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Pirisi Gábor1 - Máté éva

Zsugorodó kisvárosok – kincstári optimizmus  
A demográfiai hanyatlás kérdéskörének megjelenése hazai kisvárosok ter-
vezési dokumentumaiban 

Bevezetés és problémafelvetés

A zsugorodás problémája az utóbbi évtizedekben egyre hangsúlyosabban jelenik meg a nyugati városku-
tatás palettáján. Az érdeklődés első pillantásra is jogosnak tűnik, noha globális léptékben az urbanizáció 
szintje újabb és újabb csúcsokat hódít, Európában, sőt időnként Észak-Amerikában is –  ha nem is feltétle-
nül a városok relatív szerepének hanyatlásával, de – számos nagy-, közép- és kisváros folyamatos és tartós 
népességvesztésével kell szembesülnünk. 

A zsugorodó városok jelensége nem számít abszolút értelemben újdonságnak. Az 1970-es és 80-as évek-
ben a településföldrajz és más tudományágak is elemezték azt a problémát, hogy egyes városok funkci-
óikból is népességükből is veszíteni kezdenek (FrieDrichs, J. 1993, haLL, P.- meTcaLF, D. 1978). A leginkább 
a hanyatló város (declining city) kifejezéssel leírható jelenségcsoport azonban akkor még sokkal inkábbdeclining city) kifejezéssel leírható jelenségcsoport azonban akkor még sokkal inkább city) kifejezéssel leírható jelenségcsoport azonban akkor még sokkal inkább 
a „rendszerben felbukkanó hibaként”, semmint a „rendszer hibájaként” (GLocK, B. 2006) értelmezhető, 
annak ellenére, hogy  fontos inspirálója volt az urbanizációt ciklusként leíró elméleteknek (enyeDi Gy. 1988, 
van Den BerG, L. eT aL. 1982). Az 1980-as évek végén, de különösen az 1990-es években, amikor Németország 
újraegyesítése nyomán az egykori NDK-s tartományok városainak tartós, és a korábbi tényezőkkel nem 
magyarázható válsága nyilvánvalóvá vált, került megfogalmazására legtisztábban talán Hartmut Häusßer-
mann és Walter Siebel által, hogy a zsugorodás nem egy fejlődési fázis, sem nem átmeneti alkalmazko-
dási probléma, hanem olyan strukturális változás eredménye, amely egy új városfejlődési típushoz vezet 
(häussermann, h. - sieBeL, W. 1987). Kiváltó okként leginkább a nagyvárosok eltérő sikerességét, a növekvő 
polarizációt nevezték meg (GLocK, B. 2006). Ha ehhez hozzátesszük azt a nem elhanyagolható tényt, hogy 
a városfejlődés korábbi motorját jelentő demográfiai tartalékok Európa-szerte jelentősen megcsappantak, 
valamint, hogy ezek külső pótlása növekvő feszültségekhez vezet, úgy felrémlik előttünk az az értelmezés, 
hogy a zsugorodó városok egy szűkülő erőforrások között folyó, végső soron zéró összegű játszma tartós 
vesztesei. Az ezredforduló után a városzsugorodás kérdésköre mindezek mellett belesimult a nyugati civi-
lizáció hanyatlása felett érzett aggodalmak sorába is (oZWar, a. 2008).

A zsugorodás a kisvárosok kapcsán is nagyon érdekes problémákat vet fel. Ebben a kontextusban azt 
érdemes megfontolni, hogy ha a nagyvárosok fejlődését a polarizáció jellemzi a szűkülő erőforrások kö-
zepette, akkor a kisvárosok számára, amelyek lehetőségei eleve behatároltabbak, e polarizációs és kon-
centrációs folyamat különösen súlyos kihívást jelenthet. Azt, hogy a kisvárosok helyzete bizonytalanná vált 
a posztmodern (urbanizációs) átmenet idején, már az 1970-es évek végén érzékeltek bizonyos kutatók 
(coaTs, v. T. 1977). A jelenséget kifejezetten kisvárosi szinten vizsgáló Christine Hannemann arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a zsugorodás kivált egy olyan lefelé vezető spirált, amely minden városi folyamatra ki-
hatással van (hannemann, ch. 2004). Az e témakörben született tanulmányok jelentős része kiemelten kezeli 
a zsugorodás és a társadalmi tőke kapcsolatát, illetve az ebben rejlő kockázatokat (LeeTma, K. eT aL., 2013, 
Besser, T. L. 2009, WooDhouse, a. 2006), elsősorban a tekintetben, hogy a demográfiai hanyatlás, és az azt 
jellemző „szelektív demográfiai erózió” képes komolyan veszélyeztetni a kisvárosok fejlődését meghatá-
rozó legfontosabb erőforrásként is felfogható társadalmi tőkét (Pirisi G. – maKKai B. 2014). A zsugorodás által 

