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Adalékok Kelet- és Közép-Európa fővárosainak fejlődési pályáihoz1 

Rechnitzer János2 

Absztrakt 

A kelet- és közép-európai nagytérség fővárosainak (10 ország) kutatási a magyar szak-

irodalomban elhanyagolt téma. Kevés publikáció jelent meg az ország központok  

fejlődési folyamatai bemutatására és összehasonlítására. Kutatásokat folytattunk a mak-

rorégió nagyvárosainak (95 centrum), s ennek kapcsán merült fel a főváros elemzés 

szükségessége.  

A rendelkezésre álló adatbázisokkal időbeli összehasonlításokat végeztünk a fővárosok 

néhány jellemzőjére, így népesség, foglalkoztatási szerkezet, jövedelmek alakulása, a 

nagytérség TOP 500 vállalatának fővárosi aktivitására. Felvillantattuk – s ezt már a ha-

zai szerzőkre támaszkodva – a fővárosok társadalmi szerkezetét, annak egyes jellemzőit. 

S végül „mini” esettanulmányban bemutatjuk a főváros verseny-együttműködés izgal-

mas példáját a Bécs-Pozsony Twin-City koncepciót, jelezve, hogy a főváros vetélkedés 

egyre élénkebb a nagytérségben, s aki kimarad ezekből a folyamatokból, az lemarad.  

Az elemzésünk alapján megállapíthatjuk, a 10 országból – az államok (köz)igazgatási 

és fejlesztési rendszere alapján úgy szintén – a főváros centrikusság nyolc esetben egy-

értelmű. Csupán a nagyobb területű, jelentősebb (500 ezer fő feletti) népességet több 

központban koncentráló (Lengyelország), valamint a föderatív formában működő 

(Ausztria) országoknál mérsékeltebb az országközpontok szívása, illetve más centru-

mok részéről a fejlődési pályájuk követése. A mintakövetés: a fejlesztési irányokban, a 

várostérségek alakításában, a városi terek átalakításában, vagy éppen az új funkciók 

megjelenésében szükségszerű és történetileg is meghatározott a nagytérség országaiban. 

                                                        
1 A tanulmány az OTKA 128747 A Kelet- és Közép-Európa nagyvárosok a hazai területi kutatásokban. 

A Kelet- és Közép-Európa nagyvárosok innovációs környezete és területi tőke szerkezete.  

(2018–2022) kutatási program keretében készült.  
2 kutató professzor emeritus, KRTK RKI NYUTO Győr 
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Így az egyes – kisebb területi, erősebben centralizált, kiemelkedően nagy népességet 

koncentráló fővárossal bíró – kelet- és közép-európai országokban nagyvárosi fejlődési  

modelljeiben „főváros szindróma” tartósan jelen volt és van. Viszont éppen a piacgaz-

daság megjelenésével, a demokratikus intézményrendszer kiépülésével, így helyi/nagy-

városi kormányzás, annak lehetséges és szükségszerű autonómiájának alakulásával, 

koncentrált külföldi befektetések megjelenésével, valamint lakosság jövedelmi helyze-

tében bekövetkezett kedvező változásokkal ennek a jelenségnek fokozatos átalakulásá-

val számolhatunk a jövőben.  

Kulcsszavak: Kelet- és Közép-Európa, főváros, urbanizáció, népesség, jövedelem- 

termelés, foglalkoztatási szerkezet, TOP 500 nagyvállalat, twin-city 

Abstract  

Research on the capitals of the Eastern and Central European metropolitan area  

(10 countries) is a neglected topic in Hungarian literature. Few publications have been 

published on the development and comparison of the processes of the country centres. 

Our recent research was conducted on the metropolitan areas of the macro-region (95 

centres), and in this context, the need for a metropolitan analysis arose.  

Using the available databases, comparisons were made over time for some charac-

teristics of the capital cities, such as population, employment structure, income trends, 

and the activity of the TOP 500 companies in the metropolitan area. Based on the lite-

rature review, we also analysed the social structure of the capital cities and some of their 

characteristics. Finally, we present the case study, which is an exciting example of met-

ropolitan competition and cooperation: the Vienna-Pozsony Twin-City concept. As the 

case study presents the competition is becoming increasingly intense in the metropolitan 

area and those who are left out of these processes are left behind.  

Based on our analysis, we can conclude that in eight out of the 10 countries – also based 

on the (public) administrative and development systems of the states – the capital city 

centrality is clear. Only the countries with larger areas and larger populations (over 

500,000) concentrated in several centres (Poland) and those with a federal structure 

(Austria) show less of a tendency for their centres to be absorbed by other centres and 

for other centres to follow their development path. Following this pattern: in develop-

ment trends, in the shaping of urban areas, in the transformation of urban spaces, or even 

in the emergence of new functions, is inevitable and historically determined in metro-

politan development modell. Thus, in the metropolitan development models of some 

Eastern and Central European countries, with their smaller territorial, more centralised 

capitals with a particularly high population concentration, the 'capital city syndrome' 
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has been and is still a permanent feature of the development models of some countries. 

However, the emergence of the market economy, the development of democratic insti-

tutions, the emergence of local/metropolitan governance and its possible and necessary 

autonomy, the emergence of concentrated foreign investment and the favourable chan-

ges in the income situation of the population that we can expect a gradual transformation 

of this phenomenon in the future.  

Keywords: Eastern and Central Europe, the capital city, urbanisation, population, 

income generation, employment structure, TOP 500 large companies, twin-city  

Előszó  

Kelet- és Közép-Európa nagytérség, amit kutatásunk alapján 10 országban (Ausztria, 

Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia) határoztuk meg számos térszerkezeti és településhálózati elemzés 

készül itthon és külföldön. Ezek többsége az egyes ország, jobb esetben a szomszédok-

kal kialakult interakciókra irányulnak, de igencsak mérsékelt a nagytérség komplex, 

vagy egy-egy térszerkezeti elemének összehasonlító vizsgálata, azok fejlődésének le-

írása. Magunk a nagytérség 100 ezer főnél nagyobb településeinek, pontosabban nagy-

városainak elemzését végeztük el, ami szintén egyedülálló az szakirodalomban.  

A vizsgálataink során szisztematikusan kerültük az egyes országok fővárosainak át-

tekintését, mondván ezek az országközpontok egy léptékkel magasabb dimenzióba mű-

ködnek, mint a térségszervezés különböző szintjeit végző nagyvárosok. Ne keverjük 

tehát össze a funkciókat, esetleges felrajzolható fejlődési pályákat, település/városháló-

zati irányokat, vagy éppen a térszerkezeti hatásokat. Ezt a hipotézisünket, bármennyire 

is erőltettük nem tudtuk igazolni. Hiszen nem lehet ebben a nagytérségben az államok 

szerkezete, története, gazdasági, társadalmi és politikai rendszereik, de valós működé-

sük következében sem elvonatkozni a fővárosok hatástól, annak erősen érvényesülő be-

folyásától.  

Sajnálattal regisztráltuk, hogy a hazai regionális tudomány az elmúlt évtizedekben 

elhanyagolta a kelet- és közép-európai fővárosok bemutatását, vagy azok összehasonlító 

elemzéseit3. A térszerkezeti vizsgálatokban határozott megjegyzések olvashatók a fővá-

rosok szerepéről, ám részletesebb kutatások ezekre az országközpontokra nem készül-

tek, tisztelet a néhány kivételnek, amiket a tanulmányunkban bemutatunk.  

