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Tóth Balázs István 

A magyar középvárosok demográfiai  
és gazdasági sajátosságai

(2009–2018)

Bevezetés

A demográfiai, a társadalmi és a gazdasági tényezők területi képe iránti 
érdeklődés napjainkban töretlen, hiszen a demográfiai és a gazdasági té-
nyezők területi sokszínűsége és változatossága arra sarkall, hogy folyamato-
san nyomon kövessük a főbb népesedési folyamatok alakulását, valamint 
a népesség és a vállalkozások aktivitását, különös tekintettel a gazdaságilag 
aktív népességre és működő vállalkozásokra.

A fejezet nem vállalkozik többre, mint hogy áttekintse a magyar közép-
városok néhány alapvető demográfiai és gazdasági sajátosságát a 2009. és 
2018. évek közötti időszakban. A fejezet célja egyrészt a magyar középvá-
rosok27 kutatásával kapcsolatos fő vizsgálati irányok összefoglalása az ezred-
forduló óta eltelt két évtizedben publikált elemzések áttekintésén keresz-
tül, másrészt a hazai középvárosi szint népességi viszonyainak, vándorlási 
folyamatainak bemutatása, illetve a gazdasági aktivitás szerinti összetétel 
(álláskeresők, vállalkozássűrűség, jelenlevő nemzetgazdasági ágazatok) is-
mertetése, általános bemutatása.28

Kutatási előzmények

A városi – elsősorban nagyvárosi – társadalmi, gazdasági és környezeti kihí-
vások miatt a városi létet és leképződését – ide értve minden meghatározó 
városi jelenséget – folyamatosan élénk szakmai és tudományos érdeklődés 
övezte, mindvégig aktuális és dinamikus kutatási területnek számított.

27 A tanulmányban – alkalmazkodva a hazai gyakorlathoz – a húsz- és százezer fő közötti 
lélekszámú településeket tekintjük középvárosnak. Ugyan 2013 óta Székesfehérvár állandó 
népessége nem érte el a százezer főt (attól néhány ezer fővel elmaradt), ehelyütt nagyvárosként 
kezeljük, tehát a középvárosi településkategória demográfiai és gazdasági sajátosságainak leí-
rásakor figyelmen kívül hagytuk. Megjegyzendő, hogy Magyarországon (is) szokás huszonöt- 
vagy harmincezres lélekszámküszöbnél meghúzni a kis- és középvárosok közötti határt, de 
több nyugat-európai ország statisztikája ötvenezres küszöböt is alkalmaz (Beluszky, 2003).

28 Az áttekintés alapjául szolgáló adatok az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Infor-
mációs Rendszer (TeIR) „Interaktív elemző” adatbázisából származtak, és a tanulmány ké-
szítésének időszakában teljes körűen elérhető adatokat tartalmazzák (a 2018. évre vonatkozó 
adatokkal bezárólag).
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Közhely, mégis van benne igazság, hogy a gazdasági–társadalmi fejlő-
dés kulcsszereplői és színterei a sikeres, a versenyképes, a megújulni képes 
és innovatív potenciállal rendelkező városok és térségeik (pl. Enyedi, 1997; 
Horváth, 2001; Csizmadia–Rechnitzer, 2005; Koltai, 2014; Rechnitzer 
et al., 2014). A legújabb városfejlődési irányok kapcsán az elemzők egyre 
gyakrabban hivatkoznak a kreatív és okos város koncepcióira (vö. Horváth-
né Barsi–Lados, 2011; Baji, 2017; Egedy, 2017), továbbá a külhoni kuta-
tásokban népszerű, de a hazai tudományos életben még kevésbé elterjedt 
ún. rugalmas (alkalmazkodóképes, adaptív) város kifejezésekre is (lásd Vale 
megjelent munkáit a „resilient city” témakörben, pl. Vale, 2014). Úgy tűnik, 
hogy a középvárosok belső jelenségeit feltáró elemzésekben a kutatók egyre 
fogékonyabbak ezekre a hívószavakra, amely a városi tér analízisével kapcso-
latos főbb témaköröket, a módszertani igényeket és az elemzések alapjául 
szolgáló eszköztárat is átformálták – szélesítették, bővítették – az elmúlt há-
rom évtizedben. Az alábbiak rövid áttekintés nyújtanak erről a folyamatról.

