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• A városfejlődés új elemzési eljárásának kidolgozása

– Hazai gyakorlat összehasonlító elemzések (fejlettség, sorrend, 
versenyképesség, funkciók elemzése, térbeli kapcsolatok)

– Nemzetközi kutatások: fejlődést mozgató tényezők, aktorok, 
intézmények vizsgálata, belső mozgatók meghatározása

• Milyen komplex tényezők mozgatják a városfejlődést? Ezeknek mi a 
tartalma és az hogyan változik? Miként írható le változások? 

• Melyek a tartósan jelenlévő tényezők a fejlődésben és azokat miként 
lehet elemezni?

• Vannak-e egyedi ( várostípusokra) fejlődési modellek? 

• Kimutathatunk-e sikeres  modellek és ha, igen ezeket mi mozgatja? 

• Mennyiben képes a regionális tudomány integrálni más 
tudományterületek (történettudomány, gazdaságtörténet, 
településtudomány, építészet, művészettörténet, stb.) eredményeit és azt 
milyen módszer alapján végezheti el? 
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• Városfejlődés – és hálózatok szerepe
• KKE térségben ipari központok, körzetek 
kialakulása, azok jellemzői

• Járműipar szerepe a városfejlődésben
• Egy nagyváros működésének leírása 
(gazdaság, térkapcsolatok, társadalmi 
szerkezet, közszolgáltatások, fejlesztési 
rendszerek)

• Győr fejlődését mozgató téynezők,  a 
„győri modell” felállítása 

Dátum: 2014.09.11.3

Kutatási program feladata
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Első szakasz
Egyházi és térségi központ  
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A Győri Járműipari Körzet, mint a 

térségi fejlesztés új iránya és eszköze

Tényezők Egyházi és piaci központ

Idősáv, népesség 1271-1528 (3 ezer fő, 6 ezer fő)

Domináns szektor kereskedelem (árumegállító jog), egyházi (püspöki) székhely

Kísérő szektor céhes ipar  (fegyver, asztalos, bognár, szűcs, szabó, 

építőmesterek, ötvösök 1523 céhlevél)

Innovációk Tőzsérek (állatkereskedők), ismeretgyűjtés Bécsből, Budáról, 

várszerkezet kialakulása

Szereplők egyház, városi polgárok  (iparosok, kereskedők, tisztviselők, 

familiárisok)

Városi tér Káptalandomb, Váralja

Folytonosság egyház, városmag, küzdelem  a földesúrral 

Jogállás szabad királyi város 1447-ig, majd földúri joghatóság 



Szent László király hermája, 
1406 körül  

Szent László rekonstruált 
arcképe (2013)

Dátum: 2014.09.11.5
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Második szakasz
Katonavárosból a barokk városba   

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010
A Győri Járműipari Körzet, mint a 

térségi fejlesztés új iránya és eszköze

Tényezők Katonavárosból a barokk városba 

Idősáv, népesség 1528- 1598 – 1686 (6 ezer fő, 10 ezer fő)

Domináns szektor Katonaság, zsoldosok  (1598-ig)

Céhes ipar  (katonaipar, majd fogyasztási cikkek)

Kísérő szektor Állatkereskedelem, várépítés, majd városépítés

Innovációk Füles bástya, belváros szerkezete, külföldiek integrálása

Szereplők Külföldi zsoldosok,  külföldi várépítők,  rácok, helyi polgárok 

Városi tér Belvárosi épületek  megújítása, új  templomok, lakóházak

Folytonosság Megújítás, külföldiek befogadása, barokk város alapjainak lerakása 

Jogállás Katonai igazgatás, majd földesúri  joghatóság 



Füles bástyák 
a Győri Várban Mária szobor, 1698 

Dátum: 2014.09.11.7
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Harmadik szakasz 
Polgárváros, barokk város    
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térségi fejlesztés új iránya és eszköze

Tényezők Polgárváros, barokk város 

Idősáv, népesség 1680 – 1809 – 1830 (10 ezer fő, 20 ezer fő)

Domináns szektor Céhes ipar (széles vertikum), kereskedelem  (gabona, állat) 

Kísérő szektor Oktatás, városépítés (bástya döntés) 

Innovációk Barokk építészet, zárt erkély, jogakadémia, városi funkciók 

szervezése 

Szereplők Iparosok, kereskedők, betelepülők 

Városi tér Káptalandomb megújítása (Székesegyház  1744), Belváros 

kiterjesztése, új lakóépületek (paloták, polgárlakások), külső

városrészek (Szabadhegy, Majorok) integrálása

Folytonosság Barokk város kiépülése (mai műemlékek),  befogadás 

erősítése,  önállóság megteremtése  

Jogállás Szabad királyi város 1743-tól 



Zárterkély (1777)
Győr Teleki utca  

Karmelita templom és kolostor 
(1721-1725)

Dátum: 2014.09.11.9

Harmadik korszak
Polgárváros, barokk város 
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Negyedik szakasz
Kereskedő város 
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térségi fejlesztés új iránya és eszköze

Tényezők Kereskedő város 

Idősáv 1809-1905 (10 ezer fő, 38 ezer fő)

Domináns szektor Gabona és állatkereskedelem (1870-ig)

