
 
 

 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 
Regionális és környezeti gazdaságtan Program 

 
 
 
 

TÉZISFÜZET 

 
 

A REGIONÁLIS RUGALMASSÁG ÉS A 
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HAZAI 
SAJÁTOSSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

 
Examination of the domestic specialities of regional 

resilience and sustainable development 
 
 
Készítette: Szabó Mariann 
 
Témavezető: Szalmáné Dr. Csete Mária, Ph.D. 
 
 
 
 

Budapest, 2018. 



2 

Tartalomjegyzék 
Tartalomjegyzék ....................................................................... 2 

1 Bevezetés – a kutatás előzménye ..................................... 4 

2 Célkitűzések és vizsgálati módszerek .............................. 5 

3 Új tudományos eredmények .......................................... 11 

4 A doktori disszertáció eredményei és hasznosításuk ..... 19 

Irodalomjegyzék ..................................................................... 21 

A tézispontokhoz kapcsolódó tudományos közlemények ...... 37 

 



 
 

  



4 

1 Bevezetés – a kutatás előzménye 
A gazdasági összekapcsoltság eredményeképp mindinkább 
kivédhetetlen hatásokra való reagálás, az azt magyarázó területi 
sajátosságok leltárba vételének szükségesség erősítette a 
regionális reziliencia (rugalmasság) kérdésének előtérbe 
kerülését. Napjaink gazdaságára, sőt társadalmára használt 
’Post-9/11 period’1 vagy ’Post-2008 World’2 mind a külső 
hatások kivédhetetlenségére, a globális történések 
következményeire hívják fel a figyelmet. 
Az egyik legrangosabb területi gazdasággal foglalkozó 
folyóirat, a ’Cambridge Journal of Regions, Economy and 
Society’ 2010 őszén tematikus számot jelentetett meg a 
regionális rugalmasság elméleti vonatkozásaival, valamint 
empirikus elemzési lehetőségeivel kapcsolatosan. Amellett, 
hogy a regionális gazdaságok egyértelműen kitettek a globális 
világ eseményeinek, maga a regionális fejlődés folyamata sem 
egy stabil, kiegyenlített, biztos folyamat, sőt, ahogy Walker 
(2004), UNISDR (2005), Foster (2006), Cutter et al. (2008),  
Simmie-Martin (2010) és Palekine et al. (2015) rámutat, 
folyamatos megszakítások és átalakulások sora, időszakos 
gazdasági recesszió, új versenytársak váratlan megjelenése, 
gazdasági tevékenységek felszámolása, tőkekiáramlás, 
technológiai változások révén. 
A gazdasági folyamatok elemzésére leggyakrabban alkalmazott 
egység a régió; olyan sajátos társadalmi-gazdasági egység 
amely: 

                                                      
1 Szeptember 11-e utáni világ, amely a 2001. szeptember 11-ei 
terrortámadások után kialakult nemzetközi helyzetre utal 
2 A 2008-as pénzügyi, majd abból következő gazdasági válság utáni világ 
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• egyedi tulajdoni struktúrájú gazdasági szerkezettel, 
termelési bázissal, 

• népesedési folyamatokkal és foglalkoztatási helyzettel, 

• kormányzati intézményekkel rendelkezik; összességében 
egy társadalmi (’social’), kulturális (’cultural’), politikai 
(’political’) és gazdasági (’economic’) interakciós rendszer 
(’interaction system’). (Agnew, 2000, 2001; Haukkala et 
al., 1999 in Palekiene et al., 2015) 

A téma összhangban van az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal 
elfogadott, „A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési Koncepció” [a továbbiakban: OFTK] 
üzenetével is, hiszen egy olyan átalakulással értintett országban, 
amely duális gazdasága rendkívül kitett foglalkoztatási 
szempontból a külföldi tőkeáramlásnak, valamint 
térszerkezetében egy-egy nagyobb vállalat országelhagyása, 
felszámolása komoly gondokat okoz, a kutatási téma 
aktualitását jelenti (globális gazdaságunk eredményezte 
hatások helyi következményeire tekintettel). 

