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Zsugorodó városok
• Zsugorodás tágabb politikai-gazdasági folyamatokba beágyazott
(Bernt 2015, Aalbers-Bernt 2018)
• Zsugorodás Magyarországon – nemzetállami lépték
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Községek, nagyközségek

Városi (ön)kormányzás 2010 után – Új
dinamikák
Léptékváltások politikai gazdaságtana: „decentralizáció kudarca” (Pálné
2016) vs. „szerves fejlődés visszavetése” (Hegedüs-Péteri 2015) vs.
„szubszidiaritás nélküli decentralizáció” (Vigvári 2008)
Feloldás: tágabb folyamatokba ágyazottság
• Recentralizáció
• Europianizáció
• Financializáció
• Workfare és társadalmi kontroll
• „Gúzsba kötve táncolunk”

Költségvetésbeli dinamikák
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Új kormányzási módok
• Klientalizmus, hierarchia, centralizáció
„A 2000-es években, és ez kormányfüggetlen volt, hosszú ideig voltak területi kiegyenlítést is szolgáló
pályázatok. Ezerféle nevük volt, és ezeket a megyei és regionális fejlesztési tanácsok osztották. Úgy,
hogy akik ezekben a szervezetekben alapítók és résztvevők voltak, szavazóképesek voltak,
megkötötték a saját jó-rossz, de helyi konszenzusukat, és ezeket a deregulált forrásokat ezekre a
fejlesztésekre lehetett fordítani. Egy decentralizált döntési rendszerben. Most ezekre a feladatokra
kétféle pénz van. Vagy a nagy uniós pályázatok, vagy pedig.... úgyse tagadom le, na... vagy az
évvégi pofapénz.”

• Káosz  Kontroll/Rend
„A kontroll meg a rend abban nyilvánul meg, hogy sokkal szorosabb felügyelet alatt vannak a
családok […] sokkal jobban kiveszik a gyerekeket a családból. Én ezt korábban is nagyon pártoltam,
hogy olyan családból ahol tényleg olyan problémák vannak, onnan ki kell emelni a gyereket […]
Nálunk, amit csináltunk, az az önkormányzati lakások szempontjából mutatható ki. […] Bizonyos
szociális vonalon bizonyos szankciókat kell alkalmazni. Ha valaki nem együttműködő és
belemegyünk egy uniós pályázatba és megcsináljuk a lakását és nem együttműködő, az utána ne
jöjjön segítségért. Beleraktunk ilyen fékeket a rendszerbe, egy évre kizárjuk, meg is csináltuk egy
párszor. Nem sokkal, mert nem az a cél, hogy éhen haljanak emberek, hanem az, hogy a többsége
érzékelje azt, hogy tenni kell azért, hogy előrébb jusson.”

Önkormányzatok mint proxy-k
• Társadalmi feszültségek kipárnázása (pl. zsugorodás)
• Új viszonyok
• Önkormányzat – kormány
• Önkormányzat – állampolgárok

Záró gondolatok
• Elmélet: Zsugorodás kontextusa
• Lépték - Zsugorodó makrorégió/nemzetállam/város
• Politikai gazdaságtan (vs. Politikai intézmények és közgazdaságtan)

• Módszertan: Önkormányzatiság átalakulása – Kontrollintézmény
• Makromutatók
• Társadalmi egyenlőtlenségek kormányzása

• Duális társadalom, duális közpolitikák
• Nem várt kihívások?
• Közművek
• Munkaerőhiány
• Lakhatási válság

Köszönöm a figyelmet!
jelinek@rkk.hu

