
Vidéki városok harca az egyetemért 

(Egy kutatás kiindulópontjai)



 Politikatudományi kutatás
 A hipotézis: a politikának döntő szerepe van 

az egyetemek alapításában
 Kérdés:
 Van-e összefüggés egy terület fejlődése/ 

sorsa és az adott térséghez kötődő politikus 
hatalma között

 Vannak-e hazánkban kiemelt városok?



 1945-öt követően, a magyar városhálózatban a 
Budapestet követő nagyvárosi, illetve 
középvárosi kategórián belül megváltoztak a 
szempontok

 Korábban nagy jelentősége volt a közigazgatási 
és az egyházi igazgatási hierarchiában betöltött 
szerepnek

 A két világháború között Budapest után a 
legnagyobb jelentősége a vidéki egyetemi 
városoknak volt 



• korábbi ipari városok mellett, új 

szocialista városok is létrejöttek

• bányászati, kohászati profilhoz 

kapcsolódóan, városok kerültek 

előtérbe

• a nyugati határszélen lévő fejlett 

városok háttérbe szorultak

• az 1970-es években az új 

tanácstörvény megyei szintre 

decentralizálta a fejlesztési 

döntéseket

• a 90-es évektől kezdődően leáldozott 

az úgynevezett szocialista 

iparvárosoknak

• bővült az egyetemi profilja 

Miskolcnak és Veszprémnek, és 

egyetemi várossá vált Győr és 

Kaposvár is



• a mai társadalmi, gazdasági 

helyzetben felértékelődött Nyugat-

Magyarország helyzete

• a városok közötti rivalizálásból a 

Dunántúlon Győr, az Alföldön 

Debrecen került ki győztesen, bár 

erősen javult Kecskemét pozíciója is 

• Nyíregyháza város a 90-es évek 

elején az akkor stagnáló Debrecennel 

rivalizálni próbált

• a 21. században a társadalmi, 

gazdasági fejlődésen belül 

felértékelődtek a húzó iparágak és a 

felsőoktatás

• az innováció központja még mindig 

meghatározóan Budapest



 Ezeken kívül is vannak egyetemi/főiskolai 
centrumok

Megyei jogú városok



 Összefüggés az első számú vezető 
„hovatartozása” és az adott város fejlődése 
között

 Volt-e ilyen 1920 után?
 Horthy Miklós (Kenderes), de inkább a 

„szegedi gondolat” , és az ellenforradalmi 
kormány miatt: Szeged

 Kolozsvári menekült-egyetem  ide telepítése
 Pozsonyi egyetem inkább Pécset választotta



 MKP: Kossa István közlekedési miniszter 
(vegyipari egyetem+)

 Hiábavaló próbálkozás 1990 előtt a 
tanárképzésre



 Új egyetem a Dunántúlon: Győr vagy 
Szombathely

 A nyertes Győr, Nyugat-Magyarországi 
Egyetem és váratlanul Kaposvár

 Veszprémi Egyetemhez Keszthely Georgikon
 Kihelyezett egyetemi képzések 

Nagykanizsán, Pápán, Székesfehérváron, 
Kiskunfélegyházán (bezárt) Zalaegerszegen



 Új egyetemek: Egerben és Kecskeméten, 
korábbi főiskolák beolvadásával (Gyöngyös, 
Szolnok)

 Nyugat-Magyarországi Egyetem 
„feldarabolása”

 Alkalmazott tudományok egyetemei: 
Dunaújváros, Nyíregyháza

 Lekerült-e a napirendről az egyetemek 
összeolvasztása?