                                                        
3 Átlapoztuk a szakma meghatározó folyóiratát, a Tér és Társadalom elmúlt 15 évfolyamát és tapasz-

taltuk, 10 alatt volt azon közlemények száma, amelyek a kelet- és közép-európai nagytérség központ-

jait érintették, s ennek is a harmada az, amiben összehasonlítások történtek, azok is egy–egy főváros 

összevetésére vonatkozott.  
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A kelet- és közép-európai térség nagyváros-állományára végzett kutatásunkból meg-

kíséreljük kivenni és összehasonlítani a fővárosok néhány jellemzőjét, így népesség, 

foglalkoztatási jellemzők, jövedelmek alakulása, egyben az egymás közötti versenyt, 

pozíciót annak változását, a nagytérség TOP 500 vállalatának fővárosi aktivitást. Igyek-

szünk – s ezt már a hazai szerzőkre támaszkodva - felvillantani a fővárosok társadalmi 

szerkezetét, annak egyes jellemzőit. S végül mini esettanulmányban bemutatjuk a fővá-

ros verseny-együttműködés izgalmas példáját a Bécs-Pozsony Twin-City koncepciót, 

jelezve, hogy a főváros vetélkedés egyre élénkebb a nagytérségben, s aki kimarad ezek-

ből a folyamatokból, az lemarad. 

A nagytérség fővárosai az európai térben  

Az eddigi ismert európai szintű városminősítő kutatások közül a GaWC (1998) (Globa-

lization and World Cities Research Network4) és ESPON5 elemzésekben minősítések 

azok, amelyekben megjelentek a kelet-közép-európai fővárosok és nagyvárosok is, il-

letve ezekből nyerhettek az elemzők, a befektetők, a várospolitikusok és fejlesztők kvázi 

minősítési értékeket, vagy azokat kifejező minősítésekben való besorolást.  

Rácz (2022) friss összehasonlító térképet készített a Közép- és Délkelet-Európa  

országaiban a GaWC által minősített fővárosok és nagyközpontok besorolásának válto-

zásáról (2000–2021), ezt az adatbázist táblázatba szerkesztettük évek szerint, egyben 

jelölve az centrumhoz az adott évhez rendelt besorolásokat (1. táblázat).  

 

                                                        
4 A Globalization and World Cities Research Network (GaWC) think tank kutatócsoport (alapította  

J. Taylor University Loughborough, Egyesült Királyság) világszerte megvizsgálja a városokat, az 

összehasonlítások alapján rangsorolt állítanak fel. Az elemzés alapja „magas szintű üzleti szolgáltatás”, 

így az üzleti tanácsadás, reklám és marketing, jogi tanácsadás és pénzügyi/banki szolgáltatások jelen-

léte, annak szervezeti minősége. A besorolás „Alfa” (négy alkategóriával), „Béta” (három alkategória) 

és „Gamma” városok (három alkategória), ezeken túl még alkalmazzák a „Elégséges +" és "Elégséges" 

minősítést is. A GaWC 1998-től 2022-ig kétévente publikálta a nagyvárosok besorolását. 
5 ESPON (European Spatial Development Perpectives, Európai Területfejlesztési és Kohéziós Meg-

figyelő Hálózat) az Unió valamennyi tagországa azonkívül Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc 

tagja, 2002-ben alakult. Célja az európai területi folyamatok, azok alakító gazdasági, társadalmi, 

településhálózati, környezeti összefüggéseinek tanulmányozása, elemzése, értékelő tematikus 

tanulmányok megjelentetése. 130 szervezet (kutatóhelyek, egyetemek, for- és nonprofit kutatóin-

tézetek, tanácsadók) vesznek részt, rendszerezesen jelentéket adnak ki. (www. espon.eu) 
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1. táblázat  

Kelet-közép-európai fővárosainak és néhány nagyvárosának besorolása  

GaWC rendszer alapján 

Or-

szág  
Városok  2000 2004 2008 2012 2016 2020 

PL Varsó  Béta + Alfa -  Alfa - Alfa - Alfa Alfa -  

CZ Prága  Alfa - Béta + Alfa - Alfa - Béta + Alfa -  

AU Bécs  Béta + Béta + Alfa - Alfa - Alfa -  Alfa - 

HU  Budapest  Béta + Alfa -  Alfa - Béta+ Béta+ Béta+ 

SK Pozsony Gamma - Gamma + Gamma + Béta + Béta+ Béta-  

SL Ljubljana Elégséges  Elégséges  Gamma  Gamma Gamma + Gamma + 

HR Zágráb  Elégséges + Elégséges + Gamma + Gamma + Béta -  Béta -  

RO Bukarest Gamma+ Gamma+ Béta + Béta + Béta + Béta + 

BL Szófia  Gamma - Elégséges + Béta -  Béta - Béta Béta-  

Forrás: Rácz (2022: 69) alapján saját feldolgozás.  

A húsz éves időszakban a fővárosok csendes átrendeződése zajlott, ebben Varsó és 

Pozsony emelkedik ki nagyobb intenzitással, s lényegében beállt a nagytérség fővá-

rosainak rendje, annak hierarchiája. Sajnálatos, hogy ebben a nemzetközi elemzéssoro-

zatban a lengyel 500 ezer fő feletti makró centrumain túl a nagyrégió kiemelt központjai 

közül egyet sem tudtak az elemzők regisztrálni. A nagytérségben tehát a kilenc főváros 

– ugyan eltérő jelleggel – található meg az európai nagyvárosok versenyében.    

Az ESPON 1.1.1. (Potencials for polycentric...2004) kutatásokban a tömeg (népes-

ségszám, annak változása), versenyképesség (egy főre jutó GDP, 500 legjelentősebb 

európai nagyvállalatok döntéshozatali központjai), elérhetőség (repülőtér forgalma, 

multimodurális kapcsolatok), tudásbázis (képzettségi szint, K+F foglalkoztatottak) ada-

tok alapján végezték el a vizsgált európai városok (1588 db6) kategorizálását. A nagy-

térségünkből 76 metropolisz-térség első csoportba (MEGA 1) egyedül Bécs került, ahol 

a magas versenyképesség, jelentős emberi erőforrással rendelkezik és kiváló elérhető-

séget mutató az európai dimenzióban is jelentőségű központ. A MEGA 3 csoportba négy 

főváros (Budapest, Prága, Varsó, Pozsony) sorolódott az itteni nagycentrumok általában 

három tényezőben maradnak el az előző (MEGA 2) szinttől. A MEGA 4 kategóriába 

                                                        
6 76 város a növekvő metropolisz-térség (MEGA, Metropolitan European Growth Areas), 219 

transznacionális/nemzeti FUA és 1302 regionális/helyi FUA.  
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találhatjuk Lengyelországból Gdansk-Gdynia, Katowice, Krakkó, Lodz, Poznan, Szcze-

cin és Wroclaw és Romániából Temesvár, valamint a román, a szlovén és a bolgár fő-

város (Bukarest, Ljubljana, Szófia). 

Urbanizációs trendek, lokális társadalom 

A vizsgált tíz országban 1960-ban közel 100 millió fő élt, ebből fővárosi lakos 8,7 millió, 

2020-re a népesség növekedés elérte 112 milliót és ebből a fővárosokban 12,7 millió 

embert számoltak. A 2. táblázatban az országonként mutatjuk 30 éves szakaszokban a 

népesség településhálózati elhelyezkedést, jelezve egyben a változások dinamikáját.  

A népesség mozgás, s azon belül a fővárosok el- és felszívó képessége jelentős  

különbségeket mutat az elemezett országegyüttesben. Három fejlődési pályát rajtolha-

tunk fel. Az egyik nevezzük „nyugati modellnek”, Ebben a csoportban az urbanizációs 

ciklus, azaz a népesség beáramlása 1990-ig még jól érzékelhető volt, majd 1990-től az 

elmúlt 30 esztendőben a fővárosok népességének stagnálása, esetleg fogyása már kimu-

tatható, azaz ezek a fővárosok már átléptek a szuburbanizációs szakaszba, működnek 

annak mechanizmusai (metropolizáció, települési együttműködés szervezett formái). 