Az 1990-es évek elején29 a városkutatók elsősorban a rendszerváltás nyo-
mán kialakult folyamatokra összpontosították a figyelmüket, így például 
az új városi társadalmak szerepére a piacgazdaságban, az egykori szocialista 
(ipar)városok átalakulására, a lakásprivatizációs folyamatokra, illetve a bu-
dapesti agglomeráció átalakulására. Az ezredforduló környékén jelentősebb 
eltolódás figyelhető meg a globális gazdaság városfejlődési hatásainak feltárá-
sa felé, így például a külföldi működőtőke-beáramlásra, a városfejlődést di-
namizáló tényezőkre, a szerkezetváltásra, a városok belső egyenlőtlenségeire, 
a városversenyre és a városökológiára (vö. Szirmai, 2009).

A városok településhierarchiában elfoglalt pozícióinak elemzése az 1990-
es évek derekától kezdve került az elemzések homlokterébe (pl. Berényi– 
Dövényi, 1996; Beluszky 2003); e munkák alapján megállapítható, hogy kö-
zépvárosok jó része a településhierarchia középmezőnyében található: felső- 
vagy (fejlett) közép- vagy alsófokú központok, teljes, hiányos vagy részleges 
szerepkörű megyeszékhelyek, továbbá teljes, részleges és hiányos szerepkörű 
középvárosok,30 és jól megkülönböztethetők a regionális központok (vagyis 
a nagyvárosok) és az alsófokú központok, továbbá a kisvárosok karakterisz-
tikáitól.

29 A rendszerváltozás környékén és azt megelőző időszakban megjelent településmorfológiai és 
településfejlődési vizsgálatokkal kapcsolatban kiemelendő Pirisi (2007) áttekintése, aki Becsei 
József, Lettrich Edit, Mendöl Tibor, Tóth József, Wallner Ernő, illetve Beluszky Pál, Csapó 
Tamás, Kőszegfalvi György és Somfai Attila munkáit emelte ki.

30 Néhány példa a teljesség igénye nélkül Berényi–Dövényi (1996) alapján: fejlett felsőfokú 
központ: Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Szombathely; felsőfokú központ: Baja, Sopron, Szek-
szárd, Tatabánya; fejlett középfokú központ: Dunaújváros, Esztergom, Nagykanizsa, Tata; 
középfokú központ: Hódmezővásárhely, Orosháza, Pápa, Szentes; fejlett alsófokú központ: 
Gödöllő, Hatvan, Kazincbarcika, Ózd. Néhány további példa Beluszky (2003) osztályozása 
alapján: teljes szerepkörű megyeszékhely: Szolnok, Szombathely, Veszprém; hiányos szerepkö-
rű megyeszékhely: Békéscsaba, Zalaegerszeg; részleges szerepkörű megyeszékhely: Salgótarján, 
Tatabánya; teljes szerepkörű középváros: Baja, Gyula; hiányos szerepkörű középváros: Moson-
magyaróvár, Siófok; részleges szerepkörű középváros: Ózd, Tata.
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A települési vonzáskörzet vizsgálatok kapcsán említést érdemel a te-
lepülésközi kapcsolatok sokszínűségére és feltárására indított kutatások a 
Dél-Dunántúl (Hajdú, 1994) és az Alföld példáján (Kiss–Bajmócy, 2001). 
A két elemzés eredményei összességében arról árulkodnak, hogy az egyes 
megyék nagy- és középvárosai között a kapcsolatrendszer aktív, a megyék 
határain átívelő kapcsolatrendszer viszont relatíve gyenge, a nem megyei 
jogú középvárosok jelentős – olykor ötven-hetvenezer főt meghaladó –, 
de a megyei jogú középvárosokénál nem nagyobb vonzáskörzettel rendel-
keznek, továbbá néhány település31 elzártsága és a megyeszékhely közelsége 
miatt nem tudja érvényesíteni vonzerejét.

A városok intézményellátottságának jellemzőit Szigeti (1999) vizsgálta 
településkategóriánként. A megyei jogú középvárosok kapcsán kiemelte, 
hogy többnyire saját megyéjükben vagy annak egy részén látnak el részleges 
vagy teljes közép- vagy felsőszintű funkciókat; a többi középvárost illető-
en megállapította, hogy a középszintű ellátásban mezocentrum szerepet 
töltenek be, mivel az intézményhálózat jelentős része megtalálható. Csapó 
(2002) e szerepköröket kifejezetten a megyei jogú városok tekintetében 
rendszerezte, és súlyozott pontszámítási módszer segítségével hierarchikus 
sorrendbe rendezte a megyei jogú középvárosokat.32