1  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 
személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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keltett negatív hatásrendszereket, beleértve a kieső adóbevételeket, a csökkenő munkaerőalapokat, az 
összeomló ingatlanpiacot és a települési imázsra gyakorolt végzetes csapást eddig elsősorban nagyvárosi 
szinten elemezték (ld. pl. FriTsche, m. eT aL., 2007). A kisvárosokban jelentkező hatásmechanizmus ugyan 
részleteiben nem feltárt, de azt korábbi kutatásaink véleményünk szerint meggyőzően alátámasztották, 
hogy a kisvárosok igen jelentős része éppen saját városi-központi szerepköreiből „él”, foglalkoztatási 
struktúrájukban a közszféra hatása jelentős és növekvő, valamint fejlődésükben mindig is jelentős szere-
pük volt a külső, a legtöbb esetben központilag újraelosztott, ideirányított forrásoknak (Pirisi G. 2009a). 
Ebből viszont rögtön két, meglehetősen fenyegető következtetés is levonható korábbi megállapításaink 
továbbgondolásával. Az egyik, és közvetlenebb, hogy a hazai rendszerben eleve az elsősorban normatív 
jelleggel finanszírozott intézmények fenntartása egy ponton túl komoly nehézséget okozhat, és ez való-
jában sokkal nagyobb veszély kisvárosaink esetében, mint a nemzetközileg általában hangoztatott kieső 
adóbevételek. A másik, hogy amennyiben elfogadjuk a zsugorodás polarizációval, az erőforrások koncent-
rációjával kapcsolatos állítást (ld. fent), valamint azt, hogy a városok versenye az összességében szűkülő 
erőforrások miatt is élesedik ki (ami a hazai emberi erőforrások tekintetében mindenképpen igazolható), 
akkor könnyen felsejlik előttünk az a következtetés, hogy maga a kisváros, mint településtípus van krízis-
ben, de legalábbis fenyegetett helyzetben. A kérdés, amit ebben a tanulmányban vizsgálni kívánunk, hogy 
maguk a települések, a demográfiai hanyatlás által érintett kisvárosok mit érzékelnek mindebből – az 
általunk feltételezet fenyegetésből. Megjelenik-e egyáltalán tervdokumentumaikban a zsugorodás proble-
matikája, és ha igen, reagálnak-e erre valamiféleképpen?

Módszerek

A kutatásban a zsugorodó kisvárosokat vizsgáltuk, kisváros alatt a 2011-es népszámlálás alkalmával 30 000 
főnél kisebb lélekszámú, városi jogállású településeket értjük, zsugorodó közülük pedig az, amelyiknek a 
lakosságszáma a 2001-es és 2011-es népszámlálás közti időszakban csökkenő tendenciát mutatott. Mindkét 
keretet szándékosan tágra szabtuk, a kisvárosok kapcsán a korábbi munkáinkban (Pirisi G. 2009B) meghatá-
rozott lehatárolást alkalmaztuk, annyi megkötéssel, hogy a vizsgált települések köréből kizártuk a teljesen 
eltérő fejlődési pályák miatt azokat, amelyek valamelyik agglomeráció részét képezik. 

A kutatás során a zsugorodás okát kerestük, valamint azt, hogy az érintett önkormányzatok miként 
kezelik ezt a sok esetben kirívó krízist városaikban. Komplex problémáról lévén szó, erre legalkalmasabb 
eszköznek az integrált városfejlesztési stratégiák kvalitatív elemzése látszott. Ezeket a dokumentumokat 

1. ábra: A vizsgált kisvárosok megoszlása az 
integrált városfejlesztési stratégia elérhetősége 
szempontjából. Forrás: Saját felmérés adatai 
alapján szerk.: Máté É. 

– minden, nyilvánvalóan meglévő hiányosságuk ellené-
re – számos esetben sikeresen alkalmazták hazai ku-
tatók hasonló vizsgálatuk eszközéül (cZirFusZ m. 2011,  
suváK, a. 2010, varJú v. 2013).

Összesen 259 település felelt meg a fenti kisvárosi 
kritériumoknak, ebből 210 város mutatott zsugorodó 
tendenciát, ez a minta 81%-a. Ebből 123 integrált vá-
rosfejlesztési stratégiát (a továbbiakban: IVS) tudtunk 
elemezni, a többi csökkenő lakosságszámú város IVS-e 
nem volt nyilvánosan elérhető (1. ábra). Azonban ez a 
szám nem torzítja a mintát, mivel a vizsgált városok 
közül minden méretkategóriában találtunk hozzáfér-
hető IVS-t, ebből a szempontból az eloszlás szeren-
csésnek mondható, bár természetesen a jelentősebb 
települések tervdokumentumai nagyobb valószínűség-
gel voltak elérhetők. 
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Az IVS-ek elemzése több lépcsőből állt, és különböző szempontok szerint történt.  Először megvizsgál-
tuk, milyen elemeket tartalmaz a demográfiai helyzetértékelés, szembesült-e a település a problémákkal, 
illetve mennyire részletesen értékeli a település népességének állapotát, tendenciáit. Az elemzés követ-
kező lépcsőfokaként azt kerestük, hogy az IVS tartalmaz-e bizonyos kulcsszavakat, amelyek egyrészt magá-
ra a zsugorodásra, mint tényre (demográfiai válság, fogyás/zsugorodás, elnéptelenedés), másrészt ennek 
okaira utalnak (elvándorlás, elöregedés). Ezt követően a stratégiát értékeltük, az alapján, hogy milyen a 
város (demográfiai) jövőképe, mennyire látja ezt reálisnak, milyen módszereket igyekszik a jövőkép eléré-
séhez alkalmazni, és mennyire áll a jövőkép összefüggésben a stratégiával, módszerekkel.