Bécs kivétel, hiszen ott már 1960 és 1990 között elkezdődött a főváros körüli agglome-

ráció kiépülése, ami érdekes módon 1990 és 2020 között kisebb mértékben, de ezutáni 

évtizedekben újra visszarendeződött. Stagnáló, vagy enyhe növekedést tapasztalunk 

Prága, Varsó, Budapestnél, azaz ezekben a központokban részben felerősödtek a tele-

pülés agglomerációk kiépülése, bár még nem szervezett formában. A másik csoportot, 

nevezzük „keleti modellnek”, még a népesség felszívó fővárosok alkotják, ezek között 

regisztráltuk Szófiát, Zágrábot és Belgrádot. Az első idősávban intenzíven, majd a má-

sodikban már mérsékeltebben, de még mindig fogadták be az új lakosokat. Az utóbbi 

két főváros esetében ez érthető is, hiszen a volt Jugoszlávia területen új államok kelet-

keztek, de jelentős belső népesség mozgás is zajlott, aminek az iránya a létrejött ország-

centrumok voltak. A harmadik csapart az „átmeneti” fővárosok, hiszen az átmeneti nö-

vekedőknél még jelen van a népesség szívás, de az már lecsengő irányt mutat. Prága, 

Bukarest, Pozsony, Ljubljana esetében 1990 után már tompult a lakosság száma. Van, 

ahol ennek mértéke erősebb, van, ahol lüktetőbb volt. A hármas tagjai lényegében be-

léptek a szuburbanizációs szakaszba, de még annak üteme, lendülete, netalántán kiürült-

sége kezdetlegesnek tekinthető. 
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2. táblázat  

A kelet- és közép-európai fővárosok népességének aránya  

az országok településhálózatában (1960, 1990, 2020, %-ban) 

Ország  

 

1960 1990 2020 
Fővárosok  

változása (%) 

fő- 

város 
100+ többi 

fő- 

város 
100+ többi 

fő- 

város 
100+ többi 

1990-

1960 

2020-

1990 

Ausztria 23,0 10,2 66,8 19,9 10,2 69,9 21,4 9,9 68,7 -3,1 1,5 

Bulgária 9,0 10,3 80,8 13,5 15,3 71,2 18,4 18,1 63,5 4,5 5,0 

Csehország 10,4 8,8 80,8 11,7 10,7 77,6 12,2 9,8 78,0 1,3 0,5 

Horvát- 

ország 
10,2 6,3 83,4 14,7 10,2 75,1 16,7 9,3 74,1 4,5 2,0 

Lengyelor-

szág 
3,8 20,3 75,9 4,3 25,5 70,2 4,7 23,7 71,6 0,5 0,4 

Magyar- 

ország 
18,1 7,7 74,2 19,3 11,7 69,0 18,3 11,4 70,3 1,2 -1,0 

Románia 5,4 9,5 85,1 8,7 21,7 69,7 9,4 24,6 66,0 3,3 0,7 

Szerbia 9,7 4,8 85,6 14,9 7,8 77,3 20,2 9,7 70,1 5,2 5,3 

Szlovákia 5,8 1,9 92,3 8,3 4,4 87,3 8,7 4,4 86,9 2,5 0,4 

Szlovénia 8,5 5,2 86,3 12,9 5,4 81,7 14,2 4,7 81,1 4,4 1,3 

Mind- 

összesen  
8,8 11,7 79,5 10,3 17,4 72,3 11,4 17,3 71,3 1,5 1,1 

Forrás: www.kkevarosok.hu adatbázis alapján saját feldolgozás.  

Az előbbi tendenciákat, csoportosítást erősíti meg az 1. ábra is, ahol már 10 éves 

idősávokban mutatjuk be a népesség számának változását. Jobban érzékelhetők így a 

népesség csúcsok, majd a csökkenések lendülete, vagy éppen az egyenletes növekedés, 

esetleg a megugrás időmetszetei. Prága esetében a növekedés 2010-től látványos, ennek 

oka, hogy az uniós csatlakozással (2004) létrejött a Prágai régió, azaz a főváros és  

agglomeráció egy területi/közigazgatási egységben szerveződött, így a népesség növe-

kedés értelmezhető, aminek a lendülete napjainkban is tart. Budapest, Bukarest esetében 

kimutathatók a szuburbanizáció folyamatok, a magyar fővárosnál annak lendületessége, 

míg a román országközpontnál a beindulása. A két fővárosoknak a népessége 1980-

1990-es évektől csökken, vagy érzékelhetően lelassult a beáramlás, amit megerősít, 

hogy a fővárosok népességének aránya már mérséklődött az ország egészéből. Érdekes 

ismét Bécs esete, ahol a kilencvenes évekig a lakosság csökkenését regisztrálhatjuk, 
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majd Kelet-Közép-Európában lezajlott rendszerváltozás után, 1990-től a városi népes-

ség emelkedését jelzik az adatok. Vélhetően ebben számottevő szerepe van az intenzí-

ven beindult kelet európai migrációnak, majd az ezredforduló utáni tízes években jól 

érzékelhető nemzetközi népesség áramlásnak. Más fejlődési pálya jellemezi Szófiát és 

Belgrádot, az előbbi 1990 után egyre határozottabban koncentrálja a gazdasági, intéz-

ményi és humánerőforrásokat, míg Belgrád a felbomlott Jugoszlávia és az új Szerbia 

fővárosaként a menekültek tömegét fogadta, illetve újjáépíti a fővárosi funkcióit.  

1. ábra 

Kelet-Közép-Európa fővárosok népességének alakulása (1960–2020 között, ezer fő) 

 

Forrás: www. kkevarosok.hu adatbázis, saját szerkesztés. 

A nagytérség fővárosai tehát más és más fejlődési pályát mutatnak, azt befolyásolja 

az ország mérete, a városhálózat jellege és az alternatív nagyvárosi hálózat, az urbani-

zációs folyamatok terjedése és azokat képviselő népesség mozgások, az államok létre-

jötte és új berendezkedése, valamint a gazdasági, a társadalmi, a kulturális és az inno-

vációs erőforrások koncentrációja.  

A hazai regionális tudományi kutatásokban kiemelkedik Szirmai Viktória elemzései 

a kelet- és közép-európai városfejlődésről. Az általa vezetett vizsgálatokban a nagy 

hangsúlyt helyezett a fővárosok területi átrendeződésére, valamint a társadalmi szerke-

zetük alakulására (Szirmai 2019). Kutatásaiban összehasonlítást végzett a kelet- és nyu-

gat-európai fővárosok összeilleszthető és elválasztható, vagy pontosabban felzárkózást 

megtestesítő sajátosságairól. Ezek között csak néhányat emelünk ki a témánk szempont-

jából. Az első a dzsentrifikáció változatlan fennmaradás mindkét – nyugat és kelet – 
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nagy régió fővárosaiban. A belvárosok átrendeződnek, a magasabb jövedelmű rétegek 

egy része a centrumokban visszatelepülnek, mások viszont a főváros környéki ökológiai 

szempontból igényesebb településekben választanak lakhelyet. Az alacsony társadalmi 

státuszú népesség marad a rosszabb helyzetben lévő kerületekben és főváros közvetlen 

környékén. Egyértelmű, hogy folytatódik a szuburbanizációs folyamat, ez Kelet-Közép-

Európában dinamikusabb, ám a lendületet befolyásolja a fővárosok és térségük közötti 

igazgatási, fejlesztési és együttműködési rendszerek (hálózatok) milyensége, állapota, 

nem beszélve a központi kormányzatok támogató vagy tartózkodó magtartásáról.  