2 Célkitűzések és vizsgálati módszerek 
A doktori disszertáció alapvető célja bemutatni, hogy milyen 
területi adottságok értékelődnek fel a regionális rugalmasság 
újszerű és egyre inkább előtérbe kerülő koncepciójában, hogyan 
valósulhat meg a természeti erőforrások olyan tartamos, 
értékvédő gazdálkodása, ami lehetővé teszi az emberek 
boldogulását anélkül, hogy a létalapok által biztosított ökológiai 
eltartóképességet meghalódó módon növekedne a gazdaság. A 
regionális rugalmasság előtérbe kerülését a különböző 
gazdasági, társadalmi sokkhatások eredményeképp a régiók 
különböző sérülékenysége eredményezte. Kutatásomban így 
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fontos szempont az is, hogy az alkalmazkodás során milyen 
hangsúlyos szerepet kapnak a térség anyagi, megfogható 
erőforrásain túl a kevésbé számszerűsíthető, akár nehezen 
megfogható adottságok (társadalmi szerveződés, szaktudás) a 
fenntartható fejlődés gazdasági-társadalmi-környezeti és 
intézményi dimenzióiban. A doktori disszertáció újszerűsége 
többek között abból is adódik, hogy kettő, eddig külön-külön 
tárgyalt tudományterületet köt össze és hangsúlyozza 
rokonságukat, hiszen mindkettő lényege az emberek 
életminőségének hosszú távú biztosítása. 
Több személyes és szakmai tapasztalat eredményezte 
végsősoron a régiók, mint komplex rendszerek iránti 
érdeklődésem erősödését; hiszen, ha a változások, külső 
gazdasági vagy természeti sokkok egymást követik, milyen 
berendezkedés, erőforrás-portfólió, ennek anyagi és 
immateriális összetevői szükségesek ahhoz, hogy a térségben 
rejlő tudás tovább öröklődhessen? Vajon hogyan lesz egy adott 
terület alkalmas az ott élő közösségek megtartására, új 
minőségek létrehozására és értékeinek megőrzésére 
egyszersmind? Ez a kutatási kérdés összekapcsolja a 
fenntarthatóság (a klasszikus „környezet-gazdaság-társadalom” 
és intézményrendszer pillérekkel) valamint a regionális 
rugalmasság témakörét (az erőforrásportfólió térbeli 
vetületének alkalmazkodóképessége a kivédhetetlen gazdasági-
, természeti-, politikai stb. sokkok, hatások mentén), sőt a 
regionális fejlődés dinamikus folyamatát egyértelműen 
evolúciós perspektívába helyezi. 
A disszertáció két nagy egységre bontható, melynek első főbb 
munkarésze a szakirodalmi megalapozás, a második pedig az 
empirikus kutatás. Értekezésem fő kutatási kérdése: 
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Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a 

regionális rugalmasság összefüggései, valamint a 

spontán tőkeallokáció (székhelyválasztás) és a 

támogatáspolitika (EU projektek) miként hatnak a 

fenntarthatóságon (erőforrások allokációja) át a 

regionális rugalmasságra? 

Az empirikus kutatásban a fent megfogalmazott kutatási 
kérdést három fő (a másodikat kettő altémára bontva) 
témakörön keresztül vizsgálom: 
1. rugalmas régiók a fenntarthatóság szempontjából; 
2. a spontán tőkeallokáció hatása a fenntarthatóságon át a 

regionális rugalmasságra (jövedelemegyenlőtlenségi és 
ágazati nézőpont); 

3. a támogatáspolitika hatása a fenntarthatóságon át a 
regionális rugalmasságra. 

