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Kisváros, stabilitás, válság

➢ Párhuzamos, de ellentétes kisváros-narratívák:

❑ Kisváros-szkeptikus

❑ Kisváros-romantikus

➢ Közös pont: a kisvárosi stabilitás

➢ A biztonság a kisvárosok önképének, identitásának 

meghatározó része.

➢ A biztonságot fenyegető krízisek a kisvárosi identitás 

alapvető elemeit kezdik ki

➢ Kisvárosaink fejlődésében az utóbbi két évtizedben eltérő 

modellek írhatók le.

❑ Mennyire bizonyultak reziliensenek az eltérő kisvárosi 

modellek a COVID járvány teremtette válság kapcsán?

❑ Milyen tapasztalatok vonhatók le ennek kapcsán a 

kisvárosok válságállóságával általában?

Georg Scholz: Badische

Kleinstadt bei Tage (1922) 



Válság, sérülékenység, reziliencia
 A reziliencia és a sérülékenység 

(vulenrabilitás) nem egymás ellentetjei

Reziliencia jeleit mutatja egy rendszer, akkor, 
ha…

 A külső sokkhatás ellenére képes rendszerszerű 
működését fenntartani, a sokkhatást „elnyelni” 
(abszorbálás)

 Képes a sokkhatás után gyorsan újraindulni, 
működését helyreállítani (visszapattanás)

 Képes a külső hatáshoz alkalmazkokodni, a 
krízisből tanulni, a működését magasabb szinten 
folytatni (transzformációs)
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Mi a reziliencia a kisvárosok szintjén?

Mit jelenthet a kisvárosok szintjén 

a reziliencia?

 Hegedüs Judit, 2020: Város 

Rugalmassági Index (CRI) –

gazdasági, társadalmi és 

környezeti komponensek mint 

egy képességet meghatározó 

elemek (középvárosokra 

alkalmazott vizsgálat)

 Pirisi G. 2019: a reziliencia 

szempontjából döntő a 

diverzitás, kohézió és autonómia 

megfelelő szintje a települési 

közösség gazdasági, szociális és 

politikai szférájában



Típusok és modellek a kisvárosi körben
 A kisvárosokat érintő típusalkotás hagyományai a magyar 

településföldrajzban

 Történeti-funkcionális típusok: Beluszky Pál (tradicionális-

szolgáltató, mezővárosi gyökerű, speciális…)

 Történeti-társadalmi típusok: Bánlaky Pál (dinamikus városok, 

„múlton merengő” városok, megkopott városok, csinált városok, 

felfújt városok…)

 Funkcionális-dinamikai típusok: Pirisi G. (lakó, intézményfenntartó, 

céges, fürdő, imázs…)
Pirisi G. 2009

 A típusalkotás korlátai: átfedő szempontok, nagyon sok, 

kevéssé prototipikus elem, módszertani keveredés

 Fejlődési modellekre fókuszáló megközelítés

 Nem kell és lehet minden elemet besorolni

 Történetileg dinamikus, az egyes városok képesek (lehetnek) a 

modellváltásra

 Aktívan alakítható, a településfejlesztés stratégiai döntései 

képesek formálni

 Kisvárosi fejlődési modellek az 

ezredforduló után

 Globalizált (globálisan integrált)

 Konzervált gazdaságszerkezetű

 Intézményfenntartó

 Szuburbán

 Agglomerációs



Módszertani megjegyzések

 Kisvárosok a kutatásban:

 Minden nem megyei jogú város

 Összesen 290-et tartunk besorolhatónak az öt modell valamelyikébe

 Covid adatok: ismert limitációk

 A covid gazdasági hatásainak vizsgálatára: OPTEN adatbázis

 Székhelytelepüléshez kapcsolt vállalati adatok

 Árbevétel, export-árbevétel, statisztikai létszám, 2019; 2020

 Nem kezeli a telephelyi problémákat

 Csak az 5 fő feletti vállalkozások adataival dolgoztunk

Marcali

Kalocsa

Mosonmagyaróvár



Kisvárosok és Covid - a 

biztonság illúziója?