A funkcionális várostérségek (FVT) kialakulásának jegyei tehát felismerhetők a nagy-

térség fővárosainál, ám ennek szervezeti jellege, fejlesztési tudatossága nagyon eltérő. 

Már kimutatható ezen nagytérség központjaiban az „urban sprawl”, a város terjeszkedés 

korábbiaktól eltérő mechanizmusai, azaz a városszéli, vagy köztes területek fokozatos 

beépítése, a városi hálózatokba történő integrálása. A nyugat és a kelet európai nagyré-

giók fővárosaira egyaránt jellemző a városközpontok átalakulása, azokban a kereske-

delmi (központi üzleti negyed, bevásárlóközpontok) jellegének, egyben a magasabb 

szintű szolgáltatói funkciók megjelenése, a citysedés folyamata, amiben az idegenfor-

galom látványos növekedése határozottan indukáló szereppel bír. A lakófunkciók ezek-

ben az új szolgáltató negyedekben csökkennek, vagy azok áthelyeződnek, sőt városre-

habilitációkkal párosulva érvényesülnek a belső városrészek és azokhoz intenzíven kap-

csolódó további övezetek megújulása.  

Szirmai kutatásai is megerősítik, hogy a két modell (nyugat és kelet európai), vagy 

pontosabban a nagytérségek szervező, irányító és hatalmi központjainak a fejlődésében 

egyre több azonosság ismerhető fel. A kelet- és közép-európai fővárosok esetében vi-

szont a megkésettség, egyben a városfejlődés ismert törvényszerűségeinek fokozato-

sabb, vagy több esetben éppen lendületesebb megjelenése a jellemző.  

A fővárosok jellege, mentális viszonyai, egyben a centrumhoz való kötődés jellegét 

vizsgálja a Visegrádi Országok fővárosaiban Csepeli, Örkény, Zsigó (2021) tanulmá-

nya. A centrumok lakói közel érzik magukhoz a várost, míg a vidéki népesség esetében 

ez a kötődés már jóval gyengébb. Az identitás főleg a családi státusz, a foglalkozás, a 

nem, valamint a nemzedékekben való elhelyezkedés befolyásolja. A nemzeti büszkesé-

get a történelmi képek és megítélések motiválják a fővárosi népességben. A nyugat-

európai országokban meghatározó témák, demokrácia, jólét, emberi jogok kevésbé for-

málják a négy főváros lakóinak kötödését. Erősen differenciált a fővárosok megítélése 

a vizsgált mintákban, így a nemzeti büszkeség meghatározó forrásaként (Budapest), a 

történelmi értékek és kulturális adottságként (Prága), az ország sikerének zálogaként 

(Pozsony), vagy a modern, dinamikus, fejlődő központként (Varsó) határozzák meg a 

lakóhelyüket.  
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Jövedelem termelés  

A Kelet- és Közép-Európa országok fővárosai tartós és egyre látványosabb centrifugális 

szívást gyakorolnak az országuk egészére, döntően az új erőforrás (üzleti szolgáltatások, 

kutatás-fejlesztés intézményei, innovatív munkaerő foglalkoztatása, új gazdasági tevé-

kenységek telephely kínálata, fogyasztás új tereinek széles kínálata stb.) tömörítésében. 

Az ország versenye mellett, vagy éppen annak megtestesítéseként a fővárosok európai 

és nagytérségi pozíció keresése és alakítása egyre látványosabb, új funkciók tudatos ki-

építésével, egyben azok nagytérségi befolyásának ösztönzésével. Ebben az egyre feszítet-

tebb pozíció halmozásban és specializációban kiemelkedik Bécs (MEGA 3), mint európai 

vonatkozásban is kiemelkedő nagyközpont, valamint mögötte különböző intenzitásban 

és jelleggel Prága, Varsó, Pozsony, Budapest (MEGA3), a többi főváros (Szófia, Zág-

ráb, Belgrád, Bukarest, Ljubljana) helyzete még csak országos szinten meghatározó, 

éppen új fejlesztési és növekedési erőforrások tömörítésével, illetve a fővárosi szere-

pekörök kiépítésével (Egri 2014; Enyedi 1997; Csomós 2011). 

A fővárosok jövedelem termelő képességét illusztráljuk a 3. táblázatban. Jeleztük az 

országos szintű teljesítményeket, valamint a NUTS2 és NUTS3 szinteket, hogy látvá-

nyosan kiugorjanak teljesítmények, azaz a fővárosok és nagyobb, valamint kisebb tér-

ségeik/régiójuk (városrégiójuk) elkülönülése, s annak regisztrálható intenzitása a két 

időpont között. 

Bécs veszített lendületéből az EU átlagához mérten, vélhetően a gazdaság beállít 

mind szerkezetében, mind a jövedelem termelésében kedvező szintre és a jövőbeli lát-

ványos elmozdulások már nagyobb szerkezeti átrendeződéssel következhetnek csak be. 

A két időpont között magas növekedést produkáló fővárosok: Bukarest (33%), Varsó 

(25%), Zágráb (16%), Prága (13%), Szófia (8%). A gyorsuló felzárkózást magas lendü-

let jellemzi, a fővárosok koncentrálják az országok gazdaságának erőforrásait, még  

„felszívó” pályán állnak, mindezt jelzi, hogy a növekedési ütemük meghaladja az orszá-

gaik egészének dinamikáját. Budapest, Pozsony, Ljubljana viszont a lemaradók, hiszen 

nem voltak képesek további lendületet adni a jövedelmeknek, alatta maradnak az EU 

átlag növekedéséének is. Ennek okát érdemes lenne alaposan körbejárni, lehet a magya-

rázat a nemzetgazdaságok teljesítményének csökkenése, a fejlődési lendület megtörése, 

vagy telítődése, illetve a többi főváros gyorsabb felzárkózása.  

A sziget-hatás a kelet- és közép-európai fővárosok jellemzője, hiszen mindegyik  

kiemelkedik az ország egészéből, de közvetlen régiójából és körülvevő térségéből egy-

aránt, sőt a fővárosokat körülvevő területek növekedési dinamikáját is meghaladják az 

országközpontok teljesítménye. A választott két időpontban a főváros jövedelem  

elszívás az egész nagytérségben, annak minden egyes centrumára jellemző, ugyan el-

térő, egyben változatosan különböző intenzitással, jelezve az országok gazdasága itt 

összpontosul.  
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3. táblázat  

Kelet- és Közép-Európa országai fővárosának és kapcsolódó régiónak  

jövedelemtermelő képessége (2009, 2018) 

Ország 

 

 

 

2009 2018 
Változás  

2009 és 2018 között 

GDP 

PPS/fő 

(€) 

GDP PPS/fő 

az EU 27 átla-

gában (%) 

GDP 

PPS/fő 

(€) 

GDP 

PPS/fő az 

EU 27  

átlagában 

(%) 

GDP 

PPS 

(%) 

GDP PPS/fő 

EU átlagtól 

való eltérés 

(%) 

  Bécs 45300 188 52700 175 116 -13 

Ausztria 42531 176 53558 177 126 1 

  Yugozapaden 17700 74 25100 83 142 9 

  Sofia (stolista) 24500 102 33300 110 136 8 

  Sofia 11100 46 15500 52 148 6 

Bulgária 10500 44 15500 51 147 7 

  Praha 46400 193 62300 206 134 13 

  Stredni Cechy 19000 79 24700 82 130 3 

Csehország 20900 87 27900 92 134 5 

  Mazowiecki 22400 93 34400 114 154 21 

  Warszawki stol. 31200 130 46900 155 150 25 

  Mozowiecki reg. 11800 49 18200 60 154 11 

      Lengyelország 14400 60 21400 71 149 11 

  