A témakörökhöz rendelt kutatási kérdéseket, hipotéziseket, a 
tézis vizsgálatára alkalmazott kutatási módszert az 1. táblázat 
tartalmazza. 
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1. táblázat: Kutatási kérdések, hipotézisek és az igazoláshoz alkalmazott kutatási módszer 
(saját szerkesztés) 

 Kérdés Hipotézis Módszer 

1. 
Hogyan vizsgálható a 
fenntartható fejlődés a regionális 
rugalmasság kapcsolata? 

A regionális rugalmasság és a 
fenntartható fejlődés összefüggései 
vizsgálhatók a várostérségi erőforrások 
jelentőségének átalakulásával. 

 
 
A regionális fejlődés kvalitatív 
elemzése a fenntarthatósági 
dimenziók mentén a rugalmas 
alkalmazkodási pályák 
értékelésére. 
 
 

2. 

Hogyan hat a spontán 
tőkeallokáció (székhelyválasztás) 
a fenntarthatóságon (erőforrások 
allokációja) át a regionális 
rugalmasságra? 
(Jövedelemegyenlőtlenségi 
nézőpont) 

 
 
Az 1990 utáni spontán (az ötszáz 
legmagasabb árbevételt elérő vállalat 
területi elhelyezkedését eredményező) 
tőkeallokáció a magasabb regionális 
fenntarthatósági helyeken 
koncentrálódik, a nyugat-kelet 
jövedelemegyenlőtlenségi lejtő 
mentén. 
 
 

2013 és 2016 tárgyévekben az 
ötszáz legnagyobb árbevételt 
elérő vállalat (TOP 500 lista) 
székhelyadataiban bekövetkező 
változások elemzése. 
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 Kérdés Hipotézis Módszer 

3. 

Hogyan hat a spontán 
tőkeallokáció (székhelyválasztás) 
a fenntarthatóságon (erőforrások 
allokációja) át a regionális 
rugalmasságra? (Ágazati 
nézőpont) 

 
 
A magasabb regionális fenntarthatósági 
területek (a nyugat-kelet lejtő 
kezdetén) ágazati szerkezete 
változatosabb az ötszáz legmagasabb 
árbevételt elérő vállalat 
székhelyadatainak megyei eloszlása 
alapján, így a térségek regionális 
alkalmazkodóképességében jelentős 
eltérések vannak. 
 
 

A 2016 tárgyévekben az ötszáz 
legnagyobb árbevételt elérő 
vállalat (TOP 500 lista) 
székhely- és kapcsolódó 
ágazatadatok felmérése 
kvantitatív és kvalitatív, köztük 
vizualizációs eszközökkel. 

4. 

Hogyan hat a támogatáspolitika 
(EU projektek) a 
fenntarthatóságon (erőforrások 
allokációja) át a regionális 
rugalmasságra? 

 
A vállalati székhelyválasztás spontán 
trendjeivel szemben az EU-s 
támogatásokra alapuló, a 
jövedelemegyenlőtlenségek 
csökkentésére vonatkozó 
fenntarthatóság-fejlesztést a 2007 és 
2013-as programozási időszakban nem 
befolyásolta a rendszerben 
bekövetkező politikai változás. 
 

Programkonzisztencia vizsgálat 
kettő régióközpont esetében: 
pólus szerepük érvényességének 
vizsgálata a 2011-2013-as 
időszak összes Zöldgazdaság-
fejlesztési, valamint a Tudomány 
– Innováció Program (10 
legnagyobb költségvetésű) 
nyertes pályázatain keresztül. 
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Az 1. ábra az értekezés kutatási modelljét mutatja be. 
 

 

1. ábra: Kutatási modell 
(Saját szerkesztés) 
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A négy hipotézis mentén összesen kilenc, a fenntarthatóságot 
biztosító bemeneti tényezőt vizsgálok. A kutatási modell 
lényege, hogy a térségi fenntarthatóságot elősegítő tényezők 
közül megvizsgáljam, hogyan hatnak a fenntarthatóság 
eredményezte, hosszú távú életképességre, amelyet a rugalmas 
alkalmazkodás biztosíthat a térségek ökológiai-társadalmi 
rugalmas alkalmazkodása, a versenyképesség és az 
életminőség, jól-lét maximalizálása révén. 