Végül a különböző szempontokat számszerűen is értékeltük, miszerint: a fogyás indikátorai, a jövőkép-
ben foglalt szcenáriók, valamint a stratégiai módszerek fogalomszerűen melyik IVS-ben jelennek meg, me-
lyikben nem. Az egyszerűség kedvéért 1-gyel jelöltük azt, amit tartalmaz a stratégia, amit nem tartalmaz 
egyszerűen üresen hagytuk, így 0 értéket vett fel. Ezzel a módszerrel kimutatható számokban is, mennyire 
átgondolt, mennyire pozitív, avagy negatív egy IVS. A számértékekhez hozzátartozik egy, az IVS egészére 
vonatkozó koherencia érték is, amely 1, 2 vagy 3 értékű lehet, ez azt mutatja meg, hogy a város IVS-nek 
jövőképe, intézkedései és a demográfiai helyzetértékelése mennyire koherensek, vannak-e benne össze-
függések, építkeznek-e a különböző részek egymásra. Amennyiben nem találtunk összefüggést a különböző 
fejezetek között, nem épültek egymásra, a koherenciára 1-es értéket adtunk. Amennyiben a jövőkép és a 
stratégia összefüggtek egymással és mindkettő alapját a demográfiai helyzetértékelés adta, a koherencia 3 
volt. 2-es értékkel láttuk el azokat az IVS-eket, amelyekben a jövőkép és a beavatkozások összefüggésben 
álltak egymással, de egy irreális jövőképpel számoltak.

Néhány alapvető megállapítás a kisvárosi zsugorodásról

A kisvárosok zsugorodásának legfontosabb adatait korábbi publikációnkban (Pirisi G. – maKKai B. 2014) már 
bemutattuk, itt most csak néhány teljesen alapvető megállapítást teszünk. Ezen településcsoport fejlődé-
se sosem volt kiemelkedően dinamikus, mégis ez a visszafogott növekedési ütem az 1950-es évek végétől 
nemcsak a kisvárosi népesség számának növekedését, hanem a kisvárosoknak az országos népességen belü-
li súlygyarapodását is hozta. A demográfiai átmenet ötödik szakaszába lépő Magyarországon talán annyira 
nem is lenne meglepő egy településcsoport népesség-csökkenése, de nem lehet egyértelműen azt állítani, 
hogy pusztán az országos folyamatok begyűrűzéséről van szó. A 2. ábrát megvizsgálva, látható, hogy az 
összes elemzésbe vont városból csak körülbelül minden negyedik demográfiai pályáján hozták meg éppen 
az 1980-as évek a fordulatot.

2. ábra. A vizsgált kisvárosok zsugorodásának kezdete 
(a népszámlálások időpontjához kötötten). Forrás: 
Népszámlálási adatok alapján szerk.: Pirisi G.

Az 1990-es években egészében véve a kisvárosi né-
pesség száma is nőtt (bár számos kisváros indult 
ekkor zsugorodásnak), és demográfiai részesedé-
sük is gyarapodott. Éppen azért ment meglepetés-
számba a 2001-es népszámlálás után kibontakozó 
fordulat. Nem is pusztán a zsugorodásban érintett 
városok abszolút száma (az összes kisváros több 
mint négyötöde!), hanem a probléma növekvő je-
lentősége miatt: 62%-uk legalább minden huszadik, 
27%-uk pedig minden tízedik lakóját elvesztette 
ebben az időszakban. Ha ehhez hozzátesszük, hogy 
a kisvárosok a fenti időszakban a 2,44 milliós ki-
induló-népességük 6,2%-át, közel 170 ezer embert 
vesztettek el, akkor nyilvánvalóvá válik az is, hogy 
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nem egyszerűen az országos demográfiai helyzet következményeiről van szó. Ez a veszteség önmagában 
„magyarázná” az ország népesség-fogyásának 77%-át, vagyis a kisvárosok hanyatlása lényegesen gyorsabb: 
nem csak abszolút számokban, hanem relatív értelemben is zsugorodnak.

Az okok nyilvánvalóan összetettek, és részletes bemutatásuk nem e tanulmány feladata. Számos koráb-
bi vizsgálat felhívta a figyelmet például a kisvárosok gazdaságának megroppanására (moLnár, e. 2006, Pirisi 
G. 2009a), amely részben a szocialista feldolgozóipar, részben a hagyományos élelmiszeripar elolvadásával 
hozható összefüggésbe. A tőkevonzó képesség mindig is viszonylag alacsony, a helyi KKV-szektor tőkekon-
centrációja, és ezzel növekedési lehetőségei pedig szerények maradtak. A növekedés külső erőforrásai a 
rendszerváltozással lényegében megszűntek, az állam nem csak a korábban általa némileg mesterségesen 
felduzzasztott helyi ipari szférából vonult ki, hanem számos esetben olyan közvetett módon is sújtotta 
szerepvállalásának csökkentésével a kisvárosokat, mint például a kisvárosi katonai bázisok bezárása, le-
építése (orosZ é. – Pirisi G. 2010). A munkalehetőségek mennyiségi és minőségi beszűkülése vélhetően az 
egyik kiváltója az elvándorlásnak (amely, előzetes vizsgálataink alapján úgy tűnik, kiemelten sújtja a fiatal 
korosztályokat), de paradox módon ide vezethet a felsőoktatás expanziója is, amennyiben az leértékelte 
a kisvárosokban jellemzően megszerezhető legmagasabb végzettséget, az érettségit, és mobilitásra kény-
szeríti a fiatal korosztályokat. A végső ok talán valahol a tér szerveződési szintjeinek megváltozásában 
keresendő, amely, úgy tűnik, a lokális termelési kapcsolatok, piacrendszerek felbomlása (enyeDi Gy. 2012), 
valamint a társadalmi mobilitás növekedése egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy a kisvárosokra, mint 
szerveződési szintre egyre kevésbé támaszkodik a globális világ térbeli rendszere. 

