum-periféria rendszerek építik fel 

világviszonylatban a városhálózati rendszert. A centrum és perifériája kölcsönös 

együttműködésben van, míg a periféria biztosítja a nyersanyagot a centrumnak, és a 

későbbiekben ő képezi a termékek felvevőpiacát is. A későbbiekben Sassen épít Wallerstein 

elméletére, és állítja Új gazdaság modelljében, hogy az új típusú városközi kapcsolódások 

felülírják a hagyomány centrum-periféria modellt. Sassen álláspontja, hogy a városok 

funkcionális központisága új centrális területeket jelöl ki, mely eredményezheti a 

hagyományos észak-déli megosztottság felülírását is. Míg Friedmann a történelmileg kialakult 

centrum – periféria minták továbbélését állapítja meg, addig Sassen azt kívánja bizonyítani, 

hogy a globális gazdaság központi városai egy más szempontrendszer szerint választódnak ki, 

és így a hagyományos centrum - periféria megoszlás nem gyakorol rá hatást. Beaverstock 

(Beaverstock et. al 1999) és Derudder (Derudder et. al 2003) is rangsorolja vizsgálataiban a 

világvárosokat, és ezek alapján az állapítható meg, hogy a globális városok hierarchiája 

szépen visszatükrözi a hagyományos centrum-periféria modellt, cáfolva Sassen állítását. 

Cohen (1981) a fókuszt már a multinacionális vállalatokon belül az üzleti szolgáltatókra 

helyezte, ezzel is megelőlegezve Sassen globális város koncepcióját. Cohen azzal érvelt, hogy 

a városok jelentőségét az határozza meg, hogy valódi üzleti központként jelenik-e meg, ez 

pedig az üzleti döntéshozatal, és vállalati stratégiaalakítás jelenlétét feltételezi. A nemzetközi 

munkamegosztás újraszerveződése Cohen indoklásában is kiemelkedő szempont, a globális 

városokat éppen a világszintű koordináció és kontroll funkció emeli ki. Az új nemzetközi 

munkamegosztásban a döntéshozatal egyre inkább a multinacionális vállalatokban 

koncentrálódik, mely hatásköröket a nemzetgazdaságoktól vonják el. Egyre nagyobb fokú 

centralizációt eredményez ez a folyamat.  

Cohen csupán a városhierarchia csúcsán álló városokra fókuszált, míg Friedmann és később 

Sassen kibővítette vizsgálatait a városhierarchia további szintjeire is, a relatív gazdasági erőt 

képviselő városokra is. Friedmann számára azok a városok tartoznak a világvárosok közé, 

melyekben a világ tőkéjének nagy része koncentrálódik, és mely révén egy globális gazdasági 

rendszer kilakulásának vagyunk tanúi. Az ellenőrzési és kontroll funkció is a tőke nagyarányú 

jelenléte révén biztosított. John Friedmann világváros koncepciójában (Friedmann és Wolff 

1982, Friedmann 1986) a globalizáció gyorsuló folyamatára reflektált az 1980-as években. A 
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világgazdaság földrajzi központjainak átalakulása, az új nemzetközi munkamegosztás, a 

termelés nemzetköziesedése és a multinacionális vállalatok szervezetrendszerének mind 

komplexebbé válása eredményeképpen néhány világviszonylatban meghatározó városi 

központ, világváros vált azonosíthatóvá. Ezt azzal indokolja, hogy a globális pénzügyek, tőke 

számára egyes városi területek, jellemzően a nagyvárosok központi üzleti negyedei a termelés 

és piacszervezés kiindulópontjaiként funkcionálnak. Ezek a viszonyrendszerek közvetetten a 

városokat is hierarchikus rendszerbe szervezik. A világvárosok jól jellemezhetőek a termelő 

szektorukkal és foglalkoztatási struktúrájukkal. Ha egy városban magas a vállalati székhelyek, 

nemzetközi pénzügyi szervezetek, bankok, a magas szintű üzleti szolgáltatók száma, jól fejlett 

a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra, akkor mind a magasan képzett és fizetett 

munkaerő, mind az alacsonyabb fizetésű munkakörök száma magas. A világvárosokat a 

pénzügyi és szolgáltatószektor dominanciája jellemzi a gazdaságon belül. A városokban a 

multinacionális szolgáltatók a kommunikációs technológiák és pénzügyi műveletek révén 

szoros kapcsolatban állnak egymással, és világméretű kontrollt gyakorolnak a piaci működés 

felett. Friedmann vizsgálta a világvárosi pozíció társadalmi polarizációra, a városon belüli 

struktúrákra, társadalmilag hátrányos helyzetűekre gyakorolt hatását, a témám szempontjából 

azonban ez nem képez vizsgálati szempontot. 

Sassen (1991, 2001) használta elsőként a globális város fogalmat, egy új koncepciót kívánt 

bevezetni az addig használtak finomítása helyett. Friedmann gondolatát továbbvíve, de a 

globális várost mint új fogalmat bevezetve a városok funkcionális központiságát emeli ki a 

globális gazdaság viszonyai között. Sassen szerint a város városhierarchiában elfoglalt helyét 

nem determinálja a történelmi fejlődés, az elfoglalt pozíciója alapján fontosabb szereplővé 

válhat, mint az a történelmi folyamatosságból fakadna. A globális városok szerepvállalását a 

globális gazdaság kialakulása készítette elő. A világgazdasági folyamatok intenzívebbé váltak 

a kommunikációs technológia fejlődésével, a tőke mobilitásának és likviditásának 

erősödésével, de ezek a folyamatok elsősorban állami szereplők között zajlottak az 1980-as 

éveket megelőzően. A piacok deregulációjával, és a nemzetgazdaságokban a külföldi cégek 

megjelenésével alakultak át a világgazdasági folyamatok globális gazdasági folyamatokká. 

Sassen a hangsúlyt a funkcionális központiságra helyezi, mely azt jelenti, hogy a globális 

városokban koncentrálódnak a pénzügyi központok, a magas szintű szolgáltatói és 

menedzsment központok. Sassen a figyelmét ezen cégeken belüli kapcsolatrendszerek 

földrajzára irányította. Ezekben a városokban jönnek létre a specializált szolgáltatói termékek, 

nagyrészt innovatív termékek, és ezek a városok jelentik a piacot is a magas szintű 
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szolgáltatások számára. A magas szintű üzleti szolgáltatók koncentrációját az is indokolja, 

hogy ezek a szolgáltatások egymást kiegészítik, támogatják, és a specializált szolgáltatók 

földrajzi közelsége így üzleti és piaci elvárásként jelenik meg. Sassen érvelésében továbblép 

az előző koncepciók által képviselt neo-marxista megközelítésen, és egy poszt-weberi 

indoklással támasztja alá elméletét, miszerint a hangsúlyt a multinacionális vállalati erő és 

hatalomkoncentrációról áthelyezi a magas szintű szolgáltatások létrejöttének és piacának 

helyszíneire. Vagyis funkcionális megközelítést alkalmaz. A poszt-weberi megközelítésben a 

hatalom nem adott tényező, hanem létrehozott következmény. Ez teszi lehetővé Sassen 

számára a következtetést, miszerint a globális ellenőrzés és irányítás a magas szintű 

szolgáltatást nyújtó multinacionális vállalatok cégen belüli kapcsolatrendszerére alapozott 

együttműködések révén alakul ki. Sassen megfogalmazása szerint ez túlmegy a földrajzi 

menedzsment tevékenységén, és irányítási és ellenőrzési funkcióként nyilvánul meg. 

Sassen (1991) mondja ki, hogy az info-kommunikációs fejlődéssel összhangban a gazdasági 

tevékenységek egyre inkább függetlenné válnak a távolságtól, mint tényezőtől (ld. pénzügyi 

szolgáltatások), ami azt eredményezi, hogy a városi funkciók egyre inkább hálózati alapon 

szerveződnek, és nem a város mérete a meghatározó. A 20. század második felében 

végbement változások, a gazdasági térszerkezet átstrukturálódása, a technológiai innovációk 

oda vezettek, hogy a városi gazdaságok elsősorban a városok közötti tényezők elérhetőségétől 

függnek, vagyis a fő erőforrások cseréje a városok közötti együttműködéseken múlik. Ezek a 

változások a méret-alapú városi hierarchiákból átmenetet jelentenek a hálózat alapú városi 

hierarchia rendszerbe. Korábban az országos szinten szerveződő közigazgatási rendszerek, 

városhálózati rendszerek egy zárt hierarchikus rendszerbe szerveződtek a 

térségszervezőfunkciók és közszolgáltatások ellátása alapján. Ezzel a város mérete is 

korrelált, melyet a népességszámmal mérünk. Az info–kommunikációs technológia fejlődése 

tette lehetővé a földrajzilag egymáshoz nem kapcsolódó terek közötti azonnali interakciókat, 

gazdasági kapcsolatokat, aminek a következtében az egyes városok már nem csupán egy zárt 

funkcióellátásra alapozott hierarchikus rendszer részeként jelennek meg, hanem további 

kapcsolódásokat is megvalósítanak országhatárokon átnyúlóan is. A multinacionális 

vállalatok megjelenése révén a székhely és a leányvállalati hálózat egymással folyamatos 

kapcsolatban van. Miután a termelés helyszínei a városok, a multinacionális vállalatok 

aktivitása eredményeképpen a városok között is egy hálózatos együttműködés alakul ki. Igaz 

ez a disszertációban vizsgált szolgáltatószektorbeli multinacionális vállalatokra is. Míg a 

termelő vállalatok esetében a székhelynek alárendeltség dominálja a kapcsolatokat, addig ez a 
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folyamat a szolgáltató vállalatoknál összetettebb. A földrajzi távolságok áthidalásával 

egyidejűleg szükséges könyvvizsgálati, reklámkampány, üzleti tanácsadási projekteket, 

kampányokat, akciókat megvalósítani sok országra kiterjedően. A hálózat alapú 

kapcsolatrendszerek vállalatonként alakulnak. A városok szemszögéből vizsgálva azok a 

városok tudnak a hálózati alapú városhierarchia felső szintjeire kerülni, melyek minél több 

multinacionális vállalati székhelyként, illetve magas üzleti szolgáltatást nyújtó vállalati 

székhelyként vagy irodaként tudnak csomóponttá válni, vagyis a hierarchia csúcsán azok a 

domináns városok vannak, melyek a városközi kapcsolatok révén áramló erőforrások 

alappontjaiként jelennek meg. 

Castells (1996) az áramlások tereiről beszél az információs társadalom korszakában. A 

világvárosok, globális városok irodalmának elméleti megalapozását kibővítette az információs 

korszak új térbeli logikájával. Az áramlások tere értelmezésében a technológia, társadalom és 

a tér közötti komplex interakciók terét jelenti. Ez a tér az info-kommunikációs technológia 

kiépülésével jött létre, melyben a társadalmi-gazdasági folyamatok nagy része zajlik, és mely 

hozzájárult az idő fogalmának újraértelmezéséhez is. Az új teret három összetevővel írja le, a 

hálózat elektronikus impulzusaival, a helyekkel, melyek a hálózat csomópontjait alkotják, és a 

nagyvárosi elit mozgásmintáival. A hálózat csomópontjait a globális városok képezik, ahol a 

magas szintű üzleti szolgáltatások koncentrálódnak, melyek új tudásokat hoznak létre az 

információáramlás hálózatában. Castells a hálózatos társadalom fogalmát használja, ahol tőke 

és információ egymástól elválaszthatatlan tényezőkké váltak, és az információs kapitalizmus 

alapjául szolgálnak. Az információs kapitalizmus terméke a tudás-alapú termelékenység. Az 

információs gazdasággá alakulás egy új szervezési logikát jelent, mely összefüggésben áll a 

technológiai változásokkal, de nem függ attól. A tér újraszervezi az időt a hálózatos 

társadalmakban, és így az új térbeli, területi logika az áramlásokról és nem a helyekről szól. 

Castells az áramlások tereivel az idő lineáris jelentésének túlhaladottságára utal. Az 

információs kapitalizmusban egy város hálózati pozícióját, esetünkben a városhierarchiában 

elfoglalt helyét a térbeli csomópont ereje és az áramlásokba való bekapcsolódási képessége 

határozza meg. A hálózati alapú városi struktúra egyik meghatározó tényezője a hálózati 

infrastruktúra és együttműködés jelenléte Capello érvelésében is (2000). Ennek példája a 

holland Randstad, illetve az Észak-karolinai kutatási háromszög. Mindkét esetben azt látjuk, 

hogy a különböző infrastrukturális egységek nemcsak földrajzi közelségük miatt nevezhetők 

hálózatosnak, hanem a sokrétű együttműködési kapcsolati és információs háló révén is. A 
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hálózati alapú gazdaság megfelelő alapot ad ahhoz, hogy az együttműködések funkcionális 

komplexitást érjenek el, és ezzel meghatározó pozíciót biztosítsanak a városi hierarchiában.  

Neal (2011) az amerikai városhálózati hierarchiában végbement változásokat, 

átrendeződéseket vizsgálta kutatásában 1900 és 2000 között. A városhierarchiát a 20. század 

közepéig egyértelműen a városi lakosság száma alapján határozták meg (ld. Zipf 1941), de 

Neal érvelése alapján a hálózati, funkcionális városhierarchiába való átmenet még jóval a 

globalizációs folyamatok előtt megindult már a múlt század közepén (ld. Duncan et al 1960). 

Míg a 20. század közepéig a városban és vele szoros együttműködésben levő hátországában 

található termelési tényezők határozták meg a város gazdasági súlyát, mellyel egyenes 

arányban volt lakosságszáma, mely egyúttal meghatározta a városhierarchiában elfoglalt 

helyét, addig a század végére a hangsúly egyre inkább áttolódott a városok közötti tényező 

áramlásra. Ez nagyrészt a globalizáció következménye, az info-kommunikációs fejlődésnek, 

és az innovációk elterjedésének eredménye. Neal a nagy lélekszámú, és az új nemzetközi 

munkamegosztásba bekapcsolódni képes városokat tekinti elsődleges városoknak, a nagy 

népességszámú, de a gazdasági szerkezetváltásban lemaradó városokat offline 

metropolisznak, míg a lakosságszám alapján nem meghatározó, de a nemzetközi gazdasági 

folyamatokba bekapcsolódni képes városokat hálózati városokként írja le. Fontos tényező, 

hogy a kisebb városok, melyek kisebb hátországgal rendelkeznek, a földrajzi közelség 

jelentőségének módosulásával lehetőséget kapnak, hogy a termelési és fogyasztási 

funkciókhoz a technológiai fejlődés eszközeivel juthassanak hozzá. A kínálat – kereslet 

térbeli közelségben való kiegyensúlyozott elhelyezkedése így már nem meghatározó tényező, 

a kisebb városok is képesek ezt kompenzálni más előnyök kihasználásával. A térbeli 

elhelyezkedés a hálózati alapú városrendszerben is jelenthet pozíció előnyt. A hálózat 

megfelelő földrajzi kapcsolódási pontjain való elhelyezkedés versenyelőnyt biztosít. 

Önmagában a városi nagyság és gazdasági mutatók alapján még nem ítélhető meg egy város 

pozíciója a városhálózati rendszerben. Ha ezek a tényezők elosztásában, közvetítésében 

csomóponti szerepet tudnak betölteni, akkor erősíteni tudják városhierarchiában betöltött 

szerepkörüket. 

Derudder (2012) a világváros és globális város koncepció összehasonlítását adja: míg a 

világvárosok hálózata a hagyományos centrum – periféria mintákat rajzolja újra a 

világgazdaságban, addig a globális városhálózat ezeken a korlátokon át tud lépni. Míg a 

világvárosok esetében a multinacionális vállalatok a fő aktorok tevékenységre való tekintet 

nélkül, és egyfajta erőközpontként, „konténerként” működnek, addig a globális városok 
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esetében a fő aktorok a specializált üzleti szolgáltatók, és a meghatározó városok a globális 

tőke kiszolgálásának központjaiként definiálhatók, melynek eredményeképpen a centrum/ 

periféria kettősség átalakul, és a központi hely és marginális hely új földrajza alakul ki.  

Mindkét koncepció a termelés és kereskedelem világméretűvé válásából és globális 

intenzitásának növekedéséből indul ki, s míg a világváros koncepció a nemzetközi 

munkamegosztás újjászerveződésére teszi a hangsúlyt, a globális város koncepció a 

szolgáltatások jelentőségének növekedésére helyezi a gazdasági élet minden területén. 

Mindkét koncepció a multinacionális vállalat szervezeti rendszerének komplexitásának 

erősödésével számol, ami a világgazdaság ellenőrzési és irányítási funkciójának néhány 

csomópontban, meghatározott városban való sűrűsödését eredményezi. Sassen értelmezésében 

a legtöbb világváros egyben globális város is, ugyanakkor nem minden globális városról 

mondható el, hogy világváros is lenne. Mindkét város a világgazdaság ellenőrzésének és 

irányításának fő aktorait állítja a középpontba, de míg Friedmann világváros koncepciójában a 

világgazdaság formális irányító – ellenőrző központjait kísérli meg azonosítani, addig Sassen 

a hangsúlyt a globális ellenőrzés gyakorlati megvalósulására, a magas szintű üzleti 

szolgáltatók működésére helyezi. Összességében kijelenthetjük, hogy mindkét fogalom 

ugyanazzal a jelenséggel, a globalizált gazdaság erőközpontjaival, annak működési 

struktúrájával, hierarchiájával foglalkozik (Olds and Yeung 2004, p515, Brenner 1998 p.29, 

Csomós 2017), mégha a fogalomhasználat különválasztásával Sassen a szolgáltatásközpontú 

elemzésre kívánta is helyezni a fókuszt. 

2. táblázat: Világváros és globális város összehasonlítása 

 világváros globális város 

Az elmélet alkotója Friedmann Sassen 

Funkció erő fejlett szolgáltatások 

Közvetítő multinacionális vállalatok termelést segítő cégek 

A hálózat struktúrája a kapitalista világ tripoláris 

területi egyenlőtlenségének 

reprodukciója 

a hagyományos centrum – 

periféria mintát megtörő 

központosultság és és 

marginalitás új geográfiája 

Területiség városrégió tradicionális CBD vagy az 

intenzív üzleti tevékenységek 

hálózata 

Forrás: Derudder 2006, Csomós 2015 
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Városhierarchia vagy városhálózat 

Az APS cégekre alapozott vizsgálatok a szakirodalomban két megközelítésben is tetten 

érhetőek. A magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiái alapján vizsgálható a globális 

vagy adott makro-regionális városhierarchia, mely elsősorban a Friedmanni világvárosi 

hierarchia koncepciójára (1986) alapoz, de további jelentős kutatók is foglalkoztak vele (Reed 

1981, Thrift 1989, Sassen 1994, 1999), másrészről vizsgálható az APS cégek által kijelölt 

városhálózat is. A földrajztudományban a hálózatok vizsgálata népszerű volt az 1960-70-es 

években (Smith 2003), de ez később háttérbe szorult, és az 1990-es évek közepén került ismét 

előtérbe a globalizáció felgyorsulásával összhangban. Az info-kommunikációs technológia 

technikailag lehetővé tette a távoli pontok azonnali idejű információ továbbítását és 

kommunikációját, mely ráirányította a figyelmet a városok, mint a globális gazdaság 

meghatározó aktorai közötti együttműködésekre, hálózati kapcsolatokra (Beaverstock et al. 

1999). Taylor, Beaverstock és az előző által alapított GaWC (Globalizáció és Világvárosok) 

kutatási hálózat dolgozta ki az egymásbafonódó hálózati modellt (interlocking network 

model, továbbiakban INM) (Taylor 2012b), melynek fő ágensei a magas szintű üzleti 

szolgáltató vállalatok. Értelmezésükben az APS cégek a hálózatformáló aktorok, melyek a 

városokat transznacionális városhálózatokba szervezik. Ennek alapját az adja, hogy az APS 

cégek maguk is multinacionális vállalatok globálisan kiterjedt irodahálózattal, melyek között 

fennáll a folyamatos együttműködés és interakció(k) lehetősége minden egyes APS cég 

vonatkozásában, és melyek ily módon a városokat transznacionális városhálózatokba 

szervezik. Mivel minden APS cég rendelkezik a saját transznacionális városhálózatával, a 

globális APS cég alapú városhálózat ezen vállalatalapú városhálózatok összeadódásából, 

egymásbafonódásából jön létre. 

A világvárosok hálózati együttműködésének vizsgálata az üzleti szolgáltatókra alapozva csak 

közvetett módon lehetséges. Általában a hálózati együttműködések esetében két szintet 

vizsgálunk, egyfelől a csomópontokat, másfelől a csomópontok közötti kapcsolódásokat. Az 

üzleti szolgáltatók alapján vizsgált hálózati együttműködésben azonban megjelenik egy 

harmadik szint is (Taylor, 2012a). A tevékenységek helyszínét a középső szint, a városok 

jelentik, hiszen a tevékenység maga itt zajlik, a városok biztosítják a keretet a tevékenység 

számára, és ugyanezen városok biztosítják a termelő vállalatok tevékenységeinek helyszínét, 

amelyekhez az üzleti szolgáltatók kapcsolódnak. A világvárosi kapcsolódásokat, kapcsolati 

hálót azonban nem maguk a városok alakítják, hanem a városok alatti szint képviseli, maguk 

az üzleti szolgáltató vállalatok azok, amelyek egymással kapcsolatban, interakcióban vannak. 
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Maga a hálózat pedig a városok feletti szinten működik a multinacionális üzleti szolgáltatók 

telephelyei révén, és a döntéshozó centrumok is jellemzően ezeknek a multinacionális üzleti 

szolgáltatóknak a székhelyei, mely egyben azt is jelenti, hogy a stratégiai döntések nem a 

városokban, hanem a városok feletti szinten születnek meg, és alakítják a hálózati 

együttműködéseket. A globális városhálózati vizsgálatokkal többek között arra lehet 

rávilágítani, hogy a csomópont szerepet betöltő városok milyen szinten kapcsolódnak a 

globális gazdasági folyamatokhoz és milyen szintű kapcsolati beágyazottsággal rendelkeznek. 

Az INM-mel szemben annak hasznosságát nem kétségbevonva több kritikát is 

megfogalmaztak. Az egyik legfontosabb, hogy az APS cégek közötti kapcsolódási 

lehetőségek csupán elméletiek, nincs hozzáférhető adatbázis, mely alapján a ténylegesen zajló 

áramlásokat, interakciókat lehetne mérni. Smith (2003) az egyik legfőbb kritikus, akinek 

alaptézise, hogy a globális gazdaság nem egy strukturált gazdasági rendszer, és ilyen 

formában a világváros / globális város fogalmak sem létjogosultak. Véleménye szerint a 

globális gazdaság nem rendelkezik, nem rendelkezhet irányító és ellenőrző ágensekkel, 

melyet csupán egy neo-marxista mítosznak vél. A poszt-kolonialista kritikák azt vetik az INM 

szemére, hogy túl leszűkítve vizsgálja a globális városhálózatot az APS cégek lokációs 

stratégiáira alapozva, és az ezáltal kialakuló globális város – nem globális város dualitás túl 

leegyszerűsítő. Az INM csupán a globális város körbe bekerült városokat vizsgálja, mely 

jelentős hangsúly eltolódást jelent a fejlett világ városai irányában. A kritikusok (Robinson 

2006) azt emelik ki, hogy a globális város kategóriába nem illeszkedő városok is valamilyen 

módon kapcsolódnak, kapcsolódhatnak a világgazdasági folyamatokba, de ezek a 

vizsgálatokban nem jelennek meg. Parnreiter (2014) arra hívja fel a figyelmet, hogy az INM 

bár kvantitatív módszertannal azonosítja a csomópontokat és az ezek közötti rangsorokat, 

mégis kevés információval rendelkezik arról, hogy a globális városhálózat irányítási – 

ellenőrzési csomópontjait azonosítsa. Érvelésük szerint az INM hozzáadott értéke abban 

rejlik, hogy azonosítja azokat a városokat, ahol a globalizált kapitalizmus újratermelődése 

megjelenik, de ennél nem tud továbblépni. 

Dolgozatomban alkalmazom Taylor módszertanát adaptálva a közép-európai makro-régióra, 

és vizsgálom az INM alapján a városok közötti potenciális áramlási lehetőségeket, 

dolgozatom hangsúlyát azonban a közép-európai városok közötti hierarchia rendszerre 

helyezem, és a következtetésekben is a makro-régió városhierarchiájának csúcsán, illetve 

másodlagos és harmadlagos szintjén elhelyezkedő városok pozíciójának elemzésével 

foglalkozom. 
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2. A magas szintű üzleti szolgáltató szektor, mint a városi hierachiák 
gazdasági együttműködésen alapuló indikátora  

 

A multinacionális vállalatok létrejötte, és ezen belül a specializált üzleti szolgáltatók 

világméretű elterjedése a gazdasági globalizáció következménye. Ahhoz, hogy a magas szintű 

szolgáltató cégek működését elemezhessük, szükséges a működésük világgazdasági 

kontextusba helyezése, és a multinacionális vállalatok létrejöttének, elterjedésének, működési 

módjának vizsgálata. 

A globalizáció jelensége az 1980-as évektől vált meghatározóvá, a termelő tevékenység 

világméretű eloszlása és összekapcsolódása átrendezte az addigi döntéshozatali kereteket, és a 

viszonyítási alapokat. Az info-kommunikációs technológiák elterjedése lehetővé tette, hogy a 

termelő tevékenység mellett a szolgáltató szektor, elsősorban a magas hozzáadott értéket 

képviselő szolgáltató szektor is globálissá váljon, világméretekben szervezze tevékenységét. 

A globalizáció folyamatának következményeként az országok, közigazgatási egységek mellett 

a multinacionális vállalati székhelyek is döntéshozói központtá váltak. Mivel a 

multinacionális vállalati székhelyek jellemzően városokban, nagyvárosokban koncentrálódtak 

eleinte, és jelenleg is többségük ott található (bár nem kizárólagosan), így működésük, 

hálózati együttműködésük a városi struktúrákra és városhierarchiákra is hatással van. 

a. Globalizálódó gazdaság, az APS cégek elterjedését lehetővé tevő gazdasági 

környezet - a multinacionális vállalatok szerepe a globalizálódó gazdaságban 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok ágenseit ma a globalizációhoz való viszonyulásuk 

alapján lehet vizsgálni. A világgazdaságot ma a nemzetközi tényezőáramlás és a 

transznacionális vállalati tevékenység határozza meg. A globalizáció révén új piacok jöttek 

létre, a banki, pénzügyi, biztosítási és szállítási szolgáltatások globális piacai, új szereplők 

jelentek meg, a multinacionális társaságok világméretben integrálják termelési és szolgáltatási 

tevékenységüket, és irányítják, ellenőrzik a globális termelést. Bár a szakirodalom egy része a 

16. század eleji és 19. század végi gazdasági bővülési folyamatokra is használja a globalizáció 

elnevezését, a dolgozat témája, a magas szintű üzleti szolgáltatók működése szempontjából a 

multinacionális vállalatok térnyerése, és ennek feltételrendszere a meghatározó. A 20. század 

végi globalizáció legfontosabb jellemzője a minőségi előrelépés, valamint a 

világkereskedelemben a magas hozzáadott értéket képviselő áruk, a csúcstechnológiai 

megoldások és a szolgáltatások elsődlegessége (Csáki 2011). A gazdasági távolságok 

csökkenését egyrészről a szállítási és távközlési költségek csökkenése, valamint az info-
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kommunikációs hálózat kiépülése, a mobilkommunikáció fejlődése tette lehetővé. Ez képezte 

alapját a pénzügyi folyamatok globálissá válásának is, ami előfeltétele volt a 

világkereskedelem globalizálódásának. Fontos tény, hogy mind a nemzetközi tőkemobilitás, 

mind a nemzetközi technológiatranszfer elsősorban a multinacionális vállalatokon keresztül 

történik. Vagyis a jelenleg is zajló globalizációs folyamatok legnagyobb újdonsága a 19. 

század végi folyamatokkal szemben, hogy a világkereskedelem egyre inkább a vállalatokon 

belül zajlik. 

A globalizációs folyamatokat a gazdasági erők vezérlik (Sideri 2007), amit a termelés térbeli 

újjászerveződése, a nemzetközi kereskedelem kiterjedése, a nemzetközi munkamegosztás 

újjászerveződése és a pénzügyi piacok integrációja jellemez. Jellegében funkcionális, a 

termelés, a fogyasztás, az áruk, szolgáltatások és tényezők cseréje mozgatja. Több tényező 

egymást erősítő hatása révén alakult ki a jelenlegi világgazdasági rendszer. A technikai-

műszaki fejlődés az 1960-as évektől kezdve lett nagyobb léptékű, mely egyrészről olcsóbbá, 

elérhetőbbé tették a javak, a tőke, a személyek és az információ nemzetközi áramlását, 

másrészről pedig biztonságossá és vállalhatóvá tette az adatok és információk nemzetközi 

áramoltatását, ami előfeltétele a nemzetközi pénz és tőkepiacok működésének és a 

multinacionális vállalatok irányításának, de a stratégiai szolgáltatások kiszervezésének is. 

Ehhez a fejlődéshez szükséges volt az a gazdaságpolitikai megközelítés, mely a különböző 

akadályok és korlátok lebontását segítette elő, értve ezalatt a világkereskedelem 

liberalizációját, a tőke és pénzpiaci korlátok lebontását és a nemzetközi konvertibilitás 

megteremtését. Az USA politikai és gazdasági hatalomként, a neoliberális gazdaságpolitika 

megvalósítójaként a globális gazdasági folyamatok alakítójává vált (Csáki, 2011). Nem 

elhanyagolható mindezen folyamatok demonstrációs hatása sem, mely a fogyasztói kereslet 

globalizálódásához is hozzájárul, de ezen túlmenően az életmódok homogenizálódása felé is 

hat, erőteljesebben a fejlett országokban, de bizonyos mértékben a fejlődő országokban is. Ez 

elősegítette a multinacionális vállalatok működését, növekedését és világméretű 

terjeszkedését, de elősegítette az üzleti szolgáltatások egységesítése felé való hatást is. 

Szentes (1999) arra hívja fel a figyelmet, hogy a globalizáció következményeként a 

világgazdaság szerves rendszerré formálódik, ami egyúttal asszimmetrikus interdependenciák 

kialakulását eredményezi. Vagyis a multinacionális vállalatok által megvalósított hatalom és 

irányítás bizonyos városokban koncentrálódott, a vállalati székhelyeken, melyek többségében 

a fejlett világ nagyvárosait emelték ki a világ gazdasági folyamatainak centrumaként. A 
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multinacionális vállalati jelenlét ugyan globális, de az erő és hatalomkoncentráció sokkal 

szűkebb. 

A globalizáció az elmúlt évtizedek integrációs tendenciáival összefüggésben erősödött, a 

multinacionális vállalatok esetében a kül- és belgazdasági tevékenységek egyre szorosabban 

összefonódtak, és a világ különböző helyein folytatott gazdasági tevékenységek egységes 

vállalkozási rendszerré forrtak össze. A vállalatok nemzetköziesedése hosszú folyamat, ennek 

első megjelenését a 19. század végére, 20. század elejére teszi a szakirodalom (Simai-Gál 

2000). Ekkor még a nyersanyagellátás, illetve a termelő erőforrásokban rejlő komparatív 

előnyök kiaknázása volt a fő cél, a közvetlen külföldi beruházásokat az árubeszerzés 

ösztönözte. Napjainkban azonban a tőke, a magasan képzett munkaerő, az információ és a 

csúcstechnológia jelentik a legfőbb tényezőket. 

A transznacionális vállalatok ágensekként jelennek meg a világvárosi kapcsolatokban, 

irodákkal, telephelyekkel rendelkeznek világszerte, és a tulajdonosi hálózatok révén kialakult 

hierarchia lehetőséget ad a telephelyek ellenőrzésére. A multinacionális vállalat belső 

hierarchiája pedig a termelési folyamatok szempontjából a városok között is egyfajta 

hierarchikus rendszert alakít ki, kialakulnak a kulcshelyszínek, ahol a döntések többsége 

megtörténik. A multinacionális vállalatok helyszínei, a világvárosok központi helyet foglalnak 

el a társasági hálózatban, ezek a gyártás és piacok elhelyezkedésének központi helyei, és ezzel 

a világvárosok a globális irányítás és kontroll helyszíneivé válnak. (Alderson-Beckfield, 

2010) 

A vállalatok transznacionalizálódási folyamatában elsőként az ad hoc export tevékenység 

jelent meg, melyet idővel a közvetlen, aktív export váltott fel, ahol az eredményesség már 

függ a külső piacoktól. A folyamat mélyülését a licenc és know-how kereskedelem szolgálta, 

mellyel megjelent a nemzetközi technológia transzfer. Az egyedi külföldi befektetések, joint 

venture-k létrejöttével már megjelenik a külföldi tulajdon, de transzancionális vállalati 

stratégia még nem jön létre, ami a következő lépcsőt jellemzi, mely során nemzetközileg 

integrált vállalatok alakulnak. Ezt követően, jellemzően az 1980-as évektől valósult meg a 

vállalati globalizáció, ahol már az értékláncelemek nemzetközi munkamegosztásba való 

bekapcsolódása valósult meg (Simai-Gál 2000). A II. világháborút követően jöttek létre a mai 

értelemben vett transzancionális vállalatok, melyek már integrált vállalatrendszerek, a 

különböző országokban működő gazdálkodó egységeiket integrált vállalati stratégia szervezi 

rendszerbe. Ennek részeként egységes a beruházási, az innovációs- és technológiafejlesztési, a 

kereskedelem és marketingpolitika, mely mind a profitmaximalizálás célját szolgálja. 
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A tradicionális multinacionális vállalat mind vertikálisan, mind horizontálisan integrált 

szervezet. A globalizáció folyamata mind nagyobb flexibilitást vár el a vállalatoktól, ami 

tevékenységeik minél kisebb egységekben, minél nagyobb mobilitásfaktorral való 

megszervezését követeli meg, és egyben az alternatív, szerződéses, outsourcing vagy 

franchise kapcsolatrendszerek mind jelentősebb beépülését hozzák magukkal. A 

multinacionális vállalat fő célja az optimális erőforrás kombináció kiválasztása, illetve a 

realizálható költségelőnyök megvalósítása. Az info-kommunikációs technológia fejlődése, az 

internet terjedése és az outsourcing tevékenységek térnyerése nyomán módosult a vállalatok 

erőforrás szerzési stratégiája, és megnőtt a lehetséges stratégiai alternatívák száma. Ez volt az 

előfeltétele annak, hogy a termelő és általános szolgáltató multinacionális vállalatok növekvő 

specializációt, a tevékenységeik hangsúlyosabb lokalizálását valósítsák meg, 

bekapcsolódjanak a globális munkamegosztásba, és folyamatosan sűrűsödjenek a kialakuló 

globális üzleti hálózatok (Felméry 2014). Az internet elterjedése tette lehetővé a távoli pontok 

közötti azonnali kommunikációt, de ezzel együtt megjegyzendő, hogy az információk tárolása 

koncentrált, sőt ez a koncentráció egyre erősödik, az internetes adattárak, szerverparkok a 

nagyvárosokban találhatóak. A technológiai előnyök mind több térséget bekapcsolnak a 

globális információáramlásba, de az innováció ott a legerősebb, ahol a nagyvállalati 

központok megjelennek, ezek pedig a legnagyobb városokat jelentik. 

Itt szükséges kitérni arra, hogy a szakirodalomban található különböző elnevezések hogyan 

viszonyulnak egymáshoz. A multinacionális vállalatok fogalmát Hymer (1972) kezdte 

vizsgálni az 1960-as években, és ekkor a nemzeti vállalat nemzetközi tevékenységét értette ez 

alatt. Dunning (1993) definíciója szerint multinacionális vállalat az a vállalat, mely több, mint 

egy országban birtokol és ellenőriz javakat és szolgáltatásokat. A transznacionális vállalat 

fogalma az 1980-as években jelent meg (Bartlett – Ghoshal 1989), a globalizáció folyamata 

hívta életre. Bartlett értelmezésében míg a multinacionális vállalat csak lokális 

válaszképességgel rendelkezik, a globális vállalat pedig csupán globális válaszadási 

képességgel, addig a transzancionális vállalat az a forma, mely egyszerre tud globális – lokális 

viszonylatban reagálni és alkalmazkodni. Ez a fogalmi megközelítés a világpiacon, globális 

kontextusban jelenlévő vállalatok egyik fontos működési peremfeltételére hívják fel a 

figyelmet, melyre az alábbiakban részletesebben is kitérek. Előtte azonban rögzítem, hogy a 

szakirodalomban a multinacionális – transznacionális vállalat fogalmak nem jelennek meg 

következtesen, azok sokszor keverednek. Dolgozatomban elsősorban a multinacionális 
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vállalat fogalmat, mint gyűjtőfogalmat használom, és olyan vállalatot értek alatta, mely több, 

mint egy országban rendelkezik telephellyel. 

A multinacionális vállalatok globális és lokális szinten egyaránt tényezőként jelennek meg, és 

hatással vannak az erőviszonyok strukturálására. A globalizáció következményeként a 

termelési tényezők között kiemelkedik a tudás, a technológia és a tőke, mely a kormányok és 

a vállalatok közötti egyeztetési mechanizmusokat is átalakítják. Az egymásra való 

nyomásgyakorlás kölcsönös, mivel a nemzetközi verseny továbbra is tökéletlen, az ár és 

bérkülönbségek nem tűnnek el. Továbbra is fontos a lokalitás, az eltérő természeti és földrajzi 

adottságok, a kulturális sajátosságok és a politikai különbségek meghatározóak a 

multinacionális vállalatok lokációs döntéseiben. Az eltérő kormányzati politikák, a földrajzi, 

társadalmi és információs különbségek által okozott törésvonalak a határok jelentőségét, és a 

multinacionális vállalatok lokális gazdaságba való beágyazódását eredményezik (Felméry 

2014). A globális – lokális kettőségének kölcsönhatása a tudás áramlásával összefüggésben 

értelmezhető. A globális vállalati tudás, stratégiai és menedzsment tudás, illetve a 

telephelyspecifikus helyi tudás találkozásának módja, integrálódásának foka egy folyamatos 

interakció eredményeként jelenik meg. A globalizáció eredményeképpen nagy integrált 

piacok jönnek létre, mely a befektetőknek nagyobb likviditást, a részvények 

versenyképesebbé válását és nagyobb jogi biztonság elterjedését hozzák magukkal. Ez egyben 

azt is jeleni, hogy a gazdasági erőtér a nagyobb, fejlettebb városokban koncentrálódik. 

 

A globális vállalat egységes vállalati stratégiájának megfelelően eszközöl tőkeexportot, 

melynek motivációja lehet bizonyos lokáció specifikus előnyök megszerzése, már meglevő 

előnyök kihasználása és megőrzése, gondolva itt a piaci struktúrára, monopolizálható termék 

vagy technológiatípusokra, illetve bizonyos hátrányok leküzdése, ami fakadhat az anyaország 

sajátosságaiból, vagy a világpiaci verseny módosuló feltételeiből (Szentes, 1999). Témám 

szempontjából a lokációs előnyök további elemzése a meghatározó. A lokációs stratégián a 

multinacionális vállalatok vállalati egységeinek, értékláncelemeinek szisztematikus 

elhelyezését, a változó világpiaci körülmények között azok újrarendezését értjük a 

világgazdasági, és globális nemzeti kontextusban, melynek célja a komparatív előnyök 

teljesebb kihasználása. A komparatív előnyöket az OLI paradigma (Dunning 1977) fejezi ki, 

melynek egyik összetevője a lokáció specifikus előnyök. A termelő és általános szolgáltató 

multinacionális vállalatok esetében meghatározó szempont az inputok és piacok térbeli 

eloszlása, az inputárak, a szállítási és kommunikációs költségek, a kormányzati 
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beavatkozások minősége, a jelenlevő adókulcsok, ösztönzők, az infrastruktúra kiépítettsége, 

az elérhetőség, a pszichikai távolság csökkentése, valamint a kutatás-fejlesztés, a termelés és a 

marketing gazdaságossága (Simai-Gál, 2000). Megvizsgálva a felsorolt tényezőket, 

megállapíthatjuk, hogy a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntéseire a fenti tényezők 

többsége hatással van. A piacok eloszlása esetükben a termelő multinacionális vállalatok 

jelenlétét takarják, mely ugyan nem igényel fizikai egymásmellettiséget, ugyanakkor egy 

olyan lokáció választását igényli, ahonnan egy nagyobb hatókörű, országon belüli piac 

lefedhető, és az utazással járó költségek alacsonyabbak egy új telephely létesítésénél. Bár a 

kommunikáció operatív része az info-kommunikációs technológia által biztosított, a 

személyes stratégiai tárgyalások az üzleti gyakorlat részei maradtak. A kommunikációs 

költségek csökkentését az APS-ek esetében a megfelelő IKT infrastruktúra jelenti, mely 

versenyképessége a minél nagyobb sávszélességben és sebességben nyilvánul meg. Az 

elérhetőség tényezője az APS-ek esetében is meghatározó. Ahhoz, hogy a magas szintű 

szolgáltatók a legoptimálisabb piaclefedést, és irodaszámot határozhassák meg, szükséges 

telephelyeik főközlekedési útvonalak mentén való lokációja. Az előbb említett ügyfél 

tárgyalások igénye az elérhetőség magas szintű biztosítását teszik szükségessé. A kormányzati 

beavatkozások minősége hatással van a tanácsadó cégek lokációválasztására, ugyanakkor ez 

másodlagos szempontként jelenik meg. Dolgozatom későbbi részében kitérek a tanácsadó 

cégek és kormányzatok kölcsönhatására, itt azt hangsúlyozom, hogy az APS jelenlét 

elsődleges lokációs döntését a termelő multinacionális cégek által képviselt piac jelenti, a 

kormányzati, politikai közeg ezt árnyaló, kiegészítő tényezőt képvisel. Kiemelném még a 

pszichikai távolság csökkentésének jelentőségét, mint fontos lokációs tényezőt, mely az APS-

ek esetében mind a multinacionális vállalatok irányában, mind a kormányzat irányában 

érvényesül. 

b. Magas szintű üzleti szolgáltatók, mint városhálózat szervező erők 

A multinacionális vállalatok napjainkra tevékenységeik egyre nagyobb hányadát kiszervezik, 

ezen tevékenységek nemzetközi mobilitása egyre nagyobb mértékben növekszik, és egyre 

inkább globális bázison versenyeznek egymással. Igaz ez a megállapítás a termelő  

tevékenység vonatkozásában, hiszen a termelés, összeszerelés, disztribúció mind 

kiszervezhető tevékenységek, szemben a tervezési és kutatás-fejlesztési feladatokkal, 

ugyanakkor igaz a megállapítás a vállalatirányításhoz kapcsolódó egyes stratégiai 
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menedzsment feladatokra is, mely megnyitotta a piacot a magas szintű üzleti szolgáltatásokat 

nyújtó multinacionális vállalatok fejlődése előtt. 