3 Új tudományos eredmények 
Az első hipotézis igazolásához alkalmazott kutatási módszer azt 
a célt szolgálta, hogy historikus adatokkal alátámasztva 
nyomon követhessük a várostérségi erőforrások szerepének 
átalakulását. A keretrendszer elemei Szeged várostérségének 
történetének sematikus áttekintését tették lehetővé. Az elemzési 
keretrendszer lényeges eleme a város szerepének átalakulását 
magyarázó pillér, amely a megváltozott körülmények utáni 
helyzet leírására szolgál. Ahogy az átalakulás a többi 
fenntarthatósági szempont alapján értelmezhető, úgy válik 
egyértelművé az alkalmazkodás erőforrás-oldali 
feltételrendszere. A vizsgálat alapján az első hipotézis 
elfogadásra került. 

Az OFTK „1.2.3 Duális gazdaságunk felértékeli a hazai kis- és 
középvállalkozásokat” fejezében írja, hogy Magyarországon a 
rendszerváltás utáni folyamatok egyik negatívuma a duális 
gazdaság –a globális piacon versenyző nagyvállalatok és a 
hazai kis- és középvállalkozások kettősségének– kialakulása 
volt, amely a foglalkoztatásra és a versenyképességre, így 
összességében a növekedésre is fékező hatást gyakorolt. A 
második hipotézis vizsgálata arra keresi a választ, hogy az 
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erőforrásallokáció illeszkedik-e napjaink területi 
egyenlőtlenségeit vizsgáló tudományos publikációiban 
megfogalmazott Nyugat-Kelet fejlettségi lejtő jelenséghez, 
azaz, a fejlettségi lejtő fokán álló, magasabb fenntarthatósági 
helyeken nagyobb számban rendelkeznek a TOP 500 vállalatok 
székhellyel. Minél erőteljesebb a vállalatok közötti területi 
egyenlőtlenség, annál alacsonyabb a regionális rugalmasság, 
hiszen jelentős eltérés feltételezhető az azt alkotó 
kapacitásfejlesztő faktorok tekintetében. Az elvégzett elemzés 
a hipotézist igazolja. 

A harmadik hipotézis ágazati szempontból vizsgálta a spontán 
tőkeallokáció hatását a fenntarthatóságon át a regionális 
rugalmasságra. Az ötszáz legmagasabb árbevételt elérő vállalat 
székhelyadatainak megyei eloszlása alapján, figyelembe véve 
azt is, hogy a vállalatok milyen ágazathoz kapcsolódnak 
kirajzolódik a megyék/ régiók területi sokszínűségi 
helyzetképe. Mivel Christopherson et al. (2010) a térségi 
alkalmazkodóképességet alakító tényezők közé sorolja a 
sokszínű, több lábon álló gazdasági szerkezetet, az ágazati 
elemzéssel a regionális alkalmazkodóképességet is 
felmérhetjük. Az elvégzett elemzés alapján a hipotézis 
elfogadásra került. 