A demográfiai kihívás megjelenése a programdokumentumokban

A fentiekből is kitűnik, hogy a kisvárosok az egyébként is kedvezőtlen hazai helyzetnél is súlyosabb kihívá-
sokkal kénytelenek szembenézni népesedésüket illetően. Vizsgálatunk célja az volt, hogy kiderítsük, hogy 
tervdokumentumaik alapján hol állnak a folyamatokkal történő szembenézésüket tekintve.

Az első lépésben a probléma megjelenését vizsgáltuk a programdokumentumokban. A következő ele-
mek felbukkanását kerestük:

Megjelenik-e a népességfogyás, mint probléma?

A népességfogyást központi problémának tekinti-e?

Felismeri az elvándorlást, mint a népességfogyás tényezőjét?

Felismeri a hiányzó fiatal korosztályok miatti intézményi problémákat?

Felismeri a hiányzó fiatal korosztályok miatti mennyiségi munkaerő-problémákat?

Felismeri a humán erőforrások degradációjából fakadó problémát?

Felismeri az elöregedés által jelentett kihívásokat az intézményrendszerre nézve?

Tartalmaz-e népesség-előreszámítást, projekciót ?

Az értékelés során a szempontok megjelenését egyenként pontoztuk. Az „ignorálók” kategóriába so-
roltuk azokat a településeket, amelyek legfeljebb egy, az „észlelők”-be azokat, amelyek 2-4, míg a „fel-
ismerők” közé a négy találat felett teljesítettek kerülhettek. A több szempontból rendezett eredményt az 
1. táblázatban foglaltuk össze. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Zsugorodó kisvárosok – kincstári optimizmus  



��

Zsugorodó kisvárosok – kincstári optimizmus  

8. évfolyam 2. szám   2014. augusztus 25. ��

Zsugorodási kategóriák
Észlelési  

kategóriák

Népességkategóriák (2011)

15 ezer fő 
felett

5-15 ezer 
fő között

 5 ezer fő 
alatt

a méretkategóriák  
összesen

súlyos zsugorodás  
(10% felett)

ignorálók 2 1 0 3

41észlelők 5 12 11 28

felismerők 2 6 2 10

jelentős zsugorodás  
(5% és 10% között)

ignorálók 1 1 2 4

51észlelők 9 15 3 27

felismerők 11 8 1 20

csekély zsugorodás  
(5%-ot nem éri el)

ignorálók 1 1 3 5

31észlelők 2 11 7 20

felismerők 2 4 0 6

A zsugorodási kategóri-
ák összesen

ignorálók 4 3 5 12

észlelők 16 38 21 75

felismerők 15 18 3 36

észlelési kategó-
riák összesen

35 59 29 123

1. táblázat: A demográfiai hanyatlás problémájának felismerése a tervdokumentumokban, méretkategóriák 
szerint. Forrás: saját adatgyűjtés alapján szerk.: Máté É. 

Sajnos, elemzésünk talált nulla pontos stratégiákat is. Ezek ráadásul olyan településekhez kapcsolódnak, 
amelyek aránylag jelentős, 5% körüli népességvesztést könyvelhetnek el. Ennél sokkal általánosabb ugyan-
akkor az, hogy a városok többsége az alapvető problémát felismeri, de annak részletes elemzésébe nem 
bonyolódik. Központi kihívásnak a települések körülbelül negyede tekinti a népességfogyást. Általában 
látszik, hogy az elöregedéssel kapcsolatos aspektusok, amelyek a dokumentumok mintegy 90%-ban megje-
lennek, sokkal inkább kézzelfoghatók lokális szinten, mint a fiatalok hiányából származó erőforrás (munka-
erő-) problémák. Az viszont feltűnő, hogy nagyon ritka az, hogy a helyzetelemzést valaki előreszámítással, 
a demográfiai pálya felvázolásával bonyolítsa. A települések negyede készített(ett) ilyet, jobbára azok, 
amelyek központi problémaként kezelik a demográfiai változásokat. 

A második értékelt elem a jövőképre vonatkozott. Ezt voltaképpen két dimenzióban értékeltük, egyfe-
lől a népességváltozás jövőbeli tendenciáit (folytatódó-mérséklődő-stabilizálódó/növekvő), valamint ezen 
belül külön a vándorlási mérleget, illetve az esetleges bevándorlást. 

Elsődleges tapasztalatunk, hogy a felvázolt jövőképbe közel sem minden esetben fért bele a demográfiai 
aspektusok felvázolása. A népesség számának alakulásáról a vizsgált programok 88%-ának, az (el)vándorlás 
alakulásáról kétharmadának volt valamiféle jövőképe (2. táblázat).