A szolgáltatások a 20. században terjedtek el, eleinte a fogyasztói szolgáltatók jelentek meg, 

későbbiekben specializálódtak az üzleti szolgáltatók. A későbbiekben az üzleti szolgáltatások 

szakosodtak, egyre magasabb hozzáadott értékkel rendelkeztek. A szolgáltatások 

hagyományosan személyes kapcsolatokként működtek, mely a globalizáció hatására alakult 

át. Egyrészről világvárosi hálózatról az 1980-as évek óta beszél a szakirodalom (Friedmann 

1986, Sassen 1991, 2001), másrészről az 1970-es évek kommunikációs forradalma, illetve az 

üzleti célú légiutak számának megugrása nyitotta meg az utat a szolgáltatások világméretű 

megjelenése előtt, azóta beszélhetünk a szolgáltatások globális földrajzáról. A globalizáció 

ellenére a cégek üzleti kultúrája lokális, a hely fontos, a határok jelen vannak, az üzleti 

szolgáltatók valóban társadalmi kapcsolatokon keresztül működnek, ami még inkább 

felértékelte a magas szintű üzleti szolgáltatók tevékenységét. A magas szintű üzleti 

szolgáltatók a termelő, általános szolgáltatást nyújtó (továbbiakban multinacionális vállalatok) 

multinacionális vállalatok igényei alapján jöttek létre, és a terjedésükhöz igazodóan jelentek 

meg az üzleti szolgáltatók, a reklám / PR / marketing ügynökségek, pénzügyi szolgáltatók, 

könyvvizsgáló és tanácsadó cégek. Az APS cégek stratégiai menedzsment tanácsadást 

végeznek, könyvvizsgálati és jogi feladatokat látnak el, reklámkampányokat szerveznek és 

pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Szerződésrendszereket, elektronikus kommunikációt és 

személyes kapcsolati rendszereket működtetnek az üzleti szolgáltató telephelyei között 

(Taylor, 2012a). Átvállalják a különböző országok jogi, kulturális és üzleti 

szokásrendszerének összehangolását, és ezáltal támogatják a multinacionális vállalatokat.  

Azáltal, hogy a multinacionális vállalatok számára elvégzik azokat a szolgáltatásokat, melyek 

stratégiai területeket képviselnek, de elkülönülnek a vállalatok központi termelő 

tevékenységétől, lehetőséget biztosítottak a multinacionális vállalatoknak a termelő 

tevékenységük fejlesztésére, bővítésére, és világszerte szerteágazóbb szerepvállalásra. A 

multinacionális vállalatok elterjedése révén a termelő tevékenység a legnagyobb városokban 

koncentrálódott, és ezeken a helyszíneken jelentek meg a termelő vállalatokat kiszolgáló 

üzleti szolgáltatások. Ahogy a termelő vállalatok növelték telephelyeik számát, úgy követték 

őket az üzleti szolgáltatók is annak érdekében, hogy továbbra is üzleti kapcsolatban 

maradhassanak a termelő vállalatokkal és megbízásokat kapjanak. Így tulajdonképpeni 

reakcióként a termelő vállalatok stratégiai döntéseire, lokációs stratégiáinak változására 

megindult az üzleti szolgáltató vállalatok multinacionális hálózatainak alakulása.  
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Az üzleti szolgáltatásokra specializálódott multinacionális vállalati külföldi működőtőke 

beruházását, új telephelyek létesítését alapvetően két motiváció magyarázza. Egyrészről a 

horizontális beruházások fő motivációja az új piacok felkutatása és az azokon való 

megjelenés, másrészről a vertikális működőtőke beruházások a vállalati működés 

optimalizálását, profit maximalizálását szolgálják (Hardy et al. 2011). A 2000-es évektől 

kezdve vált egyre nagyobb volumenűvé az üzleti szolgáltatások terén zajló működőtőke 

beruházás, elsősorban a vertikális beruházások terén, bár azzal már az 1990-es évektől 

találkozhatunk a makro-régióban. Az 1990-es években az új piacokra való betörés, a piaci rés 

kihasználása, az elsőként való megjelenés és üzleti szolgáltatás nyújtása jelentette a fő 

motivációt. Az üzleti szolgáltatások új lokációi a globális gazdaságba való bekapcsolódást 

segítik elő, ez indokolja vizsgálatukat. Minél nagyobb volumenben vannak jelen a 

horizontális beruházások, a teljes szolgáltatást nyújtó cégek, annál nagyobb potenciállal bír az 

adott makro-régió a világgazdasági folyamatokba való bekapcsolódásra. A horizontális 

beruházásokat a szakirodalom kereslet vezérelte beruházásnak tekinti, míg a vertikális 

beruházásokat kínálat vezéreltnek. A kereslet vezérelt beruházások során az anyacég 

ugyanazokat a szolgáltatásokat kínálja az új piacon, mint a székhelyén és további 

telephelyein, egy új piaci szegmens lefedése a cél. A disszertációban vizsgált APS cégek 

terjeszkedése ebbe a típusba sorolandó, minden esetben a teljes vertikumú szolgáltatás új 

lokáción való megjelenítése és működtetése történik meg. A horizontális beruházás biztosítja 

a helyi piacon való jelenlétet, a helyi magasan képzett munkaerő alkalmazását, és ennek révén 

a helyi ügyfelekkel való kapcsolat és üzletépítést. Bár az üzleti szolgáltató cégek esetében 

nem beszélünk olyan mértékű beágyazottságról, mint a termelő multinacionális vállalatok 

esetében (Józsa, 2017), mégis a helyi jelenlét, és a helyi kapcsolatrendszerbe való integrálódás 

szükséges feltétel a piaci jelenléthez. Az APS cégek működéséhez szükséges a helyi üzleti 

kultúra ismerete, ami magába foglalja az egyes rész APS területeken való jártasságot is (pl. 

jogrendszer, marketing és reklámkultúra, tárgyalási szokások, stb.) Bár az üzleti 

szolgáltatókra kevéssé jellemző a helyi környezetbe való beágyazottság, a horizontális és 

vertikális üzleti szolgáltatás beruházásokat tekintve elmondható, hogy a horizontális 

befektetések, a tanácsadó cégek esetében tapasztalható egy relatív erősebb beágyazottság az 

előbbiben felsorolt tényezők miatt, és a kisebb számú, de magasan kvalifikált munkaerő 

folyományaként, míg a vertikális beruházások könnyebben mozgathatók, továbbtelepíthetőek, 

esetükben a beágyazottság tényezője nem meghatározó lokációs szempont. A kínálat vezérelt, 

vagy vertikális beruházások esetében az új lokáció a cég tevékenységének, az adott 
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szolgáltatásnak a vertikális dezintegrációját jelenti, és csupán bizonyos szolgáltatások 

nyújtása történik az új telephelyen, nem a teljes spektrum. Itt a motivációt a 

költséghatékonyság és profitmaximalizálás jelenti a vertikális értéklánc felosztása révén. Míg 

a horizontális beruházások esetén a magasan képzett munkaerőt keresi a tanácsadó cég, addig 

a vertikális beruházások esetében szélesebb spektrumú (alacsony és magas képzettségű) 

munkaerőt kíván foglalkoztatni a vállalat.  

A gazdasági tevékenységek egyre erőteljesebb földrajzi szóródása fontosabbá tette a központi 

szervezeti funkciókat. Földrajzilag minél szélesebb tevékenységi körrel rendelkezik egy adott 

cég, a központi stratégiai funkcióinak komplexitása annál jelentősebb. Olyan mértékű 

ezeknek a funkcióknak a volumene és komplexitása, hogy a termelő cégek ezeknek a 

funkcióknak a kezelését egyre inkább szakosodott szolgáltató cégeknek szervezik ki. Ezzel a 

multinacionális termelő vállalatok székhelyei mellett további kulcspozícióba kerülnek a 

szakosodott üzleti szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, melyek a termelőcégek stratégiai 

funkcióit látják el. Különösen hangsúlyos ez a megállapítás olyan vállalatok esetében, melyek 

a globális piacok résztvevői és nem rutinfeladatokat látnak el. Jellemző, hogy egyre több 

multinacionális vállalat ezeket a funkciókat specializált szolgáltatóktól vásárolja. Azáltal, 

hogy a multinacionális vállalatok számára ezek az üzleti szolgáltató vállalatok elvégzik azokat 

a szolgáltatásokat, melyek stratégiai területeket képviselnek, de elkülönülnek a vállalatok 

központi termelő tevékenységétől, lehetőséget biztosítottak a multinacionális vállalatoknak a 

termelő tevékenységük fejlesztésére, bővítésére, és világszerte szerteágazóbb szerepvállalásra.  

Így tulajdonképpeni reakcióként a termelő vállalatok stratégiai döntéseire, lokációs 

stratégiáinak változására megindult az üzleti szolgáltató vállalatok multinacionális 

hálózatainak alakulása az 1980-as, 1990-es években. Ez sokféle tevékenységet érint, 

elsősorban pénzügyi, kreatív és egyes szakmai területeket, mint a jogi szolgáltatás. Ez a 

folyamat azt eredményezi, hogy ahol ezek a cégek megtalálhatóak, ott egy jelentős 

információs bázis, gazdasági hatalom koncentrálódik. Mivel a termelő gazdasági folyamatok 

helyszíneinek nem feltétlenül kell földrajzilag koncentrálódnia, azok különböző előnyökkel 

bíró telephelyeken valósulnak meg, így a valódi koncentrációt a specializált üzleti 

szolgáltatók jelentik. Míg korábban egyértelműen igaz volt az állítás, hogy minél több 

vállalati székhellyel rendelkezik egy város, annál nagyobb gazdasági szerepkörrel bír a 

világgazdaságban, addig ez a kép ma már diverzifikáltabb. Sok helyütt ma is egyértelmű az 

összefüggés, de olyan országokban, terekben, ahol az infrastruktúra fejlettsége, kiépítettsége 

kiemelkedő, a termelő tevékenységek telephelyválasztása már nem feltétlenül esik egybe az 
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üzleti centrummal. A szakosodott üzleti szolgáltatók centralizációja egy új típusú területi 

koncentrációt eredményez. Az üzleti szolgáltatóknak, melyek maguk is multinacionális 

vállalatok, alkalmazkodva a gazdasági folyamatok térbeli diszperziójához, egyre erőteljesebb 

koncentrációt, a stratégiai kérdések kézben tartását kell megvalósítaniuk. Mindezt úgy, hogy a 

különböző országokban, ahol a megbízó vállalatok dolgoznak, különböző jogrendszerek, 

könyvvizsgálati rendszerek, reklám kultúra, stb. van életben. Ily módon olyan komplexé 

váltak ezek a folyamatok, hogy már ez is arra ösztönzi a termelő vállalatokat, hogy ezeket a 

specializált szolgáltatásokat kívülről vásárolják, és ne maguk lássák el a cégen belül.  

A magas szintű üzleti szolgáltatók földrajzát vizsgáló kutatók több országra, nagyrégióra 

kiterjedően vizsgálták az APS lokációk térbeli megjelenését (Beyers, Lindhal 1996; Coffey, 

Shearmur 1997; Bryson, Daniels 2002; Sharpe, Wernerheim 2003). A kutatók a magas szintű 

üzleti szolgáltatókat többféleként értelmezték, többen beleértve a tudás-intenzív üzleti 

szolgáltatásokat, mely fogalmat elsősorban az innovációkutatások terén alkalmaznak, bár 

definícióban nagyrészt átfed a magas szintű üzleti szolgáltatásokkal (Doloreux, Shearmur 

2008). A disszertációmban a szakirodalom alapján magas szintű üzleti szolgáltatóknak a 

NACE besorolás alapján a NACE K64-65, illetve az M69, 70, 73-as csoportot tekintem 

(1893/2006/EK rendelet). 

Az üzleti szolgáltatókra alapozott globális városhálózati vizsgálatok legátfogóbb kutatását 

Taylor és munkatársai folytatták a GaWC (Globalizáció és Világvárosok) kutató hálózata 

keretében (2001, 2004). Kutatásuk keretében öt típusú globális szolgáltatót vizsgáltak, a jogi 

szolgáltatókat, a marketing tanácsadókat, a pénzügyi szolgáltatókat, a könyvvizsgálókat és a 

menedzsment tanácsadókat. Mind az öt szolgáltatási hálózat teljesen eltérő földrajzot mutat. 

1990 után az üzleti szolgáltatások gyorsan és széles körben terjedtek világviszonylatban. Az 

egyes szolgáltatói földrajzokat vizsgálva megállapítható, hogy a jogi szolgáltatók a 

legkoncentráltabbak, ezeket követik a menedzsment szolgáltatók. Mindkét APS csoportra 

jellemző a nagyrészt a fejlett világban való megjelenésük, míg a marketing, a pénzügyi 

szolgáltatók és könyvvizsgálóknak csak kétharmada koncentrálódik ugyanebben a térségben, 

ezek a szolgáltatók vonják be leginkább a fejlődő világ városait a globális gazdasági 

folyamatokba, hálózatokba. A jogi szolgáltatókra és menedzsment tanácsadókra a gazdasági 

erőközpontokban van szükség, ezek a tanácsadók a globális tőkét szolgálják ki. A 

könyvvizsgáló cégek azok, melyek a legszélesebb körben elterjedtek, nemcsak a fejlett 

gazdaságokban jelennek meg, hanem részt vesznek a potenciállal rendelkező gazdaságok 

felkészítésében a világgazdasági integrációra, a potenciális piacokat előkészítik a 
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beruházásokra. A marketing, reklám cégek, illetve a pénzügyi központok pedig a globális tőke 

napi működésének eszközei, megteremtik a feltételeket a világgazdasági folyamatok operatív 

működéséhez egyfelől a fogyasztói szokások homogenizálása révén, másfelől pedig a tőke 

áramlás folyamatos biztosítása révén. 

A reklám ügynökségek a fogyasztói társadalom létrehozói az Egyesület Államokban a 20. 

század elején, Európában és Japánban a 20. század közepén. A reklámügynökségek működése 

lehetővé tette a globalizáció világméretű keresletének kialakulását a korábbi termelési 

globalizációtól megkülönböztetve. Miután a határok és országok még léteznek, szükséges volt 

a globális jogi vállalatok megjelenése, hiszen minden egyes ország törvényeit, jogi 

szabályozását figyelembe kell venni a multinacionális szolgáltató működése során, szükséges 

az eltérő rendszerek ismerete, összehangolása, illetve az országok közötti jog értelmezés és 

gyakorlat az üzletvitel biztosítására. A pénzügyi szolgáltatók a legkreatívabbak a 

globalizációs folyamatban, új eszközöket alakítottak, alakítanak ki a tőke mozgatására, 

bővítésére, átváltására. A pénzügyi szolgáltatások globalizációjának része volt, ahogy a 

hagyományos kereskedelmi bankok átalakultak modern beruházási bankokká, nemzetközi 

pénzügyi központokká. A legnagyobb bővülés a könyvvizsgáló szolgáltatások esetében volt 

tapasztalható. A globalizáció eredményeképpen olyan régiók is bekapcsolódtak a gazdasági 

folyamatokba, melyek nem voltak a központ részei. Az egyes új nagyrégiók, országok 

bekapcsolódása a gazdasági folyamatokba egyúttal új vállalkozási formák megjelenését is 

magával hozta. A könyvvizsgálatban minden esetben azonos sztenderdek szükségesek, ez 

indokolja a globális könyvvizsgálók nagyütemű elterjedését. Érthető módon például 

gazdasági válság idején ez a szektor különösen növekszik. A menedzsment tanácsadás késő 

20. századi jelenség, a könyvvizsgálatból specializálódott új szektorként. A gazdaságos 

működés, a profit növelésének igénye hívta életre, a menedzsment szolgáltatók dolgozták ki 

annak különböző módozatait, hogyan érhető el megtakarítás újjászervezés révén, mind 

szervezeti, mind a munkaerő újraszervezése révén. Céljuk, hogy homogénabb társasági 

szerkezet alakuljon ki világméretekben. 

3. Információs technológia és földrajzi helyek kölcsönhatása a globális 
városhálózatban 

A magas szintű üzleti szolgáltatók elterjedését az információs technológia fejlődése tette 

technikailag lehetővé. Fontos kérdés, hogy vajon a szolgáltatók működésében a földrajzi 

távolság és a tér milyen szerepet tölt be, mi a kapcsolat az információs technológiák által 

formált kibertér és a társadalmi tér és földrajzi hely között. A kibertér is egyfajta társadalmi 
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tér, ahol a találkozások és interakciók új feltételek mellett zajlanak (Sanguin, 2014). Az új 

társadalmi terek felülírták a tér is idő által emelt korlátokat és új társadalmi terek létrejöttét 

segítették elő. A kibertér tér ellenes, hiszen nehezen megfogható, nehezen írható le a tér létező 

fogalmaival. Ugyanakkor az új kommunikációs technológia is függ a fizikai térhez való 

térbeli kapcsolódástól, a hozzáférési pontok elhelyezkedésétől, az optikai kábelek földrajzi 

helyzetétől.  

Az 1980-as években láttak napvilágot a földrajz végét hirdető elméletek (O’Brien 1990, Greig 

2002, Friedman 2007). Abból a feltételezésből indultak ki, hogy az új info-kommunikációs 

technológiák közvetlenül társadalmi és a térbeliséget átformáló változásokat idéznek elő. 

Ebben a megközelítésben két nézet ütközik egymással, az egyik oldalon vannak azok az 

elméletek, melyek a technológiák szerepét determinisztikusnak tekintik, és melyek a földrajz 

vége koncepciót képviselik, miszerint a földrajzi tér fontossága feloldódik a kibertér 

valóságában (Hill, 1988). Ebben a megközelítésben a technológia a változások független 

ágense, a társadalmi tértől elválasztott módon, de arra hatást gyakorolva. 

A térbeliségre gyakorolt hatást illetően két diksurzus emelkedett ki (Graham, 1998). 

Egyrészről az a meggyőződés, - mely munkám szempontjából is meghatározó, - hogy a 

koncentrált nagyvárosi területek számára területi beágyazottságukkal szemben a szélessávú 

multimédiára való támaszkodás válik meghatározóvá, és ily módon eltűnnek a térbeli és 

időbeli korlátok, és egyfajta térbeli és területi uniformitás valósul meg. A másik diksurzus a 

virtuális környezet fejlődését hangsúlyozza, mely olyan szintűvé válik, hogy a földrajzi tér 

valódiságát távolról is élővé tudja tenni. 

A kibertér leírásához és értelmezéséhez a valós tér fogalmaiból származó metaforákat 

alkalmazzák, így válik értelmezhetővé, megfoghatóvá az információs technológia, elsősorban 

az internet által konstruált virtuális tér, mely valójában bitekből, elektromos jelekből áll. 

Lefebvre (1984) aktív, ideológiai konstrukcióknak nevezi. Ilyenek például az információs 

társadalom és információs szupersztráda fogalmak, melyeknek fontos szerepe van abban, 

hogy a technológiák hogyan válnak társadalmi konstrukciókká, felhasználásuk hogyan valósul 

meg és milyen hatással bírnak. Normatív koncepciók is társulnak a metafórák 

alkalmazásához, hogyan viszonyuljanak a technológiák a társadalomhoz és az általuk generált 

társadalmi változásokhoz. A térbeliséget kifejező metafórák alkalmazása révén válik az 

információs technológia elképzelhetővé, értelmezhetővé mint területi rendszer. 

Azok a kutatók, akik a földrajzi tér végét, és a földrajzi és társadalmi tér kibertérrel való 

helyettesíthetőségét képviselik, abból indulnak ki, hogy a média és az info-kommunikációs 



39 

 

technológiák integrálódnak, az adatátvitel távolság függetlenné válik, és a szélessávú integrált 

hálózatok alkalmassá váltak a társadalmi – gazdasági élet minden területén közvetíteni – ide 

értve a gazdasági tranzakciókat, a globális pénzügyi piacot, a társadalmi kapcsolatokat, a 

szórakozás sokféle formáját például, - a távolság elveszíti jelentőségét az élet minden 

területén (Graham, 1998). Az info-kommunikációs és elektronikus közvetítés támogatja a 

nagy metropolisz régiókból való földrajzi szétszóródást, vagy extrém megközelítésben 

magának a városnak a feloldódását (Gillespie 1992). Vizualizációja szerint a metropolisz 

városok hálózata egyfajta technológiai anakronizmussá válik, ahogy a közelséget, a helyhez 

kötött kapcsolatokat és a szállítást felváltja az univerzalizált, interaktív, szélessávú 

kommunikációs médium. Pawley (1995) fogalmazta meg a térbeliség nélküli város, McLuhan 

pedig még 1964-ben (Graham, 1998) a globális falu fogalmát. Ugyanakkor Marvin (1999) 

rámutat, hogy a 19. század végi kommunikációs forradalom idején is megjelent már az a 

diskurzus, miszerint a térbeli akadályok minimalizálása lecsökkenti az időbeli korlátokat is. 

Ez a megközelítés a fizikai térértelmezés válságához vezet, és a távolság uralma helyett a 

valós idejűség uralmát teszi elsődlegessé. E megközelítés szerint a város egy paradoxikus 

agglomerációvá válik, ahol az azonnali közelség biztosít lehetőséget a kapcsolódásokra 

távolságtól függetlenül. 

A technológiai determinizmus által uralt „földrajz vége” elméletek elsősorban a 

telekommunikációs fejlődés kezdeti fellendülő időszakában jelentek meg és voltak 

népszerűek, korlátaik azonban hamarosan kiütköztek, és ezt követően már jellemzően az 

egymás mellettiség jelent meg uralkodó irányként. E megközelítés szerint a földrajzi tér és az 

elektronikus tér párhuzamos társadalmi termelődése zajlik, mely összeköti az új információs 

technológiát, valamint a teret, helyet és humán területiséget (Graham 1998). Felismerték, 

hogy a technológia nem absztrakt, nem tér és idő független, és a virtuális valóság nem szünteti 

meg a fizikai és lokális létezést. 

Graham és Marvin (1996) azt vizsgálta, mi a kapcsolat a telekommunikáció és a jelenlegi 

városok között. Az információs technológia elterjedése ellenére a globális városhálózat 

működtetői a globális városok, ezek együttműködése határozza meg a világ gazdasági, 

politikai, társadalmi és kulturális fejlődését. Castells (1996) úgy fogalmaz, hogy komplex, 

egyidejű globális és lokális akciók határozzák meg a helyek által alkotott tér és az áramlások 

által konstruált tér kapcsolódásait. A virtuális városok lehetővé teszik egy adott metropolisz 

térség információs tevékenységének integrálását és becsatornázását a valós térbe, és 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az elektronikus tér pozitív hatást fejtsen ki az adott város 
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fejlődésében. Gottman (1982) fogalmazta meg, hogy a digitális hálózatok beépítése a város 

gazdasági, adminisztratív és szocio-kulturális dinamikájába kiegészítette a korábbi 

kommunikációs infrastruktúra lehetőségeit. Az egyre komplexebb városi és regionális 

rendszerek feletti kontroll révén válik lehetővé minél nagyobb távolságok átfogása, egyre 

nagyobb metropolisz régiók, és folyosók egységes kezelése, működtetése, gazdasági – 

társadalmi folyamatokba való bevonása. Egyértelműen a világ metropolisz területei őrzik 

dominanciájukat, ha egyrészről az info-kommunikációs infrastruktúra beruházásait, 

másrészről a szolgáltatások és innovációk befogadására való nyitottságot, igényt vizsgáljuk. 

Az új technológia lehetővé tette a városi struktúrák átalakulását, új szemléletmód, 

megközelítések bevezetését. Az információs technológia és a közlekedés, illetve fizikai 

áramlások fejlődése között szoros összefonódás tapasztalható. Egyrészről az info-

kommunikációs technológia fejlődése hozzájárul a közlekedési lehetőségek bővítéséhez, 

másrészt ösztönzi a fizikai áramlást (Graham, 1998). Az elektronikus tér és a fizikai tér 

komplex összefonódásának lehetünk tanúi, de semmiféleképpen nem helyettesíti a kibertér a 

földrajzi teret, esetünkben a várost. A globális és lokális kapcsolódások egymásmellettisége, 

együttműködése a meghatározó, a kibertér, az információs technológia nem tudja 

helyettesíteni a személyes kapcsolatokat, találkozásokat, tárgyalásokat, a magas szintű üzleti 

szolgáltatók működése sem tud csak az internet révén bonyolódni. 

A városok fejlődését egyre inkább meghatározza, mennyiben vonódnak be a társasági 

áramlások hálózatába. Megjelenik a transznacionális vállalatok asszimetrikus hatalma, 

melyek célja az adott hely fizikai és földrajzi előnyeinek kiaknázása, miközben láthatatlan 

módon integrálják a nemzetközi munkamegosztást (Castells, 1998). Harvey már 1985-ben 

kijelentette, hogy minden társadalmi és gazdasági tevékenység szükségszerűen földrajzi 

jellemzővel is bír, melyet az információs technológia elterjedése sem tud semlegesíteni. A 

globalizálódó gazdaságban a transznacionális vállalatok és a kormányok folyamatos 

interakcióban és hatalmi pozíció szerzési kísérletben vannak egymással. Azáltal, hogy az 

információ, pénz, tőke, szolgáltatások, munkaerő és áru globális áramlása valósul meg, 

földrajzilag egymástól távol eső területek tudnak a termelés, fogyasztás és kereskedelem 

révén kapcsolatba kerülni, ami egyre inkább erősíti azt a szükségletet, hogy a nemzetközi 

gazdaság integrált, koordinált koherens gazdasági rendszerré szerveződjön. Ily módon a tér 

globális irányítása és kontrollálása társadalmi és gazdasági igényként is jelentkezik. Ez a 

fizikailag kiépített kommunikációs technológia és közlekedési infrastruktúra jelenlétével válik 

lehetségessé, mely összeköti a termelő, szolgáltató, fogyasztó, kereskedő tereket (Sanguin, 
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2014). Bár az internet a távolságokat áthidalja, és sok tevékenység (pénzügyi tevékenységek, 

e-kereskedelem, stb.) valós időben valósul meg földrajzi korlátok nélkül, mégis fontos 

hangsúlyozni, hogy a vállalatok telephelyválasztása továbbra is földrajzi kérdés. A 

vállalatokat emberek irányítják, és a humán területiség és az emberi élet dinamikája mind 

hagyományosan a helyhez kötött kapcsolódásokon alapul, mely részben az új kommunikációs 

technológiával meghaladható. Ugyanakkor az elektronikus tereket és a fizikai területi tereket 

ugyanaz a társadalom egyidejűleg formálja. 

O’Brien (1992) értelmezésében az információs forradalom egyúttal hozzájárult a 

nemzetállamok gazdasági életet irányító egyeduralma végének is, a pénzügyi és gazdasági 

területeket a nemzetállamok már nem tudták kizárólagosan uralni. A távolság lecsökkenése 

egyúttal azt is eredményezte, hogy a kultúrák áramlása és találkozása mindennapossá vált 

(Greig 2002), ami a világméretű gazdasági együttműködéseket is nagymértékben alakította. A 

globalizációs folyamatba a kiszervezések révén bekapcsolódó Kína, India és további országok 

gyorsabb fejlődést tudtak elérni, mint azok az országok, így Mexikó és Latin-Amerika egyes 

országai, melyek ebből kimaradtak. Csak a globalizáció és információs technológia világához 

csatlakozni tudó gazdaságok tudtak a növekedés és innováció részeseivé válni (Sanguin, 

2014). A globális gazdaságban mind a gazdasági teljesítmény, mind az innováció néhány 

régióban koncentrálódik. Innovációra ott nyílik tér, ahol jelen van a finanszírozók kritikus 

tömege, válalati menedzserek és tudósok, akiket nagy egyetemek és nagyvállalatok 

támogatnak. Az innovációs terek főként az Egyesült Államokban, illetve Európa nyugati felén 

koncentrálódnak. A tudósok és innovatív vállalatok azokban a városokban koncentrálódnak, 

ahol a termelékenység előnyei, a méretgazdaságosság és a konjunktúra jelen van (Florida, 

2005). A világ kreatív osztálya mintegy 150 millió embert jelent, akik ezen innovatív 

metropolisz térségek között mozognak. Ezen városok köre alkotja a világ legversenyképesebb 

metropoliszainak szűk körét. 

Az info-kommunikációs technológia fejlődésével tehát a tér – idő viszonyok radikális 

összezsugorodásának vagyunk tanúi (Brunn, S. D. – Leinbach T. R. eds. 1991, idézi 

Mészáros, Jakobi 2013), mely a magas szintű szolgáltatók elterjedésének alaptényezőjét 

jelenti. A technológiai fejlődés következményeként felgyorsult az információtovábbítás 

sebessége, és ennek eredményeképpen a gazdasági folyamatok, a szolgáltató és a megbízó 

multinacionális vállalat, valamint a szolgáltatói irodák közötti gazdasági interakciók nagyrészt 

átkerültek a virtuális térbe. A globális gazdaságban jelenlévő versenyben csak bekapcsolódva 

tudnak pozícióban maradni az egyes vállalatok, az idő jelentősége különösen megnőtt  a 
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vállalatvezetői gondolkodásban (Mészáros – Jakobi, 2013). Ugyanakkor az új információs 

technológiák révén erős versenyben vannak a földrajzi helyek, melyek a transznacionális 

vállalatok lokációs stratégiáiban is szerepet kapnak. Sanguin (2014) vizsgálatai alapján a 

kibertér a centralizációt erősíti, a telekommunikációs infrastruktúrával a nagy metropoliszok 

társadalmi környezete élvez előnyt a nagyvállalati lokációban. A szolgáltatások a megfelelő 

munkaerőt és közlekedési viszonyokat biztosító régiókban összpontosulnak, és ily módon az 

új kommunikációs technológia nagymértékben elősegíti a globális vállalati stratégiák 

megvalósítását (Sanguin, 2014). Az info-kommunikációs technológiák elterjedése magával 

hozza a földrajzi eredetű tranzakciós költségek csökkenését, így a további lokációs tényezők 

felértékelődésének lehetünk tanúi. Ezek közé tartozik a területi koncentráció, a specializáció, 

az agglomerációs előnyök kihasználása. Ezzel magyarázható, hogy az eleve koncentrált városi 

terek szerepe tovább nő, és az info-kommunikációs technológia is a magas hozzáadott értéket 

képviselő ipar és szolgáltatások mellé települ. Az info-kommunikációs technológiák esetében 

további fontos telepítési tényező az innovációs környezet, ami a folyamatos fejlesztést, 

fejlődést biztosítja (Mészáros – Jakobi, 2013). 

Ennek megfelelően a lokáció, a tér továbbra is meghatározó fogalom a globális gazdasági 

működésben. Az 1980-as években a globalizálódó gazdaság erősödésével a hangsúly a tőke 

hipermobilitására és kommunikáció globalizálódására helyeződött, ezzel együtt a hely és a 

termelés neutralizálódott. Az elmúlt évtizedek azonban rámutattak arra, hogy a globális 

gazdasági folyamatok is a térben mennek végbe, és ezekhez is szükségesek olyan erőforrások, 

melyek nem hipermobilisak, és térben erősen beágyazottak. Ezáltal a tér, és elsősorban a 

nagyvárosok szerepe ismételten felértékelődött, és a stratégiai helyek földrajza, a központiság 

új földrajza került előtérbe. A központi helyek új földrajza azt mondja, hogy a globális 

gazdasági folyamatok is materializálódnak, és ezek a központok többnyire a globális 

nagyvárosok. A globálisan integrált szervezeteknek is szükségük van egy központi helyre, 

ahol a globalizációs tevékenység valójában megvalósul. Minden olyan ágazat is igényli a 

helyi infrastruktúrát, mely jelentős részben az elektronikus térben működik, mint például a 

pénzügyi szektor. Ebben a megközelítésben azok a nagyvárosok emelkednek ki, ahol a 

hipermobilitási igényű, jelentős mértékben info-kommunikációs technológiákat igénybe vevő 

szolgáltatási ágak megjelennek. A globális gazdasági folyamatok eredményeképpen a városok 

új globális és regionális hierarchiái alakulnak ki (Derudder, 2012), és sok olyan város kerül 

perifériális helyzetbe, melyek nem tudnak bekapcsolódnia fő gazdasági folyamatokba. 



43 

 

Korábbi termelő központok, kikötővárosok szorultak ki a globális gazdasági folyamatokból, 

melyek így perifériális helyzetbe kerülnek. 

4. A városfejlődés történelmi meghatározottsága 

A közép-európai térben kevéssé beszélhetünk globális városokról, elsősorban néhány ország 

fővárosi térségének van lehetősége bekapcsolódni a globális folyamatokba. Nem beszélhetünk 

egységes közép-európai városhálózatról, elsősorban nemzetállami szintű városhálózatok 

léteznek, melyek között nem alakultak ki rendszerszintű kapcsolódások. A közép-európai 

országok városfejlődését, városhierarchiájának jelenlegi struktúráját nagymértékben 

befolyásolta történelmi meghatározottsága.  

Közép-Európa a keleti és nyugati kulturális – politikai rendszerek ütközőzónája a feudalizmus 

időszaka óta. Az oszmán török birodalom sok évszázados jelenléte meghatározó volt a térség 

nagy részében, a dél-kelet-európai országok és Magyarország történetében. Míg 

Magyarországon a török hódoltság a 17. században véget ért, addig a Balkánon csak a 19. 

század második felében tudták az ott élő nemzetek visszanyerni függetlenségüket, mely 

fejlődésük további megkésettségét eredményezte. A vizsgálati térség országainak lehetőségét, 

fejlődésük peremfeltételeit a 18 - 19. század során a nagyhatalmi birodalmak határozták meg. 

A földrajzi szempontból központi területének fejlődését az Osztrák Császárság, későbbiekben 

az Osztrák-Magyar Monarchia határozta meg. Az Osztrák-Magyar Monarchia 620 ezer km2-

es területével Európa második legnagyobb méretű állama Oroszország után ekkor, 51 milliós 

népességét tekintve pedig Európa harmadik legnépesebb állama volt az Orosz Birodalom és a 

Német Császárság után (Encyclopædia Britannica 1911). A Napóleoni háborúkat követően 

szétdarabolt Lengyelország sorsáról a Porosz Császárság, az Osztrák-Magyar Monarchia, 

illetve az Orosz Birodalom döntött, míg a nyugat-balkáni országok fejlődési pályáját a török 

uralom, és a kései függetlenedés után a nemzetállami identitáskeresés határozta meg. 

Mindezek a folyamatok befolyásolták a térség országainak városfejlődését. 

A közép-európai városok történeti fejlődése eredményeképpen alacsonyabb az urbanizáció 

foka, mint Nyugat-Európában. Később indult be itt az iparosodás és a polgárosodás 

folyamata, nem tudtak bekapcsolódni ezek az országok a tengereken zajló 

világkereskedelembe, nem voltak gyarmataik, és hosszabb ideig jellemezte gazdaságukat a 

feudális termelés. Ugyanakkor a térségben is megfigyelhetőek különbségek, míg Cseh-

Morvaország és Felső-Szilézia területén a hamarabb indult iparosodás eredményeképpen a 

városok jobban tudták követni a nyugat-európai városfejlődési ütemet, addig Magyarország, 
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Szlovákia, Kelet-Lengyelország, Románia erdélyi területe csak a 19. század második felétől 

urbanizálódott. A balkáni országokban a feudális török állam elhúzódó jelenléte miatt a 

modern fejlődés, és a városhálózat alakulása csak az I. világháború után indult meg. A 

nemzetállamok kialakulásának eredményeképpen a térségben jellemzően kisebb méretű 

országok jöttek létre, mely együttjár a városok átlagos alacsony lakosságszámával, a nyugat-

európai értelemben vett középvárosok jelentős hiányával (kivéve a lengyel 500.000 fő feletti 

metropolisz városokat). A háborúk, ideértve a világháborúkat is, a térség országainak 

területére, lakosságára és így városaira jelentős hatással voltak, azt jelentősen módosították, 

átrendezték.  

A 19. század folyamán Európa lakossága 140%-kal nőtt, mely elsősorban Nyugat-Európára 

igaz, de a vizsgálati térben is jelentős a népességnövekedés. Mindemellett a városi lakosság 

aránya még nagyobb ütemben, európai átlagban húszszorosára növekedett (Pounds, 2003). Az 

ipari forradalmat megelőzően a városok szerepköre attól függött, mekkora területet tud 

kiszolgálni maga körül, mik a környező települések igényei, hogyan közelíthető meg a 

központi város. Ez alapján rendeződtek a városok hierarchikus rendszerbe. Az ipari 

forradalom ezt a viszonyrendszert átalakította, a szénbányák, gyárak, ipari üzemek vonzották 

az embereket, ezek a városok nagyléptékben növekedtek. A vasúthálózat kiépülése a 19. 

század második felében meghatározta a városok fejlődési lehetőségeit, jövőbeli pozícióit, 

azok a városok, mely a vasút mentén helyezkedtek el, be tudtak kapcsolódni a 

kereskedelembe, a városok közötti együttműködésbe. Ugyanakkor azok a városok, mely nem 

rendelkeztek tartományközponti szereppel a Monarchia és más közigazgatási központi 

szerepkörrel más területeken, nem tudtak bekapcsolódni az iparosodási folyamatba és a 

vasúthálózatba, és sokkal lassabb ütemben fejlődtek. Ez az időszak már a jelenlegi 

városhierarchiák megalapozásának tekinthető.  

A vizsgálati térségben fejletlen a 19. század közepén a városi élet, a városok ebben az időben 

még elsősorban piaci központok voltak. Ebből a közegből emelkedett ki Bécs városa, mely 

1910-ben már közel kétmilliós lakosságú. Budapest, a birodalmi társfőváros modernizációját 

és fejlődését a kiegyezés tette lehetővé, Budapest erőteljes és dinamikus városfejlesztése 

ekkor valósult meg. Csehország a Habsburg Birodalom ipari centrumaként a németországihoz 

hasonló városfejlődési folyamatokat élt meg. A térség központi városa Prága, és ekkor jöttek 

létre új iparvárosok, így például Ostrava, és az észak-csehországi gyárvárosok. A Balkán 

félszigeten nem volt jelentős városfejlődés, itt a vásárok szerepe tölti be ugyanazt a funkciót, 

mint máshol a regionális központok.  
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A városodás, a városi lakosság növekedésének megugrását a 19. században a politikai és 

gazdasági feltételek átalakulása tette lehetővé. A polgári átalakulás, a középosztály 

kialakulása és megerősödése, az oktatás és művelődés kiszélesedése, sokak számára való 

elérhetővé válása a meghatározó tényezők. Az 1848-as polgári forradalmak hatására a 

települések feudális kori jogállásai átalakultak, polgári közigazgatási intézmények jelentek 

meg. Megváltoztak a birtokviszonyok, és a gazdaság rendi korlátainak megszűnése tette 

lehetővé a migrációt, ami révén a városok lakossága növekedett, és kiszolgálta a 

kapitalizálódó gazdaságot. Az ipari forradalom hatásaként megjelent a gyáripar, 

modernizálódott a közlekedés, kiépült a vasút, az elővárosi és városi közlekedés (Beluszky – 

Győri 2005). A közlekedés fejlődése elősegítette a lakosságmozgást, a lakóhelytől távolabbi 

munkavállalás lehetőségét, a városokba költözést. A 19. század második felében az ipari és 

agrárforradalommal párhuzamosan demográfiai forradalom is végbement. Az ipari és 

mezőgazdasági termelés növekedése hozzájárult a lakosság szélesebbkörű és magasabb 

minőségű élelmezéséhez, fejlődött az orvostudomány, a közegészségügy és az egyéni higiénia 

is. Mindezek a tényezők nagyban hozzájárultak a halálozási arány csökkenéséhez, és az 

egyéni élettartam megnövekedéséhez.  

Lengyelország történelmét meghatározza területi integritásának évszázados hiánya. Az ország 

történelmét végigkísérik a területi feldarabolások, a harmadik felosztásra a 18. század végén 

kerül sort, mely meghatározta a fejlődési keretet az I. világháború végéig, és egyben 

determinizmusként jelent meg a polgári demokráciák fejlődésének és az ipari forradalom 

időszakában, az urbanizáció folyamatában. Némi módosulást jelentett a napóleoni háborúkat 

követő Bécsi Kongresszus, melynek eredményeképpen Nagy-Lengyelország Posen (Poznan) 

fővárossal, Pomeránia Stettin központtal (Szczecin), illetve Szilézia Breslau történelmi 

fővárosával (Wroclaw) Pororszország részeként fejlődött, urbanizálódott. Krakkó 1846-ig 

önálló köztársaságként létezett, majd ezt követően az Osztrák-Magyar Monarchia része lett a 

Galícia – Lodomériai Királysággal együttesen. Lengyelország a fővárost, Varsót is tartalmazó 

középső része Kongresszusi Lengyelország néven orosz fennhatóság alá került, ami 

fokozatosan egyre erősebb orosz befolyást és hatalmat eredményezett. A porosz fennhatóság 

alá tartozó városok urbanizációs folyamatai máig visszatükröződnek Lengyelország 

városainak fejlettségében. 
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3. táblázat: A vizsgálati tér meghatározó városai a 20. század fordulóján 
ország 20. sz. 

fordulóján 

meghatározó városok szerepköre város lakossága 

20. sz. fordulóján 

város lakossága 

jelenleg (2016) 

Osztrák-Magyar 

Monarchia – Osztrák 

Császárság 

Bécs birodalmi központ, thj 2 031 498 1 741 246 

Linz 

tartományi központ, thj 

67 817 191 501 

Salzburg 36 188 145 871 

Graz 151 781 265 778 

Innsbruck 55 777 122 458 

Klagenfurt 28 911 95 450 

Laibach / Ljubljana 41 727 274 826 

Prága 201 600 1 268 796 

Reichenberg / Liberec thj 105 000 102 754 

Brünn / Brno tartományi központ, thj 125 737 385 913 

Iglau / Jihlava thj 25 914 50 075 

Olmütz thj 22 245 101 003 

Krakkó 

18.sz végéig lengyel főváros, 

Krakkói Köztársaság, vajdasági 
központ 

85 300 (1900), 137 

592 (1910) 

761 000 

Osztrák-Magyar 

Monarchia – közösen 

kormányzott terület 

Szarajevó 
fénykora 17.sz végéig, fővárosi 

szerepkör,  
52 000 

369 500 

Osztrák-Magyar 

Monarchia – Magyar 

Királyság 

Budapest 
birodalmi társközpont, főváros, 

thj 
816 434 

1 757 700 

Zágráb 

regionális központ teljes körű 

funkciókkal, thj 

79 038 688 100 

Pozsony 78 223 422 900 

Kolozsvár 60 808 324 500 

Kassa 44 211 239 200 

Debrecen 92 729 203 500 

Temesvár 72 555 319 200 

Győr 
regionális központ hiányos 

funkciókkal, thj 
44 300 

129 300 

Arad 
regionális központ részleges 

funkciókkal, thj 
63 166 

159 000 

Marosvásárhely Megyeközpont teljeskörű 

funkciókkal, thj 

25 517 134 200 

Fiume/ Rijeka 49 806 128 300 

Újvidék 
Megyeközpont hiányos 

funkciókkal, thj 
33 590 

231 700 

Orosz Birodalom része 
Varsó 

főváros a 19.sz végi orosz 

megszállás kivételével 
756 400 

1 744 300 

Porosz Birodalom - 

Poseni Nagyhercegség 
Poznan 

Poseni Nagyhercegség fővárosa, 

majd vajdasági központ 
126 000 

542 300 

Szilézia Breslau/ Wroclaw Szilézia történelmi fővárosa 422 700 635 700 

Porosz Birodalom Danzig/ Gdansk szabad város 140 600 462 200 

Egyesített Románia 

1859-től 
Bukarest főváros 1862 óta 282 071 

1 883 400 

független Bulgária 1878-

tól 
Szófia 

Rumélia közigazgatási központja, 

majd főváros 
68 000 

1 231 900 

Szerb Királyság Belgrád főváros 1841 óta 69 000 1 166 700 

thj – törvényhatósági jogú város: A Monarchia városai közül kiemelkednek a törvényhatósági jogú városok, ezek 
azok, melyek a 19. sz végén a városhálózat meghatározó csomópontjaiként működtek, és saját magukon túlnyúló 

jelentőséggel bírtak.  