2007 és 2013-as programozási időszakunk sajátossága, hogy 
2010-ben a kormányváltozással névileg új fejlesztési 
keretprogram született. Budapest területi hegemóniájának 
csökkentése rég Magyaraország egyik gazdaságfejlesztési 
kihívása, amire a 2007-ben létrehozott Egységes Pólus Program 
vidéki régióközpontjainak egyes ágazataiba való befektetéssel, 
a KKV szektor megerősítésével kívánt tenni. A politikai 
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változások a program végét jelentették. A negyedik hipotézis 
vizsgálatára alkalmazott kutatási módszerrel, kettő 
régióközpont vizsgálatával arról kaphattunk képet, hogy a 
pólusszerepükkel harmonizáló 2011-től meghirdetett fejlesztési 
programok hozzájárultak-e a helyi gazdaság megerősítéséhez. 
A vizsgálat ebben az esetben a Pólus Program, illetve a 
pólusvárosok szerepének továbbvitelére vonatkozik. 
Természetesen a régiók közötti különbségek mérséklésére nem 
ez volt az egyetlen eszköz, valamint a támogatások –ahogy saját 
elemzés is alátámasztotta– azokban a régiókban, ahol eleve 
tőkeszegényebbek a cégek, így nehezebben is fejlesztenek, 
illetve számos cég nem meri vállalni azokat a feltételeket, 
amelyeket a támogatás igénybevétele jelent nem tudnak kellő 
hatékonysággal segíteni a felzárkózásban. Az elemzések nem 
erősítették meg a hipotézist, mivel a fenntarthatóság fejlesztést 
(Budapest hegemóniájának csökkentése) a program szintjén 
befolyásolta a politikai változás. 
A 2. táblázat a kutatási kérdésekhez, hipotézisekhez, azok 
vizsgálatához alkalmazott módszertannal egyetemben mutatja 
elfogadásukat vagy elvetésüket az új tudományos 
eredményekkel, tézisekkel együtt. 
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2. táblázat: Az értekezés kutatási kérdései, hipotézisek, elfogadásuk, az alkalmazott kutatási módszerek és tézisek 
(saját munka) 

Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggései, valamint a spontán 

tőkeallokáció (székhelyválasztás) és a támogatáspolitika (EU projektek) miként hatnak a fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) át a regionális rugalmasságra? 

 Kutatási kérdés Hipotézis Elfogadás Módszer Tézis 
Saját 
publikáció 
srsz. 

1. 

Hogyan vizsgálható 
a fenntartható 
fejlődés a regionális 
rugalmasság 
kapcsolata? 

A regionális 
rugalmasság és a 
fenntartható 
fejlődés 
összefüggései 
vizsgálhatók a 
várostérségi 
erőforrások 
jelentőségének 
átalakulásával. 

Igen 

A regionális 
fejlődés kvalitatív 
elemzése a 
fenntarthatósági 
dimenziók mentén 
a rugalmas 
alkalmazkodási 
pályák 
értékelésére. 

 
 
Historikus 
esettanulmány 
elemzésén 
keresztül igazolom, 
hogy a regionális 
erőforrások 
(fenntarthatóság) 
fejlesztése 
biztosítja a külső 
sokkokkal 
szembeni 
rugalmasságot. 
 
 

4. 
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Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggései, valamint a spontán 

tőkeallokáció (székhelyválasztás) és a támogatáspolitika (EU projektek) miként hatnak a fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) át a regionális rugalmasságra? 

 Kutatási kérdés Hipotézis Elfogadás Módszer Tézis 
Saját 
publikáció 
srsz. 

2. 

Hogyan hat a 
spontán 
tőkeallokáció 
(székhelyválasztás) 
a fenntarthatóságon 
(erőforrások 
allokációja) át a 
regionális 
rugalmasságra? 
(Jövedelem-
egyenlőtlenségi 
nézőpont) 

Az 1990 utáni 
spontán (az ötszáz 
legmagasabb 
árbevételt elérő 
vállalat területi 
elhelyezkedését 
eredményező) 
tőkeallokáció a 
magasabb 
regionális 
fenntarthatósági 
helyeken 
koncentrálódik, a 
nyugat-kelet 
jövedelemegyenlőt
lenségi lejtő 
mentén. 

Igen 

2013 és 2016 
tárgyévekben az 
ötszáz legnagyobb 
árbevételt elérő 
vállalat (TOP 500 
lista) 
székhelyadatainak 
változásának 
elemzése. 

Az 1990 után 
újraformálódó 
magyar 
gazdaságban a 
külföldi 
tőkebevonás –ami 
meghatározza a 
TOP 500 
összetételét– 
igazodik az 
erőforrások területi 
eloszlásához és a 
magasabb 
regionális 
fenntarthatósági 
helyekre települ 
(legalábbis a 
székhelye). 
 