A jövőképekben általában meglehetősen optimista forgatókönyveket (vagy inkább, elnagyolt víziókat) 
találhatunk. Jellemző, hogy csak öt olyan program akadt, amely a demográfiai hanyatlás (azonos ütemű 
vagy gyorsuló) folytatódásával kalkulál. Még a meglehetősen súlyos helyzetben lévő települések közül is 12 
hosszabb távon stabil, vagy növekvő népességgel számol, amely elképzelés jelenlegi ismereteink szerint 
teljességgel irreálisnak tűnik. Összességében pedig a programalkotó települések felénél várják a helyzet 
jelentős jobbra fordulását. 
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A vándorlás kapcsán talán még derűlátóbbak a tervezők, és vélhetően ez az optimizmusuk vetül ki az ál-
talános demográfiai helyzetre is. Az elvándorlás megszűnését az erről a kérdésről egyáltalán említést tevő 
programok 57%-a vizionálja, olyan települések esetében is (legalább 14 ilyet lehetne megnevezni), ahol ez 
ma igen jelentős méreteket ölt, vagyis komoly fordulatra lenne szükség. Reálisabbnak tűnnek azok a jövő-
képek, amelyek a mérséklést, illetve a szerkezeti javulást tűzik ki célul. Az a hat program, amely hosszabb 
távon is az elvándorlás fennmaradásával számol, lényegében ugyanaz, amely általában véve is a leginkább 
pesszimista, azaz realista. 

A jövőképhez tartozik még, hogy aránylag sok (30) település számol a jövőben bevándorlással. Ennek 
forrását jellemzően nem mérik fel, az IVS-ek egyikében sem jelenik meg például a kisvárosok vonzáskörze-
te potenciális demográfiai tartalékainak felmérése. Két település (Enying, Mohács) még külföldi bevándor-
lással is számol – előbbi esetben ezt egyébként meglehetősen nehéz elképzelni. 

A megálmodott demográfiai jövőkép elérése érdekében végrehajtandó beavatkozásokat több csoportra 
lehet osztani. Az egyik leghangsúlyosabb elem – ezt nem csak mi, hanem maguk a települések is a demog-
ráfiai folyamatokhoz kötik – a munkahelyteremtés – praktikusan bármilyen munkahelyé. E mögött csak igen 
háttérbe szorítottan jelenik meg a munkahelyi kínálat minőségi átstrukturálása. 

A munkahelyteremtésen túlmutató markáns célcsoport a fiatal népesség számára fontos, az ő meg-

Eddigi (tényleges)  
zsugorodási kategóriák
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)

növek-
vő vagy 
stabil 
népesség

súlyos zsugorodás (10% felett) 9 0 0 12

57jelentős zsugorodás (5% és 15% között 16 2 0 24

csekély zsugorodás (5%-ot nem éri el) 9 1 0 11

mérsék-
lődő ha-
nyatlás

súlyos zsugorodás (10% felett) 5 9 0 15

47jelentős zsugorodás (5% és 15% között 6 13 1 25

csekély zsugorodás (5%-ot nem éri el) 2 3 1 7

folyta-
tódó ha-
nyatlás

súlyos zsugorodás (10% felett) 0 1 1 3

5jelentős zsugorodás (5% és 15% között) 0 0 3 2

csekély zsugorodás (5%-ot nem éri el) 0 0 0 0

összesen

súlyos zsugorodás (10% felett) 14 10 1 25
109

82

jelentős zsugorodás (5% és 15% között 22 15 4 41

csekély zsugorodás (5%-ot nem éri el) 11 4 1 16

összesen 47 29 6

2. táblázat: A vizsgált stratégiákban felvázolt jövőképek demográfiai aspektusai
Forrás: Máté É. adatgyűjtése alapján a szerzők szerkesztése.



��

Zsugorodó kisvárosok – kincstári optimizmus  

8. évfolyam 2. szám   2014. augusztus 25. ��

tartásukat, illetve bevándorlásukat elősegítő intézkedések köre. E tekintetben jelentős visszafogottságra 
vall, hogy új lakóterületek kijelölése, fejlesztése csak a vizsgált települések ötödénél fogalmazódik meg 
célként. Az óvodai és bölcsődei ellátás fejlesztése fontos prioritás, de ez csak az esetek kisebb részében 
kapcsolódik össze kapacitás-bővítéssel. Gyakori azonban a fiatalok számára élhető város kialakításának 
igénye, a szabadidős lehetőségek javításával.

3. ábra: A zsugorodással összefüggésbe hozható tervezett beavatkozási területek megjelenése a 
vizsgált stratégiákban
Forrás: Máté É. adatgyűjtése alapján a szerzők szerkesztése.

A harmadik csoport köthető leginkább a demográfiai változásokhoz. Az egyik markáns elem az elsősorban 
iskolai kapacitások felülvizsgálata, a realitásokhoz igazítása, azaz redukálása. A legközvetlenebbül ér-
zékelhető hatásnak azonban az elöregedés tűnik, az időskori ellátórendszer fejlesztése összességében a 
vizsgált esetek több mint felében jelent valamiféle prioritást. 