Forrás: www.deutsche-schutzgebiete.de alapján saját szerkesztés, jelenlegi népesség (2016): 

www.citypopulation.de  

 

Európa szerte ekkor kb. 150 város lakossága haladta meg a 100.000 főt, ebből 40 Angliában, 

30 lakossága pedig a félmillió főt. A Monarchiában hét város lakossága haladta meg a 

http://www.deutsche-schutzgebiete.de/
http://www.citypopulation.de/
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százezer főt, Krakkó lakossága pedig megközelítette azt. A félmillió főt 2 város haladta meg, 

de Prága is erősen megközelítette. Így elmondhatjuk, hogy Európa nagyvárosainak kb. 5,3%-a 

volt akkoriban az Osztrák-Magyar Monarchia területén (Pounds, 2003). Egyetlen város, a 

birodalmi főváros, Bécs lakossága haladta meg az 1 millió főt és közelített a 2 millióhoz a 19. 

század végén. Budapest, a Monarchia társfővárosának lakossága ekkor még nem érte el az 1 

millió főt. Prága, a harmadik legnépesebb város, későbbi főváros lakossága fél millió körül 

mozgott, és a Monarchia osztrák tartományaiban további három város, Graz, Trieszt, Brünn 

lakossága haladta meg a 100.000 főt. Ezek a városok álltak akkoriban a városi hierarchia 

csúcsán. A Brünnt követő Linz lakossága ekkor 60 ezer fő körül mozgott, a következő 

Laibaché pedig nem érte el a 40 ezer főt. Európa szerte kiemelkedtek a városhierarchiából a 

metropoliszok már abban az időben is, és egyre nagyobb különbség alakult ki a metropolisz és 

nem metropolisz városok között. A Monarchiában két város tartozott ebbe a kategóriába, Bécs 

és Budapest. A polgárság vált a modernizáció és művelődés hordozójává, és a 

nagyvárosiasodásra az 1848-as forradalmak teremtették meg az előfeltételt. Ezután, de 

méginkább 1867-et követően indult meg a nagymértékű fejlődés. Budapest ekkoriban Berlin 

mellett a leggyorsabban fejlődő város volt, a térség egyetlen metropolisza. A kiegyezést 

követően Bécs és Budapest társ-fővárosok lettek, Bécs megőrizte birodalmi székhely 

státuszát. A 19. században már egyetemi város mindkét társ-főváros (Horel, 2010). Prága 

ebben az időszakban nem volt még hatalmi központ, ugyanakkor erőteljes urbanizáció és 

modernizáció zajlott le, és Prága erőteljes politikai ambíciókkal rendelkezett, erősíteni kívánta 

fővárosi funkcióit. A vasúthálózat kiépülése európai szintű volt, ebben az időszakban a 

Monarchia felvehette a versenyt Nyugat-Európával, és Magyarország még nagyobb sűrűségű 

hálózattal rendelkezett, mint az osztrák területek. A vasút jelentősége ebben az időszakban 

politikai, gazdasági és társadalmi jelentőséggel is bírt. A fő közlekedési útvonalakat jelentette 

mind személy, mind áruszállítás tekintetében, a mobilitás fő meghatározója volt ebben a 

korszakban. A postai szolgáltatást a Monarchia területén nagyrészt vasúton biztosították. A 

vasúti összeköttetés lehetősége határozta meg egyes esetekben a nehézipartelepítést, így 

például Morvaországban. Azok a városok, régiók, melyek kívül rekedtek a vasúti 

fővonalhálózaton, behozhatatlan hátrányba kerültek, mert ez volt az előfeltétele az 

iparosodásba való bekapcsolódásuknak. Aki a vasúthoz nem tudott kapcsolódni, az az ipari 

modernizácóban sem tudott részt venni (Beluszky – Győri, 2005). 

A szocializmus időszakában a vizsgálati tér országai – Ausztria eltérő fejlődési pályája mellett 

zárt társadalmak voltak. Ekkor az állami irányítás határozta meg a városok fejlődését is, 
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háttérbe szorítva a piaci folyamatokat. A szocializmus rendszerében a fejlesztés a városokra 

koncentrált. Az erőteljes iparosítással, új iparvárosok létrehozásával bányák vagy nehéz ipari 

üzemek mellett központilag kijelölték a fejlesztendő városokat. A mezőgazdaság 

kollektivizálása miatt megindult a vidékről városokba költözés, az ipar munkaerőfelszívó 

hatása azonban nem a városi lakosság növekedését, hanem az ingázók számának növekedését 

eredményezte. A „szocializmus reformjáig” vagy az ingázás, vagy a nagyvárosok 

agglomerációjába költözés volt a jellemző folyamat, és csak az 1960-70-es évektől, a nagy 

befogadóképességű lakótelepek építésnek megkezdésétől vált jellemzővé a városi lakosság 

növekedése. Sok község kapott városi rangot úgy, hogy nem látott el városi funkciókat, és sok 

város vált „nagyobb rangúvá” a szomszédos települések hozzácsatolása révén. Ezt az 

időszakot a mennyiségi városfejlesztés jellemezte a minőségivel szemben, jelentősen 

megugrott a városi rangú települések száma, mely sokszor nem járt együtt a valódi városi 

szerepkörre való érettséggel. Az 1970-es évektől több országban is bevezették a policentrikus 

fejlesztés koncepcióját, ezzel kívánták elérni, hogy egy kiegyensúlyozottabb nemzeti 

városhálózat jöjjön létre, és ezáltal lelassítsák a legnagyobb városok aránytalan növekedését, 

és másodlagos regionális központok is megerősödjenek. Ezek a kísérletek többnyire 

eredménytelenek maradtak, mert a beruházások ellenére a legnagyobb városok továbbra is a 

városba költöző lakosság jelentős részét vonzották (UNHabitat 2013). 

A 90-es években a térség városainak elszigeteltsége megszűnt, és lehetővé vált az európai 

városhálózathoz való csatlakozás, a kapcsolódások erősítése. Kedvező folyamatok indultak 

meg, a tőke és technológia beáramlása, multinacionális vállalatok megjelenése, a külföldi 

turisták nagyszámú időtöltése az adott városokban. A megkésett integrálódás, a jellemzően 

elmaradott infrastruktúra adottságaival erős városverseny alakult ki a fenti tényezők 

megszerzéséért. Ebben a városversenyben egyértelmű előnyt élveztek a fővárosok, mely 

tovább erősítette a térségben jellemző folyamatokat, mely alapján a modernizáció néhány 

csomópontra koncentrálódik (Pounds 2003). Egyes városok kiemelkedéséhez a 

posztszocialista átmenet meghatározó tényezői mellett a történelmi meghatározottság is 

hozzájárult. Az útfüggőség Liebowitz-Margolis (2000) szerint azt jelenti, hogy a fejlődési 

pálya a múltbeli döntésektől, és történések folyamatától függ. Az útfüggőség elmélete azt 

vallja, hogy bizonyos gazdasági magterületek kialakulásának eredete sokszor a véletlen, 

ugyanakkor „a fejlettségi fok elérését követően a kumulatív erők és a visszacsatolási 

folyamatok hosszú időre bebetonozzák a gazdasági tevékenységek koncentrációját a 

régióban” (Becsey, 2014). Vagyis azok a városok, melyek pozíciókat szereznek a globális 
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gazdasági együttműködésekbe való bekapcsolódásban, akár csak regionális szinten, azok 

pozitív fejlődési pályára állnak, és várhatóan a jövőben is megőrzik gazdasági pozícióikat, és 

nagyobb fejlődési potenciállal rendelkeznek, mint azok a városok, melyek kimaradnak a 

kritikus gazdasági tömeg megszerzéséből. A 2. táblázatban szereplő városok mind jelen 

vannak az APS céghálózatban, és az erre épülő városhierarchia magasabb szintjén találhatóak 

többségükben (osztrák, lengyel, cseh városok, többi ország fővárosai). 

Az 1990-es évek változásai, a demokratizáció, a decentralizáció és a privatizáció alapjaiban 

változtatta meg a szocialista városfejlesztés alappilléreit. Sok nehézipari, ipari vállalat 

felszámolásával hanyatlani kezdtek a szocializmus kiemelt városai, szerkezeti problémákkal 

szembesültek, sok hajdani iparváros napjainkig is depressziós térség. Az 1990-2000-es 

évtizedet a központi városfejlesztési iránymutatás hiánya jellemezte, a fejlődést a piac, a 

magánbefektetők, a város földrajzi elhelyezkedése és a helyi politika határozta meg. Fontos, 

hogy a rendszerváltozás ellenére a centralizációs tendenciák továbbéltek, és a legtöbb 

országban továbbra is a főváros maradt a fő urbanizációs központ. Ez a tény a regionális 

különbségek további növekedését eredményezte. Az önállósodó államok révén új fővárosok 

jelentek meg (Pozsony, Ljubljana, később Zágráb, Szarajevó, Podgorica, Szkopje), és mivel 

az új államok is fővárosuk fejlesztésére koncentráltak, az új fejlődő városok hozzájárulnak 

egy némiképp kiegyensúlyozottabb városhálózathoz. Az egyes országokban azok a 

másodlagos városok tudtak fejlődni, melyek autópályák mentén helyezkedtek el, turisztikai 

központtá váltak, vagy szolgáltatóipar telepedett oda. A 2000-es évektől az Európai Unió is 

egyre nagyobb hatást gyakorolt a térség városfejlesztésére, a strukturális források 

szabályrendszere befolyásolta a térség terület- és városfejlesztését. A nyugat-balkáni országok 

esetében a 90-es évek Jugoszlávia széteséséről, a délszláv háború időszakáról szólt, mely új 

államok létrejöttét eredményezte. Szlovénia, Horvátország az Európai Unió tagja, Szerbia, 

Montenegró, Macedónia és Albánia tagjelölt ország, Bosznia-Hercegovina és Koszovó 

potenciális tagjelölt ország (UNHabitat 2013), mely státusz visszatükröződik az APS 

céghálózatban elfoglalt pozíciójukban is. 

5. A vizsgálati országok városhálózata 

A vizsgált 16 ország össz lakosságszáma 2015-ben 130 millió fő (World Urbanization 

Prospects 2014). Ha a lakosságszám változását megnézzük 1950 – és 2050 között, láthatjuk, 

hogy az 1950-es 97 millió fős népesség növekedésnek indult, csúcspontját 1990-ben érte el 

135 millió fővel. Ezután egy egyenletes csökkenés indult meg, mely a demográfiai 
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előrejelzések szerint 2050-ig folytatódik, amikorra is 115 millióra csökken a térség lakossága, 

ami az 1950 óta elért növekmény 50%-a. A vizsgált országok többnyire kis országok a 38,2 

milliós Lengyelország és 15 milliós Románia kivételével. A többi ország egy része a 7-10 

milliós lakosságszámot képviseli, Ausztria, Bulgária, Csehország, Magyarország és Szerbia, 

míg egy másik csoport a 2-4 milliós népességű országokat, melyek jellemzően a nyugat-

balkáni kis országok, illetve Moldova. A két csoport között helyezkedik el Szlovákia 5,4 

milliós lakosságával, illetve Montenegró mindössze 622.000 főt számlál a térség legkisebb 

országaként. A térségre összességében jellemző tendencia a lakosság csökkenése, az 1950-es 

években meginduló lakosságnövekedés jellemzően az 1980-as, 1990-es évekre érte el 

csúcspontját, ezt követően csökkenő tendenciát mutat a legtöbb ország. Ez alól kivétel a más 

fejlődési utat bejáró Ausztria, illetve Csehország. Albánia, Szlovénia és Macedónia lakossága 

kiegyenlített az időtávban vizsgálva, bár egy enyhe csökkenés ezekben az országokban is 

megjelenik. 

Az urbanizációs folyamatot tekintve a térségben 1950 – 2050 között egy növekvő tendencia 

állapítható meg. 1950-60-ban egy alacsony urbanizációs fokú térség volt Közép-Európa, az 

urbanizáció aránya ekkor csak Ausztriában, Csehországban és Magyarországon haladta meg 

az 50%-t. Az országok többségében 1980-ig egy erőteljesebb városodás figyelhető meg 

összhangban a szocialista várospolitikával. Ezt követően egy kiegyenlítettebb városi 

népességarány növekedés történt. Egyes országok fejlődési pályája eltérő, így Ausztriában 

minimálisan  emelkedett az arány (63-ról 64%-ra). A nyugat-balkáni országok fejlődési 

pályája is eltérő, Bosznia-Hercegovina mindössze 10% körüli városodottsága 1950-től 1990-

ig 40%-ra emelkedett és jelenleg stagnál, de az előrejelzések alapján 2020-tól ismét egy 

meredekebb növekedés fog beindulni. Az 50%-os urbanizációs fokot 2015-re nem érte el 

Bosznia Hercegovina, Moldova és Szlovénia, az országok többsége 55-65%-os arány között 

mozog, és mindössze Ausztria, Csehország és Magyarország urbanizációs értéke haladja meg 

a 70%-t (World Urbanization Prospects 2014). Az egymáshoz viszonyított arány az 

előrevetítésekben is azonos marad, és 2050-re átlagosan minden országban egy 10%-os 

növekedés várható, így Ausztria, Csehország és Magyarország urbanizációs értéke éri el a 

80%-ot, mely már napjainkban jellemzi a fejlett nyugat-európai országokat. 

A makro-régió északi országainak településstruktúráját meghatározza a Kárpát-medence és az 

Alpok hegyvonulata. A nagyvárosok minden országban jellemzően az alföldeken vagy 

medencékben vannak, mely eleve meghatározza ezek eloszlását, fekvését. Ausztria 

domborzatát meghatározza az Alpok hegyvonulata. Történelmileg önálló grófságok, 
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hercegségek alkották a Habsburg Birodalom osztrák területeit, azok székhelyei a mai Ausztria 

tartományi központjai és metropoliszai. A tartományi székhelyek folyók mentén, a 

hegylábaknál helyezkednek el, ezek területi eloszlása az országon belül egyenletes. A teljes 

városhálózat esetében a városméretet és a területi eloszlást is tekintve Ausztriában nagyok az 

aránytalanságok, a városok nagy része az ország északi és keleti peremén található.  

Lengyelország városhálózatát meghatározza az ország decentralizált jellege, a vajdaságok 

(NUTS2) jelentős közigazgatási szerepköre, a lengyel városhálózat tekinthető a 

legpolicentrikusabbnak a térségben. Az ország mérete lehetővé teszi az 500.000 főnél 

nagyobb városok jelenlétét, Krakkó, Poznan, Wroclaw és Lódz lakosságszáma haladja meg 

azt, de a vajdasági központok többsége 300.000 fő feletti lakost számlál. Az észak-nyugati 

négy vajdaság területe, illetve Szilézia városhálózatának kialakulása visszanyúlik a 13-14. 

századig, Alsó-Szilézia, Lódz környéke és egyész Közép-Lengyelország városhálózatát pedig 

jelentősen alakította a 19. és 20. század iparosítási folyamata. Míg a városméret és a városok 

területi eloszlása Lengyelországban kiegyenlítettnek mondható, egy jelentős fejlettségi 

különbség áll fenn az ország nyugati és keleti része között. Magyarország Kárpát-medencei 

fekvése lehetővé tenné a kiegyensúlyozottabb városhálózatot, ugyanakkor Budapest és 

agglomerációjának nagysága, az ország központosított jellege eleve a kiegyensúlyozatlanság 

irányába hat. A magyar városhálózatot az 1. világháború utáni területi átalakulások határozzák 

meg azzal, hogy a történelmi nagyvárosok a mai országhatáron kívül maradtak, az ország 

területén maradt nagyvárosok pedig hátországuktól elvágva, periférikus helyzetben találták 

magukat. A térség legmonocentrikusabb országa, a főváros túlsúly itt a legmeghatározóbb. 

Csehországban a Prágai medence és a Morva medence az ország két nagy síksága, melynek 

központja az ország fővárosa és 2. legnagyobb városa. A többi nagyváros is folyók mentén 

helyezkedik el, és míg a legnagyobb városok területi eloszlása egyenletes, addig 

összességében tekintve az ország városhálózatának területi eloszlása egyenetlen. Szlovákia és 

Románia városhálózatára van a Kárpátok fekvése a legnagyobb hatással, mindkét országban 

kettévágja a városhálózatot. Szlovákiában ez indokolja az ország nyugati sávjában az észak-

déli tengely erősségét, és várossűrűségét (Pozsony, Nagyszombat, Trencsén, Pöstyén, 

Vágbeszterce, Zsolna, melyek közül több is érintett az APS céghálózatban), illetve ezzel 

magyarázható Kassa másodlagos városként megjelenő központi szerepe is. Csupán a 

fővárosnak és Kassának a lakossága haladja meg a 100.000 főt, és egyiké sem haladja meg a 

félmillió főt. Ebből következik, hogy a városméret országosan kiegyenlítettnek tekinthető. 

Románia esetében a metropolisz városok az ország nyugati és dél-keleti sávjában található 
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síkságokon, illetve a Kárpátok lábainál helyezkednek el többségükben (Temesvár, Arad, Iasi, 

Konstanca), néhány történelmi nagyváros azonban fekvése ellenére is fontos szerepet tölt be 

az APS céghálózatokban (Kolozsvár, Nagyszeben, Marosvásárhely). Bukarest az ország 

egyetlen 500.000 főnél nagyobb városa, az ország déli részén periférikus helyzetben fekszik, 

2 milliós lakosságával az ország legnagyobb ipari és üzleti közponjta. Bulgária természetes 

fejlődési tengelyét a Balkán hegység és a Rodope közé ékelődő síkság vonala jelöli ki, a 

hegyvidék által körülvett Szófiai-medencében fekvő fővárostól indulva dél-keleti irányban 

köti össze az ország legjelentősebb városait (Plovdiv, Stara Zagora), és a Fekete tenger 

mentén észak felé is ráfűzi a nagyvárosokat a tengelyre (Várna, Dobrics). A Balkán hegység 

ketté vágja az ország területét, és bár jelentős síkság terül el északon is, az az országon belül 

periférikus helyzetben van, APS iroda nem található ott. 

Összességében megállapítható, hogy a hegyvonulatok nagymértékben meghatározzák a térség 

településstruktúráját, a fővárosok és a metropolisz városok a síkságokon medencékben és 

hegységlábaknál koncentrálódnak, de a kiterjedt hegységek miatt kevés a nagyvárosok száma, 

ezzel szemben a kis és középvárosi hálózat kiterjedtebb (100.000 fő lakosságszám alatt) 

(Carpathian Settlement Structure 2008). A hegyvidékek urbanizáltsági foka jellemzően 

alacsony, ami a makro-régió alacsonyabb urbanizáltsági fokát is magyarázza. 

Lengyelországban és Szlovákiában a városméret kiegyenlítettnek tekinthető, Ausztriában és 

Magyarországon a legnagyobbak az aránytalanságok, Bécs és Budapest nagysága többszöröse 

az őket követő városoknak. A városok területi eloszlása tekintetében nagyobb 

aránytalanságokat tapasztalunk a vizsgálati térben, a legkiegyenlítettebb Szlovéniában, de 

arányos Románia, Lengyelország és Bulgária városhálózata is. Ausztria, Magyarország és 

Csehország városhálózatának területi eloszlása egyenlőtlen.  

A településhálózat Horvátországban elsősorban a közlekedési és kereskedelmi folyosók 

mentén (Dráva és Száva folyók mentén), valamint az adriai tenger partvidéke mentén alakult, 

az ország közepén nincsenek jelentős települések. A városi agglomerációk öt csoportja 

emelkedik ki, ahol a lakosság több, mint 60%-a koncentrálódik, és mely a GDP kb. 80%-t 

adja, az ipari kapacitások többsége ezekben koncentrálódik: a főváros agglomerációja, Kelet 

Szlavónia Eszék központtal, Észak-Adria Rijeka központtal, a felső Dráva régióban a 

Varazsdini agglomeráció, illetve a középső Adria városi agglomerációja Split körül. A 

városok száma a függetlenné válás óta közel megduplázódott. A korábbi Jugoszlávia 

urbanizációs folyamatai az 1991-es szétválás után gyökeresen új irányt vettek (Estia Spose, 

2005). Az ipari fejlődés leállt, és Horvátországból, valamint Boszniából hatalmas tömegben 
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érkeztek menekültek, aminek következtében a szerb és montenegrói városok az ellenőrizetlen, 

illegális tömegépítkezés helyszínévé váltak. Ezek a tendenciák napjainkig folytatódnak, 

miközben az 1999-es háború további rombolásokat végzett. A szerb városhálózat 

hierarchikusan épül fel. A Vajdaságban található a városi lakosság legmagasabb 

koncentrációja, 30% a két városban, Szabadkán és Újvidéken. Közép-Szerbiában a főváros 

mellett két makroregionális központ található: Belgrád, Nis és Kragujevac összesen 1.700.000 

lakosú, az összlakosság 29%-a, a városi lakosság 53%-a. A főváros, Belgrád szerepe 

kiemelkedő. Nis jelentősége és potenciális szerepe jelentősen megerősödött déli fekvésének és 

lehetőségeinek köszönhetően. Koszovó urbanizációs folyamata speciális, az 1960-as évektől 

nagy arányú városodás ment végbe a nagy városi központokban, Pristinában, Prizrenben, 

Pecben, Gnjilane-ban, Kosovska Mitrovicéban és Djakovicában. Ebben a tartományban a 

legmagasabb a születési arány, ami miatt a városok erőteljesen növekedtek. Az ipar 

elmaradottsága miatt azonban a lakosság 70%-a még falvakban él. Montenegroban az Adriai 

terület a régió legurbanizáltabb része. 39 városban él a lakosság 58%-a, legtöbbjük max. 5000 

fős. Az Adriai partvidéken a városok elsősorban a turizmusra épülnek, két erősebb városi 

központ emelkedik ki, Kotor és Bar. Macedoniában Az összes település 1,6%-a minősül 

városi településnek, ezek száma 29. Macedónián belül három makro-régió azonosítható, a 

nyugati terület, keleti terület és a Vardar folyó völgye. A városok elhelyezkedése viszonylag 

egyenletes. A városi lakosság 86%-a az ország legnagyobb 13 városában koncentrálódik. 

Skopje, Bitola, Prilep, Tetovo jelentik az ország legfontosabb urbánus központjait. A városok 

többnyire az ország fő közlekedési útvonalai mentén helyezkednek el, országos és regionális 

jelentőségű utak mentén. Bosznia-Hercegovina településstruktúrájában jelentős változás állt 

be az elmúlt 20 évben. Ez alatt az időszak alatt jelentős városodási folyamat figyelhető meg. 

Ma Bosznia-Hercegovina két legnagyobb városa Sarajevo és Banja Luka. A boszniai 

települések megoszlása országrészenként változó mennyiségében és minőségében is. 36 város 

rendelkezik 20000 főnél nagyobb állandó lakosság számmal melyek területi eloszlása 

egyenlőtlen. Ha a hét legnagyobb várost tekintjük, azok területi eloszlása sokkal 

kiegyenlítettebb. Országos központ a főváros, Sarajevo, regionális központ pedig Mostar, 

Banja Luka, Tuzla, Zenica, melyek jelentős gazdasági – társadalmi hatást gyakorolnak a 

vonzáskörzetükben található településekre. Az ország településstruktúráját a regionális 

központokhoz kapcsolódó szubregionális központok egészítik ki.  

Az elérhetőség fejlettsége összhangban van az ország gazdasági súlyával. Ausztria és 

Szlovénia esetében a legmagasabb az elérhetőség, Magyarországon, Bulgáriában, 
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Lengyelországban és Romániában 50% körüli az érték. Az elérhetőség fejlesztése folyamatos. 

Lengyelország és Szlovénia európai szinten a legpolicentrikusabb országok közé tartoznak, 

míg Magyarország a legmonocentrikusabb országok közé. Az új EU tagországok esetében a 

policentrikusabb struktúrájú országok kisebb jövedelmi különbségeket mutatnak a központi és 

periférikusabb régióik között, mint a monocentrikusak (ESPON 2006). A vizsgálati tér 

elérhetőségének, összeköttetésének fő letéteményese a pán-európai közlekedési 

folyosórendszer. A tíz meghatározott főközlekedési útvonal mindegyike áthalad a térségen 

(Felischer 2007), a kijelölt útvonal érinti szinte az összes jelentős várost a térségben, de sajnos 

jelen pillanatban a közlekedési hálózat készültségi foka még meglehetősen hiányos, ami sok 

jelentős város esetében negatívan érvényesül elérhetősége tekintetében. Mind a közúti, mind a 

vasúti elérhetőség fontos az adott város gazdasági fejlődése szempontjából, de további 

tényező, hogy az adott város végső állomás, vagy a határon átvezető főközlekedési 

összeköttetéssel rendelkezik-e. Lengyelország esetében a kijelölt közlekedési folyosók egy 

policentrikus hierarchia szerint szerveződő városi struktúrát jeleznek, ez azonban még nem 

tud érvényesülni. A vasúti úthálózat is gyenge állapotban van. Az autópályák tekintetében 

dél-nyugat Lengyelország bekötöttsége biztosított elsősorban a Drezda – Wroclaw –Katowice 

– Krakkó – Rzeszów (TEN III) kelet-nyugat irányú pályával, illetve Katowicénél leágazással 

Ostrava – Brno – Prága felé (TEN VI). További kelet-nyugati pálya épült meg Varsó – Lódz – 

Poznan – Berlin irányába, Lódznál leágazással észak felé Torun, Gdansk irányába, de 

Gdanskot még nem éri el. Bár Szczecint autópálya köti össze Németországgal, a vonal nem 

halad tovább Lengyelország belseje felé. Csehország sűrű, jól fejlett vasúthálózattal 

rendelkezik, mely még visszanyúlik a Monarchia idejére, az első vasútépítésekhez. A cseh 

politika előnyben részesítette a vasúti vonalak modernizációját a közúti hálózattal szemben. A 

közúti forgalom fővonala a Katowice – Ostrava – Olmütz – Brno – Jihlava – Prága vonal, 

mely leágazik Brnonál dél felé. Prága Liberec a déli lengyel autópályához fog csatlakozni a 

jövőben, illetve Prága – Plzen autópálya Nürnberg felé biztosít csatlakozást. Továbbá a cseh 

észak-nyugati határ mentén készültek el autópálya szakaszok, melyek még nem kapcsolódtak 

össze folyamatos hálózattá. Ceske Budejovice felé még nincsen autópálya, a későbbiekben a 

Prága- Brno szakaszról lesz leágazás. Pozsonynak kimondottan jó a nemzetközi közlekedési 

kapcsolatrendszere, autópálya köti össze Béccsel, Brnoval, Prágával, Budapesttel. A fő hazai 

közlekedési útvonala Pozsonyból az észak-nyugati határ mentén halad Nyitra – Trencsén – 

Zsolna irányába, de még nem éri el a lengyel határt. Az ország keleti felének úthálózata 

gyengén fejlett, délen kelet-nyugati irányban gyorsforgalmi úthálózat tervezett. Bár Kassát és 
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Eperjest egy rövid szakasz összeköti, ez nem folytatódik sem Magyarországra, sem 

Lengyelországba. Magyarország autópálya hálózata sokat fejlődött az elmúlt évtizedben, 

Budapest központúan biztosítja az ország nagyvárosainak elérhetőségét, és a szomszédos 

országokba való átkötést. A magyar szakpolitika az autópálya építést részesítette előnyben, a 

vasútvonalak modernizációja lassabb ütemben halad. Szlovénia közlekedési úthálózata 

kiemelkedő, Ljubljana kapcsolódása minden irányban biztosított, Magyarország, Graz, 

Zágráb, Trieszt és Villach felé is. A magyar M7-es autópálya biztosítja a Horvátországgal, 

Zágráb – Károlyváros – Rijeka összeköttetést Olaszországi további kapcsolatokkal. Kelet-

nyugati irányban két leágazás épült meg, egyrészt a déli, tengerparti szakaszon, másrészt 

Bosznia-Hercegovinához közel, attól északra, Zágráb – Bród – Belgrád felé, leágazással 

Banja Lukához. A horvát szakpolitika az autópálya építést prioritásként kezelte, tengerparti 

turizmusának előfeltételeként. Szarajevó körül Bosznia-Hercegovinában elkészült egy rövid 

szakasz, de ez jelenleg még nem biztosít összeköttetést. Ha majdan elkészül a magyarországi 

M6 – Eszék- Szarajevó – Dubrovnik összeköttetést, az fogja tudni segíteni Szarajevó 

gazdasági fejlődését. Szerbia esetében biztosított a Zágráb – Belgrád összeköttetésen túl a 

Szeged – Újvidék – Belgrád – Nis – Kumanovó – Szkopje – Thesszaloniki (TEN X) 

összeköttetés, mely egyúttal Macedónián keresztül biztosítja a Koszovóval való 

összeköttetést, közvetlen Belgrád – Pristina útvonal jelenleg nem létezik. Macedónia 

kapcsolódása Görögországhoz, Szerbiához és Albániához is biztosított. Ez utóbbi szakasz 

azonban még nem ér el Tiranáig. Románia esetében még gyengén fejlett a közlekedési 

úthálózat, autópályával gyengén ellátott az ország, mely városainak nemzetközi vérkeringésbe 

való bekapcsolódását nehezíti. Magyarországról beköt Arad – Temesváron át az autópálya, ez 

azonban még nem biztosít összeköttetést további nagyvárosokkal Romániában. A Konstanca 

– Bukarest – Pitesti közötti megépült autópálya nem éri el az ország nyugati felében levő 

nagyvárosokat. A Kolozsvár, Nagyszeben környéki rövid szakasz sem biztosít országon belüli 

összeköttetést jelenleg. Bulgária közlekedési hálózati fejlettsége ennél előrehaladottabb. 

Szófiától több útvonal is elindul, fő közlekedési vonala Szófiától délkeleti irányba halad, 

Plovdiv – Sliven – Burgas irányába, elágazással Görögországba. Várna és Sumen is autópálya 

összeköttetéssel rendelkezik. 

Az EU csatlakozás és a gazdasági fejlődés hatására a nemzetközi repterek is fejlődésnek 

indultak. A fő repülőterek a térségben Bécs (22 milliós), valamint Budapest, Prága és Varsó, 

Bukarest évi 8-11 millió utasforgalommal. Belgrád légiközlekedésének fejlesztése 

eredményeképpen éves 5 milliós utasforgalmat bonyolít, mellyel a Nyugat-Balkán 
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legnagyobb reptere, ugyanakkor nem tölt be csomóponti szerepet. Pozsony reptere 1,6 milliós 

éves forgalmat bonyolít, de egyben Bécs másodlagos repülőtereként is szolgál. Ljubljana éves 

szinten hasonló méretű, 1,4 milliós forgalommal. Zágráb fejlett turizmusának 

eredményeképpen hasonló, 1,6 milliós éves forgalmat regisztrál. A térségben több regionális, 

másodlagos jelentőségű repülőtér is működik, Lengyelországban regionális hálózatról 

beszélhetünk, amit indokol az ország úthálózatának fejletlensége is. Repülőtér működik 

Bydgoszcz, Gdansk, Katowice, Krakkó, Lódz, Poznan, Rzeszów, Szczecin, Wroclaw 

városokban. További jelentősebb másodlagos repterek Brno (0,4 millió), Ostrava (0,3 millió), 

valamint Kassa (0,5 millió). Romániában is jelentős számú másodlagos reptér működik 

Temesvárott, Kolozsvárott, Nagyszebenben, Konstancában és Iasiban. Bulgáriában Várna és 

Burgas bonyolít nemzetközi légiforgalmat. A nyugat-balkáni országokat tekintve 

Horvátországban a tengerparti városok szolgálnak ki másodlagos reptereket: Dubrovnik (1,1 

millió), Split (0,9 millió), melyek forgalma kiemelkedő térségi viszonylatban. Bosznia-

Hercegovina elmaradott úthálózata is indokolja négy nemzetközi repülőtér működtetését 

(Banja Luka, Mostar és Tuzla a főváros mellett). Szarajevó forgalma 0,4 millió utas évente, 

mellyel főváros léte ellenére másodlagos szerepet tölt be Zágráb és Belgrád mögött. 

Macedónia két nemzetközi reptérrel bír, és bár a légiközlekedés forgalma minimális, de az 

ország domborzati viszonyai miatt mégis jelentőséggel bírnak. Szkopje mellett a turisztikai 

központ Ohridban üzemel repülőtér, ami azonban a főváros forgalmának csupán mintegy 

tizedét bonyolítja, főként charter járatokat indít. Montenegro Podgoricában, és a tengerparti 

Tivatban tart fenn repülőteret, mindkét esetben kb. évi 400 ezres utasforgalommal. Szerbiában 

Belgrád mellett Nisben található másodlagos nemzetközi reptér. Koszovóban Pristina éves 

szinten 1 milliós utasforgalmat bonyolít. Albániában csupán a fővárosban, Tiranában üzemel 

repülőtér alacsony éves utasforgalommal (Világbank 2007, UnHabitat 2013). 

4. táblázat: Vizsgálati országok városai lakosságszám szerint 

  

1 millió lakosnál 

nagyobb városok 

száma 

500.000 - 1 millió 

lakos közötti 

városok száma 

100.000 - 500.000 

lakos közötti 

városok száma 

50.000 - 100.000 

lakos közötti 

városok száma szumma 

Ausztria 1 0 4 4 9 

Magyarország 1 0 7 11 19 

Csehország 1 0 5 12 18 

Szlovákia 0 0 2 8 10 

Lengyelország 1 4 34 45 84 

Románia 1 0 19 21 41 

Bulgária 1 0 6 12 19 
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Moldova 0 1 2 1 4 

Szlovénia 0 0 1 1 2 

Horvátország 0 1 2 5 8 

Bosznia Herzegovina 0 1 1 4 6 

Szerbia 1 0 3 13 17 

Koszovó 0 0 1 2 3 

Montenegro 0 0 1 1 2 

Macedónia 0 0 1 4 5 

Albánia 0 0 2 5 7 

  7 7 91 149 254 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: www.citypopulation.de 

Dolgozatomban a hangsúlyt 16 közép-európai ország városaira helyezem. A 16 országban 

összesen 105 darab 100.000 főnél nagyobb város találunk, és további 149 kis és közepes 

várost 50 – 100 ezer fő lakossal. A táblázat mutatja a közép-európai tér sajátosságát, összesen 

hét olyan ország van, melynek legnagyobb városának, fővárosának lakossága nem haladja 

meg az 500.000 főt, és a 100.000 – 500.000 fős tartományban a fővároson kívül vagy nincs, 

vagy egy további nagyobb város található. A többi kilenc vizsgált országból Lengyelország 

kivételével egyetlen olyan város, a főváros jelenik meg, mely 500.000 főnél népesebb, hét 

esetben ezek lakosságszáma meghaladja az 1 milliós lakosságszámot. Mindössze 

Lengyelországban találhatunk öt olyan nagyvárost (Varsót is beleértve), mely lakosságszáma 

meghaladja az 500.000 főt, és csupán Lengyelországban és Romániában kétszámjegyű azon 

városok száma, melyek lakossága meghaladja a 100.000 főt. Vagyis a nyugat-európai 

értelemben vett középvárosok száma nagyon alacsony. Az 50-100ezer fő közti lakosságszámú 

városok száma a térségben másfélszerese a 100 ezer főt meghaladó városok számának. Ezek 

az adatok szemléletesen mutatják a közép-európai tér városainak nagyságát, mely eleve 

hátrányos tényezőként jelenik meg a globális hálózati rendszerekbe való beépülés 

folyamatában. Ugyanakkor összességében 128,7 milliós (www.citypopulation.de, 2016) 

lakosságszámot és összességében 1709,2 mrd USD nominális GDP (IMF WEO, October 

2015) gazdasági erőt képvisel a régió, mely már jelentős súlyt képvisel a globális piac, és 

elemzésünk szempontjából a specializált üzleti szolgáltatók számára.  

Ha azokat a városokat tekintjük, melyek a specializált üzleti szolgáltatóknak adnak helyet, 

akkor összességében 121 város kerül fel a térképre, melynek 42 %-t Ausztria képviseli.  

  



58 

 

5. táblázat: A vizsgálati tér APS jelenlétet felmutató városainak lakosságszám szerinti 

megoszlása 

APS jelenlét 

1 millió 

lakosnál 

nagyobb 

városok száma 

500.000 - 1 

millió lakos 

közötti 

városok száma 

100.000 - 

500.000 lakos 

közötti városok 

száma 

50.000 - 

100.000 lakos 

közötti 

városok száma 

50.000 fő alatti 

városok szumma 

Ausztria 1 0 4 4 42 51 

Magyarország 1 0 2 1 1 5 

Csehország 1 0 5 2 2 10 

Szlovákia 0 0 2 2 3 7 

Lengyelország 1 4 8 1 1 15 

Románia 1 0 7 0 0 8 

Bulgária 1 0 2 2 2 7 

Moldova 0 1 0 0 0 1 

Szlovénia 0 0 1 0 1 2 

Horvátország 0 1 2 1 3 7 

Bosznia - 

Herzegovina 0 1 1 0 0 2 

Szerbia 1 0 1 0 0 2 

Koszovó 0 0 1 0 0 1 

Montenegro 0 0 1 0 0 1 

Macedónia 0 0 1 0 0 1 

Albánia 0 0 1 0 0 1 

  7 7 39 13 55 121 

Forrás:saját szerkesztés, adatok:  www.citypopulation.de és saját adatgyűjtés 

A vizsgálati térben Ausztrián kívül 70 olyan város van, ahol található specializált üzleti 

szolgáltató, Ausztriában pedig 9 olyan város van, ahol több, mint egy üzleti szolgáltató 

működik. A kilenc osztrák városból három 50 ezer fő alatti lakosságszámú, azonban mivel 

legalább 2 specializált üzleti szolgáltató működik ott, ezeket belevettem a mintába. Az osztrák 

policentrikus városhálózatot visszatükröző APS elhelyezkedés miatt összesen 51 osztrák 

település érintett. Az osztrák városhálózat azonban jelentősen különbözik a többi vizsgált 

ország városhálózatának sajátosságaitól, ezért a vizsgálati mintában nem szerepeltetem mind 

az 51 települést, mert az a következtetések esetében jelentős torzításként jelentkezne.  

 

 

 

 

 

 

http://www.citypopulation.de/
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1. ábra: A vizsgálati tér 79 városa és lakosságszáma 

 

 

 

Lakosságszám: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés  

 

Az összesen 79 város képezi a vizsgálati mintát. Minden a térségben található 500 ezer főnél 

nagyobb város szerepel, ugyanakkor a 100 ezer főnél nagyobb városok esetében mindössze 91 

városból 39-ben működik specializált üzleti szolgáltató, ami 43%, az 50-100 ezer fő közötti 

városok esetében pedig 149-ből mindössze 13-ban, vagyis 9%-ban, az 50 ezer főnél kisebb 

városok közül pedig 55 tudott felkerülni a térképre (Ugyanakkor az 55-ből 42 Ausztriában!).  

Ebből látható, hogy a világviszonylatban nagyvárosok súlya kiemelkedő, a térség minden 500 

ezer főnél nagyobb városa részt vesz a specializált üzleti szolgáltatói hálózat működésében, 

ugyanakkor a középváros hiányos közép-európai városhálózat sajátosságát tükrözi a többi 

telephelyválasztás: míg a 100-500 ezer fő közötti városok esetében még láthatunk 

koncentrációt, bár itt is a felénél kevesebb város, 43% tud bekapcsolódni a hálózatba, a 100 

ezer fő alatti települések esetében már nem a méret, hanem egyedi szempontok a 

meghatározóak. 

A vizsgálatok során kontroll céllal megvizsgálom, hogy a 450 legnagyobb közép-európai 

multinacionális vállalat székhelye mely városokban van. Ehhez a Deloitte által összeállított 

2015-ös listát használom. Ebben Ausztria nem szerepel, így a termelő, általános szolgáltató 
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multinacionális vállalatok vizsgálatának Ausztria nem képezi vizsgálat tárgyát. Ez alapján 

összesen 143 város szerepel a kibővített mintában, melyek és az APS városok között csupán 

részleges átfedés van. Az átfedés elemzése a későbbiekben történik. 

6. táblázat: A vizsgálati tér multinacionális vállalati jelenlétet felmutató városainak 

lakosságszám szerinti megoszlása 

MNE jelenlét 

1 millió lakosnál 

nagyobb 

városok száma 

500.000 - 1 millió 

lakos közötti 

városok száma 

100.000 - 500.000 

lakos közötti 

városok száma 

50.000 - 

100.000 lakos 

közötti 

városok száma 

50.000 fő 

alatti 

városok szumma 

Magyarország 1 0 5 4 17 27 

Csehország 1 0 3 3 16 23 

Szlovákia 0 0 2 2 6 10 

Lengyelország 1 4 16 8 16 45 

Románia 1 0 8 2 5 16 

Bulgária 1 0 2 1 1 5 

Moldova 0 0 0 0 0 0 

Szlovénia 0 0 1 0 7 8 

Horvátország 0 1 0 0 1 2 

Bosznia - 

Herzegovina 0 1 1 0 1 3 

Szerbia 1 0 1 0 1 3 

Koszovó 0 0 0 0 0 0 

Montenegro 0 0 0 0 0 0 

Macedónia 0 0 1 0 0 1 

Albánia 0 0 0 0 0 0 

 

6 6 40 20 71 143 

Forrás:saját szerkesztés, adatok:  www.citypopulation.de, Deloitte 2015 és saját adatgyűjtés 

Ez esetben is igaz, hogy minden 500 ezer főnél nagyobb lakosságszámú város otthont ad 

multinacionális cég székhelyének, a 100-500 ezer fős városok szerepe is erősebb, mint az 

APS vizsgálat során, a városkategória 44%-a érintett, az 50-100 ezer fős kategóriában pedig a 

városok 13%-a érintett. A vizsgált multinacionális cégek közel fele pedig 50 ezer fő 

lakosságszámnál kisebb településeken található. 

7. táblázat: Városok lakosságszám szerinti megoszlása a vizsgálati térben 

AT nélkül 

1 millió lakosnál 

nagyobb városok 

száma (1) 

500.000 - 1 millió 

lakos közötti 

városok száma (2) 

100.000 - 500.000 

lakos közötti 

városok száma (3) 

50.000 - 100.000 

lakos közötti 

városok száma (4) 

50.000 fő lakos 

alatti városok 

száma (5) szumma 

városszám 6 7 87 145 432 677 

APS 6 7 35 9 13 70 

MNE 6 6 40 20 71 143 

Forrás: saját szerkesztés 

http://www.citypopulation.de/
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A fenti táblázat is mutatja a közép-európai városhálózat jellegzetességét, a kisvárosok jelentős 

számát. A specializált üzleti szolgáltatók elhelyezkedése koncentrált, a városhálózat 

sajátosságaival összefüggésben legnagyobb számban a 100 – 500 ezer fő közötti 

lakosságszámú városokban találhatóak. Ugyanakkor a 100 ezer főnél kisebb városokban 

található a vizsgált szolgáltatók 29%-a. A termelő és általános szolgáltató cégek 

telephelyválasztása kevésbé koncentrált, mint az APS cégeké, nagyobb súllyal esnek latba a 

gazdasági erőn kívüli tényezők a székhelyek kijelölésekor. 