1., 3. 
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Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggései, valamint a spontán 

tőkeallokáció (székhelyválasztás) és a támogatáspolitika (EU projektek) miként hatnak a fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) át a regionális rugalmasságra? 

 Kutatási kérdés Hipotézis Elfogadás Módszer Tézis 
Saját 
publikáció 
srsz. 

3. 

Hogyan hat a 
spontán 
tőkeallokáció 
(székhelyválasztás) 
a fenntarthatóságon 
(erőforrások 
allokációja) át a 
regionális 
rugalmasságra? 
(Ágazati nézőpont) 

A magasabb 
regionális 
fenntarthatósági 
területek (a 
nyugat-kelet lejtő 
kezdetén) ágazati 
szerkezete 
változatosabb az 
ötszáz 
legmagasabb 
árbevételt elérő 
vállalat 
székhelyadatainak 
megyei eloszlása 
alapján, így a 
térségek regionális 
alkalmazkodóképe
sségében jelentős 
eltérések vannak.  

Igen 

A 2016 
tárgyévekben az 
ötszáz legnagyobb 
árbevételt elérő 
vállalat (TOP 500 
lista) székhely- és 
kapcsolódó 
ágazatadatok 
felmérése 
kvantitatív és 
kvalitatív, köztük 
vizualizációs 
eszközökkel. 

Magyarország 
jövedelemegyenlőtl
enségi tengelye 
mentén a külső 
méretgazdaságossá
g és a földrajzi 
elhelyezkedés 
eredményezte 
vállalatpopuláció 
régiók közötti 
megoszlása mind 
számosságban 
mind ágazati 
szerkezetben a 
regionális 
alkalmazkodóképes
ség térségek 
közötti jelentős 
eltérését 
eredményezi. 

3. 
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Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggései, valamint a spontán 

tőkeallokáció (székhelyválasztás) és a támogatáspolitika (EU projektek) miként hatnak a fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) át a regionális rugalmasságra? 

 Kutatási kérdés Hipotézis Elfogadás Módszer Tézis 
Saját 
publikáció 
srsz. 

4. 

Hogyan hat a 
támogatáspolitika 
(EU projektek) a 
fenntarthatóságon 
(erőforrások 
allokációja) át a 
regionális 
rugalmasságra? 

A vállalati 
székhelyválasztás 
spontán trendjeivel 
szemben az EU-s 
támogatásokra 
alapuló, a 
jövedelemegyenlőt
lenségek 
csökkentésére 
vonatkozó 
fenntarthatóság-
fejlesztést a 2007 
és 2013-as 
programozási 
időszakban nem 
befolyásolta a 
rendszerben 
bekövetkező 
politikai változás. 

Nem 

Programkonziszten
cia vizsgálat kettő 
régióközpont 
esetében: pólus 
szerepük 
érvényességének 
vizsgálata a 2011-
2013-as időszak 
összes 
Zöldgazdaságfejles
ztési, valamint a 
Tudomány – 
Innováció Program 
(10 legnagyobb 
költségvetésű) 
nyertes pályázatain 
keresztül. 

A vállalati 
székhelyválasztás 
spontán trendjeivel 
szemben az EU-s 
támogatásokra 
alapuló 
fenntarthatóság-
fejlesztés a 
politikai változás 
eredményezte 
programok 
felfüggesztése 
okán, a rövid 
időtáv miatt sem 
hozott 
eredményeket, nem 
mérsékelte a régiók 
közötti 
különbséget. 