Utolsó csoportban a települések élhetősége kapcsán tervezett néhány beavatkozást vizsgáltuk. A vá-
rosközpont rehabilitációja az összes áttekintett elem közül kiemelkedik – közel négyötödös aránnyal. Te-
kinthetjük úgy ezt a célt, mint a vonzó lakóhely kialakításának, valamint a kiskereskedelem (egyébként 
máshol alárendelten sem nagyon megjelenő) revitalizációjának keretfeltételei megteremtésére irányuló 
törekvésnek. Másik oldalról azonban értékelhetjük úgy is, mint látványos, azonnali eredményt hozó és kel-
lő mennyiségű építőipari megrendelést generáló beavatkozásra, amelynek valós stratégiai hatása csekély.

Diszkusszió – mennyire relevánsak a stratégiák?

Az integrált városfejlesztési stratégiák megszületésének körülményei szinte predesztinálják arra, hogy a 
zsugorodás kezelésének adekvát eszköze legyen. Elvi alapjukat az a 2007. májusi Lipcsei Charta jelenti, 
amely a fenntartható településfejlesztés fontos alapdokumentumává vált. Az IVS-ek elkészítését szabályo-
zó hazai kézikönyv első verziója 2007 októberében jelent meg, és a szakértők széles körben a stratégikus 
tervezés elterjedését várták a folyamattól. A tapasztalatok legalábbis vegyesek (talán a kiábrándító kife-
jezés sem túlzás), több kutató is azon a véleményen van, hogy a tervezési gyakorlat megújításában nem 
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sikerült áttörést elérni (BarTa Gy. 2011), hogy a társadalmi egyeztetés folyamata gyerekcipőben jár (FöLDi 
Zs. 2011), vagy, hogy az önkormányzatoknál a fejlesztési szemléletmód a stratégiai tervezéssel együtt csak 
alárendelten jelenik meg (DöBrönTe K. 2008). Ezzel együtt, fontos kérdés, vajon nem lehetne-e várni az IVS-
ektől reálisabb jövőképet és a tényeknek és realitásoknak jobban megfelelő beavatkozásokat? Elfogadjuk, 
hogy a stratégiákban megfogalmazott jövőképnek valamiféle inspirációt is kellene nyújtani, de vajon nem 
jelent-e problémát, ha nem egyszer teljesen irreális ez a jövőkép? 

Ne feledjük: a helyi közösségek zöme egy, a mostani trenddel ellenkező, növekvő lakosságszámú te-
lepülést képzelt maga elé, ehhez rendelten pedig nagyobb lakosságszámú településhez mért fejlesztések 
bevezetését javasolta, úgy, mint az iskolák, óvodák bővítése, lakhatási lehetőségek kibővítése, nagyobb 
lakosságszámot ellátni képes infrastruktúra kiépítése. Sok esetben sajnos azt tapasztaltuk, hogy a város 
irreális jövőképéhez a módszerei sem illeszkednek, hiszen egy bevett séma szerint dolgozták ki a fejlesz-
tési módszereket, amelyek azonban az adott város IVS-ben megfogalmazott problémáira nem jelentenek 
választ. A településeknek volt olyan csoportja is, melyben egyáltalán nem vett tudomást az IVS írója a la-
kosságszám csökkenéséről, ehhez mérten irreális jövőképet és alkalmatlan fejlesztési stratégiát dolgozott 
ki. 

A hiányosságok egy része meglehetősen objektív okokkal magyarázható. Az IVS-ek készítése előtt a 
települési szintű tervezési feladatok alapvetően rendezési-műszaki kérdésként merültek fel, és ilyen vég-
zettségű szakemberek foglalkoztak vele. Az a fajta komplex szemlélet, amelyet a stratégiai tervezés meg-
kíván, illetve a fejlődés „puha”, „nem vonalas” aspektusai iránti érzékenység ezen a szinten hiányzik. Mi 
több, saját, e települési kör egy részében szerzett empirikus tapasztalataink szerint általában olyan elő-
rehaladott a humán erőforrások szelektív eróziója, hogy a tervezésbe, egyeztetésbe, elfogadásba bevont 
civil, vagy helyi politikusi kör sem rendelkezik ilyen kompetenciákkal. A motivációik ráadásul eléggé egy-
szerűek: az IVS tervezését többé-kevésbé költséges nyűgnek tekintik, aminek egyetlen értelme a források 
maximalizálása. A tervezésbe bevont, megbízott külső szereplők, szakértők persze elvileg függetlenek le-
hetnének a fenti problémáktól. Anélkül azonban, hogy általánosítanánk a velük kapcsolatos problémákat, 
megjegyezhető, hogy sokszor ők sem rendelkeznek a kihívásnak megfelelni képes humán erőforrásokkal és 
kompetenciákkal, illetve nekik is megvan a saját szempontjuk: haszon/ráfordítás arány optimalizálása.

A legnagyobb problémát voltaképpen az jelenti, hogy a stratégiák jelentős részét inkoherensnek ítél-
hettük, pontosabban a vizsgált 123 esetből csak 21 olyat találtunk, ahol nem merültek fel véleményünk 
szerint koherencia-problémák. Ezek leginkább a helyzetértékelés és a jövőkép között jelentkeznek, vagyis 
a jövőkép demográfiai síkon sokkal pozitívabb, mint ami a helyzetértékelés megállapításaiból következhet-
ne. Ritkábban látjuk problémásnak a jövőkép és a beavatkozások kapcsolatát, vagyis, ez utóbbiak elméle-
tileg alkalmasak lennének az előbbi elérésére. Mindezen tapasztalatot talán úgy foglalhatnánk össze, hogy 
kisvárosok még akkor sem akarják elfogadni a zsugorodást keretfeltétel-rendszerként, ha történetesen 
felismerik ennek az egyéb települési folyamatokat meghatározó jelentőségét. 