Az adatok forrása az atlatszo.hu által megszerzett, 
az állami adatgyűjtésen alapuló adatbázis, amely 
2021. február 14-ig tartalmazza a fertőzési, és 2021. 
03. 04-ig a kumulált halálozási adatokat. 

 A biztonság a kisvárosokhoz kapcsolt fontos attribútum

 A járvány idején a nagyvárosokhoz fokozott kockázatok 

kapcsolódtak a kommunikációban

 Ezek hazai adatokkal nem igazán támaszthatók alá

Fertőzések és halálozások aránya az egyes települési 

méretkategóriákban (kumulált értékek, 2021. márciusig)

Ezer főre jutó fertőzések, halálozások és halálozási 

ráta a különböző fejlődési modellt képviselő 

kisvárosokban



A kisvárosi gazdaságok válságállósága

 A közvetlen hatások tekintetében: jelentős reziliencia, 

Munkanélküliség nem ugrott meg és gyorsan visszatért

 Kevés vállalkozást adtak fel végleg 

 Gyors visszatérés a (némileg torzult) normalitáshoz

 Első hullám: társadalmi kohézió, szolidaritás példái

Regisztrált álláskeresők

 Elsősorban az „elnyelő” és 

a „gyors visszapattanási” 

képességek látszódnak – az 

adaptív reakció nem 

annyira

Települési kategóriák vállalkozásainak alkalmazkodása



Kiemelkedően jól 

teljesítő ágazatok 

2020-ban (országos)

 legalább 20%-os

árbevétel-

növekedés

 Csak az 

országszerte 

legalább 1000 fős 

statisztikai 

létszámot elérő 

ágazatok

Samsung, Göd 

(497 MD), Jász-

Plasztik 

Jászberény, 

(100 MD)

Ibiden, 

Dunavarsány, 

100 MD  -

dieselmotorok 

kerámia szűrői

Telenor, 

Törökbálint



Kiemelkedően 

rosszul teljesítő 

ágazatok 2020-ban

(országos)

 legalább 20%-os

árbevétel-

csökkenés

 Csak az 

országszerte 

legalább 1000 

fős statisztikai 

létszámot elérő 

ágazatok



Jellegzetes kisvárosi 

ágazatok teljesítményének 

változása

 Csak az 5000 fő feletti 

kisvárosi statisztikai 

létszámú ágazatok

Egyes tevékenységi körökbe sorolt vállalkozások 

teljesítményének változása, Mosonmagyaróvár



Álláskeresők számának változása a különböző modell szerint fejlődő kisvárosokbanAz egyes fejlődési 

modellek eltérő 

teljesítménye

 A gazdasági teljesítmény 

stabilitásának záloga a 

globalizáltság

 A kisvárosok típusai közötti 

szakadék gazdasági 

teljesítmény, hatékonyság 

tekintetében csak nőtt a 

covid első éve alatt

A körök mérete arányos az exportértékesítés részesedésével az árbevételen belül

Az egyes kisvárosi típusok vállalkozásainak létszám- és 

árbevétel-változása (2019-2020)

Kisvárosok gazdasági teljesítményének változása

Kisvárosok belföldi vándorlási különbözete, ezrelék



Konklúziók?

 A kisvárosok sokkal nagyobb rezilienciát mutatnak, mint az várható volt

 Rezilienciájuk azonban jelentős részben külső tényezőkön múlott – a gazdasági rezilienciát a globális 

bekapcsoltság jelentősen segítette

 A helyi gazdaság stabilitásának másik forrása a tercier ágazatok viszonylag alacsony általános súlya 

(feldolgozó- és élelmiszeripari stabilitás) 

 Az adaptáció, alkalmazkodás és a továbbfejlődés jelei kevéssé látszanak egyelőre

 A covid-válság kezelésének eredményeit az új, nagyobb válsághullám elmoshatja
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