Kontinetálna 

Hrv. 10600 44 13500 45 127 1 

  Grad Zagreb 26960 112 38658 128 143 16 

Horvátország 19511 81 27729 92 142 11 

  

Közép-Magyar-

ország 26200 109 32500 108 124 -1 

  Budapest 35300 147 43800 145 124 -2 

  Pest megye 13400 56 17000 56 127 0 

  Magyarország 15600 65 21600 71 139 6 

  Bucuresti-Ilfov 28000 116 45100 149 161 33 

  Sud-Mintenia 10300 43 15400 51 150 8 

Románia 12600 52 19800 66 157 14 
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Ország 

 

 

 

2009 2018 
Változás  

2009 és 2018 között 

GDP 

PPS/fő 

(€) 

GDP PPS/fő 

az EU 27 átla-

gában (%) 

GDP 

PPS/fő 

(€) 

GDP 

PPS/fő az 

EU 27  

átlagában 

(%) 

GDP 

PPS 

(%) 

GDP PPS/fő 

EU átlagtól 

való eltérés 

(%) 

  Bratislavsky kraj 43500 181 50900 169 117 -12 

  Trnavski kraj 18800 78 23100 76 123 -2 

  

Zapadne Slo-

vensko 15900 66 19300 64 121 -2 

Szlovákia 17300 72 21400 71 124 -1 

  

Osrednjeslo-

venska 32034 133 38950 129 122 -4 

Szlovénia 27675 115 39199 130 142 15 

  EU átlag 24100 100 30200 100 125  

Forrás: Kiss G. (2021: 84) alapján saját szerkesztés. 

Az EU csatlakozáskor egyes országok (Csehország, Románia, Szlovákia) önálló ré-

gióként (NUTS2) regisztrálták a fővárosokat, míg a többi országban a fővárosok tér-

sége, kvázi régiója, vagy megyéje, kerülete (NUTS3) beolvadt a fővárosba. 

Az önálló fővárosrégiók határozott dinamikát mutatnak az országok egészéhez mér-

ten (ábra). Bécs vezet az egy főre jutó GDP alakításában, aminek dinamikáját képes 

egyenletesen tartani. Ide köthető Prága és Pozsony, amelyek lendületes növekedést  

produkáltak, főleg 2007-től. Érdekes, hogy Prága egyre jobban zárkózik fel Bécshez.  

A másik csoport Budapest, Varsó, Ljubljana és Bukarest, ahol szinten azonos ütemű 

GPD növekedést regisztrálhatunk, talán Bukarestnél érződik, hogy 2017-től meglendült 

a jövedelemtermelés intenzitása. A harmadik csoport a lassú felzárkózóké, ahova Zágráb 

és Szófia tartozik, közel azonos fejlődési lendülettel, az összetartozásuk jól kimutatható. 
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2. ábra 

Kelet-Közép-Európa fővárosai egy főre jutó GDP alakulása  

a NUTS2 szint alapján (2000–2019, ezer €/fő) 

 
Megjegyzés: Belgrádra nem álltak rendelkezésre adatok. 

Forrás: www.kkevarosok.hu adatbázis saját szerkesztés. 

A Kelet- és Közép-Európa országai fővárosainak jövedelemtermelő képességét ne 

csak egymáshoz viszonyítsuk, hanem azokat helyezzük el európai dimenzióban is  

(2. ábra). Így közelebb kerülünk a trendek megértéséhez, illetve a fővárosok elhelyez-

kedésének megítéléséhez a közösség egészében, vagy más megközelítésben annak  

versenyterében. Ehhez megvizsgáltuk a fővárosrégiók elhelyezkedését az európai 240 

régió sorrendjében, illusztrálva változásukat 2008 és 2019 közötti időszakban évenként 

(3. ábra). 12 év helyezései már kellően érzékeltetik az egyes fővárosrégiók pozícióit az 

Unióban, s az elmozdulások sejtetik a változások irányait, illetve kimutathatjuk azokat 

az inflekciós (idő)pontokat, amitől valami más, valami új, pontosabb kedvezőbb folya-

matok indultak el a többi régióhoz, egyben a nagytérség fővárosaihoz viszonyítva. Bécs 

az európai húszak csoportjának stabil tagja, s ehhez szisztematikusan zárkózik fel Prága. 

Pozsony tartósan az ötvenedik helyen van, nem képes nagyobb mozgásokra. Budapest, 

Varsó és Bukarest együtt mozog, az előbbi a magyar és a lengyel főváros a „százak” 
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klubjának kapuját célozta meg. A Bukarest 2017-től áttörte a 150-es határt, s azóta len-

dületbe jött. Hárman, Zágráb, Szófia és Ljubljana egymás kerülgetik, a 200-as zóna kö-

rül mozognak, onnan egyedül a szlovén főváros mutat enyhe elmozdulást.  

3. ábra  

Kelet-Közép-Európa főváros régiói (NUTS2) helyezései  

az Unió régióinak sorrendjében (2008–2019) 

 
Megjegyzés: Belgrádra nem álltak rendelkezésre adatok. 

Forrás: www.kkevarosok.hu adatbázis saját szerkesztés. 

13. alkalommal jelentette meg a COFACE Central Europa Holding GmbH (2021) 

adatbázisát és elemzését a kelet-közép-európai országok TOP 500 vállalatainak adatai-

ról. 12 országra7 vonatkozóan tehát az 500 legeredményesebb vállalatának adatait dol-

gozták fel, állították sorrendben. Az alapadatok az árbevétel nagysága (millió €), a nettó 

profit (millió €) és a létszám (fő), mindezeket 2019 és 2020. évekre. Regisztrálva a  

változásokat egyik évről a másikra, s egyben sorrendet készítve az árbevétel alapján, 

                                                        
7 12 országba találjuk a Litvániát (26 vállalat), Lettországot (hat vállalat) és Észtországot (hat vállalat), 

viszont nem dolgozták fel Ausztriában található nagyvállalatokat, így az egyezőség a vizsgálatunk-

kal kilenc országra terjed ki (Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, 

Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia).  
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jelezve egyben a változások irányát és részben mértékét8. Az elemzés célja a COVID-19 

járvány hatásának regisztrálása a kelet-közép-európai országok vezető vállalatainak mű-

ködésében, vagyis az egyes országok meghatározó vállalatainak reagálása a pandémiára.  

A gazdasági szervezetek jelenlétét a fővárosokban a TOP 500 nagyvállalattal illuszt-

ráljuk (4. táblázat). A szervezeti koncentráció magas, közel 50%-os. Ennek oka, hogy a 

jelentős vállalatok központjai a fővárosokban koncentrálódnak, itt állnak rendelkezésre 

az üzleti, a politikai kapcsolatok, a humántőke, a megfelelő szolgáltatói háttér, vagy a 

menedzsment számára nyújtható kedvező életkörülmények. Továbbá ide összpontosul-

nak a különféle üzleti, pénzügyi, kommunikációs, gazdasági és más szolgáltató cégek 

központjai, hasonlóan a kereskedelemi, logisztikai hálózatokéhoz, de fontos kiemelni a 

különféle nagy hatókörű, országos közszolgáltató szervezetek is, s nem beszélve számos 

termelőtevékenységek (ipar, építőipar) központjáról. Az országok jellege ezeket irá-

nyító szervezeteknek a térbeli eloszlását befolyásolja. Hiszen kvázi ellenközpontok hi-

ánya, vagy azok mérete, az ország gazdasági szerkezetének jellege, a külföldi működő-

tőke jelenléte, irányítási hagyományok megléte, vagy éppen hiánya, de maga az instruk-

tora kiürültsége a fővárosok méretgazdaságosságát egyértelműen befolyásoljak kelet- 

és közép-európai térségben.  