A térség országaira jellemző fővárosuk meghatározó szerepe. Az országok nagy részénél a 

főváros súlya a lakosságszám tekintetében 16 – 24% között mozog, ami minden esetben egy 

fővárosközpontúságot eredményez, és egy kevésbé kiegyensúlyozott városhálózatot (Ausztria, 

Magyarország, Bulgária, Moldova, Horvátország, Montenegró, Macedónia). Ez történelmi 

okokkal magyarázható, Bécs és Budapest vonatkozásában az Osztrák-Magyar Monarchia 

időszakában mindkét főváros célzott hangsúlyos fejlesztésével jött létre egy az országhoz 

viszonyítva kiemelkedő lakosságszámú főváros, illetve az 1990 után önállósodó országok 

esetében is a fővárosközpontúság volt jellemző. Csehországban, Szlovéniában, Szerbiában és 

Albániában 11-13% közötti a főváros lakosságarányos súlya, ezekben az országokban egy 

egyenletesebb lakosságeloszlás figyelhető meg. Néhány országban a főváros lakosságarányos 

súlya nem éri el a 10%-t, Lengyelország és Románia esetében ez az ország méretével, és a 

közép-európai térben átlagnál magasabb lakosságszámával magyarázható, míg Bosznia-

Hercegovina és Koszovó esetében az urbanizáltság alacsony fokával. 

Ugyanakkor, ha a lakosságarányos súlyt összevetjük a fővárosok GDP előállításában játszott 

szerepével, akkor a fővárosok még meghatározóbb szerepét tapasztalhatjuk. Budapest, Szófia, 

Zágráb és Szkopje az ország GDP-jének 30% körüli értékét állítja elő, míg lakosságszámban 

16-17%-os a részesedése. Bécs, Prága, Bukarest, Kisinyov, Szarajevó, Belgrád, Podgorica 

gazdasági teljesítménye az ország gazdasági teljesítményének 20% körüli értéke, ami több 

esetben meghaladja a főváros lakosságarányos részesedését. Összességében megállapíthatjuk, 

hogy a fővárosok lakosságsúlya meghatározó, fővárosközpontú városhálózatokról 

beszélhetünk az országok nagy részénél, ugyanakkor a GDP részesedésük lakosságarányukat 

minden esetben meghaladja, és egy erős fővároscentrikusságot rajzol ki. Ez a tény kihatással 

van a városhálózat további szintjeinek nemzetközi gazdasági együttműködésekbe való 

bekapcsolódására és az APS-ek lokációjára is. 
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2. ábra: főváros lakosság és GDP aránya (%) országához viszonyítva 

 
Forrás: Worldbank, citypopulation.de és Eurostat adatok alapján saját szerkesztés 

6. Közép-Európa térszerkezete 

A térszerkezeti modellek elsősorban geopolitikai megközelítésűek, és kevésbé támaszkodnak 

empirikus vizsgálatok eredményeire (Kunzmann 1992), ugyanakkor az 1990-es évek 

geopolitikai jelentősséggel bíró megállapításait időközben a társadalmi – gazdasági 

változások lényegében megerősítették. A térszerkezeti modellek a centrum – periféria 

viszonyt vizsgálják, és a centrum területek azonosítására irányulnak. Kutatók a Birmingham – 

Milánó – Párizs háromszöget (Hall 1977), London – Frankfurt – Párizs háromszöget (Hall 

1992), az európai pentagont, a London – Párizs - Milánó – München – Hamburg által határolt 

térséget (Európai Bizottság 1999) (a Pentagon az akkor még 15 tagú Unió területének 20%-t, 

a népesség 40%-t és a GDP 50%-t koncentrálta), a kék banánt (Brunet 2002) Dél-Kelet-

Angliától a Benelux államokon át, a Rajna völgyön és Svájcon keresztül húzódóan Észak-

Olaszországig azonosították Európa legfejlettebb gazdasági térségeként (Szabó 2009). Ez 

utóbbi terület nagyrészt megfelel a történelmi európai centrumtérségnek, már a 14. században 

is ebben a sávban helyezkedett el az akkori nagyvárosok többsége. A lehatárolt 

nagykiterjedésű térségek nem homogének, de a gazdaságilag legmeghatározóbb európai 

nagyvárosokat magában foglalják. Nemes Nagy (2009) vizsgálatában már kimutatta az Alpok 

centrumszerepét is, a nyugat európai központi zóna egyértelmű keletre tolódását, az Alpok 

térségének szerves bekapcsolódását azonosította. Az Európai Unió bővítési folyamataival, az 

info-kommunikációs technológiai fejlődéssel összhangban a térszerkezeti modellek nyugat-

európai térségre való koncentrálása már nem tudja az európai térbeli fejlettségi viszonyokat 

önmagában visszatükrözni. Az 1990-es évek közép-európai átalakulásai, majd a nyugat-

balkáni folyamatok kiterjesztették a vizsgálati térséget, és Európa centrumtérségeire, 

súlypontjaira vonatkozóan csak a teljes térség vizsgálatával lehet megállapítást tenni. 
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Megjelentek a közép-európai térséget bevonó térszerkezeti ábrák, így a vörös polip modell, 

mely városi koncentrációkat elsősorban a multimodális európai fő közlekedési folyosók 

mentén vélte kialakulni (Van der Meer 1998), az új globális gazdasági integrációs zóna, mely 

összhangban van a vörös polip modellel (Espon 2006), a metropoliszok együttműködésére 

alapozott új európai fejlődési zónák (Mehlby, 2000).  

Gorzelak közép-európai bumeráng modellje (1996) az 1990-es évek közepén fennálló 

helyzetet tükrözi vissza, a hangsúlyt nem az egyes városokra, hanem városokat összekötő 

tengelyek kijelölésére helyezte. A fejlődési tengely akkor még csupán a visegrádi országok 

négyesére terjed ki, és a transzformáció fő centrumaiként a négy ország fővárosát határozza 

meg. Mind Prága, mind Varsó körül kijelöl egy vonzáskörzetet, mely a transzformáció 

magterületét képviseli, és mely az agglomerációs hatásokkal magyarázható vonzáskörzetet 

azonosít. A transzformáció potenciális magterületeként tovább bővíti az érintett területeket, 

melyben Csehországban Plzen is bevonódik, Lengyelország esetében pedig Varsót Lódz-dzal 

köti össze lehetséges magterületként. Budapest és Pozsony esetében a két fővárost (illetve 

Bécset, bár az nem képezi a térszerkezeti ábra részét) egy transzformációs magterületként 

azonosítja, melybe bevonódik Észak-nyugat Magyarország és Dél-nyugat Szlovákia területe 

is. További transzformációs centrumként jelenik meg Gdansk, Szczecin, Wroclaw, Krakkó, 

illetve Brno és Kassa. A Gorzelak féle modell a négy visegrádi fővárost egyenrangú kiemelt 

magterületként azonosítja, illetve Budapest – Bécs – Pozsony kapcsolódásával ezeknek a 

városoknak egy potenciálisan nagyobb gazdasági erőteret jelöl ki, az egyetlen 

városkapcsolódásra épülő teret. Figyelemre méltó, hogy a fejlődési tengely kikerüli Varsót és 

Krakkót is, az Budapest, Pozsony, Bécs, Brno, Prága, Wroclaw, Poznan érintésével Gdanskig 

fut. Varsó napjainkra már a teljes, vagyis Gorzelakhoz képest kibővített közép-európai térben 

elsődleges meghatározó szerepet tölt be, az említett városok pedig mind jelentős csomópontjai 

a közép-európai APS cégek képviselte hálózatoknak. Gorzelak térszerkezeti modellje a 

fejlődési tengelyt a közép-európai tér nyugati sávjára helyezi, csak a legfőbb metropolisz 

városok jelennek meg rajta. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország keleti sávját közép-

európai „keleti fal”-ként azonosítja, és ezáltal kizárja a Magyarországtól délre és keletre fekvő 

országokat a fő tengelyből. Az 1996-os térszerkezeti jellemzőket figyelembe véve ezek a 

területek voltak az infrastruktúrával legjobban ellátott, az innováció befogadására 

legalkamasabb fővárosi és metropolisz térségek. 

Rechnitzer és Smahó (2011) munkájában a közép-európai tér részévé vált már Szlovénia, 

Horvátország és Románia is a korábbi országok mellett, a keleti periférikus térség 
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Lengyelország és Szlovákia esetében jelenik meg, de Gorzelak értelmezésénél keletebbre 

(CD3. ábra). Románia felé azonban már megnyílik a kapcsolódás. Nemzetközi jelentőségű 

város csupán Berlin és Bécs, a további fővárosok, Budapest, Varsó, Prága potenciális 

nemzetközi jelentőségű városként jelenik meg. Prága és Varsó elszigetelt fejlődési magterület, 

Poznant Berlinnel köti össze, a Budapest, Pozsony, Bécs hármast pedig Gorzelakhoz 

hasonlóan jeleníti meg. További transznacionális jelentőségű városként a további fővárosok, 

Pozsony, Ljubljana, Zágráb és Belgrád, valamint Poznan és Krakkó jelennek meg. A további 

metropoliszok és meghatározó nagyvárosok nemzeti jelentőségű regionális centrumok, 

hatósugaruk nem terjed túl az országhatárokon. A fejlődési zóna továbbra is a közép-európai 

tér nyugati sávját jelöli ki, Varsót, valamint Ljubljanát és Zágrábot egy jövőbeni 

együttműködő térség foglalja magába, mely fejlődési lehetőséggel bír.  

Szabó (2015) 2010-es adatokra támaszkodva NUTS3-as szinten végzett vizsgálatokat az egy 

főre jutó GDP, a népsűrűség és az egy km2-re jutó GDP adatok alapján. Szabó 

városrangsorolása alapján Bécs abszolút vezető szereppel bír a térségben, azt követi Budapest, 

Varsó, Prága és Bukarest társadalmi gazdasági csomópontként, fővárosi funkcióval, európai 

jelentőséggel, de Béccsel szemben nemzetközi jelentősséggel nem (CD4. ábra). Pozsony, 

Zágráb és Ljubljana gazdasági, társadalmi csomópont, fővárosi funkcióval, melyet kisebb 

csomópontok, regionális nagyvárosok követnek három csoportban: ahol a GDP és népesség 

súlya átlagos, azok a társadalmi, gazdasági csomópontok, így Lódz, Wroclaw, Poznan, 

Krakkó, Brno, Ostrava és Kassa. Nagy gazdasági súlyt képviselnek az osztrák nagyvárosok, 

nagy népességsúlyt pedig Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Bialstok, Craiova, Galati, Constanca, 

Iasi, Temesvár és Brassó. Míg az előző csoportok minden eleme megjelenik vizsgálati 

eredményeim felső harmadában, a nagy népességsúly alacsonyabb gazdasági súllyal nem 

elegendő az APS cég lokációvá váláshoz. Szabó (2015) következtetése a térszerkezeti 

vizsgálatok alapján, hogy a térségben a nagyvárosi csomópontok gazdasági súlya nő, és 

szerepkörük elválik a városhálózat további rétegétől. Minden országban a főváros az 

elsődleges központ, nincsen kiemelkedő gazdasági regionális központ. A nagyvárosok közötti 

kapcsolatok általában nem erősek és a globális hálózatba bekapcsolódott városok 

környezetükhöz való viszonya is átalakult. 

Az európai nagyvárosok egy másik hierarchikus megosztási rendszerét az Espon kutatás 

keretében dolgozták ki (Espon 2006). A funkcionális városi terület fogalmát, a FUA-t 

alkalmazták, mely egy legalább 50.000 lakosú területegységet ölel fel, ahol a központi 

település legalább 15.000 fős. A funkcionális városi területeken belül a legmagasabb átlagos 
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mutatókkal rendelkező csoportot metropolisz területként, növekedési zónaként határozták 

meg. Közismert nevén 76 MEGA-t határoltak le, melyeket további szinteken osztályoztak. A 

legversenyképesebb, magas szintű közlekedési és kommunikációs csomóponttal rendelkező 

városok a globális csomópontok. A versenyképes, jelentős humán erőforrással, jó közlekedési 

és kommunikációs kapcsolatokkal rendelkező nagyvárosok a MEGA 2 szintet képviselik, 

ezek a városok Európa motorjai. A MEGA 3 szinten az erős MEGA központok vannak, 

versenyképesek, és gyakran jelentős humán erőforrással rendelkeznek. A MEGA 4 szintet a 

potenciális MEGA központok képviselik, ezek kisebb, periférikusabb helyzetű nagyvárosok. 

A MEGA 5 szinten a gyenge MEGA központok helyezkednek el, még kevésbé 

versenyképesek, és periférikusabb elhelyezkedésűek. Ebben a felosztásban MEGA 1 Bécs, 

MEGA 3 Varsó, Prága, Pozsony, Budapest, MEGA 4 Bukarest, Ljubljana, Katowice, Krakkó, 

Gdansk – Gdynia, Wroclaw, Poznan, Lódz, Szczecin és Temesvár.  

A Globalizáció és Világvárosok Kutatási Hálózata (GaWC öt ütemben vizsgálta meg a tercier, 

tudás-alapú gazdasági kapcsolatok térbeli sajátosságainak alakulását a globális magas szintű 

üzleti szolgáltatók lokációs stratégiái alapján (GaWC 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) GaWC 

kutatás 2000-ben 100 vezető APS céget vizsgált világszerte 315 városban, 2004-ben 92 APS 

céget 315 városban, 2008-ban pedig 175 APS céget 525 városban, 2012-ben 175 APS céget 

526 városban, míg 2016-ban 175 APS céget 707 városban. Az APS cégek vizsgálata felölelte 

a pénzügyi, biztosító, tanácsadó, könyvvizsgáló, jogi szolgáltatók és reklámügynökségek 

körét.  

8. táblázat: Közép-Európa pozíciója a globális városi rangsorokban 
Kategória Városok (2000) Városok (2004) Városok (2008) Városok (2012) Városok (2016) 

Alfa++      

Alfa+      

Alfa     Varsó 

Alfa- Prága Varsó, Budapest Varsó, Prága, 

Bécs, Budapest 

Bécs, Varsó, 

Prága 

Bécs 

Béta+ Varsó, Bécs, 
Budapest 

Prága, Bécs Bukarest Budapest, 
Bukarest 

Prága, Bukarest, 
Budapest 

Béta     Szófia, Pozsony 

Béta-   Szófia Pozsony, Szófia, 

Belgrád 

Belgrád, Zágráb 

Gamma+ Bukarest Pozsony, 

Bukarest 

Pozsony, Zágráb Zágráb Ljubljana 

Gamma   Ljubljana Ljubljana Tirana 

Gamma- Pozsony, Szófia   Krakkó Szkopje, Wroclaw 

Erős bizonyíték Zágráb Zágráb, Szófia, 

Belgrád 

Belgrád Wroclaw, 

Poznan, Szkopje, 

Tirana 

Krakkó, Poznan 

Bizonyíték Ljubljana Ljubljana Krakkó, Szkopje Linz, Graz Kisinyov, 

Katowice, 

Szarajevó, Linz, 
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Graz, Lodz 

Forrás: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html; Csomós, 2017. 

 

A GaWC és az erre épülő Pain (Pain et al. 2013) kutatás Európa összpozíciójának erősödését 

mutatja globálisan 2000 – 2008 között. London elsődleges szerepe és meghatározó globális 

jellege megkérdőjelezhetetlen, és továbbra is a Pentagon területe dominál a globális 

városhálózati kapcsolódásokban. Londont Párizs, Milánó, Madrid, Brüsszel, München, 

Amszterdam és Frankfurt követi, bár az évek során a sorrend közöttük módosulhatott. Észak-

déli mintázatot ez a megközelítés nem rajzol ki, ugyanakkor a közép-európai városok 

elkülönülése egyértelműen a korábbi kelet – nyugat megosztottság fennállását és továbbélését 

mutatják, mely az 1990-es változások óta nem tudott még feloldódni.  

A közép-európai tér városai vonatkozásában a vizsgálatok egyértelműen növekvő 

kapcsolódásukat mutatják a vizsgált 16 éves idősávban, bár a közép-európai makro-régió 

periférikus helyzete az európai világvárosok hálózatában még 2016-ban is tettenérhető. A 

közép-európai országokban lezajló gazdasági – politikai transzformáció tette lehetővé ezen 

országok városainak globális folyamatokba való bekapcsolódását, melynek első eredményei a 

2000. évi rangsorban már láthatóak voltak, és a vizsgálati periódusokban fokozatos javulást 

mutattak. A javulás kimutatható mind az egyes városok pozícióerősödésében, mind a mintába 

bekerülő városok száma alapján. A 2000 – 2008. közötti pozíciójavulás az EU csatlakozás 

mellett az akkor jellemező gazdasági konjunktúrának is köszönhető volt, a gazdasági 

teljesítőképességük csúcsán álló városok pozíciójavulása látható. 

A közép-európai makrorégió vezető városai Varsó, Bécs és Prága. Míg az utóbbi egy hol 

erősödő, hol gyengülő pozíciót képvisel az élbolyban, addig látható, hogy a vizsgált 

időszakban Varsó a makro-régió vezető városa lett. Béccsel való versenye tetten érhető, mely 

előnye még az 1990-es évek elején megkérdőjelezhetetlen volt, de a századfordulót követően 

a lengyel főváros szerezte meg a vezető pozíciót, Bécs kapuváros szerepére már nem volt 

szükség, az osztrák főváros szerepe saját gazdasági teljesítőképessége alapján alakult. 

Ausztria volt az egyik európai ország, melyet legkevésbé érintett a 2008-as gazdasági válság, 

ez látható 2012-es pozícióján. Budapest Béta+ pozíciójából a 2000-es évek konjunkturális 

időszakában tudott javítani Alfa- -ra, ezt a ozíciót azonban a gazdasági válság következtében 

nem tudta megőrizni. Míg 2000-ben 9 főváros szerepelt a világvárosi rangsorban a térségből, 

2004-ben már Belgrád is megjelent, 2008-ban pedig Szkopje, és az első másodlagos város, 

Krakkó is. Nem meglepő, hogy a nem fővárosok köréből 500 ezer fő feletti lengyel 

metropolisz tudott elsőként bekerülni a rangsorba, melyet 2012-ben és 2016-ban további 

http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html
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lengyel, illetve osztrák városok követtek: Wroclaw, Poznan, Graz, Linz és Katowice. A 

fővárosok köre is bővült 2012-ben Tiranával, 2016-ban pedig Kisinyovval és Szarajevóval. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az idézett kutatás öt APS hálózat vizsgálataira alapozza rangsorait, 

melyet a saját kutatási eredményeimmel való összevetés és eltérések értékelése során fogok 

részletesen elemezni.  

Pain et al. (2013) kutatása alapján az egyes magas szintű szolgáltatói hálózatokat tekintve 

Közép-Európában a könyvvizsgálói hálózat jelenléte a legerősebb, ezt a szektort Varsó, 

Bukarest, Prága, Budapest, Szófia, Ljubljana és Krakkó képviseli. A menedzsment tanácsadás 

területén a közép-európai városok között Budapest és Varsó áll az élen, hasonlóan a reklám 

szolgáltatói hálózathoz, ahol azonban összességében az előző két szektorhoz képest 

alacsonyabb a térség kapcsolódási aránya a globális hálózatba. A jogi területen a 

városhálózati összekötöttségek meglehetősen stabilak, a jogi hálózatok zártabbak, mint a 

többi terület együttműködései. Közép-Európa szerepe ebben a szektorban a leggyengébb a 

kapcsolódásokat tekintve. A pénzügyi szolgáltatások terén Varsó szerepe emelkedik ki, a 

rangsor első részében más közép-európai város nem jelenik meg, de Budapest a második 

szinten képviseli még a régiót. Pain et al. kutatása 2000 – 2008 közötti adatokra támaszkodik, 

mely még Budapest erőteljes vezető szerepét mutatja Varsó és Bécs mellett. A disszertációm 

adatai már a gazdasági válságot követő időszakot mutatják (2016-os adatok), melyek 

bizonyos esetekben módosulásokat eredményeznek, ezekre az elemzésekben kitérek. 

III. APS cégek lokációja Közép-Európában 

1. Tanácsadó cégek közép-európai lokációja 

A magas szintű üzleti szolgáltatások földrajzával már a 90-es évek eleje óta foglalkoznak 

(Daniels és Moulaert, 1991), de azok a kutatások még elsősorban a szolgáltatócégek lokációs 

stratégiájáról szóltak, és a városokra, mint csomópontokra koncentráltak. Amennyiben a 

hálózatosodás kérdése megjelent, úgy az infrastrukturális rendszerekre alapozták a 

kapcsolódásokat. Taylor és kutatócsoportja fogalmazta meg azt a módszertant, mely az APS-

ekre alapozott városhálózati együttműködéseket, kapcsolódási módjukat vizsgálja. A 

szolgáltatócégek sikerességét alapvetően telephelyválasztásuk határozza meg, hogy mely 

városokat jelölik ki a hálózatos működésük helyszínéül. 

Disszertációmban a könyvvizsgáló és menedzsment cégek jelenlétét veszem alapul, ezek 

elterjedését, lokációját vizsgálom. A közép-európai tér lemaradásban van a nyugati fejlett 
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világhoz képest, ugyanakkor az 1990-es évek változásai megteremtették a lehetőséget a 

felzárkózásra. A menedzsment cégek a könyvvizsgáló cégekből nőttek ki, sok esetben nem 

lehatárolható, hogy egy cég csak egyik, vagy mindkét tevékenységet végzi-e, sok átfedés 

tapasztalható. Menedzsment tanácsadó elsősorban a fejlett gazdaságokban jelenik meg, a 

könyvvizsgáló pedig már a fejlődési potenciállal rendelkező gazdaságokban is. 

Tevékenységük jól lehatárolható mind a pénzügyi szolgáltatóktól, mind a 

reklámügynökségektől és mind a jogi szolgáltatóktól. A jogi szolgáltatókat nagyfokú 

koncentrációjuk miatt nem vonom be dolgozatomba. Mivel a közép-európai városokra 

jellemző a kiemelkedő főváros, jelelmzően metropolisz térség, és a nyugat-európai 

középvárosi szint hiánya (kivétel Lengyelország), ezért a jogi cégek feltételezhetően a 

fővárosok szerepkörét hangsúlyoznák, kevés eredmény érinthetné a kisebb városokat. A 

pénzügyi szolgáltatók vizsgálatát már többen elvégezték (Forman 2013, Gál 2010), itt is 

jellemző a főváros kiemelkedő szerepe. A marketing, reklám tanácsadók működésének 

meghatározó szegmense a televízió, a televíziótársaságok fővárosi jelenléte pedig ismételten 

meghatározó. A legnagyobb városkört a mendzsment tanácsadó és könyvvizsgáló cégek 

bevonásával tudom bevonni, és ily módon tudok a közép-európai városhierarchia tekintetében 

állításokat megfogalmazni. Azonban további kutatási irányként adódik, hogy a 

disszertációban alkalmazott vizsgálatokat a későbbiekben elvégezzem a másik három magas 

szintű szolgáltatói csoport vonatkozásában is. 

A további vizsgálatokat 100 magas szintű tanácsadó cég adatai alapján végeztem, melyek 

közül 64 bír közép-európai jelenléttel. Mintámba csak a közép-európai városokban 

ténylegesen működő cégeket választottam be. A 64 szolgáltató összesen 79 közép-európai 

városban van jelen, ezek a városok képezik a további vizsgálatok alapját. A következő 

részben a tanácsadó cégek lokációs döntéseit, és az egyes szolgáltatócégek által képviselt 

súlyt vizsgálom. A módszertan kiindulópontját Taylor és a GaWC kutatócsoport (2001) 

munkája képezi, azt a térségre adaptálva alkalmazom. A tanácsadó cégek listájának 

összeállításához az irányadó rangsorolásokat tekintettem kiindulópontnak (Forbes, Vault, 

Global Consulting Network, 2016). Az adatokat a tanácsadó cégek saját honlapjairól 

gyűjtöttem.  

A vizsgált cégek felének székhelye Európában, felének székhelye az Egyesült Államokban 

van, három olyan cég van a mintában, mely székhelye ázsiai ország, és van négy kettős 

jegyzésű vállalat, melynek európai és USA-beli székhelye is van. A foglalkoztatottak számát 

tekintve öt kivételtől eltekintve 1000 fölött van a létszám, nagyságrendileg a minta 



69 

 

harmadában 1000 – 10.000 fő között, a harmadában pedig 10.000 – 90.000 közötti 

tanácsadóval. Kilenc esetben 100.000 – 350.000 fő között mozog a foglalkoztatottak száma. 

A tanácsadó cégek hálózati nagyságát tekintve 40%-uknak 20-90 irodája van világszerte, 

másik 40%-uknak pedig 100-at meghaladó, 20% esetében 500-700 telephellyel is 

rendelkeznek világszerte. Ha az országszerinti megoszlásukat tekintjük, akkor elmondható, 

hogy kilenc esetben 100 – 150 országban vannak jelen, itt később látni fogjuk, hogy ezeknek 

a cégeknek a jelenléte a közép-európai országokban is a legmagasabb. A többi cég esetében 

kb. fele –fele arányban a 20-40, illetve a 40-60 országban való jelenlét tapasztalható, itt 

azonban már nincsen egyenes arányosság a cég világszintű jelenléte és a közép-európai 

térségben való jelenléte között. 

Ahhoz, hogy az egyes magas szintű szolgáltatók közép-európai jelenlétét értékelni lehessen, 

vizsgálni szükséges a tanácsadó cégek típusait, hiszen a stratégiai típusú, a teljes szolgáltatási 

csomagot nyújtó és a butik típusú cégek lokációs stratégiája alapvetően eltér egymástól. A 

stratégiai tanácsadó típusú cégek a vállalat stratégiai irányításához kapcsolódó kérdésekben 

vesznek részt, jellemzően globális jelenléttel dolgoznak, nemzetközi irodai hálózattal. A teljes 

szolgáltatási csomagot nyújtó vállalatok globális tanácsadók széleskörű hálózati rendszerrel. 

A butik típusú cégek célzott szolgáltatást nyújtanak, vagy ágazatra specializálódnak, vagy 

funkcionálisan specializált szolgáltatást nyújtanak. Ebben a megközelítésben ezek a tanácsadó 

cégek kisebb számú, de globálisan szolgáltatást nyújtó irodahálózattal rendelkeznek. A célzott 

szolgáltatást nyújtó cégek alacsonyabb tanácsadó létszámmal, kb. 200 fővel dolgoznak 

átlagosan, a stratégiai típusú cégek 1000-5000, míg a teljes szolgáltatási csomagot nyújtók 

80.000 feletti tanácsadóval dolgoznak jellemzően. A teljes szolgáltatási csomagot nyújtó 

cégek jelenléte biztosítja, hogy ne alakuljanak ki perifériák a nagytérségen belül, közvetlen 

jelenlétükkel fedik le a piacot. Alapvetően a stratégiai szolgáltatásokat nyújtó cégek lokációs 

döntései határozzák meg, hogy mely városok milyen szinten tudnak a nemzetközi gazdasági 

folyamatokba bekapcsolódni. A butik típusú cégek jelenléte árnyalja a képet, és egyes, akár 

kis vagy közepes városnak is speciális súlyt adhatnak jelenlétükkel (top-consultant.com). A 

fenti három típust kiegészítettem egy negyedik típussal, mely a könyvvizsgálói hálózatokat 

képviseli. A könyvvizsgálói hálózatok független cégek partneri együttműködését jelentik, az 

anyacégnek a többi cég nem leányvállalata, hanem önálló jogi személyiségű, független cégek, 

amelyek megállapodás alapján működnek együtt. Ugyanakkor működésükre jellemző a 

multinacionális vállalatként működő szolgáltatók működési struktúrája annyiban, hogy az 

anyacég jellemzően egy vagy két irodával rendelkezik, és a globális működést a 
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partnercégeivel együttműködésben tudja biztosítani, akik az együttműködésben globális 

szinten kizárólagosságot vállalnak. Ugyanúgy globális szolgáltatóként jelennek meg, mint az 

egy jogi személyiség keretében működő irodák, ez esetben a pénzügyi elszámolás és 

felelősségvállalás válik külön. Külön típusként való azonosításuk azért jelentős, mert 

működésük révén több kis és közepes város tud integrálódni a nemzetközi gazdasági hálózati 

együttműködésekbe, mely jelzi az adott város potenciális fejlődési lehetőségét. A közép-

európai térben a könyvvizsgálói hálózatok révén jelentős számú város került fel a térképre, 

mely ezen városok gazdasági potenciálját jelzi. 

9. táblázat: Magas szintű üzleti tanácsadók csoportjai 

Tanácsadó cég 
cégek 

száma 

világszerte 

irodák 

(O g ) 

közép-

európai 

jelenlét 

(O k e ) 

adott cég 

szolgáltatási 

értéke (h) 

Bain & Company, Capco, BAE Systems Applied Intelligence, HCL AXON, 

L.E.K.Consulting, Oliver Wyman , OC&C Strategy Consultants 
7 14-53 1 4 

Alvarez&Marsal, Gallup Consulting, Milliman, Mercer, LLC, Cognizant 

Solutions, Arthur D. Little, Simon-Kucher & Partners, Strategy&, Tefen 

Management Consulting, Towers Watson & Co., Tata Consultancy Service, 

Accenture, Altran Technologies, Horváth & Partners, The Boston 

Consulting Group, Crowe Horwath International, The Appleton Group 

Alliance, IAPA 

18 30-300  2-5 3, 6  

BearingPoint, Roland Berger, AT Kearney, Hay Group, McKinsey & 

Company, CGI, Logica, Mott MacDonald Limited, Cap Gemini S.A, IBM 

Global Business Services, Computer Sciences Corporation, RSM US LLP, 
HP Enterprise Services, IMS Health Incorporated, Buck Consultants, The 

Cambridge Group , Praxity AISBL, Baker Tilly International , Leading 

Edge Alliance, Prime Global, AGN International, BKR International, MSI 

Global Alliance , DFK International, Morison KSI 

25 50-500  6 - 19 2, 4, 6 

Grant Thornton International Ltd, Hewitt Associates, AON Consulting 

Worldwide, BDO International, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & 

Young, KPMG, PwC, Geneva Group International, PKF International, 

Nexia International, Moore Stephens International, HLB International, 
Kreston International 

14 
500 - 

700 
20 - 37 3 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: tanácsadó cégek honlapjai 

Az egyes magas szintű szolgáltatók közép-európai jelenléte alapján négy csoport képezhető. 

Hét olyan cég van, mely csupán a vizsgált térségben egyetlen országban van jelen, ezek vagy 

specializált és célzott szolgáltatást nyújtó vállalatok, vagy a térséget egy makrorégiónak 

tekintő, és a makrorégióban egyetlen telephelyet megjelenítő tanácsadók. Világszerte 

jellemzően 14-53 irodával rendelkeznek, erőforrásaikat jellemzően koncentrálják. A második 

csoportba azokat a tanácsadókat soroljuk, melyek 2-5 jelenlétet mutatnak a térségben. Ezek 

többségében stratégiai tanácsadó cégek, de nem kizárólagosan, van közöttük komplex 
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szolgáltatást nyújtó cég is. Nagy a szóródás a világban való jelenlétüket illetően, 30-300 

között mozog az egyes cégek összes irodáinak száma, és 18-56 országban vannak jelen. A 

harmadik csoport jellemzője, hogy a térségben 6-19 városban van telephelyük, ezek is 

vegyesen stratégiai és komplex szolgáltatást nyújtó vállalatok, jellemzően 50-500 irodával 

dolgoznak világszerte, és 20 - 70 országban vannak jelen, de van kiugró, 170 országban 

jelenlétet mutató adat is. Az előző csoporttal szemben az ebben a csoportban szereplő 

tanácsadók világszintű irodáinak száma korrelációban van a térségben magasabb számban 

található irodáik számával. A könyvvizsgálói partneri hálózatok ebben a csoportban vannak 

jelen legnagyobb számban. A negyedik csoport a mindenhol jelen lenni stratégiáját 

alkalmazzák, 20 – 37 jelenlétet mutatnak a térségben. Ezek elsősorban komplex szolgáltatást 

nyújtó tanácsadók, melyek stratégiája a közvetlen piaclefedés. Ezek a tanácsadók jelennek 

meg jellemzően a nyugat-balkáni országok fővárosaiban is. Olyan cégekről beszélünk, 

melyek világszerte átlagosan 500-700 irodával rendelkeznek, és átlagosan a világ 130 – 150 

országában vannak jelen. Ezek a vállalatok jelentős erőforrásokkal bírnak, és a piacon apró, 

lokális lefedettséggel kívánnak jelen lenni.  

„Minden olyan rendszer felfogható hálózatnak, amely egymástól elkülönült elemekből áll, és 

amelyben ezeket az elemeket gyengébb vagy erősebb kapcsolatok kötik össze.” (Csermely 

2005, idézi Nemes Nagy 2017, 3.o). Disszertációm témájául választott magas szintű üzleti 

szolgáltatók irodáik révén kapcsolatban vannak egymással, mely a helyet adó városok között 

is relációkat indukál. Eltérő számú üzleti hálózatban érintettek az egyes városok, ami a 

hálózatokban részt vevő városok eltérő pozícióját eredményezi. A magas szintű üzleti 

szolgáltatók által kijelölt városok körét a csomópontok, várospárok közötti áramlások és 

hálózatba való bekapcsolódás alapján vizsgálom, és az indukált hierarchikus jellegű 

kapcsolatokra is kitérek. 

Taylor alapvetően három aspektusból vizsgálta az APS-ek és a városok viszonyát, a globális 

városhálózatba bekapcsolódni tudó városokat, ezek a szolgáltatási érték, az áramlások 

mennyiségének mérése és a hálózati kapcsolatok mérése. A szolgáltatási érték a csomópont 

nagyságát határozza meg a hálózaton belül. Módszertanilag meghatározzuk elsőként az egyes 

APS-ek adott városban jelentkező szolgáltatási értékét (h), majd ezek összegzése révén egy-

egy város szolgáltatási értékét (C i )
1
. Az alkalmazott mutatókat összefoglalóan a CD1. táblázat 

tartalmazza. 

                                                
1
 Míg Taylor módszertanában különbséget tett egy adott cég irodái nagysága között, és ez befolyásolja az adott 

cég adott irodájának méretét egy adott városban, addig a dolgozatomban egy adott cég minden irodája azonos 



72 

 

A városok szolgáltatási értékének meghatározásához a (C i) kvantitatív elemzés első 

lépéseként vizsgálandó az egyes szolgáltatói irodák súlya, szolgáltatási értéke. Ennek 

megállapításához két tényezőt veszek figyelembe. Egy cég globális súlyát meghatározza, 

hogy világszerte hány irodával működik, hiszen minél több országot fed le telephelyeivel, 

annál nagyobb ráhatása van a globális gazdaság működésére. A másik jelentős szempont, 

hogy az egyes magas szintű szolgáltatók számára milyen súlyt képvisel Közép-Európa. A 

vizsgált 16 országbeli jelenlétük mutatja, hogy az adott szolgáltató döntéseiben a térség 

egységes régióként értékelődik, vagy az egyes országok saját súlyuknak megfelelően 

szerepelnek-e. Ezt a képet árnyalja tovább, hogy egy szolgáltató vajon kizárólag a fővárosban 

nyit-e irodát, vagy az adott ország több városában is megjelenik-e. Az adott cég globális 

irodái számának
2
 és a közép-európai jelenlét számuk

3
 szorzata határozza meg szolgáltatási 

értéküket (h).  

(1. egyenlet: h = Og *Ok e).  

Az adaptált módszertanban azok a cégek kaptak magas h értéket, melyek egyrészről nagyobb 

világviszonylatú jelenléttel bírnak, másrészről a közép-európai telephelyválasztásukkal kisebb 

számú várost előnyben részesítve kapcsolják be globális szolgáltatási tevékenységükbe. Ez 

alapján a komplex szolgáltatást nyújtó cégek a világszerte elhelyezkedő irodaszámuk révén 

magas pontszámot kapnak (a világméretű irodaszám növekedéssel arányosan nő az adott 

üzleti szolgáltatói hálózat jelentősége), de a térségben tapasztalható nagyszámú jelenlétükre 

alacsonyabb pontszámot adtam (a térség gazdasági felértékelődése és globális hálózatokba 

való érdemi bekapcsolódása a stratégiai és butik cégek döntéseinek függvénye, a nagyszámú 

irodával jelenlevő komplex szolgáltatást nyújtó cégek és könyvvizsgálói hálózatok csupán a 

perifériából való kiemelést nyújtják). 

Az adott szolgáltató közép-európai súlyát az összes vizsgálati városban való megjelenésük 

alapján, az összesített szolgáltatási értékkel jellemezzük (F j),  

(2. egyenlet: F j  =  h i j) (Taylor, 2001). 

A fenti módszertan eredményeit a CD2. táblázat tartalmazza. 

                                                                                                                                                   
értékkel jelenik meg. Taylor kiinduló állítása, hogy minél nagyobb egy cég adott irodája, annál több 

kapcsolódása van más irodákhoz. Az állítással egyetértek, de míg Taylor a globális szinten kiemelkedő 

városokat vizsgálta, addig a jelen tanulmányban a közép-európai régió városaira koncentrálok, melyek közül a 

szakirodalomra támaszkodva, mindössze négy – öt olyan város található mely globális együttműködésekbe be 

tud kapcsolódni. Ezzel szemben dolgozatomban 79 olyan várost azonosítottam, mely valamilyen regionális 

szinten a városhálózati együttműködés részévé tudott válni. 
2 világszerte 20-90 iroda = 1, világszerte 100-300 iroda = 2, világszerte 500 – 700 iroda = 3 
3
 adott APS 1 irodával a vizsgálati térségben = 4, 2 – 5 irodával = 3, 6 – 19 irodával = 2, 20 feletti irodával = 1 
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10. táblázat: Tanácsadó cégek csoportjai 

Tanácsadó cégek csoportjai 

Összesített 

szolgáltatási 

érték (F j ) 

Cégszám 

Bain & Company, Capco (Subsidiary of FIS), BAE Systems Applied Intelligence, HCL 

AXON, L.E.K.Consulting, Oliver Wyman, OC&C Strategy Consultants, 
Alvarez&Marsal, Gallup Consulting, Milliman, Mercer LLC, Cognizant Solutions, 

Arthur D. Little, Simon-Kucher & Partners, Strategy&, Tefen Management Consulting, 

Towers Watson & Co., Tata Consultancy Service, Accenture, Altran Technologies, 

Horváth & Partners, The Boston Consulting Group, BearingPoint, Roland Berger, AT 

Kearney, Hay Group 4 - 18 

 

 
 

 

 

 

26 

Crowe Horwath International, The Appleton Group Alliance, IAPA, McKinsey & 

Company, CGI, Logica, Mott MacDonald Limited,  27 - 32 

 

7 

Cap Gemini S.A, IBM Global Business Services, Computer Sciences Corporation, RSM 

US LLP,  IMS Health Incorporated, Buck Consultants, The Cambridge Group , PKF 

International 40 - 52 

 

 

8 

HP Enterprise Services, AGN International, BKR International, DFK International, 

Morison KSI, Grant Thornton International Ltd, Leading Edge Alliance, Prime Global, 

Hewitt Associates, AON Consulting Worldwide, BDO International, Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, Ernst & Young, KPMG, Nexia International, Moore Stephens 

International, Kreston International 60 - 84 

 

 

 

 

17 

Praxity AISBL, Baker Tilly International, MSI Global Alliance, Pwc, Geneva Group 

International, HLB International 96 - 114 

 

6 

Forrás: Döbrönte, 2018 

 

Ha az üzleti szolgáltatók összesített szolgáltatási értékét nézzük (F j), akkor a szolgáltatók öt 

csoportba sorolhatóak. A legmagasabb értékek legalább 50%-t elérő cégek a négyes és ötös 

csoportban találhatóak, összesen 23 cég. Ezek jelenléte a legmeghatározóbb a közép-európai 

városhálózat globális hálózatba való bekapcsolása szempontjából. Ezen 23 cég nagyrészt vagy 

a komplex szolgáltatást nyújtó tanácsadó cégek közé, vagy a könyvvizsgálói partnerhálózattal 

rendelkező cégek közé tartoznak. Ez alapján kijelenthető, hogy ennek a két cégtípusnak a 

lokációs döntései határozzák meg a közép-európai tér súlyát és szerepét a világméretű 

globális hálózatban. A multinacionális cégek szervezeti stratégiájának fontos elemét képezi 

lokációs stratégiájuk. Az üzleti szolgáltatók számára a legfontosabb lokációs tényező a 

termelő multinacionális vállalatok elhelyezkedése. Eltérőek az egyes cégek stratégiái abban, 

hogy hány telephellyel kívánnak jelen lenni, és mekkora teret kívánnak lefedni egy – egy 

telephelyük működtetése révén. Vagyis az egyes cégek a közelség kritériumát eltérően 

definiálják, és ez alapján sűrűbb vagy ritkább jelenlétet produkálnak egy adott nagyobb 

régióban. Globális szinten vizsgálva az első szintű döntés a nagyrégiókra vonatkozik, a világ 

mely térségeiben kívánnak jelen lenni. Második szintű döntést képvisel, hogy a nagyrégióra 

mekkora erőforrást, kapacitást szánnak, amelynek megfelelően kijelölik, hány nagyvárosban 

kívánnak telephelyet nyitni. A további lokációs szempontokat, így a jelenlevő multinacionális 

vállalatok nagyságrendjét, a gazdasági mutatókat és lehetőségeket, a város infrastruktúráját, 
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beleértve a kommunikációs hálózatokba való beágyazottságát, a képzett munkaerő 

elérhetőségét, a népsűrűséget veszik figyelembe a végleges lokációs döntések során (Daniel 

és Moulart, 1991). 

A továbbiakban áttérek a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiáinak városok 

oldaláról történő vizsgálatára. 

2. A magas szintű üzleti szolgáltatók jelenléte a városokban 

Azzal a feltételezéssel élünk, hogy a magas szintű üzleti szolgáltatók a különböző városokban 

levő irodáikkal folyamatos interakcióban vannak, és ezáltal az adott városok ezeknek az üzleti 

hálózatoknak a részeseivé válnak. A magas szintű üzleti szolgáltatók és a városok viszonya 

többrétű: a magas szintű üzleti szolgáltatók jelenléte kijelöli a globális városhálózatba 

bekapcsolódni tudó városokat (jelenlét és pozíciós státusz) (a bekapcsolódás nem minden 

esetben történik globális szinten, annak hatóköre legtöbb esetben regionális vagy országos, 

ugyanakkor a globális üzleti hálózatokhoz való csatlakozás biztosított), a szolgáltatási érték a 

csomópont nagyságát határozza meg a hálózaton belül, az áramlások mennyisége az egyes 

várospárok közötti, azonos magas szintű szolgáltatói jelenlétből fakadó interakciós 

kapcsolatok számát méri, a hálózati kapcsolatok mérése pedig rámutat, hogy az összes 

térségbeli üzleti szolgáltatói interakció milyen abszolútértékben, illetve milyen arányban 

jelenik meg az adott városokban. 

Magas szintű üzleti szolgáltatói jelenlét a városokban 

Ha a multinacionális üzleti tanácsadók jelenlétét a városok megközelítéséből tekintjük, 

megállapíthatjuk, hogy a jelenlétük a térség fővárosaiban a legjelentősebb, azonban nem 

kizárólagos. A városok lakosságszámát, és további számított értékeit a CD3. táblázata 

tartalmazza.  

