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1. A doktori értekezés célja 

A disszertáció célja, hogy megvizsgálja a közép-európai városok 

pozícióit, bekapcsolódásuk mértékét a világgazdasági folyamatokba az 

üzleti szolgáltatói (advanced producer services, APS) 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. 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 20. 

század utolsó évtizede a közép-európai makro-régió Európán belüli 

periférikus helyzetének átrajzolódását is magával hozta.  

A dolgozat földrajzi kerete Ausztria, Magyarország, Csehország, 

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

Hercegovina, Koszovó, Montenegro, Macedónia, Horvátország, 

Szlovénia, Moldova, Albánia, melyeket Közép-Európaként hivatkozok.  

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. 

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

döntéseiben, és az milyen hatást gyakorol a közép-európai 



városhierarchiára? 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. Hogyan magyarázza a két eltérő megközelítés a 

közép-európai tér relatív városhierarchiáját? 

2. Elméleti keretek 

A disszertáció II. fejezete a téma elméleti megalapozása. Az APS cégek 

jelenléte a fővárosokban és metropoliszokban a világgazdasági 

folyamatokba való bekapcsolódás képességét jelzik, míg a másodlagos és 

harmadlagos városokban a helyi gazdaság magasabb szintű fejlettségére 

utalnak. Az APS cégek elterjedését a felgyorsuló gazdasági globalizáció 

tette lehetővé, melynek következménye a multinacionális vállalatok 

világszintű elterjedése, mely lehetővé tette az APS cégek önálló 

multinacionális vállalatként való megjelenését és globális 

irodahálózatainak megteremtését. A gazdasági növekedés fő 

letéteményesei a városok, különösképpen a nagyvárosok a tőke, 

információ, technológia, magasan képzett munkaerő, elérhetőség magas 

fokú koncentrációjával. Ez a szerepkörük egy relatív városhierarchiát hoz 

létre. Alkalmazott főbb elméletek: Hall, Hymer, Castells, Friedmann és 

Sassen koncepciója képezi alapját az APS cégek közép-európai földrajza 

megalapozásának. 



A városhierarchiák leírásának legfőbb elméleteit a neo-marxista 

várostanulmányok, a strukturális-funkcionalizmus, a strukturális 

hálózatok tanulmánya és a pénzügyi társadalomkutatások jelentik. 

Vizsgálom a multinacionális vállalatok szerepét a világgazdaság 

strukturálódásában, és erő és hatalmi központjainak kialakulásában. A 

magas szintű üzleti szolgáltatók működését az info-kommunikációs 

technológia fejlődése tette lehetővé. 

3. Empíria, módszertan 

A III. empirikus fejezet vizsgálja a könyvvizsgálói és menedzsment 

tanácsadó típusú APS cégek lokációs stratégiáit, melyek jelenléte 79 

várost emel be a mintába. Egy APS cég jelenléte azt jelzi, hogy a 

globalizáció megjelenik az adott városban és nemzetközi gazdasági 

hálózatokba kapcsolja be a várost. A disszertáció módszertanának 

kiindulópontját Taylor
1
 (2001) módszertana adja adaptálva azt a közép-

európai térre. Taylor három aspektusból vizsgálta az APS cégek és a 

városok viszonyát, a szolgáltatási érték, az áramlások mennyiségének 

mérése és a hálózati kapcsolatok mérése alapján. Az így képzett APS 

lokációs index értékeli a 79 város relatív hierarchiáját. Az empirikus rész 

kitér az APS cégek által létrehozott potenciális hálózati együttműködések 

által generált lehetséges városhálózati kapcsolatok intenzitásának, és az  

 

                                                
1
 Taylor, P.J. (2001): Specification of the world city network, Geographical 

Analysis 33(2): 181-94. 

 



így kialakuló városhálózat centralizáltságának vizsgálatára is. A 

szakirodalom által széleskörben tárgyalt állításokat (társadalmi és 

gazdasági tényezők magas fokú koncentrációja, az info-kommunikációs 

és fizikai elérhetőség, magasan képzett munkaerő jelenléte, termelő 

multinacionális vállalatok lokációs stratégiája) empirikus 

kontrollvizsgálattal értékelem. 

A disszertáció IV. fejezete az empirikus vizsgálatok eredményeire 

alapozva értékeli a közép-európai tér városainak pozícióit. A disszertáció 

V. fejezete tartalmazza a kutatás fő megállapításait és eredményeit.  

4. Eredmények 

1) A disszertáció megrajzolja a közép-európai tér szolgáltatói 

földrajzát a könyvvizsgálói és menedzsment tanácsadói hálózatra 

támaszkodva.  

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 

városok potenciális gazdaságú városokként könyvvizsgálói hálózatokat 

működtetnek. Kiemelkedő pozíciót öt főváros tud betölteni, Bécs, Prága, 

Budapest, Varsó, Bukarest, globális szinten ezek a városok határozzák 

meg a közép-európai tér pozícióját. Szófia, Pozsony, Zágráb, Belgrád és 

Ljubljana szerepe is meghatározó, de már csak a közép-európai tér 

viszonylatában. Országos szinten aggregáltan vizsgálva a városok 



bekapcsolódási képességeit megállapítható, hogy az osztrák és lengyel 

városok játszák a legfontosabb szerepet térségünkben, melyhez 

Csehország is felzárkózik. 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.  