Gyáripar  (gépipar, élelmiszeripar), céhes ipart váltja az 

üzemszerű termelés

Kísérő szektor Szolgáltatások (bankok), vasúti közlekedés 

Innovációk Vagongyár, vasúthálózat  kiépülése, városi infrastruktúra, köz-

és magánépületek, ipar támogatási rendszer (terület), kultúra 

(Hazánk, színház), új lokálpatrióták, új polgárok-elit

Szereplők Győrivé vált polgárok, külföldi befektetők, bécsi, prágai 

bankok, helyi vállalkozók

Városi tér Beépítése a városi tereknek,  területbővülés  (Révfalu, Sziget), 

városi vonzástér  kialakulása 

Folytonosság Liberális értékek (befogadás), adományozás (Bisinger, 

Zechmeister),  bencések, új térkapcsolatok 

Jogállás Törvényhatósági jogú város 1870-től 



Gabonaszállítás a Rába parti 
raktárakba, 1880 Győri városháza, 1896

Dátum: 2014.09.11.11
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Ötödik szakasz
Az ipari központ 
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térségi fejlesztés új iránya és eszköze

Tényezők Ipari központ 
Idősáv 1890- 1938- 1948 (30 ezer fő, 58 ezer fő, 57 ezer fő)

Domináns szektor Vagongyártás, gépipar, hadiipar 

Kísérő szektor Textilipar és élelmiszeripar 

Innovációk Műszaki termékek (vasúti járműgyártás, négy 

kerékmeghajtás, Botond, Messerschmitt) , műszaki 

fejlesztés, nemzetközi kapcsolatok 

Szereplők Külföldi befektetők, betelepült szakemberek, mérnökök, 

győri vállalkozók, városi törvényhatóság

Városi tér Új ipartelepek kialakítása,  városi népesség nem nőtt, 

vonzáskörzet megerősödése , városszerkezet nem változik 

Folytonosság Ipari kultúra megteremtése, új iparágak megtelepítése 

(textilipar)

Jogállás Törvényhatósági jogú város 1948-ig 



Botond harcjármű, 1941 Vagongyári bérház, 1936 

Dátum: 2014.09.11.13
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Ipari központ 
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Hatodik szakasz
Iparváros 
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térségi fejlesztés új iránya és eszköze

Tényezők Iparváros 

Idősáv 1945- 1971 – 1990 (57 ezer fő, 91 ezer fő, 129 ezer fő)

Domináns szektor Vagongyártás, gépipar, majd szakosodás motor- és 

futómű gyártás, járműgyártás, hadiipar; textilipar 

Kísérő szektor Élelmiszeripar, építőipar, építőanyag ipar, oktatás-képzés, 

térségi intézmények 

Innovációk Korszerűmotorgyártás és futómű előállítás, 

tömegtermelés, annak fejlesztése,  új vállalati 

menedzsment, Győri Balett

Szereplők Helyi vállalatvezetők, érdekérvényesítők, műszaki 

szakemberek,  politikai aktorok 

Városi tér Város kiterjedése (Bácsa, Győrszentiván, Gyirmót), 

lakótelepek, népesség növekedés, új városközpont, 

Belváros rehabilitáció, városi agglomeráció kialakulása 

Folytonosság Járműipar jelenléte, tömegtermelő nagyipar, 

menedzsment szemlélet, kalmárváros kontra kultúra 

város 

Jogállás Megyei jogú város 1971-től 



Horváth Ede (1924-1998) Győri Balett, Markó Iván 

Dátum: 2014.09.11.15
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Iparváros 
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Hetedik szakasz 
Járműipari körzet 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010
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térségi fejlesztés új iránya és eszköze

Tényezők Járműipari körzet 

Idősáv 1990 – 1993 – 2013 – folyamatos (129 ezer fő, 129 ezer fő)

Domináns szektor Járműgyártás (100  ezer  személygépkocsi, 2 millió motor), 

beszállítói hálózat 

Kísérő szektor Széleskörű szolgáltatói hálózat (szak, felsőoktatás, kutatás-

fejlesztés, pénzügyi és fejlesztési szolg.), új iparok (sport, 

kultúra) 

Innovációk Motorgyártás, beszállítói hálózat, spin-off cégek, új szektorok 

megjelenése, új életminőség  

Szereplők Külföldi befektetők, volt állami cégek menedzserei, s az általuk 

alapított új vállalkozások, betelepülők, városi önkormányzat  

Városi tér Ipari park, agglomeráció felerősödése, városi lakóparkok, 

Belváros rehabilitáció

Folytonosság Vállalkozási és innovációs aktivitás, városi életminőség 

megújítása, regionális szerepkörök megerősítése (egyetem, 

határ mentiség, agglomeráció)

Jogállás Megyei jogú város, teljes értékű regionális központ 



Győri Ipari Park (1989) 
Audi Hungária Kft telepe 

Győr (2013) 

Dátum: 2014.09.11.17
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• Földrajzi helyzet: át- és felértékelődése (közel az innovációs 
centrumokhoz nagy előny)

• Emberi tényezők; nyitottság, kommunikáció, befogadás, 
kockázatvállalás, munkakultúra és tudás, azok terjesztése 
(minták), személyiségek szerepe (városalkotók)

• Közösség: helyi és térségi együttműködések, lokális hálózatok és 
kapcsolatok, minták (életmód, vállalkozás), azok követése, 
konfliktus kezelés

• Hely szelleme: értékek, azok megjelenítése, tudatosítása

• Városi tér: városszerkezet, városkép, városértékek és azok 
megóvása, városi kubatúra, hangulat, vonzás

• Térkapcsolatok: elérhetőség, térségi infrastruktúra, feltártság

• Gazdasági szerkezet: folyamatosság és megújítás, váltási 
képesség (felismerés) és új stabilitás, megújítás ösztönzése

• Helyi kormányzás: érdekek felismerése, stratégiák, kapcsolatok és 
lobbi, érdekérvényesítés, áldozatvállalás, takarékosság 

Dátum: 2014.09.11.18

Néhány előzetes megállapítás
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Mintacím szerkesztése

Köszönöm a figyelmüket! 

Győri Járműipari körzet, mint a térségi 
fejlesztés új iránya és eszköze 

Záró konferencia
Győr, 2014. szeptember 25-26.  