Összesen 121 városban található legalább egy a vizsgált 64 üzleti tanácsadó cégből. Varsóban 

a 64 cégből 50 van jelen, ami 78%-os arány, Bécsben 47 cég van jelen, ami 73%-os arány. 40 

olyan cég van, amely mindkét városban jelen van. Ez jelenti egyrészről azt, hogy a két 

főváros az APS-ek számára önálló lokációs helyszín és Varsó nem alárendelt, hanem 

egyenrangú helyszín Bécs mellett, másrészt jelenti azt, hogy összesen 7 olyan APS van a 

térségben, amely a két főváros egyikében sincs jelen. A következő legnagyobb jelenlétet 

Budapest, Prága és Bukarest mutatja fel 40-41 APS-sel, majd a következő szinten Szófia, 

Belgrád és Zágráb jelenik meg 29, 27, ill. 24 jelenléttel. Szófiában, Belgrádban és Zágrábban 
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csak olyan cégek vannak jelen, melyek az előbb említett öt fővárosban is megjelennek.  

Ljubljana 20 jelenléttel bír, melyből megállapítható, hogy bár Ljubljana gazdaságilag 

fejlettebb, de a kisebb piacméret befolyásolja az APS cégek telephelyválasztását. A többi 

térségbeli főváros 5 – 11 jelenlétet mutat, ezek mindegyik a közép-európai térség perifériáján 

helyezkednek el, négy közülük Jugoszlávia felbomlását követően kapott önálló fővárosi 

státuszt. Jelenlétük kiemelten fontos, hiszen a városhálózat szerves részét képezik 

kapcsolódásuk révén, mely alapján kijelenthető, hogy a vizsgált országok mindegyike részt 

vesz a városhálózati együttműködésben a magas szintű üzleti szolgáltató indikátor alapján, új 

perifériák kialakulását nem idézték elő az APS-ek telephelyválasztási döntései országok 

szintjén. 

A 121 városból 51 olyan város van, ahol több, mint egy APS van jelen. Vagyis összesen 70 

olyan település van, ahol mindössze egy üzleti szolgáltató működik. Ez jelzi összességében a 

közép-európai tér súlyát az üzleti szolgáltatók döntéseiben. Az APS-ek telephely döntései a 

szakirodalom alapján szoros összefüggésben van a térség gazdasági súlyával, és 

összességében Közép-Európa nem tartozik a fejlett világhoz (Ausztra kivételével). Az egy 

jelenlétes települések közül 42 Ausztriában, 28 a többi vizsgált országban található. A további 

vizsgálatot a 42 település kizárásával a jelzett 79 elemes mintával végzem. 

Az üzleti tanácsadók lokációs stratégiája visszatükrözi az adott ország városhálózati 

szerkezetét, a városok szerinti elhelyezkedésből látható, hogy a policentrikus városhálózattal 

bíró országokban, Ausztriában, Lengyelországban és Csehországban a fővároson kívül más 

nagyvárosok is megjelennek telephelyként, de ezen belül is messzemenően Ausztria 

decentralizált rendszere tükröződik vissza, ahol egyes tanácsadók jelenléte 50.000 főnél 

kisebb városokban is látható. Ez esetekben konkrét termelő tevékenységhez való lokáció 

rendelés indokolja a telephelyválasztást. A legalább 2 jelenlét azonban alapvetően a hat 

nagyvárosra igaz, melyek lakosságszáma meghaladja a 100 ezret, illetve Klagenfurté közelíti 

a 100 ezer főt. További három településen van 2 jelenlét, melyek 50 ezernél kisebb lakosúak, 

ezek Bécs vonzáskörzetében találhatóak.  

Hagyományosan monocentrikus Magyarország, Budapest mellett Győr jelenik meg, 

Szlovákia, ahol Kassa és Eperjes, valamint Bulgária, ahol Szófia mellett Várna jelenik meg 

marginálisan, illetve Szerbia, ahol Belgrád mellett a vele közös agglomerációt alkotó Újvidék 

jelenik meg. A balkáni fővárosok önállóan megjelennek, mely annak köszönhető, hogy a 

térség államainak önállósodásával városhálózataik is fragmentálódtak, és önálló entitásokként 



76 

 

jelennek meg. Szarajevó mellett Banja Luka is megjelenik, mely politikai okokkal 

magyarázható.  

Az érintett városok körét kibővíti a könyvvizsgálói hálózatok bevonása a vizsgálati mintába, 

sok esetben érintenek 50 ezer főnél kisebb településeket, Ausztria esetében 39 települést, a 

többi országban összesen 13-t. Ha a mintából kivesszük azokat a városokat, ahol csak 

egyetlen tanácsadó cég jelenléte mutatható ki, akkor 51 vizsgálati város marad. A csökkenés 

elsősorban Ausztriát érinti, ahol kilencre csökken azon városok száma, melyekben egynél 

több üzleti tanácsadó cég van jelen. A vizsgált 79 település 67%-a 100.000 fő lakosságszám 

feletti, Romániában minden érintett város 100 ezer fő feletti lakosságszámú (CD3. táblázat). 

A nem fővárosok közül Wroclaw és Krakkó emelkedik ki 17-18 jelenléttel, ami a térségben 

jelenlévő cégek 27-28%-t jelenti. A lengyel nagyvárosok mellett az osztrák városok 

emelkednek ki. A lengyel nagyvárosok képviselik az európai értelemben vett középvárosi 

kategóriát, ez magyarázza a lengyel nagyvárosok szerepvállalási lehetőségeit. Az osztrák 

másodlagos városok esetében már gazdasági magyarázat rejlik kiemelkedésük mögött. Az 

APS-ek telephely döntései a szakirodalom alapján (Derudder et al., 2012) szoros 

összefüggésben vannak az egyes országok, és azon belül a városok gazdasági súlyával. A 10-

nél több szolgáltatót, vagyis összességében 15%-nál nagyobb jelenlétet felmutató városok 

körébe nem fővárosként egyedül Brno tudott bekerülni a 19. helyen. Van négy olyan főváros, 

melyek nem érik el a 15%-os jelenlétet, ezek a térség földrajzilag legperiférikusabb részein 

elhelyezkedő, illetve legkisebb lakosságszámú fővárosai: Podgorica, Pristina, Tirana, 

Kisinyov. 10%-ot meghaladó jelenlétet még a nem fővárosok közül Kolozsvár és Temesvár 

tud felmutatni, de a mintában jelen van Várna, Ostrava és Kassa is. 

A városok szolgáltatási értéke 

A városok szolgáltatási értéke a csomópont nagyságát határozza meg a hálózaton belül. A 

csomópont nagyságának számszerűsítéséhez meghatározom az egyes városok szolgáltatási 

értékét (C i), a korábban meghatározott cég szolgáltatási értékek (F j) adott városban való 

összegzésével:  

(3. egyenlet: C i  =  h i j),  

ahol C i  = adott városban az összesített szolgáltatási érték a jelenlevő APS cégek alapján. 

A városok szolgáltatási értékét az egyes cégek szolgáltatási értékének összegzésével kapjuk 

meg. A cégek szolgáltatási értékének súlyozását a világszintű jelenlét és a közép-európai 

jelenlét alapján számítottuk. A városok szolgáltatási értéke így szoros összefüggésben van a 
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jelenlétek számával, ugyanakkor az eltérő súlyozású APS jelenlétek miatt eltéréseket 

tapasztalunk a rangsorolásban. Ebből a szempontból egyértelműen kijelenthető Bécs fölénye a 

közép-európai térben. Következő szinten azok a fővárosok állnak, melyek Bécs mellett a 

globális városhálózatba már bekapcsolódtak: Budapest, Prága, Varsó és Bukarest. De Prága 

például Bécshez viszonyítva mindössze 72%-os szolgáltatási értékkel bír. A harmadik csoport 

tagjai, Pozsony, Szófia, Zágráb és Belgrád már egyértelműen regionális szerepkört tölt be. 

Látható, hogy a rangsorok elején a térség tíz meghatározó fővárosa található. Ugyanakkor a 

szolgáltatási érték tekintetében megállapítható, hogy Zágráb és Ljubljana már nem éri el Bécs 

szolgáltatási értékének felét sem. Krakkó, Wroclaw és Ljubljana helyezkedik el a következő 

szinten, melyek még elérik Bécs szolgáltatási értékének egy harmadát. A jelenléti sorrendhez 

képest a Bécs – Varsó rangsor csere mellett említésre méltó Pozsony és Szófia rangsor 

cseréje. Míg Pozsony esetében sok esetben Bécshez, valamint Prágához, Budapesthez való 

közelsége előnyként jelentkezik, addig a magas szintű üzleti szolgáltatók döntései alapján a 

földrajzi közelség inkább hátrányként jelenik meg, mely magyarázza, hogy bár jelenlétben 

megelőzi Szófiát, szolgáltatási értékben azonban elmarad tőle. Ehhez hozzájárul a relatív 

alacsony lakosságszáma is. Még a 13. helyen álló Salzburg az a város, mely eléri Bécs 

szolgáltatási értékének egy-negyedét, így összesen három olyan nem fővárossal találkozunk a 

mintában, melyek a 25%-os értéket meghaladják. Ez egyértelműen kimutatja a térségben 

jellemző főváros túlsúlyosságot. A rangsorolásban kiemelendő még Katowice helyzete, amely 

a jelenlétes 23. helyről a 15. helyre került a szolgáltatási érték alapján, illetve Temesvár 

hátrébb csúszása. Kolozsvárral azonos jelenlétet mutat fel, szolgáltatási értékben azonban 

csupán Kolozsvár szolgáltatási értékének 77%-t képviseli. Az utolsó nyolc helyen álló város 

vagy alig, vagy el sem éri Bécs szolgáltatási értékének 10%-t. Ez jól mutatja, hogy bár 

országok szintjén a magas szintű üzleti szolgáltatók telephely választási döntéseivel nem 

alakultak ki belső perifériák, a szolgáltatási érték alapján már látható az erős koncentráció, és 

a városok nagy részének másodlagos szerepe rajzolódik ki (CD3. táblázat).  

Áramlások mennyisége és hálózati kapcsolat mérése a vizsgálati városok között 

A szolgáltatási értékek azonosítását követően az áramlások mennyiségének mérését 

vizsgálom. Az áramlásokat a várospárok között mérjük, a hálózati kapcsolódásokat a városok 

közötti céges kapcsolódások összesítésével számszerűsítjük. A várospárok között a 

kapcsolódást az ott kölcsönösen jelenlévő cégek szolgáltatási értékének szorzataként kapjuk. 
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A képlet a (j) cégre vonatkoztatva állapítja meg a kapcsolódást. Várospárok közötti 

kapcsolatok: 

(4. egyenlet: r a b j  = va j  * v b j) 

Az egyes városokra vonatkozó kapcsolódások összegzéseként megkapjuk egy adott város 

hálózatban elfoglalt összesített státuszát. A várospárok közötti összes kapcsolódást az összes 

cégre számított r értékek összege adja: 

(5. egyenlet: r a b  =  r a b j)  

Az egyes városokra vonatkozó kapcsolódások összegzéseként (N a ) megkapjuk egy adott 

város hálózatban elfoglalt összesített státuszát. Adott város városhálózati státusza (abszolút 

értékben):  

(6. egyenlet: N a  =  r a i) (Taylor, 2001). 

3. ábra: Városok rangsora az APS jelenlét, városok szolgáltatási értéke (C i) és hálózati 

bekötöttségük (La) alapján
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Forrás: saját szerkesztés cégek honlapjai alapján 

 

A kapcsolódások is eltérő kapcsolati erősségű szinteket rajzolnak ki. Az öt, globális hálózatba 

bekapcsolódó főváros alkot külön csoportot jól elkülönülve a második szinten elhelyezkedő 

négy fővárostól (Szófia, Pozsony, Zágráb, Belgrád). Itt is Bécs elsősége állapítható meg, 

ugyanakkor Varsó nincs jelentősen lemaradva az élről. Ez azért fontos, mert a kapcsolódások 
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esetén is alkalmazzuk a szolgáltató cégek súlyozását, vagyis a mennyiségi és minőségi 

jellemzők is megjelennek a rangsorolásban. Bár Bécs első a rangsorban, mégsincs jelentős 

különbség Varsóval, szemben az előző, városok szolgáltatási értékeire alapozott vizsgálattal. 

A globális együttműködésekbe bekapcsolódni tudó fővárosok elérik Bécs kapcsolódási 

értékének legalább 90%-t, míg a második szinten álló, regionális hatókörű városok estében is 

különbséget láthatunk, míg Pozsony és Szófia elérik a bécsi érték 75%-t, addig Belgrád és 

Zágráb csupán 60-75% közötti értéket. Ez magyarázható mind politikai, mind gazdasági 

tényezőkkel. A legnagyobb másodlagos városok is csupán az 50% körüli értéket érik el 

Krakkó meghaladva, Wroclaw némileg alatta maradva, ami ismét egyértelműen alátámasztja 

a térség főváros túlsúlyát, még Lengyelország esetében is. A bécsi érték legalább 

egyharmadát elérő további városok közé tartoznak Salzburg, illetve két nyugat-balkáni 

főváros, Szkopje és Szarajevó. A bécsi kapcsolódások egynegyedét további városok érik el, 

jellemzően itt találjuk az osztrák nagyvárosokat, illetve a lengyel nagyvárosok közül Poznant 

és Katowicét, de megjelnik a másodlagos cseh város, Brno is további két nyugat-balkáni 

fővárossal együtt: Podgoricával és Tiranával. Tíz város a vizsgált 34-ből ezen érték alatt 

marad, Gdansk speciális gazdasági szerkezete és földrajzi helyzete okán még Bécs 

kapcsolódásainak tizedét sem éri el (CD3.táblázat). 

A három fenti vizsgálati szempont – vagyis a jelenléti érték, a város szolgáltatási értéke és a 

város hálózati kapcsolatai értékének összehasonlításával, megállapítható, hogy a rangsor élén 

álló városok minden esetben Bécs, Varsó, Prága, Budapest és Bukarest. Míg a pozíciós index 

alapján Varsó megelőzi Bécset, és a két város némileg elkülönül a másik három fővárostól, 

addig a szolgáltatási érték alapján képezett rangsorban Bécs primátusa egyértelmű, Varsó a 

második helyen áll, de homogén csoportot képez a négy főváros. A hálózati kapcsolatrendszer 

tekintetében a sorrend azonos, ugyanakkor mind az öt főváros beágyazottsága magasfokú, 

homogén csoportot képeznek. Az összesített index Bécs elsődleges, Varsó másodlagos, 

Budapest, Bukarest, Prága egyenrangú csoportját mutatja a globális együttműködésbe 

bekapcsolódott városok csoportjában. A második szinten négy fővárost láthatunk, Szófia, 

Pozsony, Belgrád és Ljubljana csoportját. A jelenléti érték alapján Pozsony elsőbbsége 

látható, a másik három indexben azonban Szófia minden esetben megelőzi Pozsonyt. Belgrád 

stabilan kapcsolódik a csoporthoz, Zágráb pedig hol elkülönültebben, hol erősebben 

felzárkózva képezi a négyes részét. Összességében némi lemaradás állapítható meg a másik 

három városhoz képest. Némi lemaradással formál csoportot Ljubljana a két legerősebb 

lengyel várossal, Krakkóval és Wroclawwal. Salzburg szerepe összetettebb, a kapcsolati 



80 

 

beágyazottság alapján a csoport részét képezi, a többi mutató alapján azonban inkább a 

negyedik csoport tagja. A negyedik szinten találjuk a fővárosok közül Szarajevót és Szkopjét. 

20 – 25% közötti értéket a két említett fővároson kívül még osztrák nagyvárosok (Graz, 

Innsbruck, Linz), lengyel nagyvárosok (Katowice, Poznan) és Brno képviselnek. 10 - 20% 

közötti értéket képvisel a négy periférikus helyzetű főváros, Tirana, Kisinyov, Podgorica és 

Pristina. Velük egy csoportban további nem fővárosokat találunk, közülük kiemelendő 

Kolozsvár, Temesvár, illetve Kassa, mint az adott országok másodlagos városai. Várna 0,09-

os értékével jelenik meg Bulgária másodlagos városaként periférikus szerepben, de mégis a 

főváros melletti további aktorként. 

Az összes város helyzeti státuszának mutatójának összegzésével kapjuk meg a teljes hálózati 

kapcsolódás értékét: 

(7. egyenlet: T =  N i), 

mely a 79 városra számítva T = 155 610. Ebből az értékből kifejezhető, hogy az egyes 

városok milyen arányban részesülnek a teljes hálózati kapcsolódásból:  

(8. egyenlet: L a  = N a /T). 

A hálózati kapcsolatok mérésének következő lépése az egyes városok értékének 

meghatározása a legnagyobb kapcsolódást mutató város értékének arányában. Az alábbi ábra 

mutatja ezeket az értékeket, ahol Bécs = 1, a többi város értéke Bécshez viszonyítva jelenik 

meg. 

A 4. ábrán a városok országok szerint rendeződnek. Az ábra jól mutatja minden esetben a 

főváros kiugró szerepét, ezen belül is a tíz centrum jellegű főváros és a hat periférikus 

elhelyezkedésű főváros közötti súlyponti különbségeket. A fővárosok mellett kiemelkednek a 

lengyel metropoliszok, ezt követik az osztrák nagyvárosok, illetve Brno és Kolozsvár. 

Megjegyzendő, hogy a gyengébb fővárosok értéke az osztrák, cseh nagyvárosok értékével 

azonos nagyságrendileg. A városok közötti kapcsolódásokat is az erős centralitás jellemzi. 

 

4. ábra: A fővárosok kapcsolati beágyazottsága a legerősebb város arányában

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A fenti ábra az egyes városok kapcsolati hálózatba való bekötöttségét mutatja. A legmagasabb 

értéket képviselő Bécs = 1, a többi város Bécs értékének arányában került kifejezésre. A 

táblázat a városok sorrendjét mutatja a hálózati beágyazottságuk alapján, az első csoportban 

Varsó, Bukarest, Budapest, Prága a sorrend, a 2. csoportban Szófia, Pozsony, Belgrád, Zágráb 

önállóan, majd Ljubljana is önállóan, a legkisebb fővárosok pedig párt alkotva következnek: 

Szarajevó és Szkopje, Podgorica és Tirana, valamint Pristina és Kisinyov. A nyugat-balkáni 

fővárosok és Moldova tekintetében megállapítható, hogy Belgrád egyértelműen be tudott 

kapcsolódni a hálózati együttműködésbe, de Zágráb és Ljubljana beágyazottsági értéke is 

meghaladja az 50%-ot. A kisebb fővárosok beágyazottsága a térségben 35 – 15% között 

mozog. 

11. táblázat: Országonkénti összesített hálózati kapcsolódás 

 

La  főváros La  többi város La  ország 

Ausztria 0,0589 0,1165 0,1754 

Magyarország 0,0549 0,0086 0,0635 

Csehország 0,0537 0,0467 0,1004 

Szlovákia 0,0461 0,0208 0,0669 

Lengyelország 0,0573 0,1347 0,192 

Románia 0,0569 0,0367 0,0936 

Bulgária 0,0481 0,0157 0,0638 

Moldova 0,0092 0 0,0092 

Szlovénia 0,0351 0,0017 0,0368 

Horvátország 0,0401 0,017 0,0571 

Bosznia 0,0221 0,0038 0,0259 

Szerbia 0,0443 0,0051 0,0494 

Koszovó 0,0112 0 0,0112 

Montenegró 0,0158 0 0,0158 

Macedónia 0,0216 0 0,0216 

Albánia 0,0175 0 0,0175 

summa 0,5928 0,4073 1,0001 

Forrás: saját számítás 

A fenti táblázat segítséget nyújt ahhoz, hogy a kapcsolati beágyazottságot az egyes városi 

szint mellett országos aggregációban is megvizsgálhassuk. Látható, hogy a fővárosok adják a 

kapcsolatok 60%-t, és a többi város a kapcsolati beágyazottság 40%-t. Ennek a 40%-nak az 

eloszlása azonban nem egyenletes, az osztrák és lengyel városok adnak 28%-t. 1%-ot 

meghaladóan Csehország, Románia, Bulgária és Horvátország vesz részt a beágyazottságban 

főváros nélkül, a legperiférikusabb országok esetében kizárólag a főváros jelenik meg az 

együttműködési hálóban, így Moldova, Koszovó, Montenegró, Macedónia és Albánia 

esetében. A fennmaradó országok esetében a fővároson kívüli városok bekapcsolódási aránya 
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nem éri el az 1%-t, ezek Magyarország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia esetében. 

Míg a nullás esetben a periférián elhelyezkedő ki országokról beszélünk, addig ebben a 

csoportban elsősorban a nemzeti városhálózat monocentrikussága magyarázza az értékeket. 

(Bosznia-Hercegovina a periférikus országok csoportjába tartozik, speciális politikai helyzete 

miatt került be ebbe a csoportba másodlagos fővárosa révén.) 

Ha a fővárosok adatait is figyelembe vesszük, és országos szinten aggregáljuk az adatokat, 

látható, hogy Lengyelország beágyazottsága a legerősebb 19,2%-kal, ezt követi Ausztria 

17,54%-kal. Lengyelország elsősége az ország méretével magyarázható Ausztriával szemben. 

A 10%-ot még Csehország éri el, illetve Románia megközelíti 9,36%-kal. Szlovákia (6,69%), 

Bulgária (6,38) és Magyarország (6,35%) áll a következő szinten. Magyarország esetében 

látható erős eltérés ha Budapest pozícióját, illetve az egész ország pozícióját összehasonlítva, 

melynek hátterében az ország monocentrikus városhálózata áll. Horvátország, Szerbia és 

Szlovénia 3-5%-kal áll a következő szinten, Szlovénia kis piacmérete itt is jelentkezik, a nem 

EU tag Szerbia megelőzi némileg beágyazottságával. 1-2%-t a legperiférikusabb országok 

képviselnek, az újonnan függetlenedett jugoszláv utódállamok, illetve Moldova és Albánia. 

Magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntései 

A három fenti vizsgálati szempont összegzésével – vagyis jelenléti érték, a város szolgáltatási 

értéke és a város hálózati kapcsolatai értékének összegzésével – további összefüggések 

tárulnak fel, az említett három részmutató azonos súlyú összegzésével képzett komplex 

mutató révén. Az így képzett mutató fejezi ki a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs 

stratégiáját a közép-európai térségre vonatkoztatva (APS lokációs index).  

Az összesített rangsor élén a térség tíz legerősebb fővárosa áll, közöttük is fennáll azonban 

egy egyértelmű hierarchikus sorrend. Az élen álló városok Bécs, Varsó, Prága, Budapest és 

Bukarest, lemaradva tőlük látható Szófia, Pozsony, Belgrád és Zágráb csoportja. Ismét 

lemaradással jelenik meg Ljubljana, ahol már másodlagos városok Krakkó és Wroclaw is 

látható. Salzburg ezen és a következő csoport között található, besorolása nem egyértelmű. 

Salzburg/ Szkopje – Podgorica képezi a negyedik szintet, a fővárosok közül Szarajevót, 

Szkopjét, Podgoricát és Tiranát találjuk itt. Itt jelennek meg továbbá az osztrák nagyvárosok 

és Brno is. A fővárosok közül Pristina és Kisinyov az ötödik csoportban van. Az ötödik – 

nyolcadik csoport értékei viszonylag közel állnak egymáshoz, mégis élesen elkülönülnek 

egymástól az egyes csoportok (Kolozsvár – Baden, Iasi – Torun, Győr – Debrecen, 

Marosvásárhely – Nagyszeben). Az első négy csoport mindössze a vizsgált 79 város 30%-t 
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tartalmazza, mely mutatja, hogy erős a hierarchizáltság a térség városai között a globális 

folyamatokba való bekapcsolódás a globális és különböző regionális szintű 

bekapcsolódásokat illetően. A vizsgált városok mindössze egy-harmada képes arra, hogy 

regionális szintű együttműködésbe az APS indikátor alapján bekapcsolódjon. Az utolsó 

csoport 22 városa marginálisan tud megjelenni a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs 

stratégiájában. Ennek ellenére nagy jelentősége van ennek a csoportnak is, hiszen ezek a 

városok biztosítják, hogy nem alakulnak ki új perifériák a térségben. 

Az 5. ábrán az APS lokációs index értékei láthatóak. Az ábra szemléletesen mutatja a 

fővárosok kiemelkedő szerepét, és a másodlagos városok fővárosokhoz képesti jelenlétét. 

Kiemelendő az a tény, hogy még Ausztria esetében is a legerősebb másodlagos város, 

Salzburg a bécsi érték 29%-t éri el. Ez rámutat az APS lokációs stratégiák koncentrációjának 

magas fokára. 34 olyan várost jelöltek ki a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiái, 

ahol legalább öt jelenlét mutatható ki, ezek tekinthetőek a vizsgálati tér városhierarchiájának 

csúcsán álló városoknak. A hierarchiát tekintve meghatározó a tíz főváros szerepe, 

ugyanakkor Krakkó, Wroclaw és Salzburg szerepe másodlagos városként is stabil. A 

másodlagos városokat tekintve a lengyel nagyvárosok jelenléte nem meglepő, tekintve mind 

az ország nagyságát, mind a lengyel nagyvárosok metropolisz státuszát. Ugyanakkor fontos 

megállapítás, hogy több ország esetében jelentős szerepet töltenek be a másodlagos városok, 

így Brno, Kolozsvár, (Temesvár némileg elkülönülve), és kevésbé jelentős szerepkörrel Kassa 

és Várna. Magyarország, Szlovénia, Horvátország és Szerbia esetében a teljes 79 elemes 

mintában található másodlagos város, ezek szerepe azonban marginális. Moldova, illetve a 

nyugat-balkáni fővárosok esetében csupán a főváros szerepel a mintában.  

A vizsgálati eredmények alátámasztják, hogy elsősorban a főváros térségek és a további 

metropolisz térségek tudnak a globális városhálózathoz kapcsolódni. A nyugat-európai 

értelemben vett középvárosok hiánya szűkíti a bekapcsolódni tudó városok körét, ami új belső 

perifériák kialakulását is eredményezi. Bár országok szintjén nem képződik periféria, a 

bekapcsolódni tudó másodlagos városok pozíciójában és földrajzi elhelyezkedésében már 

jelentős különbségek mutatkoznak. A magas szintű üzleti szolgáltatók elterjedését az 

információs technológia fejlődése tette technikailag lehetővé. Fontos kérdés, hogy vajon a 

szolgáltatók működésében a földrajzi távolság milyen szerepet tölt be. Esetünkben látható, 

hogy a túlzott földrajzi közelség negatívan hat az adott város pozíciójára. Fővárosok esetében 

Pozsonynál láthatjuk, hogy Bécshez, illetve Prágához és Budapesthez való közelsége 

negatívan hat a magas szintű üzleti szolgáltatók pozsonyi telephelyválasztására, kisebb 
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piacméretet kínálva, alacsonyabb lakosságszámával súlya gyengébb, mint a többi visegrádi 

ország fővárosáé. Ugyanakkor Szófia szerepe kiugró, Pozsonyt megelőzi a rangsorokban, 

melyet földrajzi pozíciója erősebben indokol, mint gazdasági jelentősége. Másodlagos 

városok szintjén Graz és Salzburg szerepére hívom fel a figyelmet. Graz földrajzi közelsége 

Bécshez Salzburgot juttatja meghatározóbb helyzethez a magas szintű üzleti szolgáltatók 

lokációját tekintve. Összességében megállapítható, hogy Bécs, Varsó, Budapest, Prága és 

Bukarest révén a közép-európai tér bekapcsolódott a globális folyamatokba az elmúlt 

évtizedekben, és a magas szintű üzleti szolgáltatók kijelölték a gazdasági potenciállal bíró 

városokat, mely a városhierarchiák némi módosulásához vezetett a vizsgálati térben. 

5. ábra: Közép-európai városok APS indexe 

 
 
Forrás: saját szerkesztés  

 

Kapcsolati mátrix elemzés 

A hálózati elemzés következő lépcsőjeként már nem az egyes városokat, hanem a teljes 

hálózatot helyezzük a középpontba. A teljes hálózati szint a 79 város között fellépő összes 
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kapcsolódást vizsgálja, a 79 * 79-es mátrix celláiban az r a b  értékek szerepelnek minden 

várospár esetében. Ez az abszolútértékekkel bíró mátrix könnyebben értelmezhető, 

amennyiben az abszolútértékeket arányszámokká konvertáljuk a maximum lehetséges 

kapcsolat arányában. A maximum, vagyis  

(9. egyenlet: H =  h j
2
), esetünkben H = 1168. 

A fentiekben azt vizsgáltam, hogy az egyes városok szemszögéből milyen sorrend alakul ki, a 

városok térségi hálózatba való bekötöttsége alapján. Az N a  érték meghatározásához elvégzett 

várospárokra vonatkozó számítások alapján készültek az alábbi táblázatok. Minden egyes 

várospárra meghatároztam a kapcsolati erősséget a mindkét városban működő cégek lokációs 

értékeinek szorzat összegeként. A teljes kapcsolati mátrixból elsőként bemutatom a vizsgált 

térség 16 fővárosának kapcsolati mátrixát, majd ezt követően ezt kiegészítem további, az 

eddigi elemzések alapján meghatározónak bizonyult nagyvárosok körével. 

Minden cella tartalmaz abszolút számértéket, a színezés a számértékek értelmezését segíti, a 

legmagasabb értékek a piros, a legalacsonyabb értékek a zöld tartományban vannak. A 

főátlóban 0 értékek szerepelnek. 
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12. táblázat: A vizsgált térség fővárosainak kapcsolati mátrixa 

  Bécs Budapest Prága Pozsony Varsó Bukarest Szófia Zágráb Belgrád Ljubljana Chisianu Szarajevó Pristina Podgorica Szkopje Tirana 

Bécs 0 662 624 447 675 621 492 359 404 313 45 160 79 144 194 117 

Budapest 662 0 528 443 593 561 472 395 411 277 45 167 79 144 194 133 

Prága 624 528 0 479 557 543 391 330 339 313 45 167 79 108 158 133 

Pozsony 447 443 479 0 443 447 303 310 287 237 45 167 79 52 122 133 

Varsó 675 593 557 443 0 583 472 359 384 313 45 167 79 108 158 133 

Bukarest 621 561 543 447 583 0 472 359 420 313 45 167 79 144 194 133 

Szófia 492 472 391 303 472 472 0 303 368 273 45 131 79 144 194 97 

Zágráb 359 395 330 310 359 359 303 0 375 269 117 167 54 108 149 108 

Belgrád 404 411 339 287 384 420 368 375 0 273 126 167 63 108 194 133 

Ljubljana 313 277 313 237 313 313 273 269 273 0 27 151 54 72 140 108 

Chisianu 45 45 45 45 45 45 45 117 126 27 0 27 27 27 45 36 

Szarajevó 160 167 167 167 167 167 131 167 167 151 27 0 54 36 72 108 

Pristina 79 79 79 79 79 79 79 54 63 54 27 54 0 18 63 63 

Podgorica 144 144 108 52 108 144 144 108 108 72 27 36 18 0 108 27 

Szkopje 194 194 158 122 158 194 194 149 194 140 45 72 63 108 0 72 

Tirana 117 133 133 133 133 133 97 108 133 108 36 108 63 27 72 0 

 Forrás: saját szerkesztés 
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A fenti ábrából látható, hogy a térség 16 fővárosa egymással hálózatos kapcsolatban van, 

ugyanakkor a kapcsolatok erőssége rendkívül eltérő. A kapcsolati mátrixból is egyértelműen 

kirajzolódik, hogy az öt legnagyobb főváros közötti kapcsolódások a legerősebbek (Bécs, 

Varsó, Prága, Budapest, Bukarest). Általánosságban elmondható, hogy a Nyugat-Európához 

való földrajzi kapcsolódásban centrálisabb helyzetű fővárosok a kapcsolati mátrixban is 

magasabb szintet töltenek be – értve ezalatt a mátrix első tíz fővárosát, - míg a földrajzilag 

periférikus elhelyezkedésű kisebb fővárosok a kapcsolati mátrixban is gyengébb szerepet 

képviselnek. Az öt vezető főváros esetében a jelenlévő cégek vonatkozásában jelentős az 

átfedés. Az öt főváros mindegyike önálló lokációt képvisel az adott APS döntésében, nem 

függnek egymástól ezek a fővárosok a lokációs döntésekben. A második szinten található 

Pozsony esetében ez már nem mondható el. Minden olyan cég, mely jelen van Pozsonyban, 

Prágában is működtet irodát, illetve Varsóval is erős a korreláció. Pozsony 30 jelenléttel bír, 

és ebből 29 cégnek Varsóban (50 jelenlét) és Pozsonyban is van irodája. Vagyis Pozsony 

mind Prága, mind Varsó irányában másodlagos helyszínként jelenik meg. Szófia, Belgrád, 

Zágráb és Ljubljana csak olyan jelenléttel bír, melyek az öt első helyen álló fővárosban is 

megjelennek, vagyis kijelenthetjük, hogy Pozsonnyal együtt ezek a városok az APS-ek 

lokációs döntéseiben másodlagos helyszínként jelennek meg. Pozsonyt sok esetben Szófia 

meg is előzi. Ugyanakkor Szófia és a nyugat-balkáni nagyobb fővárosok (Zágráb, Belgrád, 

Ljubljana) kapcsolódásait vizsgálva láthatjuk, hogy Prágával való kapcsolatuk gyengébb, mint 

a másik négy vezető fővárossal való együttműködésük. Ljubljana egy harmadlagos szerepet 

képvisel, piacmérete, és topográfiai helyzete miatt hátrányosabb helyzetben van, mint azt 

gazdasági mutatói alapján feltételznénk. Ha a periférikus fővárosok kapcsolódását vizsgáljuk 

az első kilenc helyen álló fővárossal, megállapíthatjuk, hogy Szarajevó és Szkopje emelkedik 

ki, és intenzívebb kapcsolatrendszert mutat a többi régiós fővárossal szemben. A periférikus 

helyzetű fővárosokra összességében elmondható, hogy az egymással való együttműködésük 

gyengébb, mint a régió vezető fővárosaival való interakcióik. Belső kapcsolatrendszerük 

rendkívül gyenge, ez alól némileg képez kivételt a Szarajevó – Tirana, illetve a Podgorica – 

Szkopje kapcsolódás, ami etnikai okokkal magyarázható. 

A továbbiakban a fővárosok kapcsolatrendszerének vizsgálatát kiegészítem a térség vizsgálata 

alapján legerősebbnek bizonyuló városokkal (APS index alapján), az osztrák és lengyel 

nagyvárosokkal, illetve Brnoval. Ez a kapcsolati mátrix látható az alábbi ábrán: 

13. táblázat: A vizsgált térség meghatározó városainak kapcsolati mátrixa, Forrás: saját 

szerkesztés 



88 

 

  Bécs Bud Prága Pozs Varsó Buk Szófia Zágráb Belg Ljubl Graz Lin Salzb Innsb Brno Krak Lódz Wroc Pozn Gdan Kato Chisi Szaraj Prist Podg Szkop Tir 

Bécs 0 662 624 447 675 621 492 359 404 313 175 133 202 162 122 268 81 218 117 22 191 45 160 79 144 194 117 

Budapest 662 0 528 443 593 561 472 395 411 277 115 133 202 126 154 267 81 203 117 54 119 45 167 79 144 194 133 

Prága 624 528 0 479 557 543 391 330 339 313 135 133 166 117 145 264 81 275 117 38 155 45 167 79 108 158 133 

Pozsony 447 443 479 0 443 447 303 310 287 237 135 133 166 117 145 264 81 203 117 22 119 45 167 79 52 122 133 

Varsó 675 593 557 443 0 583 472 359 384 313 139 133 166 162 154 300 81 284 117 38 191 45 167 79 108 158 133 

Bukarest 621 561 543 447 583 0 472 359 420 313 139 133 202 126 122 268 81 243 117 38 191 45 167 79 144 194 133 

Szófia 492 472 391 303 472 472 0 303 368 273 135 97 166 162 122 180 81 200 117 38 139 45 131 79 144 194 97 

Zágráb 359 395 330 310 359 359 303 0 375 269 115 117 162 126 81 171 81 151 88 27 54 117 167 54 108 149 108 

Belgrád 404 411 339 287 384 420 368 375 0 273 99 133 166 90 106 216 81 164 101 38 103 126 167 63 108 194 133 

Ljubljana 313 277 313 237 313 313 273 269 273 0 74 108 121 72 72 135 81 182 76 13 94 27 151 54 72 140 108 

Graz 175 115 135 135 139 139 135 115 99 74 0 79 103 99 34 72 27 47 49 13 31 27 36 18 54 27 18 

Linz 133 133 133 133 133 133 97 117 133 108 79 0 117 72 52 90 45 45 63 18 45 36 90 18 27 36 72 

Salzburg 202 202 166 166 166 202 166 162 166 121 103 117 0 117 36 90 45 58 76 22 58 36 99 18 108 81 72 

Innsbruck 162 126 117 117 162 126 162 126 90 72 99 72 117 0 36 90 36 54 63 18 45 27 54 18 63 36 27 

Brno 122 154 145 145 154 122 122 81 106 72 34 52 36 36 0 104 72 113 61 0 36 36 72 79 27 72 81 

Kraków 268 264 264 264 300 268 180 171 216 135 72 90 90 90 104 0 63 183 63 9 142 27 126 54 63 72 108 

Lódz 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 27 45 45 36 72 63 0 63 45 9 27 27 72 54 27 63 72 

Wroclaw 218 203 275 203 284 243 200 151 164 182 47 45 58 54 113 183 63 0 67 13 146 27 90 54 63 108 72 

Poznan 117 117 117 117 117 117 117 88 101 76 49 63 76 63 61 63 45 67 0 13 67 36 79 43 36 45 45 

Gdansk 22 54 38 22 38 38 38 27 38 13 13 18 22 18 0 9 9 13 13 0 13 18 9 9 9 18 25 

Katowice 191 119 155 119 191 191 139 54 103 94 31 45 58 45 36 142 27 146 67 13 0 27 54 18 27 36 36 

Chisianu 45 45 45 45 45 45 45 117 126 27 27 36 36 27 36 27 27 27 36 18 27 0 27 27 27 45 36 

Szarajevó 160 167 167 167 167 167 131 167 167 151 36 90 99 54 72 126 72 90 79 9 54 27 0 54 36 72 108 

Pristina 79 79 79 79 79 79 79 54 63 54 18 18 18 18 79 54 54 54 43 9 18 27 54 0 18 63 63 

Podgorica 144 144 108 52 108 144 144 108 108 72 54 27 108 63 27 63 27 63 36 9 27 27 36 18 0 108 27 

Szkopje 194 194 158 122 158 194 194 149 194 140 27 36 81 36 72 72 63 108 45 18 36 45 72 63 108 0 72 

Tirana 117 133 133 133 133 133 97 108 133 108 18 72 72 27 81 108 72 72 45 25 36 36 108 63 27 72 0 
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A kapcsolati mátrixot elemezve talán a legfontosabb megállapítás, hogy a teljes vizsgált 

térség kapcsolódik, hálózatos együttműködésben van, akkor is, ha a kapcsolatok erőssége 

jelentősen eltérő. Az előzőekben leírt megállapításokat kiegészítve állítható, hogy a tíz első 

fővároshoz való erős kapcsolódás a teljes térségre igaz (kivétel ezalól Gdansk és Kisinyov, 

illetve Lódz és Pristina kapcsolódása is gyengébb, mint a többi mintában szereplő városé). 

Ugyanakkor a tíz első fővároson kívüli térségben a belső kapcsolatrendszer gyengének 

mondható néhány kivétellel. Az osztrák nagyvárosok belső kapcsolatrendszere sűrű, ezt a 

kapcsolati erősséget még Krakkóval és Szarajevóval lehet kimutatni. A lengyel nagyvárosok 

egymáshoz kapcsolódása Krakkó, Wroclaw és Katowice esetében erős, a többi várossal való 

együttműködés gyenge kapcsolódást mutat. Brno esetében a Krakkó és Wroclaw felé 

kapcsolódás sűrűsége emelkedik ki, Szarajevó esetében hasonlóan Krakkóval és Wroclawwal 

erős az együttműködés. 

A következőkben megvizsgálom a hálózati jellemzőket. Castells (1996) a térbeli kapcsolatok 

paradigmaváltására vonatkozó elmélete szerint globális áramlási terek jönnek létre a 

hálózatba szerveződött szolgáltatószektor újszerű térbeli kapcsolatai eredményeképpen, az 

IKT elterjedése révén pedig egy „sok élű hálózat” jött létre, a jelentős üzleti központként 

működő városok képezik ezeknek a hálózatoknak a csomópontjait, centralitási pontjait a 

tercier világgazdaságban (Sassen, 2001). A globális hálózatokban a városok az információ és 

pénzügyi áramlás csomópontjaiként vannak jelen, és kapcsolati rendszerük az 

országhatárokon átívelően formálódik, egy nemzetközileg megkülönböztető funkcionalitás 

révén. (Pain 2013) 

A vizsgált hálózat 79 csomóponttal rendelkezik, vagyis minden város kapcsolódik más 

városokhoz. Természetszerűleg az 1 céges városok kapcsolódása a leggyengébb, Nagyszeben 

mindössze 5 kapcsolódással bír, a jellemző érték 9 – 22 között mozog (pl. Debrecen, Gdynia, 

Arad, Marosvásárhely, Vágbeszterce, Nova Zagora, Koprivnica, Zadar, Karlovac). A legalább 

két céges jelenléttel bíró városok esetében a legalacsonyabb kapcsolati számot Baden mutatja 

(17), de jellemző a 20 feletti kapcsolatok száma (Olomouc, Liberec, Jihlava, Besztercebánya). 

A 79 város képezte hálózat lehetséges összes éleinek száma 3081, a hálózat 1515 éllel 

rendelkezik, mely közel 50%-os arány. A hálózati pontok centralitásának mérőszámát a 

tényleges és az elvileg lehetséges kapcsolatok hányadosa adja meg. Vagyis esetünkben egy 

város maximum 78 kapcsolattal rendelkezhet. Nyolc város rendelkezik 70 feletti kapcsolattal, 

vagyis 90% feletti centralitással, ami a városok 10%-t képviseli (a nyolc legnagyobb főváros 

Zágráb és Ljubljana kivételével). További nyolc város rendelkezik 80% feletti (min. 63 

kapcsolat) centralitással, ami a városok összesen 20%-t jelenti. 50% feletti centralitással a 
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városok 39%-a (31 város) rendelkezik. A hálózat a vezető fővárosok irányában erősen 

centralizált, jelentősek a belső perifériák. 