Az ország méretet és a városhálózat szerkezetét jól illusztrálják a TOP 500 nagyvál-

lalat területi elhelyezkedése. A nagyterületű és négy 500 ezer főnél nagyobb központtal 

rendelkező Lengyelország esetében a legkisebb a cég koncentráció, míg Horvátország, 

Szlovákia, Bulgária esetében kiugróan magasak az adatok, főleg a szervezetek jelenlé-

tében. A nagyterületű Románia esetébe is Bukarest átlag feletti mértékben tömöríti a 

legfontosabb vállalkozásokat. A magyar főváros esetében átlag körüli paramétereket 

láthatunk.  

 

 

 

 

 

                                                        
8 Az elemzés további célja a COVID 19 járvány hatásának regisztrálása a kelet-közép-európai or-

szágok vezető vállalatainak működésében, vagyis az egyes országok meghatározó vállalatainak 

reagálása a pandémiára. Mi ezekre az összefüggésekre nem térünk ki.  
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4. táblázat  

Az 500 legnagyobb kelet- és közép-európai vállalat és a fővárosok (2021) 

Ország 

Főváros 
Arány az ország  

összes TOP 500-ból (%) 

árbevétel 

(millió €) 

létszám 

(fő) 

szervezet 

(db) 
árbevétel létszám szervezet 

Belgrád 6669 62001 8 51,3 75,2 53,3 

Budapest 60466 122915 33 46,2 46,8 48,5 

Bukarest 39268 88124 31 55,5 44,9 55,4 

Ljubljana 11264 22629 8 57,1 65,5 57,1 

Pozsony 33987 52997 22 61,8 62,8 62,9 

Prága 56301 81749 44 45,4 44,7 57,1 

Szófia 12101 22376 16 58,1 68,2 72,7 

Varsó 80390 371612 52 28,4 37,2 32,3 

Zágráb 9995 39122 11 70,4 87,0 78,6 

Összesen 310441 863525 224 42,4 43,2 48,5 

Megjegyzés: Bécs adatai nem szerepelnek a forrásban. 

Forrás: COFACE 2021, alapján saját szerkesztés. 

Foglalkoztatottsági szerkezet 

A kilenc főváros foglalkoztatási szerkezetének9 elemzést idősor (2008–2021) analí-

zissel végeztük el, hiszen a 14 éves trendből már kellő alapossággal lehet következtetni 

a munkahelyek átrendeződési irányaira, a szerkezetváltás folyamatára, egyben illeszke-

désre a nagytérség fővárosainak együttes fejlődési pályájához. Az elemzéseinkben szek-

toronként haladunk, az adott tevékenység, ágazati csoport időbeli változását mutatjuk 

be, összehasonlítva az kilenc főváros irányait (5. táblázat).  

 

                                                        
9 A 15–74 éves korosztály munkavállalásait dolgoztuk fel az EU Labour Force Survey alapján.  
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5. táblázat 

A fővárosok foglalkoztatottsági szerkezetének jellemzői (2008-2019) 

Főváros  
Mezőgaz-

daság  
Ipar  

Építő-

ipar 

Keres-

kede-

lem, 

szállítás 

Info-

kom-

muni-

káció 

Pénz-

ügy, 

bizto-

sítás 

In-

gat-

lan 

Tudo-

mányos 

kutatás, 

szakm. 

szolg 

Köz-

szol-

gálta-

tás  

Művé-

szet, 

egyéb 

Bécs S S S S S S S S N CS 

Budapest S S S S N+ S N N+ N S 

Bukarest CS CS+ CS S N+ S N N+ CS N+ 

Ljubljana CS+ CS CS S S S S N+ N+ N+ 

Pozsony S S CS+ S N+ N N CS+ N S 

Prága S CS+ CS CS+ N+ N N S N S 

Szófia CS CS+ CS+ CS S S S N+ S N+ 

Varsó S S S S S S N N S N 

Zágráb CS+ CS+ CS+ CS+ S CS S N N+ N+ 

Megjegyzés: S=stagnálás (minimális kilengések), CS= csökkenés (15 %-nál nagyobb mérséklődés), CS+= erőteljes 

csökkenés 20% felett, N=növekedés (minimum 10%), N+= erőteljes növekedés (15% felett)  

Forrás: EU Labour Force Survey alapján saját szerkesztés. 

A mezőgazdaság és annak szakágai nem meghatározó foglalkoztatási helyek a fő-

városokban, lényegében 0,3 és 2,2% (Ljubljana) között mozognak az értékek, folyama-

tosan csökkenő szintet mutatva, s az kimondottan alacsony (1%) arányok megtartása 

mellett. Budapest esetében szinten a stagnálást regisztráljuk (0,5-0,3% között).  

Az iparban foglalkoztatottak aránya minden fővárosban csökken, de a mértékek el-

térnek jelentősen egymástól. Az indulás nagy szórást mutat, hiszem 9,5%-tól (Bécs) tart 

24,3%-ig (Ljubljana), erről jutunk el 2019-re 20,5% (Ljubljana) és 9,2% Prága szintjére. 

10 % körül beáll Bécs, Budapest (9,8%), Prága, Bukarest, s ehhez a szinthez közelít 

Pozsony és Varsó, ebben csoportban a határozott dezindusztrializáció figyelhetünk meg. 

Míg a balkáni országok fővárosainál (Zágráb, Ljubljana, Szófia) az átrendeződés las-

sabban, de már érzékelhetően zajlik.  

Az építőiparban egyre kiegyenlített foglalkoztatási arányokat tapasztalunk a fővá-

rosok között. Míg az idősor elején a 11,1% (Bukarest) és 5,6% (Budapest) különbségek 

mérséklődtek és a 7,6% (Szófia, Prága, Bukarest) maximumokat a 4,5% (Zágráb) mini-

mumok közé tömöríti az országközpontokat. Érdekes, hogy az utóbbi években Bukarest, 

Prága és Varsó esetében megugrott a munkahelyek aránya, vélhetően ezen fővárosok-
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ban nagyobb beruházások következtek be, ami élénkítette az építőipart. Budapest ese-

tében a stagnálás jellemző, kisebb kilengésekkel (2012, 2013, 2016), majd visszaáll a 

trend a 5–5,5%-ra.  

A kereskedelem, szállítás, vendéglátásban dolgozok arányában jelentős átrendeződés 

nem tapasztalható, hiszen a 33,4 és 23,0% (Bukarest, Ljubljana) indulóértékekről  

32,5 és 19,8% (Bukarest, Prága) záróértékhez jutottunk el. A közel egyenletes trendben 

a törésvonal 2019-től figyelhető meg, ekkor kezdenek el csökkeni az értékek, majd 

2020-ban erőteljesen mérséklődnek, ez különösen érződik Prága, Budapest (2019  

maximum 27,9%, majd csökkenés 21,6%-ra 2021-ben), Bécs vonatkozásában, hiszen 

ezek tekinthető a nagytérség idegenforgalmi centrumainak, s az itteni kereskedelmi, 

vendéglátási szektort a COVID járvány érzékelhetően érintette. A további centrumoknál 

is az enyhe mérséklődés ismerhető fel, de ez a stagnáló trendvonalba jól beilleszkedik.  