Az APS cégek kapacitásaikat földrajzilag koncentrálják. A makro-régió 

fővárosai az elsődleges lokációs helyszínek, de a metropolisz városok is 

frekventáltak. Míg a fejlettebb gazdaságú országokban további városokat 

is bekapcsolnak a világgazdasági folyamatokba, addig a leggyengébb 

gazdasági teljesítményű országokban csak a fővárosokban jelennek meg. 

A könyvvizsgálói hálózatok a fejlődési potenciállal bíró területeken is 

megjelennek, mely a fővárosokon kívüli résztvevő városok számát 

duplázza. Ez előrevetíti az APS cégek gazdasági bővülésre vonatkozó 

várakozásait pár éves időtávlatban. 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, valamint a közép-

európai országokra jellemző kiugró arányú fővárosi lakosságszámhoz 

viszonyítva is kiugró fővárosi gazdasági teljesítmény is indokolja.  



Empirikus vizsgálatok igazolják, hogy az APS cégek egy erőteljes 

koncentrációt valósítanak meg, és a nagyvárosi lokációs előnyöket 

használják ki. Az APS cégek által helyszínül választott városok száma 

egyrészről magyarázható az ország gazdasági teljesítményével, 

ugyanakkor magyarázható az ország kiterjedésével is. 

A közép-európai makro-régióban a politikai tér folyamatos átalakulása a 

19. század közepétől egészen a 2000-es évekig meghatározóan hatott, a 

közép-európai tér városhierarchiájában a történelmi útfüggőség jelentős 

magyarázó tényező. A térség egyes meghatározó városai bizonyos 

időszakokban központi szerepkörű városokként, bizonyos időszakokban 

pedig fővárosokként jelentek meg, mely szerepük akár többször is 

változhatott a másfél évszázad folyamán. Az „új” fővárosok önállóvá 

válásával funkcióik száma és nemzetközi szerepvállalási lehetőségük 

jelentősen szélesedett, a fővárosokban az APS cégek minden esetben 

megjelennek. Az APS lokációs index alapján kialakított relatív 

városhierarchia első harmadában szereplő minden város már 100 – 150 

évvel korábban is meghatározó szereppel bírt.  

2) Az eredmények alátámasztják, hogy a térbeliség, a földrajzi 

magyarázó változók meghatározó szerepet játszanak az APS cégek 

lokációiban, és kimutatható az észak-déli és kelet-nyugati fejlettségi 

lépcső jelenlegi pozíciója.  

Ha a közép-európai teret egységként szemléljük, megállapítható, hogy az 

APS lokáció összességében kiegyenlített a térségben azzal, hogy a 

nyugati szubrégió és a balkáni szubrégió között eltérés tapasztalható. Az 



egyes országokban APS cég lokációként funkcionáló városok eloszlása 

arányos, a nyugat-balkáni országok többsége és Moldova periférikus 

helyzetű a térségen belül. Ha az egyes országokban az APS hálózatokba 

bevont városok elhelyezkedését tekintjük, akkor az APS cég lokáció 

visszatükrözi az adott ország országon belüli fejlettségi zónáit, a bevont 

másodlagos városok az adott ország fejlett régióiban helyezkednek el 

többnyire. 

A másodlagos városok körét továbbá meghatározza a főváros földrajzi 

pozíciója, az ország területi kiterjedése, és az ország regionális 

szerepkörű városainak fővárostól való távolsága. Az excentrikus helyzetű 

Bécs, Pozsony és Szófia esetében egy vagy több másodlagos város 

megjelenése szükségszerű az APS lokációs térképen. Több országban a 

domborzati viszonyok is indokolták másodlagos centrumok létrejöttét. A 

szolgáltató cégeknek, ha el akarják látni az országos piacot, regionális 

központokba is kell települniük. 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. 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 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. 

3) Összevetettem 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. 

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. 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, a policentrikus megközelítésben jelentős térszervező 

erőt mutatnak fel. Egyes regionális központi szerepkört betöltő városok 

nem tudnak sikeresebbek lenni az APS lokációk vonzásában, 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 1990-es években 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. 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. 



5. Konklúziók 

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 (Szófia, Pozsony, Belgrád, Zágráb, 

Ljubljana), 2) a makro-régó nyugati, magasabb gazdasági teljesítménnyel 

bíró sávja (Ausztria, Csehország, Nyugat és Dél-Nyugat Lengyelország), 

ahol azonban az 1990-es évekhez képest keletebbre tolódás következett 

be, valamint 3) Lengyelország dél-nyugati részén koncentrálódó jelentős 

metropoliszok által kijelölt potenciális gazdasági fejlődési zóna (Krakkó, 

Wroclaw, Katowice). 

A disszertáció témájának lehetséges további kutatási iránya a 

szakirodalomban vizsgált további szolgáltatói hálózatok bevonása a 

vizsgálati mintába, és annak áttekintése, hogy azok mennyiben bővítik a 

minta városainak körét, illetve hoznak-e hangsúlyeltolódást a jelen 

vizsgálati eredményekhez viszonyítva. 

A dolgozat eredményei a várospolitikai döntésekben hasznosíthatók: 1) 

milyen tényezők befolyásolják egyes városok kiemelkedését és 

bekapcsolódását a világgazdasági folyamatokba, 2) mely városokat, 

város térségeket tekintenek potenciális fejlesztési zónának a 

könyvvizsgálói hálózatok jelenléte révén, 3) hogyan biztosítható egy 

ország városhálózatának egységessége, a nagy, illetve kis- és közepes 

városok harmonikus fejlesztése a világgazdasági bekapcsolódás vs 

policentrikus fejlesztés alkalmazásával. 
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