14. táblázat: Centralitási mutató 

város 

centralitási 

mutató város 

centralitási 

mutató város 

centralitási 

mutató 

Bécs 78 Kolozsvár 45 Karlovy Vary 25 

Bukarest 78 Plzen 44 Veszprém 25 

Varsó 77 Pristina 44 Split 25 

Prága 76 Kassa 43 Besztercebánya 24 

Budapest 73 Kisinyov 43 Domazlice 23 

Pozsony 73 Tirana 43 Prievidza 22 

Szófia 73 Brno 41 Piestany 22 

Belgrád 71 Konstanca 41 Bansko 22 

Salzburg 68 Győr 39 

Ceske 

Budejovice 22 

Ljubljana 67 Iasi 37 Plovdiv 22 

Poznan 66 Ostrava 36 Opole 21 

Wroclaw 63 Varasd 36 Komárom 21 

Zágráb 63 Rijeka 36 Torun 19 

Katowice 60 Szczecin 34 Altenmarkt 17 

Graz 60 Liberec 33 Eperjes 17 

Innsbruck 60 Újvidék 30 Vágbeszterce 15 

Krakkó 56 Bydgoszcz 28 Nova Zagora 15 

Linz 55 Zielona Gora 28 Marosvásárhely 15 

Szkopje 54 Czersk 28 Zadar 11 

Eisenstadt 53 Leszno 28 Karlovac 11 

Klagenfurt 52 Muraszombat 28 Koprivnica 11 

Várna 52 Olomouc 28 Gdynia 10 

Szarajevó 52 Jihlava 28 Arad 10 

Podgorica 48 Baden 27 Debrecen 9 

Temesvár 48 Sumen 26 Nagyszeben 5 

Lódz 45 Dobrics 26   

Gdansk 45 Banja Luka 26   

Forrás: saját szerkesztés a cégek honalpjairól nyert adatok felhasználásával 
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3. A magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntéseinek összefüggése 
a városok gazdasági erőviszonyaival 

A gazdasági globalizáció folyamatában egyrészről megállapítható, hogy az üzleti tranzakciók 

száma és komplexitása megsokszorozódott, és ezzel a multinacionális vállalatok központi 

funkcióinak komplexitása és mértéke is növekedett, aminek következménye lett a magas 

szintű üzleti szolgáltatások bővülése is. A globalizáció másik jelentős hatása, hogy az ipari 

termelő tevékenységek szolgáltatás intenzitása is jelentősen emelkedett, ami a szolgáltatások 

iránti keresletet megsokszorozta (Johnson 1998). Ahogy a tanulmány elméleti részében 

bemutattam, a szolgáltatások létrehozásának és nyújtásának jellemző helyszínei a városok, 

ugyanakkor az is megállapítható, hogy a máig tartó szolgáltatásbővülés nemcsak a 

városhierachia csúcsát jellemzi, hanem az országos városhálózatok minden szintjén 

megjelenő városokat. Egyes városok csupán a regionális piacokon jelennek meg, mások az 

országos, a nemzetközi piacokon, míg a globálisan megjelenő városok köre valóban rendkívül 

koncentrált, és a közép-európai térben mindössze néhány fővárosra terjed ki. 

A globális gazdaságba való bekapcsolódás feltételei elsősorban a nagyvárosok számára 

érhetők el. A magas szintű üzleti szolgáltatókat vizsgálva elsősorban olyan lokációt 

választanak, amelyek elérhetősége kiemelt, magasan képzett munkaerő áll rendelkezésre, és 

gazdaságilag és népességben elérik a kritikus tömeget. Elsősorban a metropolisz városok 

felelnek meg ezen elvárásoknak, de nem kizárólagosan.  

Globális szerepvállalás adottságai a közép-európai térben 

A makro-régió rendkívül heterogén a gazdasági teljesítményét tekintve, összesített bruttó 

hazai összterméke 1530 milliárd EUR, melyből Ausztria teljesítménye a térség GDP-jének 

21%-a. Lengyelország 29%-os részesedésével Ausztria és Lengyelország adja a vizsgálati 

térség GDP-jének felét. A további három visegrádi ország GDP részesedése 21%, Romániáé 

11% (Eurostat, 2016). A további tíz ország hazai összterméke, jellemzően a nyugat-balkáni 

kis országoké 18%-ot képvisel a 16 ország viszonylatában. Az egy főre jutó GDP adatok 

alapján a térség fejlettségi állapotáról láthatjuk, hogy az Uniós átlagot Ausztria jelentősen 

meghaladja, a többi közép-európai ország azonban jelentősen elmarad tőle. A második 

legfejlettebb Szlovénia az Uniós átlag kétharmadát közelíti, Szlovákia és Csehország éri el az 

Uniós átlag felét. Magyarország, Horvátország és Lengyelország egyharmados értékkel bír 

Uniós átlaghoz viszonyítva, több ország pedig az Uniós átlag 15%-a körül mozog. A 

rendszerváltozást követően megindult a gazdaság bővülése, de az 1990-es éveket a gazdasági 

szerkezetváltás, hanyatlás, problémákkal való szembesülés jellemezte. Elsősorban a térség 
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északi része az, amely a 2000-es évektől jelentős konjunktúrán ment át, mely a 2008-as 

pénzügyi válság hatására torpant meg. Ausztriában a 2000-es évek hoztak egy jelentős 

bővülést egészen 2008-ig, míg Lengyelországban az 1990-es évek is növekedést 

eredményeztek, de az igazi fejlődést a 2000-es évek hozták meg, 2003 körül abszolút értékben 

meghaladta a lengyel GDP az osztrák értéket. A többi ország esetében az 1990-es évtized 

kisebb métékű bővülést hozott, a nyugat-balkáni országok esetében pedig a háború rányomta 

bélyegét a gazdaságra. Kiemelkedik Csehország, Magyarország és Románia bővülése is a 

2000-2008-as időszakban, és bár kisebb mértékben Szlovákiában, Horvátországban, 

Szlovéniában és Szerbiában is növekedett a gazdaság. Koszovóban a háború elhúzódása miatt 

a gazdaság talpraállása később indult be, növekedést az évtized végére tudott produkálni. A 

térség gazdasági fejlődése nem egyenletes. A válság utáni 2010-es év Románia és 

Horvátország esetében a GDP csökkenését jelentette, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 

Magyarország, Szlovénia és Szerbia esetében pedig a növekedés minimálisra szorulását (0,5 – 

1%). 2014-re sem tudott növekedési pályára állni a térség gazdasága, több ország esetében 

nem éri el a bővülés a 2010-es szintet, de ez nem közép-európai jellegzetesség, hanem a teljes 

kontinenst érintő tendencia. A GDP teljesítmény azóta ingadozó, a 2015-ös év értéke a 

legalacsonyabb a 2008-as válság óta, de azóta lassan bővülő tendenciát mutat (CD5. ábra, 

CD6. ábra, CD7. ábra, CD8. ábra).  

A közép-európai piacgazdaságba való posztszocialista átmenet jellemző folyamata volt a 

nagyarányú működőtőke beáramlás, az első időszakban különösen Magyarország és 

Csehország esetében, aminek eredményeképpen a multinacionális vállalatok megjelenése és 

működése a gazdasági szektor meghatározó jelenségévé vált (Becsey, 2014). A közép-európai 

országok az 1990-es években, és azóta a külföldi működő tőke számára vonzó környezetet 

kínáltak, és a működőtőke meghatározó szerepet játszott a piacgazdaságra való áttérésben 

(Takács et. al. 2011). A fogadó országok gazdasági szerkezetátalakításában fontos szerepet 

töltöttek be, elősegítették a korszerű technológiák bevezetését, a termékpiac 

versenyképesebbé vált, infrastrukturális fejlesztések valósultak meg. Segítették a külföldi 

piacok elérését, illetve a beszállítói szektorok alakulását, mely részben a hazai kis- és 

középvállalkozói szektor megerősödését eredményezte. Eleinte barnamezős beruházások 

voltak a jellemzőek, később azonban a hangsúly a zöldmezős FDI-ra tevődött át. A térségbe 

beáramló nettó működőtőke az országok többségében 4-8% között mozog a 2000-2014-es 

időszakban (Eurostat 2016) (CD9. ábra), de az 1990-2000-es évtizedekhez képest kisebb 

vonzerőt képvisel a működőtőke beruházások számára összességében, a nyugat-balkáni 

országok és Moldova gazdasági fejlődésükkel, növekedésükkel összhangban tudnak 
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időlegesen beruházási célponttá válni. Magyarország emelkedik ki az országok közül, mely 

továbbra is tartani tudja viszonylagos vonzerejét. A közvetlen külföldi működőtőke 

befektetések ciklikusak (Takács et. al. 2011), az 1990 utáni években a 2000-es évek eleji 

dotcom válság jelentett egy erőteljesebb visszaesést, majd a 2008-as pénzügyi válság. 2008-ig 

azonban az FDI állomány jelentős mértékben bővült, 2008-ra 40%-kal meghaladta a beáramló 

FDI a 2000-es év szintjét. Míg a 2000-es évben a Csehországba, Szlovákiába, 

Magyarországra, Bulgáriába és Moldovába irányuló FDI volt kiemelkedő, 2008-ra egy 

jelentős megugrás volt tapasztalható Ausztria és a visegrádi országok kivételével, ide nem 

értve Magyarországot, mely a legnagyobb növekedést produkálta. Ebben az időszakban már a 

nyugat-balkáni országok is fontos beruházási helyszínekké váltak. A 2014-ig tartó időszakban 

már eltérőek a mozgások, a válság hatására eltérő mértékű visszesés tapasztalható, a trendek 

már nem mutatnak összrégiós képet, egyes országokban ismételten növekszik, míg más 

országokban stagnál, vagy csökkenő mértékű.  

Nincs feltétlenül egyetértés abban, hogy az FDI jelenléte milyen mértékben járult hozzá a 

térség országainak gazdasági fejlődéséhez, ugyanakkor a globalizáció folyamataiba való 

bekapcsolódásnak elengedhetetlen szereplői a multinacionális vállalatok. A multinacionális 

vállalatok megjelenése mindig magával hozza a magas szintű üzleti szolgáltatók megjelenését 

is. Ez ugyan nem feltétlenül városi szinten korrelál, ugyanakkor országos szinten hozzájárul 

egyes városok nagyobb gazdasági teljesítményének eléréséhez.  

A foglalkoztatottság tekintetében sok ország az EU28 átlag körüli értéket (57,5%) produkálja 

(Eurostat 2016) (CD10. ábra), így Szlovákia, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Románia, 

Csehország és Ausztria, illetve Macedónia és Albánia 1-2 % ponttal lemaradva. Szerbia, 

Montenegro, Magyarország, Bulgária és Horvátország 50% körüli értéket mutat, ami már egy 

jelentős versenyhátrányt jelent ezen országok esetében. Csupán Moldova és Bosznia-

Hercegovina, a vizsgálati tér két legfejletlenebb országa foglalkoztatotti értéke nem éri az 

50%-ot. A felsőfokú végzettségűek arányát vizsgálva a foglalkoztatottak között az EU28 

29,5%-os értékét mindössze Szlovénia és Lengyelország közelíti meg. Ausztria gazdasági 

szerkezetét is jól mutatja, hogy a felsőfokú végzettségűek aránya mindössze 20% a 

foglalkoztatottak között, amit turizmusának, és a vidék gazdasági súlya magyaráz. Az EU 

átlagtól való elmaradás 5 százalékponton belül marad Bulgária, Magyarország, Montenegro 

és Moldova esetében, míg a 20% körüli értéket mutatja Ausztria mellett Szlovákia, Szerbia, 

Macedónia, Koszovó, Csehország és Horvátország. Ennél is alacsonyabb az arány Románia, 

Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében, mely összefüggésben van a szolgáltatási 

szektorban foglalkoztatottak alacsony arányával is. 
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Az ipari szektor súlya a közép-európai térségben még mindig meghatározó, és legtöbb esetben 

magasabb az EU28 25%-os átlag (Eurostat 2016) (CD11. ábra) részesedésénél. Ausztria 

értéke az EU átlagnál van, ami mutatja fejlett gazdaságszerkezetét. A legmagasabb, 37-38% 

Csehországban és Szlovákiában az arány, a többi országban jellemzően 27-29%-os az iparban 

foglalkoztatottak aránya, ami jelzi, hogy a gazdasági szerkezet átalakítás terén még fontos 

feladatok előtt állnak ezek az országok. Montenegró, Moldova és Albánia esetében az ipari 

foglalkoztatottak aránya az ipari bázis hiányát mutatja. Ha a szolgáltatási szektor adatait 

vizsgáljuk meg, láthatjuk, hogy az EU28 69%-os átlagát ismét Ausztria közelíti meg 68%-kal. 

Magyarország és Bulgária 62-64%-os aránya is a szolgáltatási szektor jelentőségét mutatja, 

ezen országok esetében azonban elsősorban a közszféra szolgáltatási szerepköre kiugró. 

Montenegró esetében domborzati viszonyai és egyoldalú turizmusra épülő gazdasága 

indokolja a kiugró 76%-os értéket, Horvátország esetében is turizmus súlya indokolja a relatív 

magasabb 59%-os arányt. A térség fejlettebb országai egy 10 százalékpontos elmaradást 

mutatnak az EU átlagtól.  

„A fejlettség egyetlen jelzőszámmal nem leírható, többdimenziós és többmutatós fogalom”, 

írja Nemes Nagy (1995, 99.o). „A többdimenziós jelleg azt jelenti, hogy fejlettségnek számos 

oldala, tényezője, egymásba át nem vihető eleme van, mégha ezek között mérhetők 

tendenciaszerű együttmozgások is. Fejlettségi dimenzió egy ország vagy egy térség esetében 

például a humán tőke nagysága, a gazdaság teljesítménye, a településszerkezet vagy a 

műszaki ellátóhálózatok sűrűsége éppúgy, mint bizonyos intézmények, társadalmi 

viselkedésminták megléte vagy hiánya, de a természeti környezet állapota is.” A tizenhat 

ország kijelölt városaira vonatkozó elérhető adatkört figyelembe véve öt gazdasági mutató 

révén vizsgálom a magas szintű üzleti szolgáltatók telephely választása és a gazdasági 

mutatók közötti összefüggéseket. Az adott városok lakosságszámát, GDP és GVA adatát, a 

foglalkoztatottak számát, és a metropolisz térségekre elérhető városi szintű működő cégek 

számát vizsgálom
4
. Az adatokat részletesen a CD4. táblázata tartalmazza. 

A vizsgált 79 város a térség gazdaságilag legfejlettebb városi térségeit is magában foglalja, 

összesen 25, 7 millió fős lakosságot képvisel (www.citypopulation.de 2015), GDP értéke 469 

                                                
4 A lakosságszám elérhető városi szinten, a GDP, GVA és foglalkoztatottak száma tekintetében a metropolisz 

térségekre városi szintű adatok, a többi városra NUTS3 szintű adatok érhetőek el az Eurostat 

adatbázisábanEurostat adatok nem elérhetőek Moldova, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és 

Albánia esetében, az adathiány nyolc várost érint, a fővárosok mellett Újvidéket és Banja Lukát. Ezekre a 

városokra a worldbank adatbázis országos és egy főre jutó GDP adataiból becsültem értékeket, ami 

alulkalkulációt eredményez. 

http://www.citypopulation.de/


95 

 

milliárd euró
5
. Ugyanakkor az egyes országok és egyes városok gazdasági teljesítménye 

rendkívül eltérő, és gazdasági fejlődési potenciáljuk is meglehetősen különböző. 

Összességében a vizsgálati térség még napjainkban is egy kevésbé fejlett térségnek minősül. 

A 79 város az érintett 16 ország lakosságszámának 20%-t képviseli, a GDP pedig a 31%-ot
6
. 

A térség becsült GVA értéke 638 milliárd euro, a foglalkoztatottak száma pedig 20,3 millió fő  

(mindkét adat esetében módszertanilag a GDP kalkulációval azonos módon jártam el). A 

foglalkoztatotti adat eléri a lakosságszám 80%-át, mely jelzi, hogy a mintában szereplő 

városok jelentős munkaerővonzó képességgel rendelkeznek, és jelentős az ott dolgozó, de 

nem ott lakó munkavállalók aránya. Ez kiemelten igaz a fővárosokra és a további 

metropoliszokra. 

15. táblázat: Regressziós vizsgálatok 

Független változó Regressziós egyenlet Determinációs együttható 

Lakosságszám  y= 0,9413x – 0,0028 

 

R2 = 0,8192 

 

GDP y = 1,3305x + 0,0605 

 

R2
 = 0,7739 

 

GVA y = 1,299x + 0,0392 

 

R2 = 0,7561 

 

Foglalkoztatottak száma  y = 0,8867x + 0,0089 

 

R2
 = 0,7657 

 

Komplex gazdasági mutató (ECO)  y = 1,1774x + 0,0191 R2 = 0,8275 

Forrás: Eurostat, worldbank, citypopulation.de adatok alapján saját számítás 

A gazdasági teljesítmény mellett a lakosságkoncentráció, az elérhetőség és a magasan képzett 

munkaerő koncentráció meghatározó lokációs tényezők az APS cégek döntéseiben. A magas 

lakosságszám korreláció jelzi, hogy a térség legnagyobb városai szerepelnek a mintában, a 

100.000 fő lakosságszámú városok többsége, ugyanakkor az érték utal arra is, hogy a közép-

európai városhálózatban hiányoznak az 500.000 főnél nagyobb középvárosok 

Lengyelországtól eltekintve, aminek következménye, hogy a 100.000 főnél kisebb városok a 

térségben nagyobb szerephez jutnak elsősorban regionális vonzáskörrel. A kisebb városok is 

tudnak olyan lokációs előnyöket felmutatni, melyek miatt az üzleti szolgáltatók telephelyként 

választották őket, ilyen magyarázó tényező pl. a főváros közelsége, országos/ nemzetközi 

közúti, vasúti vonal mentén fekvés, turisztikai központra települt gazdaság, multinacionális 

                                                
5
 A GDP és GVA adatok esetében a metropolisz városok, illetve a NUTS3 beosztást képviselő városok esetében 

pontos Eurostat adatot alkalmaztam, a többi város esetében pedig becsült adatokkal dolgoztam, a NUTS3-as 

adatból lakosságszámhoz arányosítottam. Ez ugyan nem ad városi szinten pontos GDP és GVA adatot, de a 

nagyságrendi összefüggéseket nem befolyásolja a torzítás. 
6 összességében 128,7 milliós (www.citypopulation.de, 2015) lakosságszámot és összességében 1709,2 mrd 

USD nominális GDP (IMF WEO, October 2015) gazdasági erőt képvisel a régió 
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vállalatok jelenléte. A GDP, GVA, vállalkozások száma R
2
 értéke azt is mutatja, hogy csak 

olyan városok tudnak bekerülni a mintába, melyekben valós piaci tevékenység zajlik, vagyis 

nem csupán közigazgatási szerepkörrel rendelkezik, és nem csupán az állam, mint gazdasági 

szereplő jelenlétére alapozódik a városi gazdasági teljesítmény. A GDP és a GVA 

determinációs együttható értéke azt mutatja, hogy bár az APS cégek telephely választási 

döntéseivel erős az összefüggés, de a két mutatószám szerepe nem kizárólagos, további 

jelentős tényezők is szerepet játszanak benne. A foglalkoztatás esetén az adat visszatükrözi a 

módszertani nehézséget, elsősorban a metropolisz térségek esetében a foglalkoztatottak értéke 

nincs arányban a lakosságszámmal, hiszen magas azok aránya, akik napi ingázással végeznek 

munkát az adott metropoliszban. A foglalkoztatás 76%-os determinációs együttható értéke 

mutatja, hogy a legnagyobb foglalkoztatók a városok, és itt koncentrálódik jelentős munkaerő, 

ami a magas szintű üzleti szolgáltatók számára is potenciált jelent, mivel minél magasabb a 

munkavállalók száma, annál magasabb a potenciálisan magasan kvalifikáltak száma is.  

Az adatelérési problémák miatt egy további vizsgálatot is elvégeztem, a gazdasági 

teljesítményen túlmutató három fő szempontot további indikátorok bevonásával is vizsgálom: 

 Főváros-e, metropolisz-e, 500ezer vagy 100ezer fő feletti-e a lakossága, NUTS3 

székhely-e.  

 Elérhetőség szempontjából azt vizsgáltam, hogy az adott város már elkészült TEN 

hálózati szakasz mentén fekszik-e. Ha egy város 10-20 km-es távolságban fekszik a 

TEN hálózattól, megkapta az 1 pontot, amennyiben pedig egy rövid szakasz épült ki a 

város körül, mely nem köti össze egy másik jelentősebb várossal, 0,5 pontot adtam 

(ilyen pl. Kolozsvár). Az elérhetőség további tényezőiként pedig nemzetközi repülőtér 

jelenlétét, illetve kikötő jelenlétét vizsgáltam. 

 A magasan képzett munkaerő jelenlétének becslésére egyetem jelenlétét vizsgáltam.  

A városokra vonatkozó adatokat részleteiben a CD5. és CD6. táblázat tartalmazza.  

16. táblázat: A vizsgálati városok jellemzése 

Érték Legalább 5 jelenlétes városok 2-4 jelenlétes városok Egy jelenlétes városok 

1 Bécs, Budapest - - 

0,89 

Prága, Pozsony, Varsó, Bukarest, 

Szófia, Zágráb, Belgrád 
- 

- 

0,78 

Linz, Várna, Ljubljana, Szkopje, 

Krakkó, Lódz, Wroclaw, Poznan, 

Gdansk,  

Konstanca, Szczecin 

Split 

0,67 

Graz, Salzburg, Innsbruck, Brno, 
Ostrava, Kassa, Katowice, Temesvár, 

Kisinyov 

Rijeka 

Debrecen, Plovdiv 

0,56 

Kolozsvár, Szarajevó, Banja Luka, 

Pristina, Podgorica,Tirana 

Győr, Liberec, Plzen, Torun, Iasi, 

Újvidék Opole, Zadar 
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Linz

Graz

Bécs

Brno

Győr

Iasi

Arad

Lodz

Baden

Zadar

Split
Sumen Várna

Plzen

Prága

Kassa

Torun

Opole

Varsó

Varasd

Rijeka

Zágráb

Bansko

Szófia

Olmütz

Leszno

Czersk

Krakkó

Poznan

Gdynia

Tirana

Dobrics

Plovdiv

Liberec

Ostrava

Jihlava

Szkopje

Eperjes

Pöstyén

Belgrád

Újvidék

Wroclaw

Salzburg

Karlovac

Veszprém

Budapest Debrecen

Pristina

Kisinyov

Bukarest

Temesvár

Szczecin

Innsbruck

Szarajevó

Domazlice

Podgorica

Konstanca

Kolozsvár

Ljubljana

Klagenfurt

Banja Luka

Nagyszeben

Nova Zagora

Muraszombat

Karlovy Vary

Vágbeszterce

0,44 Klagenfurt 

Olmütz Bydgoszcz, Gdynia, Nagyszeben, 

Arad 

0,33 - 

Jihlava Eperjes, Zielona Gora, Sumen, 

Marosvásárhely 

0,22 - 

Ceske Budejovice, 

Besztercebánya, Varasd, 

Eisenstadt, Baden 

Komárom, Veszprém, Karlovy 

Vary, Piestany, Dobrics, 

Muraszombat, Koprivnica, 

Karlovac 

0,11 - Altenmarkt Vágbeszterce, Nova Zagora 

0 - 

- Domazlice, Prievidza, Czersk, 

Leszno, Bansko 

Forrás: saját számítások alapján, adatforrás: Eurostat 

vastaggal szedve azon városok, ahol csak könyvvizsgálói hálózat működik 

Az első oszlopban találhatóak a legerősebb városok, melyek APS lokáció és gazdasági 

teljesítmény szempontjából is a legerősebbek egy-két kivétellel. Itt találhatóak a fővárosok, a 

lengyel, osztrák és cseh nagyvárosok. Kiemelendő Várna, mely a GDP érték bevonásával 

hátrább sorolódik, mint az itt vizsgált lokációs tényezők alapján. Középső oszlopban 

elsősorban ipari központok találhatóak, vagyis a termelő vállalatok jelenléte indokolja a 

magas szintű üzleti szolgáltatások megjelenését. A harmadik oszlopban pedig a felődési 

potenciállal rendelkező városok találhatóak, ami még a gazdasági teljesítmény elmaradását, 

de a gazdasági környezetben rejlő potenciált vetíti előre. Ezek a városok könyvvizsgálói 

partnerhálózatok révén kapcsolódnak a világgazdasági folyamatokba, APS hálózatokba. Bár a 

fenti táblázat nem tartalmazza a GDP adatokat, látható, hogy minél jobban ellátott egy város a 

lokációs tényezőkkel, annál nagyobb APS cég jelenlétet mutat összességében. 

6. ábra: Összesített gazdasági mutató a vizsgálati városokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A részmutatókból számított komplex gazdasági mutató determinációs együtthatója 82%, ami 

magasabb, mint az egyes tényezők értékei külön – külön. Ez jelzi, hogy minden vizsgált 

gazdasági résztényező súlyt képvisel a magas szintű szolgáltatók lokációs döntésében, és ezek 

összefüggései egyedileg változnak az egyes településekre vonatkoztatva. Azok a részhatások, 

melyekre az egyes tényezők vonatkozásában kitértem, összeadódnak a komplex vizsgálat 

során, és alátámasztják azt a kiinduló állítást, miszerint a térségben is a gazdaságilag 

meghatározó, többségében, de nem kizárólagosan magasabb lakosságszámú városok jelennek 

meg az APS-ek lokációs döntéseiben elsődlegesen, ahol a magasan kvalifikált munkaerő 

koncentrálódik. A kiugró értékű öt város a térség öt gazdaságilag meghatározó fővárosa, 

Bécs, Varsó, Budapest, Prága, Bukarest, ami ugyancsak a gazdaságilag kiemelkedő városok 

APS lokációs előnyét támasztja alá.  

 

4. Multinacionális termelő vállalatok és a magas szintű üzleti 
szolgáltatók lokációjának összefüggései 

A világvárosok központi helyet foglalnak el a társasági hálózatban, a gyártás és a piacok 

elhelyezkedésének központi helyei. A multinacionális vállalatok székhely és 

telephelyválasztásának meghatározó tényezői sokfélék, politikai, kulturális, nyelvi, jogi 

vonatkozások határozzák meg. A világvárosok a globális irányítás és kontroll helyszínei, a 

multinacionális vállalatok világszerte rendelkeznek irodákkal, telephelyekkel, melyek 

erőteljes hierarchiába szerveződve működnek, a döntések jellemzően a székhelyen történnek. 

A tulajdonosi összefonódások, hálózatok, a kialakult döntési hierarchia és kontroll rendszer 

alapján kialakul a városok hierarchiája is, meghatározhatóak a kulcshelyszínek (Alderson-

Beckfield 2010). Szoros a korreláció az üzleti szolgáltatókkal, az üzleti szolgáltatók a 

multinacionális vállalatokat szolgálják ki, ez alapján meghatározhatóak földrajzilag 

sűrűsödési pontok. A multinacionális termelő vállalatok esetében azonban többféle tényező 

játszik szerepet egy telephelydöntésben, élesebben elválik a székhely és telephely funkció, és 

a telephely döntések esetében a politikai, kulturális, gazdasági, jogi és egyéb tényezők 

együttese alapján születik meg a döntés. A magas szintű üzleti szolgáltatók esetében a 

multinacionális vállalatok lokációs döntései és a gazdasági tényezők a meghatározóak 

elsősorban. Míg a termelő vállalatok esetén az infrastrukturális feltételek is döntőek, és így 

nagyobb számban jelenhetnek meg a vállalatok kisebb településeken is, addig a magas szintű 

üzleti szolgáltatók esetében a kommunikáció jelentős része info-kommunikációs csatonákon 

zajlik, és ily módon a közvetlen földrajzi közelség a termelő multinacionális vállalatokhoz 
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nem alapfeltétel, ugyanakkor az elérhetőség igen. Az infrastrukturális kiépítettség fontos az 

APS cégek lokációiban is, hiszen az info-kommunikációs infrastruktúra kiépítettsége 

biztosítja a virtuális kommunikáció magas fokát, a főközlekedési útvonalak mentén 

elhelyezkedő városokban való irodanyitás pedig a térségben található termelő vállalatok 

elérhetőségét. Ennek megfelelően az APS cégek esetében egy erőteljesebb koncentrációt 

tapasztalunk a telephelyválasztásnál, míg a termelő multinacionális vállalatok esetében 

nagyobb a szétterjedés. Ezt a következőkben a saját vizsgálati mintámon mutatom be. 

A Deloitte kilenc éve publikálja a közép-európai térség legnagyobb 500 transznacionális 

vállalatának rangsorát az értékesítés bevételére és a nettó jövedelemre alapozva. A 

rangsorolás a konszolidált vállalati bevételek adataira épít a 2014-es pénzügyi év végén. A 

rangsorolás országok és ágazatok alapján történik. A rangsor érinti Ukrajnát és a három Balti 

országot is, melyek nem képezik a dolgozatom tárgyát, ugyanakkor a Deloitte 500 lista nem 

tér ki Ausztriára. Így az APS és termelő vállalatok lokációs döntéseinek összevetését 15 

országra tudom elvégezni Ausztria kivételével. Megjegyzendő még, hogy az ily módon a 

vizsgált térség 445 legnagyobb vállalatát tömörítő listán nem szerepel Koszovó, Montenegró, 

Albánia és Moldova, az itt működő vállalatok egyike sem érte el az első 445 vállalat mutatóit. 

Az összehasonlításban a termelő multinacionális vállalatok esetében csupán a székhely 

szerepel, mint döntéshozói centrum, mely üzleti kapcsolatot létesít az APS vállalatokkal.  

A 2015-ös rangsor enyhe javulást mutat a régióban az egy évvel korábbi vizsgálatokhoz 

képest, a legnagyobb közép-európai vállalatok a gazdasági javulás tendenciáját mutatják. A 

listában több olyan cég van, amelyek bevételeiket növelték, mint olyanok, ahol a bevételek 

csökkentek. A régió legnagyobb vállalatainak bevételi szintje stabil, az átlagos bevétel régió 

szinten 0,3%-kal nőtt (Deloitte 2015). 
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7. ábra: Multinacionális vállalati székhelyek Közép-Európában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: saját szerkesztés Deloitte 2015 adatok felhasználásával 

 

A multinacionális vállalatok elterjedését a nemzetközi munkamegosztás optimalizálása, az 

alacsonyabb bérköltségű országok által nyújtott előnyök kihasználása, az erőforrásokhoz és 

piacokhoz való közelség motiválta leginkább, mely az MNE-k jelenlegi földrajzi eloszlását 

eredményezte. A vizsgálati országokba az 1990-es években áramló nagyvolumenű külföldi 

működő tőke is a fenti tényezőket kívánta kihasználni. A költségek minimalizálása és a profit 

maximalizálása érdekében a multinacionális vállalatok dezintegrálják a termékláncot, és 

annak egyes fázisait különböző országokba telepítik (Wall et al. 2011).  

A multinacionális vállalatok áthidalják hálózatukon belül az informális kereskedelmi 

akadályokat, és lehetővé teszik a határokon átívelően a gazdasági tevékenységek szervezését 

különböző földrajzi viszonyokban. Ez eredményezi önálló hatalmi erőközponttá válásukat. 

Dunning (1993) négy tényezőt nevezett meg a külföldi terjeszkedésre vonatkozóan: piac 

szerzés, hatékonyság növelés, erőforráshoz való közelség és stratégiai eszközvásárlás, 

beruházás. A vizsgálati országok az 1990-es évek óta kedvelt célpontjai a külföldi 

működőtőkének, elsősorban a makro-régió északi országai. A dél-balkáni országok a 2000-es 

években váltak vonzóvá a befektetők számára. 
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A 445 vállalat városi szintű azonosításával a vizsgált 79 APS városból 40 városban nincsen 

transznacionális vállalat a TOP445-ből, illetve a 79-es mintában szereplő kilenc osztrák város 

is kiesik adathiány miatt, holott feltételezhetően Bécs és a tartományi székhelyek 

szerepelnének a mintában. Így a továbbiakban a fennmaradó 30 városra vonatkoztatva végzek 

vizsgálatokat, meghatározom a pozíciós indexüket és a városok multinacionális vállalatra 

alapozott szolgáltatási indexét. A szolgáltatási index meghatározásának módszertana azonos 

az APS-nél bemutatottakkal, az értékek meghatározása az alábbi két szempont alapján történt: 

1) van APS az adott városban 1 pont, nincsen 0 pont, 

2) a vállalat a TOP 1 – 100 között van 5 pont, TOP 101 – 200 között 4 pont, TOP 201 – 

300 3 pont, TOP 301 – 400 2 pont, TOP 401 – 445 1 pont. 

A CD7. táblázat tartalmazza részletesen a multinacionális vállalatok mutatóit. 

Nyolc esetben egy-egy mutlinacionális vállalat jelenik meg a vizsgálati mintából, mely a 

pozíciós részindexben nem kimutatható, 0 értéket képvisel. 

17. táblázat: APS cég és MNE koncentráció összehasonlítása 

ország városok száma 

top445 MNE 

jelenléttel 

városok száma APS 

cég jelenléttel 

városok száma 

top445 MNE és APS 

cég jelenléttel 

Magyarország 27 5 5 

Csehország 23 8 6 

Szlovákia 10 7 2 

Lengyelország 67 15 8 

Románia 16 8 4 

Bulgária 4 7 2 

Moldova 0 1 0 

Szlovénia 8 2 1 

Horvátország 2 7 1 

Bosznia-Hercegovina 3 2 2 

Szerbia 3 2 2 

Koszovó 0 1 0 

Montenegro 0 1 0 

Macedónia 1 1 1 

Albánia 0 1 0 
Forrás: saját szerkesztés a Deloitte adatainak, ill. a tanácsadó cégek honlap adatainak felhasználásával 

 

A tábla első oszlopa az egyes országok gazdasági súlyát, erejét támasztja alá. Az általános 

multinacionális vállalati jelenlét közvetlenül mutatja az adott ország gazdasági erejét, míg az 

APS cég jelenlét országos szinten legalább a fővárosokban a gyengébb gazdasági súly esetén 

is biztosított. Az MNE jelenléttel, ill. APS cég jelenléttel bíró oszlopok alátámasztják, hogy az 

általános, termelő multinacionális vállalatok lokációválasztásában más helyspecifikus 

szempontok is szerepet játszanak, ami miatt a székhelyválasztás is diverzifikáltabb, míg az 
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APS cégek esetében a lokációválasztás tényezői homogénebbek, és irodanyitásaik ily módon 

koncentráltabbak. Látható, hogy az országok többségében a legnagyobb MNE székhelyek és 

az APS irodák közötti városátfedés csupán 50% vagy annál is gyengébb. 

 

8. ábra: Magas szintű üzleti lokáció és multinacionális vállalati központok 

elhelyezkedése Közép-Európában 

 

 

Város csak magas szintű 

üzleti szolgáltatói 

jelenléttel = 1  

Város multinacionális 

termelő vállalati székhely 

és magas szintű üzleti 

szolgáltatói jelenlét = 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés a 

Deloitte adatainak, ill. a 

tanácsadó cégek honlap 

adatainak felhasználásával 

 

445 multinacionális vállalati székhely van a vizsgált makro-régióban a minta TOP500 

vállalatából (többi Ukrajnában és a Balti államokban), és ebből csupán 288 a metropolisz 

városokban (65%). 164 városban található multinacionális vállalati székhely a top500-ból, 

ami az APS irodának helyszínt adó városok számának kétszerese. 

A regressziós elemzés determinációs együtthatója reatív magas (R
2
 = 0,684), amit a fővárosok 

túlsúlya magyaráz. A multinacionális vállalatok gyakran választják döntéshozói központként 

a fővárosokat, és a minta nem tartalmazza a székhelyeken túlmenően a telephelyeket. A 

fővárosok mellett a lengyel metropoliszok szerepe kiugró, magas értékkel mind az MNE 

székhelyek, mind az APS lokációk terén. Csupán Varsó, Gdansk és Plzen esetében látunk 

magasabb MNE index értéket, mint APS lokációs index értéket, ami a három város ipari 

jellegére utal. Ezek az adatok is megerősítik a szakirodalmi állításokat, miszerint az APS 
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hálózatok nagyobb fokú koncentrációt valósítanak meg, kihasználva a nagyvárosok lokációs 

előnyeit, míg a jó elérhetőségi feltételek biztosítják a termelő vállalatokkal való 

kommunikációt és üzleti kapcsolattartást.  

 

9. ábra:Városok elhelyezkedése az APS és MNE indexek függvényében 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Prága és Varsó erős beágyazottsággal jellemezhető mind a multinacionális vállalati 

rendszerben, mind az üzleti szolgáltatók által meghatározott hálózatban. Budapest és Bukarest 

jelenik meg az üzleti szolgáltatók által meghatározott hálózatba beágyazottan, de jelentős a 

multinacionális vállalati döntéshozói központ jelenléte is mindkét városban. Míg Szófia, 

Belgrád, Zágráb és Pozsony elérte a globális várossá válás szintjét, bár alacsonyabb szinten, 

mint az előző városok, multinacionális vállalati székhely központ szerepük gyengébb.  

Figyelembe kell venni az értékelésnél az alacsony elemszámot, illetve azt a tényt, hogy a 

vizsgálati mintában az egyes országok nem azonos súllyal vettek részt, hanem a régió 

legerősebb 445 vállalatának székhelyt adó városok kerültek a mintába. Feltételezésem, hogy a 

korreláció magasabb lenne, ha a multinacionális vállalatok mintája minden ország legnagyobb 

cégeit tartalmazná. Az általam választott minta jelentősége, hogy ily módon a vizsgálati térség 

városai közötti erőviszonyok is vizsgálhatóak. 
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IV. Következtetések 

1. APS rangsor és lokációs tényezők összefüggései 

Az empirikus fejezetben részletesen vizsgáltam az APS cégek lokációs stratégiáját, annak 

tényezőit és megjelenését a városokban. Az összesített APS lokációs index révén kirajzolódik 

a közép-európai makro-régió városhierarchiája a világgazdasági folyamatokba való 

bekapcsolódási képesség alapján. 

18. táblázat: APS rangsor klasztercsoportjai 

Klaszter Városok
7
 

1. klaszter: 1. szintű 

globális város 

Varsó, Bécs 

2. klaszter: 2. szintű 

globális város 

Prága, Budapest, Bukarest 

3. klaszter: 3. szintű 

globális város 

Szófia, Pozsony, Belgrád, Zágráb 

4. klaszter: 

potenciális globális 

város 

Krakkó, Wroclaw, Ljubljana 

5. klaszter: 

világgazdasági 

integráció 

Linz, Graz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, Szarajevó, Tirana, 

Podgorica, Szkopje, Katowice, Poznan, Brno 

6. klaszter: 

világgazdasági 

kapcsolódás 

Kisinyov, Pristina, Debrecen, Ostrava, Liberec, Plzen, Kassa, Lódz, 

Gdansk, Szczecin, Torun, Opole, Bydgoszcz, Kolozsvár, Temesvár, 

Iasi, Konstanca, Várna, Plovdiv, Split, Győr, Olomouc, Zielona Gora, 

Gdynia, Nagyszeben, Arad, Marosvásárhely, Rijeka, Banja Luka, 

Újvidék, Veszprém, Ceske Budejovice, Jihlava, Eperjes, 

Besztercebánya, Leszno, Sumen, Dobrics, Zadar, Eisenstadt, 

Altenmarkt, Baden, Komárom, Karlovy Vary, Domazlice, 

Vágbeszterce, Prievidza, Piestany, Czersk, Bansko, Nova Zagora, 

Muraszombat, Koprivnica, Varasd, Karlovac 

Forrás: saját szerkesztés APS index alapján spss program hierarchikus klaszterelemzés módszerével 

dendogram ld. CD12. ábra 

A magas szintű üzleti szolgáltatók lokációi egy új típusú területi koncentrációt 

eredményeznek. A legnagyobb APS jelenlétet Varsó esetében tapasztalhatjuk, ugyanakkor a 

                                                
7
Fővárosok Bécs, Varsó, Budapest, Prága, Bukarest, Szófia, Pozsony, Belgrád, Zágráb, Ljubljana, Szarajevó, 

Szkopje, Podgorica, Tirana, Kisinyov, Pristina (16), metropoliszok Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck, Debrecen, 

Brno, Ostrava, Liberec, Plzen, Kassa, Krakkó, Lódz, Wroclaw, Poznan, Gdansk, Szczecin, Katowice, Torun, 

Opole, Bydgoszcz, Kolozsvár, Temesvár, Iasi, Konstanca, Várna, Plovdiv, Split, (27), 100 ezer fő feletti 

további városok: Győr, Olomouc, Zielona Gora, Gdynia, Nagyszeben, Arad, Marosvásárhely, Rijeka, Banja 

Luka, Újvidék (10), 50 ezer fő feletti városok: Klagenfurt, Veszprém, Ceske Budejovice, Jihlava, Eperjes, 

Besztercebánya, Leszno, Sumen, Dobrics, Zadar (10), 50 ezer fő alatti városok: Eisenstadt, Altenmarkt, Baden, 

Komárom, Karlovy Vary, Domazlice, Vágbeszterce, Prievidza, Piestany, Czersk, Bansko, Nova Zagora, 

Muraszombat, Koprivnica, Varasd, Karlovac (16) 
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szolgáltatási értéke Bécsnek a legerősebb. Ugyanakkor Bécs már nem élvez egyértelmű 

vezető szerepet a vizsgálati régióban magasabb gazdasági teljesítménye ellenére sem, mint az 

1990-es évtized elején. Vizsgálataim alapján Varsó egyenrangú, és önálló lokációs 

helyszínként jelenik meg, de a pénzügyi szolgáltatókat is bevonó szakirodalmi megállapítások 

már Varsó egyértelmű primátusát jelzik (Csomós 2017). Varsó és Bécs egyértelmű 

erőfölénnyel bír Budapest, Prága és Bukarest csoportjával szemben. Bukarest a 2000-es évek 

elején végzett vizsgálatok alapján (Derudder 2012) még csak potenciális globális városként 

jelent meg, a jelen vizsgálatok azonban a főváros felzárkózását mutatják. Másodlagos 

lokációként jelenik meg Pozsony, Szófia, Belgrád, Zágráb és Ljubljana, és hozzájuk zárkózik 

fel Krakkó és Wroclaw, mindkettő 500.000 fő feletti lakosságszámmal. Közép-Európára 

jellemző a fővárosok túlsúlya, mely jelentkezik kiugró lakosságszámukban, és az arányaiban 

ezt is meghaladó kiugró GDP mutatójukban. Míg a fővárosok többsége 1- 2 millió fő közötti 

lakosságszámú a nagyobb országokban, másodlagos városaik mindössze 2-300 ezer főt 

számlálnak a lengyel metropoliszok kivételével. Ennek okai között megjelennek a 20. század 

történelmi folyamatai, melynek következtében gyakran változtak az országhatárok, és több 

főváros státusza is változott ennek során. Ezzel összefüggésben az államoknak mindig kiemelt 

feladata volt fővárosának megerősítése, erőteljes fejlesztése. A magas szintű üzleti 

szolgáltatók erős koncentrációt mutatnak, a fővárosok esetében akkor is magas értéket 

produkálnak, ld. nyugat-balkáni országok fővárosai, ha azok gazdasági teljesítménye 

gyengébb. Az APS lokációs stratégiák elsődleges szereplői a fővárosok, melyet indokol a 

főváros kiugró szerepe a vizsgálati térségben, a kormányzati jelenlét, az elsődleges 

multinacionális vállalati székhely központi funkció, valamint a további ügyfél jelenlét, a 

nemzetközi szervezetek, nemzetközi NGO-k jelenléte is. A fővárosok mellett néhány további 

metropolisz kiemelkedő lokációs értéke tapasztalható. 

A klaszterelemzés alapján hat csoport azonosítható, ugyanakkor az első három klaszter a 

térség legerősebb kilenc fővárosát tartalmazza, melyeket globális városoknak tekinthetünk. A 

negyedik csoport, a potenciális globális városok között Ljubljana mellett megjelenik két 

lengyel metropolisz, Krakkó és Wroclaw, mely városok szerepe meghatározó térségükben, és 

potenciális gazdasági zónaként jelenhet meg. Az ötödik klaszterben találhatóak a térség 

metropolisz városai közül a globális gazdasági folyamatok szempontjából kiemelkedő 

teljesítményű nagyvárosai, itt már világgazdasági integrációról beszélhetünk, az APS cég 

koncentráció minden esetben eléri a minimum öt céges jelenlétet. A hatodik klaszercsoportba 

sorolódik a legtöbb város, 55 város, mely a vizsgálati minta 69%-a. Ezek a városok már 

kapcsolódnak a világgazdasági folyamatokhoz, de még alacsonyabb fokon. Ez az arány 
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mutatja összességében a közép-európai régió súlyát és lehetőségeit is. Nem beszélhetünk 

homogén gazdasági térségről az APS hálózatok vonatkozásában, csupán néhány nagyváros 

kiemelkedő pozíciójáról. 