Az információs és kommunikációs szektorban a nagy átrendeződés figyelhető meg a 

14 év során. Az induló esztendőhöz képest 4,2–6,9% (Szófia, Varsó) az arányok 5,1 és 

12,9% (Ljubljana, Pozsony) módosultak, azaz a 21. század dinamikus ágazatainak mun-

kahelyeit a fővárosok felszívják és/vagy kiépítik. Négy főváros Pozsony (12,9%), Prága 

(11,6%), Budapest (10,4%) és Bukarest (9,2%) egy csokorban egyre intenzívebb befo-

gadó lettek az infokommunikációs ágazatoknak, esetükben érzékelhető elmozdulás fi-

gyelhető meg a vezető szolgáltató ágazatok munkahelyei létesítésében. A többieknél 

lassabban, mérsékeltebb tempóban rendeződik át a gazdasági szerkezet, de a trend jól 

felismerhető.  

A pénzügy és biztosítási szektor, a posztmodern gazdaságok fontos kiszolgáltatója a 

kelet- és közép-európai fővárosok foglalkoztatottsági szerketerében erősen hektikus ké-

pet mutat. Lényegében az alapértékek nem változtak 2,8-6,4% (Bukarest, Varsó),  

3,0-6,8% (Ljubljana, Varsó), de az idősávban érzékelhető ingadozások, növekedések, 

majd visszaesések figyelhetők, talán Prága (6,0%) és Pozsony (5,9%) esetében regiszt-

rálhatunk elmozdulásokat, a többieknél az induló értékek rendeződnek vissza. Vélhe-

tően ebben szektorban lezajlottak a nagy szervezeti átrendeződések, összeolvadások, 

koncentrációk, így ebben nem jelölhetünk ki a nagytérség vezető központokat a pénzügy 

és biztosítás ágazatok esetében. Budapest esetében a stagnálás a jellemző, hiszen a fog-

lalkoztatottak aránya 4,0–4,4% között ingadozik.  

Az ingatlan szektor nem alacsony foglalkoztatási arányt képvisel (0,5–1,5%), ami 

lényegében nem változott a jelzett időszakban. Itt is a hektikus mozgásokat tapasztaljuk 

2011-től, szinte követik a pénzügyi szektornak az irányait, kilengéseit. 2017-re lecsen-

gett az érzékelhető változások és különféle lendülettel, de megfigyelhető a fokozatos 

beállás. Ennek két tömbje alakult ki. Az egyik a balkáni fővárosok (Zágráb, Szófia, 

Ljubljana), ahol a 0,6-0,8%-os szint jött létre, a másik a Varsó, Budapest, Bukarest, 
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Prága, Pozsony csapat, ahol viszont a 1,3–1,9%-os mozgások figyelhető meg. Kialakul 

tehát ennek a fontos közvetítő ágazatnak s szerkezete, ami jól tükrözi a fővárosok iránti 

érdeklődés intenzitását. 

Szakmai, tudományos, műszaki, adminisztratív tevékenységek szektora fontos eleme 

az újgazdaságok jelenlétének és aktivitásának a nagytérség országai fővárosában.  

2008-ban a szélsőértékek a foglalkoztatásban 7,6% (Szófia) és 14,3% (Prága), majd 

2019-re Budapest vezeti a főváros sorrendet (17,1%) és az utolsó helyre került Pozsony 

(7,9%). A csoportosításunk alapján lendületes növekedés Bukarest (158%), Szófia 

(149%), Ljubljana (143%) és Budapest (120%), a többi fővárosnál enyhe növekedés, 

stagnálás (Bécs, Prága) és erőteljes csökkenés (Pozsony 69%). A szektoron belül a tu-

dományos kutatási potenciálhoz hasznos adalékot ad Csomós (2017) tanulmánya. Eb-

ben bemutatja 1996 és 2005, valamint 2006-2015 között a tudományos közlemények 

alakulását a kelet- és közép-európai fővárosokban: ennek alakulása Bécs 196/168%; 

Budapest 167/149%; Bukarest: 227/219%; Ljubljana: 325/122%; Pozsony: 216/46%, 

Prága: 123/97%; Varsó́: 111/66%; Zágráb: 314/103%. Megerősíti, hogy a legnagyobb 

vesztes Pozsony, de magyarázatként jelzi, hogy az alacsony bázis értékek miatt több 

fővárosoknál látványosabb a növekedés, amit elemzéseinkre is igazolnak a foglalkozta-

tottságban.  

A közigazgatás, védelem, egészségügy, szociális ellátás (közösségi szolgáltatások) 

induló minimuma Zágráb (16,9%), maximuma Varsó (24%), ugyanez a 2019-ben Bu-

karest (18%) és Zágráb (147%). Az utóbbi kiemelkedő értéke mellett Ljubljanában ug-

rott meg érzékelhetően foglalkoztatottak aránya (121%), egyenletes növekedés volt Bu-

dapesten és Bécsben, Pozsonyban, Prágában, míg stagnálás jellemezte Varsót, Szófiát 

és enyhe csökkenés Bukarestet.  

A művészet, szabadidő és egyéb szolgáltatások foglalkoztatási trendjei kimondottan 

hektikusak, hiszen azok aránya 3 és 6% között mozgott a vizsgált 14 évben. Induló 

évünkben a minimális érték 2,6% (Bukarest), maximális 7,6% (Bécs), a záró esztendő-

ben Pozsony 4,1% minimum és maradt Bécs, de már csak 6,3% mellett. A kreatív gaz-

daság ezen egyik szektorában a látványos növekedés az alacsony induló értékekkel ren-

delkezőknél tapasztalunk (Bukarest, Ljubljana, Szófia, Zágráb), az enyhe csökkenés 

Bécsnél figyelhető meg, de még ezen értékek mellett is kiugrik a nagytérség fővárosai-

nak mezőnyéből. Nagy kilengés jellemzi Budapestet, aztán enyhén csökken az utolsó 

esztendőben enyhe csökkenés figyelhető meg a szektor foglalkoztatottsági arányában.  

 

file:///C:/Users/Csapo/AppData/Local/Temp/city.hu


30 Rechnitzer János 

 

Példa a fővárosok együttműködésére 

A Kelet- és Közép-Európa térszerkezetére vonatkozó korábbi kutatások (Gorzelak 

1997; Rechnitzer, Smahó 2011; Szabó 2015) felhívták a figyelmet arra, hogy Bécs- 

Pozsony-Budapest relációban jelentős erőforrás koncentráció történt a kilencvenes évek 

óta és ebben a városhármasban lehetséges az intenzívebb határon is átnyúló főváros-

nagyváros szintű együttműködés. Ennek településhálózati grafikus modelljét készítet-

tük el (Matznetter 2004; Rechnitzer, Dövényova 1998; Rechnitzer 2011), amiben Bécs 

potenciális nagytérségi hatásterületét próbáltuk meg bemutatni (4. ábra). Információink 

alapján besoroltuk ennek a magterületnek a fővárosait európai szintű funkció dimenzi-

ókba, majd a nagy- és középvárosokat regionális jelentőségük alapján, s jeleztük még a 

repülőtereket, mint a nemzetközi megközelíthetőség szempontjából legfontosabbnak te-

kinthető „kapukat”. Ezen utóbbi kapcsolati relációnak a fontosságára hívja fel a figyel-

met (Sauer, M., Paril, V., Viturka, M. 2019) tanulmánya, amelyben a nagytérség belső 

légi közlekedési belső kapcsolatait dolgozzák fel (6. táblázat), aminek alapján is jól  

érzékelhető, hogy a kelet- és közép-európai járatkapcsolatok intenzitása, azoknak az 

aránya öt főváros relációjában kiemelkedő.  

