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Kutatásunkban a hazai középvárosok városfejlődéssel, urbanizációs folyamatokkal összefüggő 

társadalmi-gazdasági-környezeti problémáit, illetve az azokra adott megoldásokat vizsgáljuk, 

középpontba állítva a megoldások alulról vagy felülről vezéreltségét, azok társadalmi 

elfogadottságát. Empirikus kutatásunkban négy hazai középváros (Békéscsaba, Eger, Kaposvár 

és Sopron) összevetésével vizsgáltuk a városfejlődési folyamatokat és a kihívásokra adott 

válaszokat, 300-300 lakossági kérdőív, és 15-15 mélyinterjú elemzésével. Jelen előadásban a 

soproni eredményeket mutatjuk be. 
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A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú projekt támogatta. 

 

 
Social Innovations and Urban Development Models in Hungarian Middle-sized Towns - 
Urban Development Challenges in Sopron 
 

In our survey we are focusing on the social-economical-environmental problems related to 

urban development and urbanization processes of middle-sized towns in Hungary, 

respectively on the answers given to them, concentrating on the top-down or bottom-up 

concepts and the social acceptance of the solutions. In our empirical researches we 

compared four Hungarian middle-sized towns (Békéscsaba, Eger, Kaposvár and Sopron), 

we analysed the urban development processes and the answers given on the challenges whit 

300-300 questionnaires and 15-15 in-depth interviews. In this presentation we demonstrate 

the results of Sopron. 
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