Mivel Lengyelországon kívül nincsen 500.000 főnél népesebb nem főváros, és a közép-

európai metropoliszok között Eurostat módszertan alapján megjelennek 100.000 – 500.000 fő 

közötti városok is, felértékelődik a térségben a kis és középvárosok súlya. Ez magyarázza azt 

is, hogy nem minden térségbeli metropolisz vált APS lokációvá, csupán 69%-ukban található 

APS iroda. ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy míg az 500.000-es lakosságszám egy olyan 

kritikus tömeget jelent, mely meghatározó a magas szintű üzleti szolgáltatók döntéseiben, a 

100.000-es lakosságszám már nem bizonyul döntő tényezőknek, amennyiben a kisebb 

lakosságszámú városok kedvezőbb feltételeket kínálnak, akkor lokációvá válnak. 

A nagyobb területű országokban több városban működik APS iroda a területi lefedettség 

biztosítására. Az APS cégek által választott lokációkat egyrészt a gazdasági teljesítménnye l 

magyarázhatjuk, így az APS hálózatba több város vonódik be Ausztriában, Csehországban és 

Lengyelországban, az APS lokációt adó lengyel metropoliszok nagy része az ország nyugati, 

dél-nyugati fejlettebb részében található. Másrészről a nagyobb országterület eleve 

megkívánja a nagyobb számú város bevonását a hálózatba, amit Lengyelország mellett 

Romániában is láthatunk, bár az arányok a GDP szinttel összhangban eltérőek. A legnagyobb 

román városokban működnek APS irodák, ezzel biztosítva a piac lefedését, de kevesebb város 

bevonásával, mint Lengyelországban. A nagyobb számú román várost az is magyarázza, hogy 

jelen vannak a könyvvizsgálói hálózatok, melyek már előrevetítik a gazdasági fejlődési 

potenciált az országban, és ily módon a bevont városok száma a kisebb országterületű 

Ausztriában és Csehországban bevont városok számával azonos. 

A térség globális városai között található Belgrád is, mely még nem tagja az Európai 

Uniónak, de gazdasági fejlődése révén már integrálódott az APS hálózatokba. Ugyancsak 

kiemelendő további négy nyugat-balkáni főváros az 5. klaszterből, amelyek világgazdasági 

integrációja ugyancsak előrehaladott (Szarajevó, Podgorica, Tirana és Szkopje), vizsgálati 

eredményeim összecsengenek a GaWC 2016-os eredményeivel (GaWC, 2016). A négy 

főváros pozíciójának javulása a jelenlegi évtized eredménye, ld. Taylor 2012.  

Az empirikus vizsgálatok alapján 28 olyan város van a térségben, ahol csupán egyetlen APS 

cég van jelen, és ez is csupán könyvvizsgálói hálózat révén, és további öt olyan város, ahol 

ugyan 2-4 APS cég jelenlét tapasztalható, de ezek is mind könyvvizsgálói hálózatok révén (ld. 

17. táblázat, 104. oldal). Ezen városok köre sokrétű, megtalálhatóak metropolisz városok, 

több esetben az adott országok másodlagos városai is (ld. Debrecen, Split, Rijeka, Plovdiv, 
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Újvidék) a makro-régió kisebb, de gazdasági fejlődési potenciállal rendelkező városai mellett. 

A néhány jelenlétet produkáló városok többségében a térség ipari városai, melyek már 

vonzzák az APS irodákat, és az adott városoknak, térségüknek biztosítják az APS 

hálózatokhoz való kapcsolódását. Az egyes országok másodlagos városainak megjelenése 

összetett, és erőteljesen összefügg az országos városhálózatok elemzésénél tett 

megállapításokkal, az ország domborzati viszonyával, centralizáltságának fokával, és mono vs 

polientrikus jellegével. Az osztrák és lengyel nagyvárosok mind magas APS indexet 

mutatnak, de pl. Brno és Kassa is relatív magas mutatóértékkel bír, Brno esetében a gazdasági 

teljesítmény, Kassa esetében az ország domborzati viszonyai jelentik a fő magyarázó 

tényezőt. Ugyanakkor Debrecen, Split és Újvidék csupán könyvvizsgálói hálózatok révén 

kapcsolódnak az APS hálózathoz, mely mutatja ezen országok centralizált és monocentrikus 

jellegét. 

Öt olyan kisváros szerepel a mintában, melyek APS lokációja a fenti magyarázó tényezőkkel 

nem indokolható. Ezen városok mindegyikében könyvvizsgálói partnerhálózat van jelen. 

Bansko kiemelt turisztikai központ, síparadicsom, több multinacionális vállalat székhelye. 

Domazlice Plzen régiójában található, Plzen szerepét erősíti a Prága – Plzen – Domazlice – 

német határ München, Nürnberg irányban. Az említett vonal fővasútvonalának 

modernizációját a következő években valósítja meg Csehország, mely a 

gazdaságfejlesztésben a vasúti közlekedést szakpolitikailag előnyben részesítő ország, így 

Domazlice határközeli földrajzi pozíciója felértékeli gazdasági szerepét is. Prievidza 

(Privigye) a trencséni régió második legnagyobb városaként jelentős ipari parknak ad otthont 

2006 óta, melyben több multinacionális vállalat is megjelenik. Leszno Lengyelországban 63 

ezer fős lakosságával kisvárosnak minősül, de térségében jelentős ipari – kereskedelmi 

központ van, számos termelő és általános szolgáltató szektorban működő vállalattal, melyek 

között multinacionális vállalatok is megjelennek. Czersk bár egy 10.000 fős kisváros, több 

vállalat székhelye (pl. Praca INEA). Helyi ipara az agrárgazdaság, téglagyártás, papírgyártás 

területeit fedik le. 

Az empirikus fejezetben vizsgáltam a szakirodalom által meghatározott APS lokációs 

tényezőket külön-külön értékelve. Ezeket a lokációs tényezőket most összesítetten vetem 

össze az APS indexekkel azt vizsgálva, hogy ezek a magyarázó tényezők teljes mértékben 

alátámasztják-e a magas szintű üzleti szolgáltatók döntéseit. A közép-európai index (CE 

index) összesíti a lokációs tényezőket azonos súllyal, a GDP értéket, az elérhetőséget (ld. 96. 

oldal módszertan alapján), a lakosságszámot és az adott város főváros – nem főváros jellegét, 
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a magas szintű képzettség jelenlétét és az MNE székhelyfunkciót
8
. Az alábbi ábra ezt az 

összefüggést szemlélteti.  

10. ábra: Városok rangsora a CE(közép-európai) index alapján 
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Forrás: saját szerkesztés, ld CE index alapján spss program hierarchikus klaszterelemzés módszerével dendogram 

CD13. ábra 

 

A közép-európai index kijelöli a térség jelentős városait. Az APS index értéke a globális 

városok esetében haladja meg a lokációs tényezők összesített mutató értékét, vagyis a tíz 

vezető főváros, illetve Krakkó és Wroclaw esetében. Szarajevó értékében mind a gazdasági 

fejlődési potenciál, mind a lokációs tényezőkben mutatkozó relatív hátrány megjelenik 

indoklásként. Az APS érték további négy metropolisz (Salzburg, Klagenfurt, Brno, Katowice) 

és további három főváros esetében (Tirana, Szkopje, Podgorica) közelíti a CE index értékét, 

mely visszaigazolja ezen városoknak a városhierarchia felsőbb szintjén betöltött pozícióját. 

 

 

                                                
8 Az MNE adathiány Ausztria esetében torzítja az adatokat, de az osztrák városok pozícióit nem befolyásolja. 
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A fenti vizsgálatok alapján a közép-európai régió fő fejlődési csomópontjaiként azonosítható 

1) az öt 1. és 2. szintű globális főváros (Bécs, Varsó, Prága, Budapest, Bukarest), de a 3. 

szintű globális városok köre is erőteljes pozíciókat vívott ki, 

2) a makro-régó nyugati, magasabb gazdasági teljesítménnyel bíró sávja (Ausztria, 

Csehország, Nyugat és Dél-Nyugat Lengyelország), valamint 

3) Lengyelország dél-nyugati részén koncentrálódó jelentős metropoliszok által kijelölt 

potenciális gazdasági fejlődési zóna (Krakkó, Wroclaw, Katowice) 

Bár az APS cégek koncentrációja nem eredményez új belső perifériákat, lokációjuk relatív 

kiegyenlítettnek tekinthető, de az figyelembe veszi az adott országok gazdasági fejlettségének 

fokát. 

A CE index és APS index determinációs együtthatója 80%-os értéket képvisel, ami 

alátámasztja a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntéseit, ugyanakkor arra is rámutat, 

hogy felmerülnek speciálisan közép-európai módosító tényezők is: 

1) a térbeliség szerepe meghatározó a térségben 

2) a városhálózat közép-európai sajátosságai szükségessé teszik a policentrikus fejlesztés 

hangsúlyossá tételét a térségben 

2. A térbeliség szerepe az APS lokációs döntésekben 

A klasszikus lokációs tényezők az APS cégek esetében - a GDP szintje, az adott város 

közigazgatási központ szerepe, a magasan képzett munkaerő koncentrációja, a lakosságszám 

kritikus nagysága és a város megfelelő info-kommunikációs és fizikai elérhetősége - 

nagyrészt ugyan magyarázatot ad a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntéseire, de 

nem teljeskörűen. A felsorolt alapvető lokációs tényezők több vonatkozásban is módosulnak a 

közép-európai régióban, összességében egy kevésbé fejlett régióról van szó, kis méretű 

országok többnyire kis lakosságszámú városai jelennek meg a fővárosok abszolút túlsúlya 

mellett, hiányoznak az 500.000 fő lakosságszám feletti középvárosok néhány lengyel 

nagyvárostól eltekintve. Ezek a jellemzők is indokolják további magyarázó tényezők 

vizsgálatát, a térbeliség, földrajzi tényezők elemzését. 

- A térbeliség szerepe a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntéseiben 

- A makrorégió területi jellemzői: 

o Az ország centralizált – decentralizált jellege, városhálózatának policentrikus – 

monocentrikus jellege 

o főváros földrajzi elhelyezkedése az országban, központi, vagy excentrikus, 

többi város megközelíthetősége 
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o ország területének nagysága 

o országon belüli fejlettségi különbségek 

- a közép-európai tér tagozódása 

- a makro-régió térszerkezeti jellemzői 

IV.2.1. A térbeliség szerepe a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntéseiben 

Az alábbiakban többváltozós regresszió elemzéssel vizsgálom azt a tényezőt, hogy a magas 

szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntéseiben a térbeliség milyen szerepet képvisel. A 

vizsgálat során a térbeliséget három változó képviseli, egyrészről a kelet-nyugati, illetve az 

észak-déli tagoltság, másrészről pedig a legközelebbi szomszéd mutató révén az APS 

lokációk egymáshoz való közelsége, illetve távolsága. A kelet-nyugat, illetve észak-déli 

tagoltság arra ad magyarázatot, hogy a fejlettségi lépcső meglétével összhangban szerepet 

játszik-e egy adott város földrajzi elhelyezkedése az APS lokációs döntésben, nagyobb 

eséllyel nyit irodát egy magas szintű üzleti szolgáltató egy nyugatabbra vagy északabbra levő 

városban. 

A legközelebbi szomszéd mutató alkalmazása arra enged következtetni, hogy az egymáshoz 

közeli városok milyen kapcsolatban vannak, korrelálnak-e egymással, azonos eséllyel tudnak-

e egy üzleti szolgáltató döntésében részt venni. Egy önálló vizsgálatban megállapítható, hogy 

a legközelebbi szomszéd értékkel elvégzett kétváltozós regresszió R
2
 értéke nullához közelít, 

amit alátámaszt az APS lokáció koncentrált jellege, és amely tényező magyarázza Pozsony 

másodlagos szerepét is. Ugyanakkor a többváltozós elemzésben kérdésként fennáll, hogy az 

APS lokáció választásakor szempontként jelenik-e meg a városok egymáshoz való közelsége/ 

távolsága. 

A vizsgálatba bevont további további gazdasági – társadalmi magyarázó változók: 

 Kelet – Nyugati tagozódás: hosszúsági koordináták alapján (gravitásiós pont h: 

20,51406, sz: 47,4925) 

 Észak – Dél tagozódás: szélességi koordináták alapján 

 Legközelebbi szomszéd mutató (az APS értékek légvonalban az adott városhoz 

legközelebbi városhoz való rendelésével) 

 GDP volumene, városi adat (EUR, metropolisz esetén Eurostat adat, nem metropolisz 

esetén NUTS3 adatból lakosságszám arányosítással becsült adat) 

 Közigazgatási részindex (főváros, NUTS3 székhely – 0, 0,5, 1 értékekkel) 

 Lakosságszám részindex (0-4 értékekkel – 1 millió felett, 500 ezer felett, 100 ezer 

felett, 50 ezer felett, 50 ezer alatti lakosságszám) 
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 Elérhetőség (komplex mutató, részindexek: TEN hálózathoz kapcsolódik-e 0,1 érték; 

kikötő-e – 0, 1 érték, légi utas forgalom NUTS2 régiós adattal) 

 Felsőoktatás (komplex mutató, részindexek: egyetemi város-e – 0,1 értékkel; 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók aránya a 20-24 éves lakosság %-ában, NUTS2-es 

adat, 2011, felsőfokú végzettségűek aránya a 25 - 64 éves lakosság %-ában, NUTS2-

es adat, 2011) 

 Iparban foglalkoztatottak aránya a nem-pénzügyi szektorok %-ában, NUTS2 szintű 

adat, 2011 

 Regionális üzleti koncentráció: az 5 legnagyobb NACE szektor kumulatív aránya a 

regionális nem pénzügyi szektorok foglalkoztatotti %-ában, NUTS2-es adat, 2011) 

 Turizmus: eltöltött nem rezidens éjszakák aránya a kereskedelmi szálláshelyeken az 

összes rezidens és nem rezidens éjszaka arányában, NUTS2-es adat, 2011 

A regresszió számítás fő eredményei: 

Model összefoglalás 

Model R R2  módosított R2 a becslés std. 

hibája 

Durbin-Watson 

1 ,904a ,817 ,814 ,0502491  

2 ,913b ,834 ,829 ,0482382  

3 ,923c ,852 ,844 ,0460001 1,974 

a. Előrejelző/Predictors: GDP_f 

b. Előrejelző/Predictors: GDP_f, szomszéd 

c. Előrejelző/Predictors: GDP_f, szomszéd, KNy_f 

e. Függő változó: APS_f 

 

A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a magas szintű szolgáltatók lokációs 

döntéseiben a térbeliség jelentős szerepet játszik. A legerősebb magyarázó tényező a GDP, 

vagyis csak a magas gazdasági tevékenységgel bíró városok válhatnak APS lokációvá, 

ugyanakkor a további gazdasági – társadalmi magyarázó tényezők kiestek a vizsgálatban, két 

térbeliséget képviselő tényező azonban a modell része maradt. Az APS-ek erős 

koncentrációjára utal a legközelebbi szomszéd mutató magyarázó ereje, az R
2 

értéke 0,83. A 

kelet-nyugati tagoltság mutatója pedig mutatja az európai centrum térséghez való közelség 

előnyösségét, és döntési szempontként való megjelenését, ez esetben a determinációs 

együttható értéke hasonlóan magas, 0,85.  
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A makrorégió területi jellemzői  

Az adott város fővárostól való távolsága befolyásolja az APS lokációs döntést, amennyiben az 

egynapi járótávolságot jelentősen meghaladó távolságra található egy nagyváros, APS 

lokációvá válása esélyesebbé válik, amennyiben nemzetközi gazdasági tevékenység és a 

gazdasági fejlettség megfelelő szintje jelen van. Kassa, Debrecen és Split pozíciója 

országaikban a fővárostól való távolsággal indokolható, bár Debrecen és Split esetében 

csupán egy-egy könyvvizsgálói hálózattal biztosított a kapcsolódás. 

A főváros földrajzi pozíciója is befolyásolja a további nagyvárosok APS hálózatba való 

bekapcsolódási lehetőségét. Néhány országban, Ausztriában, Szlovákiában és Bulgáriában a 

főváros excentrikus földrajzi fekvésű, de bizonyos értelemben igaz ez Varsóra és Bukarestre, 

mely fővárosok egy fejletlen térségben emelkednek ki gazdasági teljesítményükkel. Ezen 

esetekben a másodlagos városok nagyobb súllyal jelennek meg az APS hálózatban, mint az 

feltételezhető lenne. 

Az APS lokációs döntések visszatükrözik az adott ország városhálózatának mono vagy 

policentrikus jellegét is. Ausztria, Csehország és Románia policentrikus eloszlást mutat, bár 

Románia alacsony GDP szintje miatt nincs teljes országos policentrikus lefedettsége, 

csomópontként a gazdaságilag jobban teljesítő metropoliszok és nagyvárosok jelennek meg. 

A közép-európai tér tagozódása 

Látható az eddigi vizsgálatokból, hogy a különböző megközelítések minden esetben a 

fővárosok, elsősorban a tíz meghatározó főváros primátusát eredményezik, mely a közép-

európai tér alapvető jellemzője. Az alábbi részfejezetben azt vizsgálom, hogy egyrészről hol 

található a vizsgálati térség gravitációs súlypontja, másrészről kimutatható-e kelet-nyugat 

vagy észak-déli fejlettségi lépcső a térségben a disszertáció keretében tárgyalt városi mintára 

alapozottan.  

Gorzelak 1996-os térszerkezeti munkájában a visegrádi országok képezték a vizsgálatok fő 

hangsúlyát, és a fő fejlődési tengelyt ennek a térnek a nyugati sávjára helyezte, mely 

közvetlen érintkezésben van a nyugat európai országokkal. A gravitációs számítást a 

dolgozatomban kézett APS lokációs indexszel súlyoztam, és az összehasonlítás érdekében a 

számítást elvégeztem a visegrádi országok plusz Ausztria területre is. Ez alapján a súlypont i 

koordináták 20,1356 keleti hosszúság és 49,3616 északi szélesség, ami a Brnotól némileg 

északra fekvő szélességi kört, és a Krakkó – Belgrád között haladó hosszúsági tengelyt 

eredményezi Lengyelország déli határközeli térségében érve el a metszéspontot. Ennek 

jelentőségét Gorzelak modelljéhez való viszonyításban látom, és megállapítható, hogy a 
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térség súlypontja némiképp keletebbre tolódott, és már Szlovákia nagyobb területei és Krakkó 

környéke is beleesik a közép-európai tér fejlettebb zónájába. Ha ezt a számítást a teljes 

vizsgálati térségre kiterjesztem, akkor a súlyponti koordináták (47,4925; 20,5141). Ez 

földrajzilag a Belgrád Varsó hosszúsági tengely mentén Budapest szélességi pontjában 

található Észak-Kelet Magyarországon. Összehasonlítva a V4 plusz Ausztria eredményekkel, 

megállapítható, hogy a nyugat-balkáni és a keleti országok részvétele a közép-európai tér 

összpozicionálásában megjelennek, hiszen a súlypont némileg keletebbre és délebbre 

húzódott. Ezzel együtt ezek az adatok is mutatják, hogy a vizsgálati tér keleti és dél-keleti 

térségei mutatják a leggyengébb fejlettséget. Ha ugyanezt a vizsgálatot az APS lokációs index 

helyett a dolgozatomban képzett komplex közép-európai mutatóval súlyozom, akkor az 

(48,0837; 22,2757) Bécs, Pozsony szélességi körében és a Varsó – Eperjes – Debrecen – 

Temesvár – Szkopje vonal, valamint a Szófia – Kolozsvár – Lublin vonal között jelöli ki a 

fejlettségi tengely határvonalát. Ezek az adatok finomítják a képet, és azt mutatják, hogyha a 

térséget a komplex gazdasági összefüggések alapján nézzük, akkor a kelet-nyugati irányú 

fejlettségi tengely kicsit északabbra tolódik, ugyanakkor egyben keletebbre is, mely a román 

és bolgár nagyvárosok relatív súlyának megjelenését mutatják. Ez alapján a legperifériálisabb 

tere a közép-európai térségnek a nyugat-balkáni térség középső területe (nem tartozik ide 

Horvátország és Szlovénia). 

A továbbiakban Nemes Nagy (2009) térbeliséget modellező regresszió elemzésének 

módszertanát alkalmazva a közép-európai térre, arra kerestem a választ, hogy kimutatható-e a 

városi adatokra támaszkodva a kelet-nyugati, illetve az észak – déli fejlettség lépcső. A 

módszer alkalmazásának előfeltétele, hogy a vizsgálati pontok egyenletesen fedjék le a teret, 

ne legyenek üres, illetve túlzsúfolt részek. Ez esetünkben rendelkezésre álló peremfeltétel. A 

modell szerint egy társadalmi – gazdasági mutató, valamint egy földrajzi tényező függvényét 

alkalmazva mutathatóak ki a térbeli hatások. Társadalmi-gazdasági mutatóként mind a városi 

GDP adattal, mind az APS lokációs indexszel elvégeztem a vizsgálatot. A térség gravitációs 

pontját null pontnak tekintve mindkét reláció vonatkozásában megállapítható ebben a 

megközelítésben is a fővárosok kiugró szerepe. A közép európai tér tíz meghatározó fővárosa 

Bécs, Prága, Budapest, Varsó, Budapest, Bukarest, Pozsony, Szófia, Zágráb, Belgrád és 

Ljubljana. Ezen városok értékei bármely vizsgálati megközelítésben kiugróak. Emiatt a 

következőkben az említett fővárosi kör szerepeltetése nélkül is elvégzem a vizsgálatot. 
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11. ábra: Kelet-nyugati tagoltság GDP alapján meghatározó fővárosok nélkül 

 
x tengely: földrajzi hosszúsági koordináták, y tengely: városi GDP adatok. Forrás: saját számítás 

 

12. ábra: Kelet-nyugati tagoltság APS lokációs index alapján meghatározó fővárosok 

nélkül 

 
x tengely: földrajzi hosszúsági koordináták, y tengely: APS lokációs adatok. Forrás: saját számítás 

 

Látható, hogy mind az APS lokációs mutató, mind a város becsült GDP értéke hasonló 

eredményre vezet, bár a GDP érték markánsabb különbségeket eredményez. A fenti két ábra 

azt is alátámasztja, hogy a térségre számított gravitációs súlypontra vetített fejlettségi lépcsőt 

jelző tengelyek megfelelnek a kelet-nyugati tagoltsági lépcső tengelyének. A kelet-nyugati 

tagoltságot figyelve Szlovákia keleti városai (Kassa, Eperjes), illetve Románia és Bulgária 

városai, illetve Lengyelország, Csehország, Ausztria és Magyarország városai között 

rajzolódik ki a tagoltsági lépcső. Vagyis a makro-régió belső fejlettségi különbségei az APS 

lokációk szempontjából is meghatározóak, a nyugati földrajzi elhelyezkedésű városok 

előnyben vannak a keleti fekvésű nem fővárosokkal szemben.  

Az észak-déli viszonylat esetében is elvégzem a vizsgálatot a tíz meghatározó főváros 

szerepeltetése nélkül. 
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13. ábra: Észak-déli tagoltság GDP alapján meghatározó fővárosok nélkül 

 
x tengely: városi GDP adatok, y tengely: földrajzi szélességi koordináták. Forrás: saját számítás 

14. ábra: Észak-déli tagoltság APS lokációs index alapján meghatározó fővárosok nélkül 

 

x tengely: APS lokációs adatok, y tengely: földrajzi szélességi koordináták. Forrás: saját számítás 

Az észak-déli tagoltságot figyelve is megállapítható a fejlettségi lépcső. Szlovákia keleti 

városai (Kassa, Eperjes), illetve Románia és Bulgária városai, a nyugat-balkáni nem 

fővárosok, illetve Lengyelország, Csehország, Ausztria és Magyarország városai között 

rajzolódik ki a tagoltság. A GDP adatok alapján, illetve az APS lokáció alapján azt is mutatja 

az ábra, hogy a nyugat-balkáni kisebb fővárosok központi szerepkörük okán a GDP adatoknál 

erőteljesebben jelennek meg az APS lokációs indexre alapozott vizsgálatban, vagyis a magas 

szintű üzleti szolgáltatók lokációs döntéseiben a gazdasági tényezők kiegészülnek 

(geo)politikai szempontokkal is. Ha azonban Szkopjét, Szarajevót, Podgoricát és Tiranát nem 

tekintjük az APS lokációt alkalmazó ábrán, ott is egyértelműen megjelenik a fejlettségi 

lépcső. A térség belső fejlettségi különbségei észak-déli viszonylatban is jelentősek 

összességében, az északi földrajzi elhelyezkedésű városok előnyben vannak a déli fekvésű 

nem fővárosokkal szemben.  
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Láthatjuk, hogy mind a kelet-nyugati, mind az észak-déli tagoltság tovább él, bár a fejlettségi 

lépcső keletebbre tolódott az elmúlt 25 év során, ami a városkör kiszélesedését hozta az APS 

hálózatban. Ugyanakkor a városhierarchia csúcsán álló városok közül csupán a fővárosok 

(Pristina és Kisinyov kivételével) jelennek meg a keletebbre levő zónákban, a legerősebb 

városok, a globális és potenciális globális városok továbbra is a nyugati sávban helyezkednek 

el. 

19. táblázat: A közép-európai városhierarchia meghatározó elemei, összehasonlító 

táblázat  
 

Városok 
Gorzelak (1996) 

Rechnitzer – Smahó 

(2011) 

Szabó (2010) ESPON (2005) GaWC 

(2016) 

Döbrönte, 

disszertáció 

 

Mutatókészlet 

infrastruktúra, 

innováció 

befogadása 

gazdasági, társadalmi 

mutatók, közlekedési 

folyosók, 

multiregionális 

együttműködések, 

idegenforgalom, ipar 

népsűrűség, 

GDP/fő, 

GDP/km2 

FUA 

módszertan, 

lakosságszám, 

vonzáskörzet 

APS 

lokáció 

APS mutató 

1 

Bécs 

transzformáció fő 

centruma, fő 

fejlődési tengely 

része 

nemzetközi jelentőségű 

nemzetközi 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont, 

főváros 

MEGA 1 globális 

alfa - 

1. szintű 

globális város 

2 

Varsó 

transzformáció fő 

centruma, nem 

része a fő fejlődési 
tengelynek 

potenciális nemzetközi 

jelentőségű 

európai 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 
csomópont, 

főváros 

MEGA 3 globális 

alfa 

1. szintű 

globális város 

3 

Budapest 

transzformáció fő 

centruma, fő 

fejlődési tengely 

része 

potenciális nemzetközi 

jelentőségű 

európai 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont, 

főváros 

MEGA 3 globális 

béta + 

2. szintű 

globális város 

4 

Bukarest 

nem szerepel nem szerepel 

európai 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont, 
főváros 

MEGA 4 globális 

béta + 

2. szintű 

globális város 

5 

Prága 

transzformáció fő 

centruma, fő 

fejlődési tengely 

része 

potenciális nemzetközi 

jelentőségű 

európai 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont, 

főváros 

MEGA 3 globális 

béta + 

2. szintű 

globális város 

6 

Szófia 
nem szerepel nem szerepel 

nem része a 

vizsgálati térnek 

nem szerepel globális 

béta  

3. szintű 

globális város 

7 

Pozsony 

transzformáció fő 

centruma, fő 

fejlődési tengely 

része 

transznacionális 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont, 

főváros 

MEGA 3 globális 

béta  

3. szintű 

globális város 

8 

Belgrád 
nem szerepel 

transznacionális 

jelentőségű 

nem része a 

vizsgálati térnek 

nem szerepel globális 

béta - 

3. szintű 

globális város 
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9 

Zágráb 

nem szerepel 
transznacionális 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont, 

főváros 

nem szerepel globális 

béta - 

3. szintű 

globális város 

10 

Ljubljana 

nem szerepel 
transznacionális 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont, 

főváros 

MEGA 4 globális 

gamma + 

potenciális 

globális város 

11 

Krakkó 

transzformációs 

centrum, nem 

része a fő fejlődési 
tengelynek 

transznacionális 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont 

MEGA 4 erős 

bizonyíték 

potenciális 

globális város 

12 

Wroclaw 

transzformációs 

centrum, fő 

fejlődési tengely 

része 

nemzeti jelentőségű 

regionális centrumok  

társadalmi-

gazdasági 

csomópont 

MEGA 4 globális 

gamma - 

potenciális 

globális város 

13 

Salzburg 

nem része a 

vizsgálati térnek 

nemzeti jelentőségű 

regionális centrumok 

csomópont 

gazdasági súllyal 

nem szerepel nem 

szerepel 

világgazdasági 

integráció 

14 

Szkopje 
nem szerepel nem szerepel 

nem része a 

vizsgálati térnek 

nem szerepel globális 

gamma - 

világgazdasági 

integráció 

15 

Graz 

nem része a 

vizsgálati térnek 

nemzeti jelentőségű 

regionális centrumok 

csomópont 

gazdasági súllyal 

nem szerepel bizonyíték világgazdasági 

integráció 

16 

Szarajevó 
nem szerepel nem szerepel 

nem része a 

vizsgálati térnek 

nem szerepel bizonyíték világgazdasági 

integráció 

17 

Innsbruck 

nem része a 

vizsgálati térnek 

nemzeti jelentőségű 

regionális centrumok 

csomópont 

gazdasági súllyal 

nem szerepel nem 

szerepel 

világgazdasági 

integráció 

18 

Poznan 

fő fejlődési 

tengely része 

transznacionális 

jelentőségű 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont 

MEGA 4 erős 

bizonyíték 

világgazdasági 

integráció 

19 

Katowice 
nem szerepel nem szerepel 

társadalmi-

gazdasági 
csomópont 

MEGA 4 bizonyíték világgazdasági 

integráció 

20 

Brno 

transzformációs 

centrum, fő 

fejlődési tengely 

része 

nemzeti jelentőségű 

regionális centrumok 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont 

nem szerepel nem 

szerepel 

világgazdasági 

integráció 

21 

Linz 

nem része a 

vizsgálati térnek 

nemzeti jelentőségű 

regionális centrumok 

csomópont 

gazdasági súllyal 

nem szerepel bizonyíték  világgazdasági 

integráció 

22 

Lódz 

transzformáció 

potenciális 

magterülete 

nemzeti jelentőségű 

regionális centrumok 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont 

MEGA 4 bizonyíték világgazdasági 

kapcsolódás 

23 

Gdansk 

transzformációs 

centrum, fő 

fejlődési tengely 

része 

nemzeti jelentőségű 

regionális centrumok 

társadalmi-

gazdasági 

csomópont 

MEGA 4 nem 

szerepel 

világgazdasági 

kapcsolódás 

 

további, APS 

alapú 

vizsgálatom 

felső 

harmadában 

nem, de 

megjelenő 

városok 

Plzen, Szczecin, 

Kassa 

Szczecin, Ostrava, 

Plzen, Klagenfurt, 

Besztercebánya, Kassa, 

Debrecen, Győr, 

Újvidék, Temesvár, 

Arad, Marosvásárhely  

társadalmi 

gazdasági 
csomópontok: 

Ostrava, Kassa,  

 

társadalmi 

csomópontok 

Szczecin, 

Bydgoszcz, 

Kolozsvár, Iasi, 

Temesvár, 

Constanta 

 

MEGA 4: 

Szczecin, 
Temesvár 

Tirana 

globális 
gamma 

 

Kisinyov 

bizonyíték 

világgazdasági 

integráció 
további 

városok: 

Klagenfurt, 

Tirana, 

Podgorica 

 

további 

városok: 

világgazdasági 

kapcsolódás  

 további, APS 
alapú 

 
Nyitra, Miskolc, 

Nyíregyháza, 
társadalmi 

csomópontok 
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vizsgálatomban 

meg nem 

jelenő városok 

Székesfehérvár, Pécs, 

Maribor, Eszék, 

Szeged. Szatmárnémeti, 

Nagybánya, 

Gyulafehérvár, Brassó 

Brassó, Galati, 

Craiova 

 

Forrás: saját szerkesztés idézett munkák alapján 

Az idézett modellek az 1990-es évek közepétől 2011-ig vázolják fel a közép-európai tér 

szerkezeti jellemzőit, a GaWC 2004 óta 4 évente elkészíti azonos módszertan szerint 

globálisan a városok vizsgálatát, legfrisebb jelentése 2016-os. Az időbeli eltérés is egy 

fejlődési vonalat rajzol ki, és látható, hogy míg a Gorzelak modell egyértelműen a nyitás után 

a Nyugat-Európához földrajzilag legközelebbi területeket jelölte ki fejlődési központként, 

addig a többi modellben, ahogy az idő előrehaladt, ezek a vonalak némileg kelet felé, vagy 

inkább a közép-európai tér központi része felé tolódtak el. Míg az idézett modellek 

mindegyike Bécs elsődlegességét hangsúlyozza a térségben, az azóta eltelt idő fejlődési 

eredményeként egyértelműen állítható, hogy globális szerepkört tölt be Bécs mellett Prága, 

Budapest, Varsó és Bukarest is. Némely mutatók alapján továbbra is kimutatható elsőbbsége 

(ld. APS szolgáltatási érték), más mutató alapján azonban Varsóval azonos szintű szerepkört 

tölt be. Szakirodalom alapján (Csomós 2017, Gál 2010) Varsó a pénzügyi szolgáltatások 

területén a térség vezető globális városává vált. További eltérés Bukarest felzárkózása. A 

román főváros az elmúlt két évtizedben vált egyre jelentősebb gazdasági – üzleti központtá és 

tudott felzárkózni a többi térségbeli globális főváros mellé. Szabó (2015) vizsgálataiban 

Bukarest már felzárkózott Budapest, Prága, Varsó mellé, saját eredményeim alapján a négy 

főváros Béccsel egy szinten tud a globális együttműködésekbe bekapcsolódni. Míg az 1990-es 

évek közepén, és a 2000-es évek első évtizedében a négy visegrádi főváros szerepkörét 

azonosan, európai szintűként azonosítják a vizsgálatok, addig APS alapú vizsgálatomban 

Pozsony egyértelműen második vonalbeli főváros, egy szinten Szófiával, Belgráddal és 

Zágrábbal. Pozsony földrajzi fekvése bizonyos szempontból előnyös, hiszen elsősorban 

Bécshez (illetve Budapesthez) való közelsége gazdasági fejlődését előrelendíti, és 

agglomerációs előnyöket kínál, ugyanakkor a főváros mérete kicsi, lakosságszáma nem éri el 

a félmillió főt, ez a globális együttműködésekbe való bekapcsolódásnál hátrányként jelenik 

meg. A földrajzi közelség mutatója a globális együttműködési láncokban bizonyítottan csak 

relatív előnyt jelentő tényező, de nem meghatározó. Az egyes modellek által vizsgált városkör 

részben átfedi egymást, kutatásomban is nagyrészt megjelennek. Mivel itt összehasonlításként 

az első harmad rangsorolt városait jelenítem meg csupán, előfordul, hogy néhány város, ami a 

további modellekben jelentősként megjelenik, az az általam definiált első 23 város között 

nincs jelen, de a további szegmensben megjelenik. Másik kiemelendő különbség, miután 
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dolgozatomban gazdasági együttműködéseket vizsgálok elsősorban a magas szintű üzleti 

szolgáltatókra alapozva, ezért az elsősorban társadalmi súllyal rendelkező, és gazdasági 

súllyal kevésbé rendelkező városok adott esetben nem jelennek meg a saját kutatásomban. Itt 

elsősorban magyar és román nagyvárosok azok, melyek társadalmi csomópontként vannak 

jelen, de APS székhelyként nem jelennek meg. Ez visszacseng a policentrikus vizsgálatokkal 

való összehasonlításnál. 

3. Policentrikus vizsgálatok 

Az ESDP módosításával az Európai Unió Városi Agendája (2016) kettős megközelítést 

alkalmaz az európai városhálózat fejlesztését illetően. Míg a nagyvárosok, elsősorban a 

metropolisz városok bekapcsolódnak a globális gazdasági együttműködésekbe, addig a kis és 

középvárosok hálózata esetében továbbra is a policentrikus megközelítés a kívánatos, a kis- és 

középvárosok hálózatának erősítése révén érhető el, hogy ezen városok köre erős 

kapcsolatrendszert építsen ki hátországával, és ily módon elkerülhető legyen a városhálózat 

kettészakadása egyrészről, másrészről pedig belső perifériák megerősödése.  

A magas szintű üzleti szolgáltatókra vonatkozó vizsgálatok kimutatták, hogy a térség 16 

országából 51 város tudott többszörös APS lokációvá válni, és további 28 város – 

többségében könyvvizsgálói hálózat révén kapcsolódott be a globális tercier szektor 

működésébe. Ez azt is jelenti, hogy a közép-európai tér városállományának ez egy szűk 

szelete, mely az európai városhálózathoz és a globális városhálózathoz való kapcsolódást 

biztosítja, ugyanakkor a térség városainak kiegyensúlyozott fejlődéséhez nem járul hozzá.  

Az Európai Unió régiói között nagymértékű fejlettségbeli különbség azonosítható. A 

különbségek Nyugat és Közép-Európa között jellemzően kiemelkedőek, a nyugat-balkáni 

térséggel pedig még kiugróbbak. Európa akkor tud gazdasági és politikai hatalmi súlypontot 

képviselni a globális világban, ha az Európai Unió és szomszédos országok területén 

kiegyensúlyozott fejlődés megy végbe. Az Európai Unió régóta vizsgálja, hogy a közösségi 

politikák milyen kihatással vannak a térbeli különbségek alakulására. Először az Európai 

Területfejlesztési Perspektívában (1999) fogalmazták meg a tagállamok, hogy kiemelt feladat 

a fejlesztéspolitika tértudatosságának erősítése, és a kiegyensúlyozott fejlődés eszköze a 

policentrikus városhálózat ösztönzése, a város-vidék kapcsolatok kiegyensúlyozottságának 

megteremtése. Fontos, hogy a policentrikusság nem önmagában véve cél, hanem eszköz a 

gazdasági versenyképesség, társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés elérése érdekében.  

Egyértelművé vált, hogy a policentrikus fejlődés ösztönzése nélkül az 1990-es évek eleje óta 

megfigyelhető koncentráció erősödik tovább. Ennek egyértelmű jele a nyugat-európai 
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gazdasági integrációs zóna a Párizs-Milánó tengely körüli megszilárdulása. (Illés D, 2006, 

Szabó, 2005) A tartós versenyelőnyök földrajzilag koncentrálódnak, és a gazdasági fejlődés 

letéteményeisevé a metropolisz térségek válnak. A metropolisz térségek rendelkeznek a 

koncentrációból fakadó számos gazdasági előnnyel, így például a pozitív lokális 

externáliákkal, agglomerációs előnyökkel, a méretgazdaságossággal, a tudásátszivárgások 

pozitív hatásaival. Ugyanakkor mindez negatív hatásokat is maga után von, például a 

zsúfoltság többletköltséget generál, a környezeti terhelés növekszik, a metropolisz 

térségekben megjelenik a munkaerőhiány, a perifériákon pedig egyre jelentősebbé válnak a 

kihasználatlan potenciálok (Faragó, 2006). 

A policentrikus fejlődés elmélete ezen pozitív és negatív hatások közötti egyensúlyteremtést 

célozza meg elsősorban a gazdaság térbeli alakulásának befolyásolása, másrészt a 

fejlesztéspolitika tértudatosságának erősítése nyomán. A gazdaság térbeli alakulásának 

befolyásolására is többféle eszköz létezik, az ugyanakkor egyértelmű, hogy a GDP 

nagyrészének létrehozásában a nagyvárosok, a metropolisz térségek játszanak szerepet. 

Ugyanakkor a kevésbé fejlett területeket is be kell vonni a gazdasági növekedésbe, mert az 

összteljesítményhez ezek a területek is hozzájárulnak. A fejlődés motorjai a nagyvárosi 

térségek, ugyanakkor ha egy térség/ régió központja hanyatlik, az általában kihatással van az 

egész területre. Ennek ellensúlyozása lehet, ha a fejlesztéseket területileg több központra 

koncentráljuk, és a fejlesztéspolitika biztosítja ezeknek a központoknak az elérhetőségét, a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Kritikus tömeget kell létrehozni, megfelelő nagyságrendű 

csomópontok hálózatát kell kiépíteni, melynek egyik legfontosabb eszköze a többszintű 

hierarchikus hálózatépítés (ESPON 2006.) 

A policentrikusság fogalmát két értelemben használjuk (ESPON 2006). Egyrészről földrajzi – 

morfológiai értelemben, ami azt jelzi, hogy egy adott földrajzi területen milyen a városi 

területek megoszlása, ide értve a városi területek kiterjedését, városok számát, a különböző 

várostípusokat és városnagyságokat, ami egyúttal a városi hierarchiát is jelzi. A 

policentrikusság másik vetületét pedig a városok, városi térségek közötti funkcionális 

kapcsolatok, együttműködő hálózatok határozzák meg ideértve a konurbációkat, 

agglomerációs térségeket is. 

A policentrikusságnak több szintjét különböztetjük meg, beszélhetünk európai, nemzeti és 

interregionális, valamint intraregionális szintekről (Illés 2006). Ha európai szinten vizsgáljuk 

a kérdést, megállapítható, hogy jelenleg egy monocentrikus Európával szembesülünk, 

melynek központja a Pentagon. Az európai szintű policentrikus fejlesztés célja, hogy a 

Pentagon mellett további nagyobb gazdasági integrációs zóna jöjjön létre. Az új globális 
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integrációs zónák kialakulására lehetőség nyílik Közép-Európában Prága-Bécs-Budapest 

térségében, amelynek Varsó-Berlin irányú kiterjesztése, valamint Ljubljana-Zágráb irányú 

kiterjesztése prognosztizálható. A Balkán térségében pedig Bukarest-Szófia-Belgrád-Athén 

térségében várható egy új globális zóna kialakulása. Érdekes, hogy Belgrád és Zágráb eltérő 

integrációs zónákhoz kapcsolódik. Ugyanakkor az is várható, hogy a jelzett térségek egyre 

kevésbé alkotnak majd önálló integrációs zónát, sokkal inkább Európai gazdasági tengelyét 

határozzák meg. (Szabó 2015)  

A policentrikusság értelmezéséhez számba kell venni mindazokat a funkciókat, melyek a 

városok szerepkörét meghatározzák. Az egyik legfőbb jellemző a népességszám, és a 

demográfiai adatok várható tendenciái. Az ENSZ statisztikáiban városnak számítanak az 5000 

fő feletti települések. Ez esetben azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a települések 

közigazgatási területe nem feltétlenül esik egybe a valós urbanizált területtel. A városok 

népsűrűség szerinti definíciója értelmében urbánus településnek minősül az, ahol a 

népsűrűség magasabb, mint 150fő/nkm. További meghatározó tényező az adott város által 

ellátott funkciók, közszolgáltatások, közhatalmi funkciók jelenléte, száma, mely alapvetően 

befolyásolja a város szerepét a településhierarchiában. További meghatározó szempont a 

város szerepkörének meghatározásában az adott város gazdasági szerepének azonosítása. 

Rendelkezik-e meghatározó ipari termelési bázissal, logisztikai funkcióval, meghatározó 

innovatív – tudásbázis funkcióval, erős vállalkozói réteggel. 