6. táblázat  

Öt kiemelt kelet- és közép-európai főváros repülőtereinek forgalma és a nagytérségen 

belüli kapacitásai (2018) 

Főváros  

Összes járat  Kelet-Közép-Európai járat 
Kelet-közép-európai  

járatok aránya (%) száma (db) 
utasszám (e 

fő) 
száma (db) utasszám (e fő) 

Bécs 219762 22739 99919 13005 45,5 57,2 

Varsó 155045 13807 101379 8216 65,4 59,5 

Budapest 92294 10228 42021 4531 45,5 44,3 

Prága 117903 11867 44804 4004 38,0 33,7 

Pozsony  23670 1556 2464 231 10,4 14,8 

Forrás: Sauer, M., Paril, V., Viturka, M. (2019: 231) alapján saját szerkesztés. 
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4. ábra 

Bécs hatásterülete  

 

Forrás: Rechnitzer (2011: 364).  

Bécs elsőleges és másodlagos hatásterületének, aminek a magzónája az osztrák és a 

szlovák főváros, s azok régiója. Bécs 1,9 millió és Bratislava 0, 64 millió fő a népessége, 

mindkettő NUTS2 régió (415 és 2053 km2), magas gazdasági teljesítménnyel, hiszen 

GDP (2016) 90,1 Mrd € és 22,8 Mrd €, az EU 27 átlagában 167 és 128% az egy főre 

jutó bruttó hazai termék. Az ország központok egymástól 55 km távolságra találhatók, 

ami autópályán 79 km (2007), vasúton 67 km, ennek a távolságnak a leküzdésére  

2023-tól már 23 percet terveznek. A két főváros a kapcsolatait a rendszerváltozástól 

építi, eltérő intenzitással.  
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Ebben fordulópontot jelentett a CENTROPE10 együttműködés megalakulása  

2003-ban. A korábbi határ menti kapcsolatokat, illetve a kilencvenes évek végén azok-

nak az intézményesítésére formálódó eurorégió szerveződéseket kísérelte meg ezen 

kezdeményezés már az érintkező négy ország vonatkozásában újra gondolni a bécsi 

központtal. Az EU csatlakozás előtt alakult meg ez a határmenti csoportosulás és néhány 

évi előkészítés után a 2007–2013 közötti támogatási időszak kínálatára felkészült, ami-

nek következtében 21 sikeres projektet indítottak a résztvevők. Ezek vonatkoztak az 

együttműködés különféle formáira, így a közlekedési kapcsolatokra, a KKV-k támoga-

tására, a városi közlekedés fejlesztésére, a különböző szintű oktatási kooperációkra az 

alapképzéstől az egyetemekig (Rechnitzer, Smahó 2007), de kiterjedt a kultúra, sport és 

közösségépítés/együttműködés alakításáig. 2018-ban ünnepelte a szervezet fennállásá-

nak 15 évfordulóját. A magyar részvétel a tízes évek közepétől egyre formálisabb lett, 

a megyei önkormányzatok ugyan még tagjai a szervezetnek, de több nagyváros negli-

gálta ezt a kiváló lehetőséget az integráció felgyorsítására.  

A Centropa programban kitüntetett helyet kapott a Bécs-Pozsony együttműködés ki-

szélesítése, annak sokoldalú megalapozása (Hanzl-Weiss, D., Holzner, M., Römisch, R. 

2018). Célok között jelent meg a közlekedési kapcsolatok jelentős javítása, azaz a két 

főváros 20 percen belüli elérése, ezzel kapcsolatban a két hálózati rendszer működésé-

nek összehangolása, az ingázás támogatása, a munkaerő zavartalan áramlásának bizto-

sításával, a nyelvi kompetenciák fejlesztése, s ezzel a foglalkoztatás lehetőségének ja-

vítása, iskolai képzések egybevetése, különösen a duális képzések alakításában. Külön 

fejezete a tervezett együttműködésnek a járműgyártás működési körülményeinek javítá-

sára tett ajánlások és akciók. Pozsony és Nyugat-Szlovákia (Nagyszombat, Zsolna)  

kiemelkedő autógyártási központok, amelyek folyamatos fejlesztéseket kívánnak meg. 

Így a tervekben szerepel közös kutatóhelyek szervezése, digitalizáció és robotizáció  

alkalmazására, együttes „modellgyár” építése a digitalizációs vezénylés és a robottech-

                                                        
10 Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia határ menti térségeit öleli fel a kezdeményezés, 

területi kiterjed Kelet-Ausztria (Alsó-Ausztria, Bécs és Burgenland tartományok), Dél-Morvaország 

(Jihocesky, Jihomoravsky és Vysocina régiók), Nyugat-Magyarország (Győr-Moson-Sopron és Vas 

megyék), valamint Nyugat-Szlovákia (Bratislava/Pozsony és Trnava/Nagyszombat járások). Össze-

sen több mint 61 ezer km2-t ölel fel, ahol 2015. január elsején 7,9 millióan éltek, azaz a potenciális 

nagyrégió a négy ország együttes területének ötödét, népességének közel negyedét képviseli. Az 

együttműködésben 275 város található, a többségük a cseh és az osztrák oldalon. A Centrope együtt-

működés lakosainak döntő része (65%) városokban él. Összesen tíz város népessége nagyobb  

50 ezer főnél, ezek közülük két főváros (Bécs és Pozsony), melyek a tervezett nagyrégió társadalmi-

gazdasági jellemzőit befolyásolják. A további három-három nagy- és középváros a cseh (Brünn, 

Ceske Budejovice és Jihlava) és három magyar (Győr, Szombathely és Sopron), egy-egy az osztrák 

(Sankt Pölten) és a szlovák (Trnava) területen található.  
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nika tanulmányozására, együttműködés a technológiai és üzleti (gazdasági) előrejelzé-

sekben és ágazati kapcsolatok alakításában (autóipar, magas hozzáadott értek termékek, 

szolgáltatások világpiaci megjelenésében), valamint innovációorientált közbeszerzések 

mindkét város gazdaságában.  

Főváros szindróma 

Felmerül a kérdés az olvasóban, vajon miért fontos a fővárosok fejlődési pályáit ele-

mezni, bemutatni, miközben a jelzett programunk a nagyvárosok vizsgálatára irányult. 

Az elemzésbe bevont 10 országból megítélésünk szerint – az államok (köz)igazgatási 

és fejlesztési rendszere alapján úgy szintén – a főváros centrikusság nyolc esetben egy-

értelmű. Csupán a nagyobb területű, jelentősebb (500 ezer fő feletti) népességet több 

központban koncentráló (Lengyelország), valamint a föderatív formában működő 

(Ausztria) országoknál mérsékeltebb az országközpontok szívása, illetve a fejlődési pá-

lyájuk követése, annak kisugárzása a többi nagyvárosra. A mintakövetés, akár a fejlesz-

tési irányokban, akár várostérségek alakításában, akár a városi terek átalakulásában, 

vagy éppen a funkciók megjelenése és terjedésében szükségszerű és történetileg is meg-

határozott a nagytérség országaiban. Így az egyes – kisebb területi, erősebben centrali-

zált, kiemelkedően nagy népességet koncentráló fővárossal bíró – kelet- és közép-euró-

pai országokban nagyvárosi fejlődési modelljeiben „főváros szindróma” tartósan jelen 

volt és van. Viszont éppen a piacgazdaság megjelenésével, a helyi/nagyvárosi kormány-

zás, annak lehetséges és szükségszerű autonómiájának alakulásával, koncentrált kül-

földi befektetések megjelenésével, valamint lakosság jövedelmi helyzetében bekövet-

kezett kedvező változásokkal ennek a jelenségnek fokozatos átalakulásával számolha-

tunk a jövőben.  
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