A nemzetközi szakirodalom ismeretében ez voltaképpen nem is annyira meglepő. A növekedési pa-
radigmán nevelkedett helyi, települési elitnek (nem mellesleg: a kutatóknak is) láthatóan és érthetően 
nem könnyű elfogadnia a zsugorodást, mint a településfejlődés új szakaszát, alapállapotát. Armin Oz-
war hívja fel a figyelmet arra, hogy bár a zsugorodás minden történeti korszakban jelen volt a városok 
életében, azért a nyugati urbanizáció mégis csak sikertörténet, és ebben a hanyatlás jelentette eddig a 
kivételt. Ennek fényében nem meglepő, hogy az elfogadás nem könnyű, és mai napig sokkal egyszerűbb és 
gyakoribb a zsugorodást valamilyen átmeneti állapotnak tekinteni, amely addig tart, ameddig valami új, 
hatékony strukturális politika új impulzust nem ad a fejlődésnek (oZWar, a. 2008). BirGiT GLocK álláspontja 
szerint a zsugorodással szembesülő városok azzal is kénytelenek – lennének – szembenézni, hogy olyan új 
utakon járnak, ahol a problémáikra nincs előre kipróbált válasz. Ilyen helyzetben természetesnek tartja, 
hogy elsődleges reflexként a települések az elveszett növekedési potenciál visszaszerzésére törekszenek 
(GLocK, B. 2006). Igaz, hogy az utóbbi időben, különösen az ex-NDK-s tartományokat érintő Stadtumbau 
Ost projektben számos gyakorlati tapasztalat halmozódott fel, mindezek közül azonban aránylag kevés 
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kutatási eredmény jelent meg magyarul (ld. pl. Kovács T. 2009), vagy vált részévé a szélesebb, a tervezői 
gyakorlatot is befolyásolni képes hazai diskurzusnak. Mindazonáltal az is nagyon érdekes kérdés, vajon 
mit lehetne a hazai kisvárosi viszonyok között kezdeni az olyan, jellegzetesen nagyvárosi  ajánlásokkal, 
amelyek például a zsugorodásban rejlő lehetőségeket hangsúlyozzák, például a rendelkezésre álló terek 
bővülésén, vagy a bérleti díjak csökkenésén keresztül (osWaLT, Ph. et al. 2002).

A zsugorodó városok stratégiai horizontját Karina PaLLaGsT vázolta fel (PaLLaGsT, K. 2010), több korábbi 
munkára (DanieLZyK, r. eT aL. 2002, FarKe, a. 2005) támaszkodva. Tipizálásában az egyik fő szempont a zsu-
gorodás észlelése, amelyben az ignorálás, az elfogadás nélküli, illetve részleges elfogadással együtt járó 
tudomásul vétel, valamint az elfogadás szakaszai határozzák meg a választott stratégiákat. Az első, eluta-
sító, figyelmen kívül hagyó szakaszban lehetséges egy passzív és egy aktív stratégia, előbbiben a zsugoro-
dást ördögi körnek, külső okokban gyökerező elháríthatatlan csapásnak tekintik a települések és bármiféle 
megoldást is csak és kizárólag kívülről várnak. Az ignoráláshoz kötődő másik, aktív stratégia az expanzió, 
a növekedési potenciál fentebb már említett visszaszerzésére és a  folyamatok megfordítására irányul, fő 
eszköze a lakóterületek kiterjesztése és ezáltal a bevándorlás generálása. A tudomásul vételi szakaszhoz az 
ún. fenntartási stratégia párosul, amelynek célja a város térbeli szerkezetének és funkcióinak megőrzése 
a demográfiai hanyatlás körülményei között is. Míg az elfogadás kulcskifejezése a „hanyatlás tervezése”, 
egy olyan minőségi fejlesztés előtérbe hozása, amelynek fontos eleme az adaptáció, az infrastrukturális 
rendszerek redukciója és a rendelkezésre álló helybőség kihasználásával például a rekreációs terek növe-
lése. Tágabb értelemben ez a „kevesebb ember – több és jobb hely” gondolatköre. 

Hova sorolhatók be ebben a rendszerben a vizsgált hazai kisvárosok elképzelései? Amint a fentiekből ta-
lán kiderült, úgy véljük, hogy önmagában már a folyamatok tudatos észelésével és analízisével is jelentős 
problémák vannak helyi szinten. A kevésbé tudatosan felépített stratégiák részben a külső beavatkozásra 
hárítják a problémák megoldását, de amint láttuk, néha meglehetősen irreális expanziót is célként fogal-
maznak meg. Végső soron azonban úgy véljük, hogy a kisvárosok esetében jelenleg a hangsúly az elfoga-
dás nélküli észlelésen, és a szerepkörök fenntartására való igen határozott törekvésen van. A stratégiák 
azt sugallják, hogy a kisvárosi funkciók csökkenő népességszám mellett is megőrizhetők, illetve, hogy a 
gazdasági fordulattal – amelyre ezen települések többsége a rendszerváltás óta hiába vár – a legsúlyosabb 
következmények elháríthatók. 