Amennyiben ezek a funkciók túlságosan is egy városban, jellemzően a fővárosban 

koncentrálódnak, úgy monocentrikusságról beszélünk. Ez esetben a szolgáltatásokat 

(közszolgáltatás, és profit orientált szolgáltatás) és a terület menedzsmentet, irányítást 

alapvetően egy központ látja el. A policentrizmust kiegyensúlyozott és több típusú városi 

hálózatok jellemzik, melyek társadalmi – gazdasági szempontból előnyösek mind a központ, 

mind a periféria számára (ESPON 2006). Az ESPON kutatás egyik megállapítása, hogy attól 

függően, hogy a policentrikus fejlesztést mely szintre koncentrálják, egy másik szinten az 

akár a periférikus területek erősödéséhez vezethet. Az európai szintű policentrikus fejlesztési 

stratégia a legerősebb, mely a MEGA városok szerepét, és együttműködését erősíti, ami az 

egyes országokon belüli további polarizációhoz vezethet. Amennyiben van politikai döntés 

különböző szinteken a policentrikus fejlesztésről és irányáról, ez esetben a stratégiák 

egymásra építhetőek. Ha nincsen, akkor történik meg, hogy az egyes stratégiák a találkozási 

pontoknál ellentétes hatást váltanak ki, és a polarizáció erősödéséhez vezethetnek.  
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Az ESPON kutatások által alkalmazott dimenziók: tömeg, elérhetőség, közigazgatási súly, 

döntéshozatal, tudás, ipar, turizmus. A mutatók alkalmazását disszertációmban több szempont 

is befolyásolta. Kiindulópontként az ESPON (2006) által alkalmazottakat tekintettem, de arra 

alapozva módosítottam a konkrét mutatókat a dimenziókon belül. Egyrészt befolyásolt az adat 

elérhetőség, a városi mérési szint, illetve az a tényező, hogy figyelembe vettem a közép-

európai tér sajátosságait (makrorégió szinten kedvezőtlenebb gazdasági-társadalmi-

elérhetőségi helyzet). Ahhoz, hogy a dimenziókat alátámasztott módon értékeljem, az alábbi 

mutatókat alkalmazom
9
: 

 A tömeget a lakosságszámmal támasztottam alá, a pontozás 0-4-ig terjedt az alábbiak 

figyelembevételével: 1 millió feletti, 500ezer fő feletti, 100ezer fő feletti, 50-100 ezer 

fő lakos közötti városról van-e szó. 

 Az elérhetőség tekintetében egyszerű 0-1 pontozással állapítottam meg, hogy az adott 

város már elkészült TEN hálózat mentén van-e, kikötő város-e, illetve mekkora a 

nemzetközi reptér forgalma (NUTS2 szinten, ugyanakkor a nemzetközi reptérrel 

rendelkező városok köre azonosítható).  

 A közigazgatási súlynál 0-2 pontot kaptak a városok aszerint, főváros-e és NUTS3 

székhely-e. 

 A döntéshozatalnál a multinacionális vállalatokra vonatkozó vizsgálataimat vettem 

alapul, és a Deloitte 445-ös listája szerinti pozíciós indexet alkalmaztam. 

 A tudás dimenziója három részindexből áll össze: egyetemi város-e, Felsőfokú 

oktatásban résztvevő hallgatók aránya a 20-24 évesek körében (%) NUTS2 

régiónként, 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25-64 évesek körében (%) NUTS2 régiónként. 

 Az ipari dimenziót célszerű lett volna felváltani a tercier szektor arányával, de nincs 

rendelkezésre álló adat. Ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy egyrészt 

alkalmaztam részindexként az ipari foglalkoztatottak arányát (a nem pénzügyi 

szektorok foglalkoztatottainak arányában %, 2011) NUTS 2 régiónként (NACE Rev. 2 

Sections B–E),  

                                                
9
 A policentrikus mutatók alkalmazásának nehézsége, hogy nem minden adat érhető el városi szinten. Adathiány 

volt Nyugat-Balkáni országok esetében, ezért az alábbi vizsgálatban nem vesz részt: Szerbia, Montenegro, 

Macedónia, Koszovó, Albánia, Moldova, Bosznia Hercegovina 
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másrészt önálló részmutatóként alkalmaztam a regionális gazdasági koncentráció 

mutatóját NUTS2 régióra vetítve (%, az öt legnagyobb tevékenység – NACE rendszer 

alapján – foglalkoztatása a nem pénzügyi szektorok arányában). 

 A turizmus dimenzióra a nem rezidensek által turisztikai szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák számát vettem NUTS2 régióra vetítve (2012, % a rezidensek és nem 

rezidensek által összesen eltöltött vendégéjszakák számának arányában). Azért 

választottam ezt a mutatót, mert a régió turisztikai vonzerejét jól kifejezi. 

A vizsgálati városok policentrikusságot kifejező indexeinek rangsora (POLI index)  

megtalálható a CD 8. táblázatban. A viszonylag magasabb minimális szintet az is okozza, 

hogy a tudás és ipar dimenzió egyes adatai NUTS2 szintre vonatkozóak, így a város adatát 

felfele torzítják, ugyanakkor a rangsorolásban ez a hibahatár nem jelentkezik, csupán egy 

magasabb alsó szintet eredményez. A fenti értékek már mutatják, hogy a policentrikus 

megközelítés más városokat emel ki a városhierarchia csúcsára. Egyrészről megállapíthatjuk, 

hogy a földrajzi közelség egyértelmű előnyként jelenik meg, mely különösen Pozsony 

pozíciójavulását magyarázza. Másrészről a policentrikus vizsgálat a társadalmi – gazdasági 

tényezők kiegyensúlyozottabb elemzésén alapulnak, így azon országos viszonylatban jelentős 

városok, melyek megyeszékhelyek vagy más elnevezéssel NUTS3 székhelyek, de gazdasági 

potenciáljuk korlátozott, az APS rangsorban gyengébb pozícióval rendelkeznek. A harmadik 

fontos tényező, hogy a közép-európai térben a felsőoktatási intézmények elhelyezkedése nem 

koncentrált, jellemzően sok NUTS3 székhely egyúttal egyetemnek, főiskolának is helyszíne, 

mely ugyancsak a társadalmi tényezőket erősíti. Ebben a megközelítésben Várna 

kiemelkedése szembetűnő Bukaresttel és két osztrák várossal egy szinten, illetve egy 

következő szinten jelenik meg például Temesvár, Arad, Kassa, melyek gazdasági 

teljesítménye gyengébb, és itt jelennek meg az Adriai tenger forgalmas célpont horvát városai 

is. Wroclaw, Brno, Plzen, Ostrava lejjebb szorulása az előbbiekben magyarázott tényezőkkel 

támasztható alá, azonban itt a társadalmi térszervező erők gyengébb szintje jelenik meg, mely 

gazdasági erőviszonyuk ellenére sem tudta őket ebben a megközelítésben magasabbra 

pozicionálni. A két alsó csoportban található városok lélekszámukban is kisebbek, APS 

térképre felkerülésüket egyedi magyarázó tényezők indokolják, így a policentrikus 

megközelítésben is a vizsgálati rangsor végén helyezkednek el. 
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15. ábra: A vizsgálati városok policentrikus értékei 
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16. ábra: A közép-európai index és a policentrikus index összefüggései 
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Coefficients 

 Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

POLI ,855 ,322 1,565 2,659 ,010 

POLI ** 2 -5,310 1,427 -4,525 -3,720 ,000 

POLI ** 3 8,775 1,523 3,900 5,763 ,000 

 

A táblázat az SPSS programmal elvégzett nem lineáris regresszióelemzés főbb eredményeit 

tartalmazza. 

A fenti magyarázatot a regressziós összehasonlítás is árnyalja, látható, hogy a térség 

meghatározó fővárosai mind az APS lokációs, mind a policentrikus mutató esetében 

kiemelkedően teljesítenek. A vizsgálati tér városhierarchiájának csúcsán álló városok kerültek 

be többségükben a vizsgálati mintába, és mivel ezek a városok térségük meghatározó városai, 

így értelemszerűen összefüggést mutatnak mind a policentrikus vizsgálatok, mind az egyéb, 

esetünkben gazdasági erőpozíciót alapulvevő elemzésben. Ugyanakkor megállapítható, hogy 

a két mutató közötti összefüggés nem lineáris, harmadfokú összefüggés áll fent a két mutató 

között. Rugalmas, gyorsuló növekedésű a függvény, és magas a korrelációs együttható értéke, 

vagyis minél policentrikusabb helyzetű egy város, annál nagyobb potenciálja van, hogy a 

nemzetközi gazdasági integrációkba bekapcsolódjon. Az, hogy egy város ezt a potenciált 

mennyiben tudja kihasználni, függ attól, hogy gazdasági szerkezetét mennyire tudja 

diverzifikálni, és mennyiben jelennek meg a piaci folyamatokból eredő teljesítmények a 

városi összteljesítményben. A közép-európai tér közigazgatás által kijelölt városhierarchiája 

történelmi meghatározottsággal bírt, korábban rámutattam, hogy a jelenleg a vizsgálati 

mintában szereplő városok többsége már a 19. század második felében is jelentős városként 

funkcionált. A fenti vizsgálat rámutat, hogy a gazdasági együttműködésbe bekapcsolódni 

képes városokat tekinthetjük elsősorban sikeres városoknak, speciális magyarázó tényezőként 

a turizmus is ki tud emelni városokat egyes turisztikailag kedvező földrajzi területeken, 

ugyanakkor a csupán társadalmi tényezőkre alapozott városfejlődés nem eredményezi az adott 

város gazdasági integrációkba bekapcsolódni tudó sikeres fejlődési pályáját. 
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V. Összefoglalás, eredmények 

Az APS cégek lokációs döntései alapján háromszintű relatív városhierarchia rajzolódik 

ki a térségben, a fővárosok, a másodlagos és harmadlagos városok szintjén. A 

másodlagos városok APS menedzsment cégeknek és könyvvizsgálóknak adnak helyszínt, 

míg a harmadlagos városokban potenciális gazdaságú városokként könyvvizsgálói 

hálózatokat működnek. 

Kiemelkedő pozíciót öt főváros tud betölteni, Bécs, Prága, Budapest és Varsó mellé az utóbbi 

években Bukarest is felzárkózott, globális szinten ezek a városok határozzák meg a közép-

európai tér pozícióját. További öt főváros szerepe is meghatározó, de már csak a közép-

európai tér viszonylataiban, Szófia, Pozsony, Zágráb, Belgrád és Ljubljana elsősorban 

országos szerepkört töltenek be. Átalakuló súlypontokkal találkozunk. Bécs közép-európai 

teret meghatározó primátusát nem támasztották alá az empirikus vizsgálatok, bár több esetben 

Varsó csak a mennyiségi értékek esetében tudta Bécset megelőzni, a minőségi jellemzőknél 

Bécs rendelkezik a legmagasabb értékekkel. A szakirodalom alapján Varsó egyértelmű vezető 

szerepet tölt be a makro-régióban, ugyanakkor ezek a vizsgálatok mind az öt szolgáltatói 

hálózatra épülnek, és Varsó elsődlegessége a pénzügyi szolgáltatások esetében rajzolódik ki 

legerőteljesebben (Csomós 2017). Bukarest felemelkedését – gazdasági mutatóinak 

kedvezőtlenebb értékei mellett - a könyvvizsgáló partnerhálózatok indokolják. Pozsony 

földrajzilag kedvező elhelyezkedése ellenére nem tud a globális együttműködésekbe 

bekapcsolódni, és ez középtávon nem is realizálható. Ez magyarázható a szlovák főváros 

alacsony lakosságszámával, és azzal a ténnyel, hogy Szlovákia gazdaságának meghatározó 

szegmensét a multinacionális vállalatok adják, melyek jelen vannak a szomszédos 

fővárosokban is, hazai vállalkozói szektora gyenge, nem ügyfélköre az APS cégeknek. 

Csupán olyan tanácsadó cég van jelen a szlovák fővárosban, mely jelenlétet mutat Prágában 

és Varsóban is. Az APS cég lokációk esetében a földrajzi távolság szerepe ugyan nem 

kizárólagos, de a lokációként választott városok elérhetősége fontos tényező. Pozsony 

másodlagos lokáció szerepe együttesen következik földrajzi pozíciójából és gazdaságának 

struktúrájából.  

Országos szinten aggregáltan vizsgálva a városok bekapcsolódási képességeit megállapítható, 

hogy az osztrák és lengyel városok játszák a legfontosabb szerepet térségünkben, melyhez 

Csehország is felzárkózik. Ebben a megközelítésben egy-egy ország városait összességében 

tekintjük, mely jelentősen eltérhet egyes esetekben a fővárosok APS hálózatokban betöltött 

szerepkörétől. Második szinten áll Románia, és Magyarország csupán a harmadik szinten 
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Bulgária és Szlovákia mögött. Ez az összefüggés az egyes országok városhálózati 

sajátosságaival, azok decentralizált policentrikus jellegével vs központosított monocentrikus 

jellegével van összefüggésben. Az APS cégek gazdasági pozíciói alapján minősítenek egy 

országot lokációs stratégiájuk szempontjából, a fővárosokat abszolút súlypontként kezelik, 

ugyanakkor az ország többi városáról való döntésben az adott ország közigazgatási 

struktúrája, városhálózatának jellege is visszaköszön. Jól szemlélteti ezt Bulgária és 

Magyarország esete. A két ország gazdasági fejlettsége közötti különbséget a fővárosok APS 

lokációs súlya tükrözi vissza, ugyanakkor bár mindkét ország centralizált és monocentrikus, 

Magyarország Budapest központúságának mértéke bármely más ország fővároscentrikusságát 

meghaladja, és ezzel további városait jellemzően harmadlagos pozícióba szorítja (Szófia 

mellett Várna jelenik meg másodlagos városként és földrajzi ellenpontként, a Budapest 

mellett Győr szerepe nem egyensúlyozó, hanem az autóipari központ szerepe miatt indokolt, 

és csupán könyvvizsgálói jelenlétet mutat). A hagyományosan monocentrikus városhálózatok 

(ld. Magyarország, Szlovákia, Bulgária) estében a könyvvizsgálói partnerhálózatok révén 

tudtak további városok bekapcsolódni, de jellemzően csupán 1-1 jelenléttel (Magyarország 

esetében pl. Debrecen, Komárom, Veszprém). Az APS cégek lokációs döntései 

alkalmazkodnak ezekhez a folyamatokhoz, és országos irodahálózatuk leképezi az adott 

ország városhálózatának jellegét.  

A vizsgálati mintába bekerült városok túlnyomó része NUTS2, illetve NUTS3 székhely, 

néhány esetben LAU1 székhely. A NUTS2, illetve NUTS3 székhelyek APS cég lokációját 

meghatározza a centralizáció – decentralizáció jellege az előbbiek szerint. Mivel a legtöbb 

vizsgálati város a megépült, vagy jövőben elkészülő európai TEN hálózat mentén helyezkedik 

el, a könyvvizsgáló partnerhálózatok esetében jobban szétterjedhetett a lokáció. Itt néhány 

esetben a fentieken túlmenő speciális lokációs tényezők is megelennek. Baden, Altenmarkt és 

Eisenstadt Ausztriában a főváros vonzáskörzetében helyezkednek el, lokációs szerepüket 

Bécshez való agglomerációs viszonyuk, és jól kiépített infrastruktúrájuk támasztja alá. A 

bulgáriai Bansko kiemelt üdülőkörzet több termelő és szolgáltató multinacionális vállalat 

jelenlétével. A horvátországi Koprivnica és Varasd esetében is a jelenlévő termelő 

multinacionális vállalatokhoz kapcsolódás indokolja az APS cég lokációt. Banja Luka kvázi 

fővárosi szerepköre miatt került fel a térképre. 

Disszertációmban megrajzoltam a közép-európai tér szolgáltatói földrajzát a 

könyvvizsgálói és menedzsment tanácsadói hálózatra támaszkodva.  

A térség összes országa megjelenik az APS cégek lokációs térképén, mind a 16 vizsgált 

ország fővárosában jelen vannak a magas szintű üzleti szolgáltatások, az azonban már eltérő, 
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hogy mennyi az egyes országokban az APS irodáknak helyet adó városok száma. A magas 

szintű üzleti szolgáltatók kapacitásaikat földrajzilag koncentrálják. Ha a gazdasági 

teljesítmény kritikus tömege jelen van egy városban, potenciális helyszínné válik az APS-ek 

számára, mely tovább erősítheti regionális gazdasági szerepét. A makro-régió fővárosai az 

elsődleges lokációs helyszínek, de a metropoliszok is érintettek a szolgáltatói cégek lokáció 

választásában. Míg a fejlettebb gazdaságú országokban, melyek egyúttal EU tagországok is, a 

másodlagos és harmadlagos városokat is bekapcsolják a magas szintű üzleti szolgáltatók a 

világgazdasági folyamatokba, addig a leggyengébb gazdasági teljesítményű országokban, 

melyek nem EU tagállamok, csak a fővárosokban találhatunk APS cégeket. Az empirikus 

vizsgálatok középpontjában a könyvvvizsgáló és menedzsment tanácsadó cégek álltak, 

melyek eleve némileg eltérő stratégiával rendelkeznek. A menedzsment tanácsadók a fejlett 

piacokon jelennek meg, erre a tevékenységre a fejlett gazdaságokban nyílik kereslet, ezzel 

szemben a könyvvizsgálói hálózat a már potenciállal rendelkező gazdaságokban is 

megjelenik, mintegy felkészítve őket a működő tőke fogadására. A menedzsment 

tanácsadókon belül a komplex szolgáltatást, stratégiai tanácsadást vagy butik jellegű 

szolgáltatást nyújtó cégek is eltérő lokációs stratégiát követnek. A gyenge gazdasági 

teljesítményű, ez alapján a térség periférikus területeinek tekinthető országaiban a fővárosokat 

a komplex szolgáltatást nyújtó tanácsadók kapcsolják be a világgazdasági folyamatokba, 

melyek a közvetlen helyi piaclefedés stratégiáját követik. A butik típusú cégek a teljes makro-

régió világgazdasági integrációjára nem nyújtanak átfogó információt, ebben a 

megközelítésben a stratégiai típusú tanácsadók lokációs stratégiái a legmeghatározóbbak.  

A minta 79 városából a 16 fővárosban jelen vannak mind a könyvvizsgáló, mind a 

menedzsment tanácsadó cégek. A fővárosok szerepe kiemelkedő az APS cégek lokációs 

stratégiáiban, másodlagos és harmadlagos városok csupán kiegészítő jelleggel tudnak 

megjelenni a lokációs térképen. A fővárosokon belül is három csoportot tudunk 

megkülönböztetni, egyértelműen globális városként jellemezhető Bécs, Varsó, Prága, 

Budapest és Bukarest, míg további öt főváros (Pozsony, Szófia, Belgrád, Zágráb, Ljubljana) 

egyre erőteljesebben kapcsolódik be a világgazdasági folyamatokba. Azonban a periférikus 

országnak számító államok fővárosai is rendelkeznek bekapcsolódási lehetőséggel, bár ezek 

még nem jelentenek integrálódást. Ugyanakkor további 30 másodlagos városban működik 

tanácsadói szolgáltató cég, mely kilenc vizsgálati ország között oszlik meg, mely körben az 

EU tagállamokhoz Szerbia tudott csatlakozni a fővárossal agglomerálódó Újvidék révén. A 

tanácsadó cégek lokációs döntései Ausztriában, Lengyelországban és Csehországban jelölik 

ki a legtöbb várost, mely jelzi továbbra is ezen országok erőteljesebb bekötöttségét a 
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világgazdasági folyamatokba. A többi ország esetében a másodlagos városok szerepe a 

tanácsadó cégek lokációs döntéseiben csupán marginális. A könyvvizsgáló cégek a fejlett 

gazdasággal bíró városok mellett a fejlődési potenciállal bíró területeken is megjelennek. A 

makro-régió szempontjából ez kiemelkedő jelentőségű, a vizsgálati minta 33 harmadlagos 

várossal bővül, melyekben csupán könyvvizsgálói hálózatként működik APS cég, vagyis a 

fővárosokon kívüli résztvevő városok számát duplázza. Ez előrevetíti az APS cégek gazdasági 

bővülésre vonatkozó várakozásait pár éves időtávlatban, és az érintett országok 

világgazdasági folyamatokba való integrálódásának erősödését a következő években. 

A szakirodalom megállapításait, miszerint a legnagyobb városok a helyszínei az APS 

lokációknak kiemelkedő gazdasági teljesítményük, munkaerő koncentrációjuk és 

elérhetőségük révén kontrollvizsgálatokkal támasztottam alá a közép-európai régióban, 

és igazoltam relevanciájukat a vizsgálati térségben.  

Empirikus vizsgálataim a közép-európai térben is alátámasztják, hogy a magas szintű üzleti 

szolgáltatók olyan lokációkat választanak, ahol a gazdasági teljesítmény kiemelkedő, magasan 

képzett a munkaerő, és biztosított mind a fizikai, mind a szélessávú elérhetőség. Az APS cég 

koncentráció a fővárosokban a legmagasabb, de jelen van az összes 500.000 fő lakosságszám 

feletti város, a 100.000 fő feletti városok egy jelentős része is. Ugyanakkor a makro-régió 

speciális városhálózati jellemzője, az 500.000 főnél népesebb városok hiánya (Lengyelország 

kivételével) visszaköszön az APS cég lokációkban is, és nagyobb számban jelennek meg még 

az 50.000 főnél nagyobb városok is, mint az előre feltételezhető lett volna a szakirodalom 

alapján. 

Az APS cégek fő ügyfelei a multinacionális cégek, de emellett a kormányzat, a nemzetközi 

szervezetek és a nemzetközi civil szervezetek is megjelennek az ügyfélkörben. A fővárosok 

kiemelkedő súlyát többek között a multinaconális cégeken túlmenő üzleti partneri kör is 

indokolja, hiszen a kormányzaton túl a nemzetközi szerveztek és nemzetközi civil szervezetek 

is többségükben a fővárosokban működnek. A fővárosok súlyát az a tény is magyarázza, hogy 

a közép-európai országokra jellemző kiugró arányú fővárosi lakosságszámhoz viszonyítva is 

kiugró a főváros gazdasági teljesítménye. A közép-európai makro-régióban a politikai tér 

folyamatos átalakulása a 19. század közepétől egészen a 2000-es évekig meghatározóan 

hatott. A térség meghatározó városai bizonyos időszakokban központi szerepkörű 

városokként, bizonyos időszakokban pedig fővárosokként jelentek meg, mely szerepük akár 

többször is változhatott a másfél évszázad folyamán (ld. Prága, Pozsony, nyugat-balkáni 

országok fővárosai). Az „új” fővárosok önállóvá válásával funkcióik száma és nemzetközi 

szerepvállalási lehetőségük jelentősen szélesedett, a fővárosokban az APS cégek minden 
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esetben megjelennek. A közép-európai tér városhierarchiájában a történelmi útfüggőség 

jelentős magyarázó tényező. Az APS lokációs index alapján kialakított relatív városhierarchia 

első harmadában szereplő minden város esetében tapasztalható egy történelmi folytonosság, 

ezek a legalább regionális szerepet betöltő városok már 100 – 150 évvel korábban is 

meghatározó szereppel bírtak. Ugyanakkor az állítás fordítva nem igaz, nem minden a 19. 

század végén jelentős város tudta pozícióit megőrizni, ennek ellenére többségében bekerültek 

a 79 tételes minta második vagy harmadik harmadába.  

Empirikus vizsgálatokkal igazoltam az APS cégek és a termelő multinacionális cégek 

lokációs döntéseinek szakirodalmi állításait, miszerint az APS cégek egy erőteljes 

koncentrációt valósítanak meg, és a nagyvárosi lokációs előnyöket használják ki, és az 

elérhetőség faktora biztosítja a kapcsolattartást a termelő vállalatokkal. Ezzel összefüggésben 

a nagyobb kiterjedésű országokban a lefedettség biztosítása érdekében több városban 

működik APS cég iroda. A magas szintű üzleti szolgáltatók által helyszínül választott városok 

számát egyrészről magyarázhatjuk az ország gazdasági teljesítményével, Ausztria, 

Csehország és Lengyelország esetében nagyobb számú másodlagos város kap szerepet az 

APS céghálózatban, a lengyel városok többsége a fejlettebb nyugati, dél-nyugati 

országrészben koncentrálódik. Ugyanakkor magyarázható a bevont városok nagyobb száma 

az ország kiterjedésével, ami esetünkben Lengyelország és Románia esetében jelentkezik, itt 

különösen Románia kiemelendő, ahol a gazdasági mutatók nem indokolják a nagyobb számú 

APS várost, azonban a könyvvizsgálói hálózatok révén éri el a bevont városok száma a cseh 

és osztrák nagyságrendet. 

Alátámasztottam, hogy a térbeliség, a földrajzi magyarázó változók meghatározó 

szerepet játszanak az APS cégek lokációiban, és kimutattam az empirikus vizsgálataim 

alapján kirajzolódó észak-déli és kelet-nyugati fejlettségi lépcső jelenlegi pozícióját.  

Ha a közép-európai teret egységként szemléljük, megállapítható, hogy az APS lokáció 

összességében kiegyenlített a térségben. A nyugati szubrégió és a balkáni szubrégió között 

eltérés tapasztalható, de ez egyrészről ezen országok alacsony gazdasági teljesítményével, 

másrészt többnyire a volt Jugoszláviából önállósodó országok sajátos fejlődési pályájával 

magyarázható. Az egyes országokban APS cég lokációként funkcionáló városok eloszlása 

arányos. Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Bulgária 

esetében 7-9 város jelenik meg, Lengyelország értéke 15, mely az ország nagyságával 

arányos. Románia területéhez és lakosságszámához viszonyított alacsonyabb városszámát 

alacsonyabb gazdasági teljesítménye indokolja. A nyugat-balkáni országok többsége és 

Moldova periférikus helyzetű a térségen belül. Igaz ez mindazon országok esetében (Bosznia-
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Hercegovina, Belgrád, Koszovó, Montenegró, Macedónia, Albánia, Moldova), melyeknél 

csak a főváros jelenik meg az APS lokációs térképen. Ezen országok periférikus helyzetét 

magyarázza egyrészt fiatal állami létük, gazdasági fejlettségük alacsony foka, és a fejlesztés 

fővárosi koncentrációja. Szlovénia esetében az ország mérete, lakosságszáma és domborzati 

viszonyai determinálják az APS cégek lokációs döntéseit, a fővárosból lefedhető a teljes 

ország piaca. 

Ha az egyes országokban az APS hálózatokba bevont városok elhelyezkedését tekintjük, 

akkor az APS cég lokáció visszatükrözi az adott ország országon elüli fejlettségi zónáit. 

Ausztria és Csehország esetében egy egyenletes, a teljes országot lefedő elhelyezkedés 

figyelhető meg, Lengyelország esetében pedig a nyugati és délnyugati országrész tud 

bekapcsolódni a főváros és a fővároshoz közeli Lódz mellett. Magyarország, mint a térség 

legmonocentrikusabb országa esetén elsősorban az ország észak-nyugati térsége vált a 

gazdasági együttműködési hálózatok részesévé. Szlovákiában a közlekedési főtengelyek 

északi-déli irányúak, míg az ország földrajzi kiterjedése kelet-nyugati jellegű, ami indokolja a 

főváros mellett másodlagos városok lokációs szerepkörét is. Így megjelenik Kassa is a 

térképen, de az ország nyugati tengelye a meghatározó. Románia esetében az ország nyugati 

részében találhatóak meghatározó városok, de a fővároson túl további két város, a Fekete-

tengeri kikötő Konstanca, és az ország egyik legnagyobb városa a keleti országrészben, Iasi is 

szigetként megjelenik az APS cég lokációs térképen. Bulgária esetében egy Szófiától induló 

dél-keleti tengelyre fűzhetőek fel a városok elérve a Fekete-tengeri kikötővárost, Várnát. 

Érdekes még Horvátország bekapcsolódása, az ország nyugati felében, illetve délen 

azonosítható a fő fejlődési tengely. A többi ország esetében szigetként jelenik meg a főváros, 

Szlovénia, Moldova, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Albánia és Bosznia-Hercegovina 

esetében (Banja Luka másodlagos fővárosként van jelen). Szerbia esetében a fővároshoz 

közeli, azzal agglomerációs övezetté váló Újvidék jelenik meg másodlagos városként. 

Újvidék, mint legfontosabb másodlagos város speciális földrajzi fekvése, a fővárossal való 

agglomerálódás lehetősége jelentős erőteret rajzol ki Szerbiában a főváros térségében, ezzel is 

erősítve az ország monocentrikusságát. 

A másodlagos városok körét meghatározza a főváros földrajzi pozíciója, az ország területi 

kiterjedése, és az ország regionális szerepkörű városainak fővárostól való távolsága. A 

vizsgálati országok egy részében a főváros excentrikus helyzetet foglal el, így Ausztria, 

Szlovákia, Bulgária esetében a fővárosok az országhatárhoz közel, az ország keleti vagy 

nyugati végében találhatóak. Bár nem ennyire egyértelműen, de Varsó és Bukarest esetében is 

egyfajta periférikus helyzetet állapíthatunk meg, hiszen ezek a fővárosok egy fejletlen 



132 

 

térségben találhatóak. Zágráb is részben ide sorolható, hiszen az ország Adriai térsége már 

földrajzilag távol kerül a fővárostól. Ezen esetekben egy vagy több másodlagos város 

megjelenése szükségszerű az APS lokációs térképen. A szolgáltató cégeknek, ha el akarják 

látni az országos piacot, regionális központokba is kell települniük. Ausztriában Bécs földrajzi 

elhelyezkedése mellett domborzati viszonyai is indokolták már a korábbi évszázadokban is, 

hogy másodlagos centrumok jöjjenek léte. Szlovákia esetében Kassa, Bulgária esetében egy 

fejlődési tengely Plovdiv – Várna irányában, Horvátország esetében pedig Split tölthet be 

másodlagos centrum szerepet. Lengyelország és Románia esetében is szerepet játszanak ezek 

a tényezők, hiszen ezen két ország mérete kiemelkedő, és a magas szintű szolgáltatói piac 

nem fedhető le csupán a fővárosból. Lengyelország esetében az ország nyugati és középső 

részében például egy kiegyenlített eloszlást figyelhetünk meg. Megállapíthatjuk, hogy 

szükséges ahhoz a minimális kritikus távolság, hogy a magas szintű üzleti szolgáltató újabb 

irodát nyisson, és ne tartsa elegendőnek a fővárosban való jelenlétet. Így látható, hogy a 

fővárostól nagyobb távolságra levő regionális centrumokban koncentrálódnak a szolgáltató 

cégek. 

Míg az 1990-es évtizedben a térség gravitációs súlypontja a közép-európai régió nyugati 

sávjában volt, Lengyelország nyugati sávja, Csehország, Ausztria vonalában, addig a 

dolgozatom vizsgálatai eredményeképpen megállapítható, hogy az elmúlt 20 év (1996 – 2016) 

fejlődése eredményeképpen a térség gravitációs súlypontja keletre tolódott, és jelenleg a 

Belgrádot – Varsót összekötő vonal mentén, Budapest magasságában helyezkedik el. Ez azt 

jelenti, hogy a közép-európai tér kapcsolódásai Európa nyugati felével erősödnek, és 

szervesülnek, és a közép-európai tér gazdasági pozíciói erősödnek, keleti területei is 

fejlődnek. A térbeliséget modellező regresszió elemzéssel kimutatható a közép-európai térben 

mind a kelet-nyugati, mind az észak – déli fejlettség lépcső. Mind az APS lokációs mutató, 

mind a város becsült GDP értéke hasonló eredményre vezet, bár a GDP érték markánsabb 

különbségeket eredményez. (Ami mutatja, hogy az APS lokációs döntésekben a gazdasági 

teljesítményen túlmutató döntési szegmensek is fontos szerepet játszanak.) Mind a kelet-

nyugati, mind az észak-déli tagoltságot figyelve Szlovákia keleti városai (Kassa, Eperjes), 

illetve Románia és Bulgária városai, illetve Lengyelország, Csehország, Ausztria és 

Magyarország városai között rajzolódik ki a tagoltság, az észak-déli viszonylatban ez 

kiegészül a nyugat-balkáni nem fővárosokkal is. Vagyis a térség belső fejlettségi különbségei 

az APS cég lokációk szempontjából is meghatározóak, az északi, illetve nyugati földrajzi 

elhelyezkedésű városok előnyben vannak a keleti, illetve déli fekvésű nem fővárosokkal 

szemben. Bár a térségen belüli fejlettségi lépcső keletebbre tolódott, ami a közép-európai 
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térséget mint makrorégiót erősíti, a keleti és déli sávokat továbbra is gazdasági elmaradottság 

jellemzi. 

Összevetettem a globális gazdasági fejlettség térségbeli koncentrációja alapján 

kirajzolódó városhierarchiát az Európai Unió által ösztönzött policentrikus fejlesztési 

módszerrel kirajzolódó városhierarchiával, és magyarázatot adtam az egyes térségbeli 

meghatározó városok pozícióit a két módszertan alapján. 

A globális gazdasági együttműködésbe bekapcsolódni képes városok köre az üzleti 

szolgáltatói hálózatokban való részvétele vonatkozásában térségéből „kiszakadva” működik, 

nem szükséges a térségébe való beágyazottság a világgazdasági szerepvállaláshoz. Ha egy 

városban megjelenik egy APS cég, az már az adott város helyi, regionális gazdaságának 

fejlettségét jelzi, és utal arra, hogy a városban vagy környékén termelő multinacionális 

vállalat működik. Mindazok a városok, amelyek a magas szintű üzleti szolgáltatói 

együttműködésekbe be tudnak kapcsolódni, részeseivé válnak a világgazdasági 

folyamatoknak, némely városok integrálódni, némely városok kapcsolódni tudnak. A 

fővárosokon túl 18 olyan város van a térségben, ahol legalább öt APS cég van jelen, ami már 

a gazdasági teljesítmény, és azt kiszolgáló üzleti szolgáltatások kritikus tömegét jelzi. Ezek a 

városok hat országban koncentrálódnak, Ausztria mellett a Visegrádi 4+2 országban, 

Magyarország kivételével, Bulgária és Szovákia esetében egy-egy várossal (Várna, Kassa), 

Csehország és Románia esetében két várossal (Brno, Ostrava, Kolozsvár, Temesvár), míg a 

másik két ország esetében nagyobb számú város csoportjával. Alacsony kapcsolódási szinten 

a kis- és középvárosok szintjén is megvalósul a globális üzleti együttműködésekbe való 

bekapcsolódás. Mind a legalább öt, mind a kevesebb jelenlétet felmutató városok többségében 

NUTS2 vagy NUTS3 székhely, mely jelzi, hogy a nemzeti városhálózatokban regionális 

szerepkört betöltő centrumokról van szó. Ugyanakkor az is látható, hogy ezek a városok az 

APS lokációs döntésekben nagyon eltérő súllyal esnek a latba. 

Az APS lokációs mutató, illetve a policentrikus mutató más – más városokat emel a 

városhierarchia elejére. A policentrikus megközelítésben a társadalmi – gazdasági tényezők 

kiegyensúlyozottabb súlyt képviselnek, így az alacsony APS cég lokációt felmutató, országos 

viszonylatban jelentős, de korlátozott piaci gazdasági tevékenységgel rendelkező városok, 

melyek NUTS3 székhelyek, de gazdasági potenciáljuk korlátozott, a policentrikus 

megközelítésben jelentős térszervező erőt mutatnak fel. A két megközelítés a fővárosok közül 

Pozsony szerepét módosítja jelentősen, illetve néhány a két vizsgálat középső szegmensében 

elhelyezkedő város pozícióját gyengíti, vagy erősíti. A meghatározó fővárosok mindkét 
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esetben a városhierarchia csúcsát jelentik, a mintában szereplő kisvárosok speciális lokációs 

tényezőik mentén mindkét megközelítésben az alsó szegmensben szerepelnek.  

Az egyes országokban regionális központi szerepkört betöltő városok – pl. Arad, Kassa, 

Debrecen, Plovdiv, Split – nem tudnak sikeresebbek lenni az APS lokációk vonzásában. Azon 

városok, amelyek nem rendelkeznek piaci gazdasági teljesítménnyel, gazdaságuk 

meghatározó szektora a közszféra, vagy amely városok nem tudtak sikeres gazdasági 

szerkezetváltást végrehajtani az 1990-es évek változásait követően, nem tudtak a külföldi 

működő tőke számára vonzóvá válni, az APS lokációért vívott városversenyben sem tudtak 

kedvező pozíciót elfoglalni. Azon városok, amelyek nem tudnak magas szintű üzleti 

szolgáltató lokációjává válni, a térségük gazdasági ösztönzésében is marginális szerepet 

tölthetnek be, és a térszervező erő elsősorban a közigazgatási és közszolgáltatási funkciók 

ellátásban jelentkezik. Természetesen az országok relatív kicsi átlagos mérete is befolyásolja, 

hogy hány város tud pozícióba kerülni APS cég lokációért, így a városok közötti verseny is 

jelen van. Ahhoz, hogy az APS gazdasági együttműködési hálózatokba több város is be tudjon 

kapcsolódni, szükséges a városok gazdasági szerkezetének optimalizálása. Az 1990-es 

években a nyugati nyitást követően jellemző folyamat volt a külföldi működőtőke beáramlása, 

a nyugati paradigmák átvétele, az exportorientált növekedés. Ennek eredményeképpen a 

külföldi működőtőkétől, a bankoktól és az eurózónától való függés erőteljessé vált, melyet 

kiegyenlítettebbé kell tenni. Természetesen az egyes országokban ez eltérő hangsúllyal 

valósult meg, de összességében igaz a közép-európai régióra. Figyelmet kell a belső piacra is 

fordítani, az országon belüli gazdasági együttműködések, növekedési lehetőségek 

felértékelődnek. Ez a gazdaságpolitikai megközelítés tud további középvárosokat is helyzetbe 

hozni, és bekapcsolódásukat biztosítani a nemzetközi gazdasági együttműködésekbe. 
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VII. Összegzés 

A disszertáció célja, hogy megvizsgálja a közép-európai városok pozícióit, bekapcsolódásuk 

mértékét a világgazdasági folyamatokba az üzleti szolgáltatói lokációs döntések 

függvényében, és ez alapján megállapítsa a makro-régió városainak relatív városhierarchiáját, 

és a térségben az 1990-es évek óta lezajlott folyamatok eredményeképpen átalakult 

törésvonalakat, centrum-periféria viszonyokat. 

Disszertációmban a közép-európai makro-régió városait, a közöttük kialakult relatív 

hierarchiát vizsgálom a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiái alapján (advanced 

producer services –APS). A közép-európai térség kettős kihívással állt szemben az 1990-es 

években, a rendszerváltás, a piacgazdaságba való átmenet egyidőben történt a globalizációs 

folyamatok felgyorsulásával. A legnagyobb fejlődést a fővárosok és a metropolisz városok 

tudták elérni, de a folyamatok hatással voltak a teljes városhálózatra. A közép-európai tér 

városai az európai városhálózat szerves részei, a 2000-es évek óta az Európai Unió a jelentős 

metropoliszokra helyezi a fő hangsúlyt a világgazdasághoz való kapcsolódás terén, és a 

policentrikus fejlesztésre a kis és közepes városok szintjén. Dolgozatomban vizsgálom, hogy 

az APS cégek lokációs döntései és a policentrikusság hogyan érvényesül a makro-régió 

városhálózatában. A disszertáció II. fejezete a téma elméleti megalapozását adja. A magas 

szintű üzleti szolgáltatók elterjedését az 1980-90-es évektől felgyorsuló gazdasági 

globalizáció tette lehetővé. Hall 1966, Hymer 1972, Cohen 1981, Castells 1996 , Neal 2011, 

Friedmann 1986 és Sassen 1991 munkáját tekintem az APS-ek, és Csáki 2011, Sideri 2007, 

Simai-Gál 2000, Alderson-Beckfield 2012, Hymer 1972, Szentes 1999 munkáját a termelő 

multinacionális vállalatok lokációs stratégiájának vonatkozásában kiindulópontnak. A III. 

empirikus fejezet vizsgálja a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiáit 64 magas 

szintű üzleti szolgáltató térségben való jelenléte alapján, 79 város mintába emelésével. A 

disszertáció módszertanának kiindulópontját Taylor (2001) és kutatócsoportja, a GaWC 

(Globalizáció és Világvárosok kutatási hálózata) módszertan adja, adaptálva azt a közép-

európai térre. Disszertációmban a könyvvizsgálói és menedzsment tanácsadó cégeket 

vizsgálom. A szakirodalom által széleskörben tárgyalt állításokat empirikus 

kontrollvizsgálattal értékelem, hogy a globálisan megállapított jellemzők érvényesülnek-e 

Közép-Európában is. A disszertáció IV. fejezetében az empirikus vizsgálatok eredményeire 

alapozva értékelem a közép-európai tér városainak pozícióit, relatív hierarchiáját. 

Disszertációm fő indikátora az APS lokációs index, mely a vizsgálati térség városainak relatív 

hierarchia vizsgálatához hozzájárul és rávilágít a mögöttes magyarázó tényezőkre. 

Disszertációm V. fejezete tartalmazza kutatásom fő megállapításait és eredményeit.  
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VIII. Summary 

Main objective of the dissertation is to study the position and level of integration of the 

Central European cities to the world economic processes based on the advanced producer 

services’ locational decisions, and thus to establish the relative hierarchy of the cities of the 

macro-region, to identify the modified fault and centre-periphery relations as a result of the 

changes since the 1990s. 

The research of cities of the Central European macro-regions and their relative hierarchy is 

based on the locational strategies of the advanced producer services. The Central European 

macro-region faced a double challenge in the 1990s, the changing of the system and the 

introduction of the market economy happened at the same time when globalization processes 

accelerated. The most advanced development was reached by the capital cities and other 

metropolises, however the process had an impact on the whole urban structure. 

The cities of the Central European space is an organic part of the European urban network. 

The European Union puts emphasis of development on the metropolises since the beginning 

of the 2000s regarding integration into world economy, and pushes polycentric development 

on the level of small and medium sized cities. Focus is given to the coherence of APS 

locational decisions and polycentric development in the urban network of the macro-region. 

Chapter II offers the theoretical background of the topic. The spread of advanced producer 

services (APS) was enabled by the accelerating globalizational processes since the 1980s-

1990s. The work of Hall 1966, Hymer 1972, Cohen 1981, Castells 1996 , Neal 2011, 

Friedmann 1986 és Sassen 1991 is regarded as relevant in case of APSs, and the work of 

Csáki 2011, Sideri 2007, Simai-Gál 2000, Alderson-Beckfield 2012, Hymer 1972, Szentes 

1999 is cited in relation to locational strategy of producing multinational companies. 

Chapter III offers empirical research on the locational strategies of advanced producer service 

companies based on the presence of 64 APS companies in 79 cities of the macro-region. The 

starting point of the methodology is that of Taylor (2001) and the Globalization and World 

Cities research network founded by him, that I adapt to the Central-European space. The 

dissertation focuses on the accountancy and management type of APS companies. Empirical 

examinations are carried out on the locational factors discussed by the bibliography whether 

the same conculsions can be drawn in Central Europe as globally. 

Chapter IV. evaluates the position and relative hierarchy of the macro-region based on the 

results of the empirical research. Main indicator of the disseration is the APS locational index 

that highlights the urban hierarchy and its justification.  

Chapter V discusses the main results and conclusions of the research. 
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