2. 
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A régiók rendszerszemléletű megközelítése, a folyamatok 
evolúciós vizsgálata végsősoron az élhetőség, jólét és jól-lét, 
mint célszerűségi állapotokra csúcsosodik ki. A logika alapján, 
elmondható, hogy a rugalmasság eredménye, hogy végső soron 
azok az élőhelyek értékelődnek fel, amelyek a társadalmi 
hasznosság maximalizálását nyújtják. Ugyanakkor a globális 
rendszer hosszú távú fennmaradását világunk eredményezte 
kritikus folyamatok megoldása jelenti, melyek között 
felszámolni kívánt súlyos szociális problémák (így a 
mélyszegénység vagy az éhínség teljes körű) leküzdésére vagy 
a globálissá vált veszélyes környezeti folyamatokra (köztük 
bizonyos természeti erőforrások gyors fogyásának, 
leromlásának, a biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítására) vonatkozó törekvések szerepelnek. (Ahogy az a 
„Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló 
programja –Agenda 2030” programban megerősítik). 
Magyarország számára is kulcskérdés e folyamatok 
kontrollálása, az OFTK-ban megfogalmazott regionális 
rugalmassággal, fenntarthatósággal és alkalmazkodással 
kapcsolatos feladatok megvívása, de mindenek előtt befektetés 
a társadalmi tőke újratermelésébe a közösségi, nemzeti 
értékrend helyreállítása által, a népességmegtartó képesség 
javításáért. A globális szintű kihívások megoldására 
(kapcsolódva Piketty-hez) több oktatás, igazságosabb 
hatalommegosztás a vállalatokon belül és a társadalomban 
általában, és igazságosabb adórendszer, oktatás- és közösségi 
infrastruktúra finanszírozás szükséges. 
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4 A doktori disszertáció eredményei és 
hasznosításuk 

A doktori disszertáció eredményei közé sorolható: 
1. a fenntarthatóság és a regionális rugalmasság 

értékelésére szolgáló keretrendszer (’Evaluation 
System of Sustainability for Regional Resilience 
Analysis’), amely dinamikus megközelítésben, a 
gazdaság-társadalom-környezeti fenntarthatósági 
dimenziók mentén mutatja be a regionális 
alkalmazkodóképesség kulcstényezőit, külső, akár 
gazdasági és vagy politikai vagy természeti sokkok 
esetén; 

2. az országon belüli egyenlőtlenségi viszonyrendszert 
bemutató, módszertani készletet színesítő, a járások/ 
megyék/ statisztikai régiók és országrészek szintjén is 
értelmezhető, összevethető vállalatpopulációs leltár, 
amely a nagyvállalatok árbevétele szerinti ragszáma, 
iparági kapcsolódása szerint a térségi gazdasági 
szerkezet diverzifikációjáról is képet ad; és bármely 
ország esetén alkalmazható a regionális 
alkalmazkodóképesség vizsgálatában; 

3. a regionális tudomány és a fenntartható fejlődés 
elméleti kapcsolódósait bemutató, a globális/ 
transznacionális/ országos tervek összevetéséből 
származó, a 2030-ig megvalósítandó17 fenntartható 
fejlődési célhoz (SDG-k) kapcsolt irodalomösszegzés. 

A disszertáció eredményei többféleképp hasznosíthatók. A 
keretrendszer széles körben alkalmas hasonló vizsgálatok 
elvégzésére, várostérségek fejlődési útjainak beazonosítására, 
szemléltetésére. Központi üzenet a kapacitásfejlesztés, ami az 
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oktatáson alapul, bízom benne, hogy munkámmal erősítem a 
hazai célú figyelemfelkeltést, hogy az oktatásra nagyobb 
hangsúly kerülhessen. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a disszertációban 
megfogalmazott következtetések bizonyos esetekben 
óvatosággal kezelendők. A hazai területi egyenlőtlenségek 
modellezése esetében korlát volt, hogy az elérhető szekunder 
adatbázis a székhelyadatokra épített. Kisebb léptékű 
elemzéseknél a telephelyek adataival reálisabb kép adható. 
Kutatásom folytatásában egyrészt tervezem a keretrendszert 
külföldi példán tesztelni, olyan település esetében, amely a 
várostérséggel kapcsolatban állt, így érdekességeket lehet 
levonni összehasonlításuk révén. További célom, hogy miután 
megismertem a hazai területfejlesztési tervezés világát, olyan 
kutatásokat is végezzek, amelyek súlyosabb társadalmi 
problémákra mutatnak rá, amelyekről a tervek nem szólnak. 
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