Figyelembe kell vennünk néhány sajátos hazai, illetve kisvárosi szempontot is. Egyfelől, az általunk 
vizsgált, jellemzően 10-20 ezres lélekszámú települések igen csekély valós mozgástérrel rendelkeznek, 
amelyet ráadásul az utóbbi évek önkormányzati rendszert érintő változásai erőteljesen csökkentettek is. 
A helyzet megoldásában általánosan kulcskérdésnek tekintett gazdaságfejlesztés szempontjából kimond-
ható, hogy szinte teljesen eszköztelenek, illetve, lehetőségeiket nem saját döntéseik, hanem leginkább 
földrajzi helyzetükből fakadó, iparűzési adóból fakadó esetleges többletbevételeik határozzák meg. Sőt, 
általában véve a fejlesztéspolitika szinte kizárólag központilag elosztott forrásokra, valamint az esetlege-
sen megjelenő helyi bevételekre támaszkodik, ezért az önálló stratégia sok tekintetben illuzórikus. 

Számos más tényező korlátozza továbbá a hazai kisvárosok előtt álló reális lehetőségek számát. Az ex-
panzív stratégiák fontos elemének számító bevándorlás alapjai nincsenek meg. Amíg egy zsugorodó nagy-
város támaszkodhat akár külföldi bevándorlók fogadásának lehetőségére, ez a vizsgálatunkban szereplő 
települések esetében különböző okokból nem igazán kerülhet szóba. A városok élhetőségét növelő, vonzó 
lakóhelyet kialakító kezdeményezések buktatója tulajdonképpen abban rejlik, hogy a potenciális lakosok 
értékválasztásában kényszerűségből, elsősorban anyagi kiszolgáltatottságuk okán vélhetően meglehetősen 
hátul szerepelnek olyan elemek, mint a megfelelő zöldterületek vagy a pezsgő helyi kulturális élet. Azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy a zsugorodás, és ezzel az öregedés elfogadása némileg más dimenzióban 
értelmezhető a hazai közegben. Az öregkor ugyanis a posztszocialista társadalomban a megtakarítások hi-
ánya, a kedvezőtlen egészségi állapot és vélhetően bizonyos szociokulturális elemek miatt egyáltalán nem 
jelent olyanfajta lehetőségeket egyes gazdasági, főleg szolgáltató tevékenységek számára, mint ahogy azt 
német példákon leírták (LeicK, B. - sTröhL, a. 2011).
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Ebben a helyzetben még az sem kizárt, hogy a kisvárosok többsége által – láthatólag nem egészen tuda-
tosan – felvállalt és követett stratégia a lehető legcélravezetőbb. Ez voltaképpen ugyanis a fejlődést támo-
gató külső (jelen helyzetben mindenekelőtt EU-s eredetű) forrásokat a központi funkciók megújítására és 
megerősítésére használja fel. Ez ugyan aligha segíti a városokat az egymással folytatott versenyben, vagy 
aligha juttatja őket előnyhöz a nagyobb településekkel szemben. Alkalmas lehet ugyanakkor arra, hogy 
biztosítsa a kisvárosok fölényét a vonzáskörzetükkel szemben. A csökkenő népesség, valamint az állam te-
herbíró-képességének megroppanása által kikényszerített újragondolás a közszolgáltatások tekintetében 
könnyen eredményezhet olyan jellegű szolgáltatás-koncentrációt, amelyben immár az alsófokú funkciók 
jelentős részével is a városok lesznek kénytelenek kiszolgálni az előrehaladott demográfiai és funkcionális 
erózió miatt lassan sokszor teljesen diszfunkcionálissá váló falvakat. Ebbe a folyamatba az önkormányzati 
reform, a járási rendszer újraélesztése megítélésünk szerint kiválóan illeszkedik. Mindazonáltal ez jobbára 
csak a külső szemlélőként működő kutató által felismert, és nem a települések által tudatosan kidolgozott 
stratégia, de nem teljesen megalapozatlan. Távolról sem kockázat nélküli ugyanakkor, hiszen már közép-
távon is elősegíti a hátországként szolgáló rurális tér további pusztulását. 

Összegzés

Figyelmen kívül hagyás, felismerés, elfogadás. A lélektanból jól ismert fázisok ezek, amelyek többek kö-
zött a gyász és a haldoklás fogalmaihoz is köthetőek. Hogy a kisvárosok zsugorodása voltaképpen már a 
települési életciklusok végét jelző jelenség, hosszú haldoklás, amely végül majd anakronizmussá változtat-
ja, és teljesen feloldja a térben ezeket a településeket, egyelőre nem ítélhető meg véleményünk szerint. 
Ebből a szempontból jó hír, hogy a területi struktúrák meglehetősen konzervatívak, már csak az egyes 
települések magán- és közcélú ingatlanjaiban koncentrálódó jelentős anyagi, valamint a társadalmukhoz 
és hagyományaikhoz kötődő szellemi tőke okán is. A kisvárosok haldoklásától nem kell tartanunk, de sze-
repkörük bizonytalanná vált, demográfiai alapjaik megroppantak, és helyzetük újragondolása mindenkép-
pen szükséges. Ehhez azonban sokkal alaposabb, a jelenleginél összetettebb problémákat kezelni képes 
elemző-tervező munkára van szükség. 
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