Beluszkyt (2003) – a városok hierarchiáján kívül – a települések dina-
mikai típusainak elkülönítése is foglalkoztatta. Városdinamikai elemzésé-
nek eredményei alapján megállapítható, hogy a várostípusok elterjedése 
országrészenként különböző, az ún. dinamikusan fejlődő–növekvő és a po-
zícióikat javító városok túlnyomóan a Duna vonalától nyugatra találhatók, 
és az ország ezen nagytérségében alig található hanyatló és csökkenő város, 
a Dunától keletre viszont a pozícióikból vesztő, stagnáló és hanyatló váro-
sok aránya került túlsúlyba. A megállapítás nemcsak össztelepülési összeve-
tésben, hanem középvárosi szinten is helytálló, annyi megjegyzéssel, hogy 
a dinamikusan fejlődő városok főként a budapesti agglomeráció nyugati 
részén összpontosulnak.33

A módszertani irányokkal kapcsolatban Szirmai (2009) kiemelte, hogy a 
hazai városok sokkal inkább eltérők, mint hasonlók, mivel a városok közötti 
differenciákat társadalmi, gazdasági, demográfiai és történelmi tényezők so-
kasága határozza meg, ezért felhívta a figyelmet arra, hogy az egydimenziós, 

31 Például Gyula és Komló.
32 Az elemzés nyomán a következő kategóriák adódtak: több regionális funkcióval rendelkező 

felsőfokú központ (Kaposvár, Sopron, Szombathely, Veszprém), néhány regionális funkcióval 
rendelkező felsőfokú központ (Békéscsaba, Eger, Zalaegerszeg), regionális funkcióval alig ren-
delkező részleges felsőfokú központ (Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Salgó-
tarján, Szekszárd, Tatabánya).

33 A teljesség igénye nélkül néhány példa: dinamikusan fejlődő–növekvő városok: Budaörs, Érd, 
Dunaharaszti, Szentendre; pozíciókat javító városok: Nagykanizsa, Szolnok, Veszprém, Za-
laegerszeg; korábbi pozícióikat őrző városok: Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Sopron; pozíciókból 
vesztő városok: Kazincbarcika, Salgótarján, Szentes, Tatabánya; hanyatló városok: Hódme-
zővásárhely, Komló, Makó, Ózd.
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főként gazdasági szempontokat előtérbe helyező elemzések helyett a komple-
xebb felfogást és megközelítést szükséges alkalmazni a hazai városkutatások-
ban. Ugyan számbelileg nem volt jelentős, de már fel-felbukkant a komplex 
megközelítést és szemléletmódot alkalmazó, a városok belső erőforrásaira, 
potenciáljára fókuszáló kutatás az ezredforduló hajnalán.

Lengyel (1999) többdimenziós skálázás segítségével, a főbb demográfi-
ai, foglalkoztatottsági, infrastrukturális és gazdasági mutatók alapján jelle-
mezte a megyei jogú városokat, különös tekintettel a gazdasági potenciál, 
a dinamizmus és a munkaerő versenyképessége közötti hasonlóságokra és 
különbözőségekre. A szerző arra a következtetésre jutott, hogy a dunántúli 
megyei jogú középvárosokban a gazdasági potenciál és dinamika lehetősé-
get ad a további fejlődésre, ezzel szemben az ország más területén található 
középvárosok egyedi fejlődési pályán haladnak, avagy válságjeleket mutat-
nak.34 Rechnitzer (2002) nagyszámú mutató bevonásával képzett öt faktor 
(gazdasági és fogyasztási potenciál, vonzáserősség, humánerőforrások, a 
centrum fogyasztási potenciálja, a perifériák faktora) alapján csoportosí-
totta a hazai városhálózat elemeit. Aktív és stabil, speciális szerepkörrel ren-
delkező, átalakuló, helyzetüket javítani képes, köztes és átmeneti helyzetű, 
illetve leszakadó városokat különböztetett meg; a csoportosítás a középvá-
rosi településkategória esetében is értelmezhető.35

A városok hálózatalakító szerepe eredetileg az infokommunikációs ága-
zat teljesítménye és tagozódása alapján került az elemzések frontvonalába, 
egyrészt települési rangsorok képzésével (Dőry–Ponácz, 2003), másrészt 
klaszterelemzésen nyugvó várostipizálással (Rechnitzer et al., 2003). Utób-
bi vizsgálat olyan összetett indiktátorrendszerből indult ki, amely az IKT 
szektorra vonatkozó ismérveken kívül demográfiai, jövedelmi, gazdasági és 
humán jellemzőket is tartalmazott.36

A városi versenyképesség empirikus vizsgálata kapcsán több publikáció 
jelent meg az elmúlt években. Az MTA RKK Közép- és Észak-magyaror-
szági Tudományos Intézetében megvalósult kutatómunka a hazai városok 
versenyképességének összetevőit helyezte középpontba. Beluszky (2000) 
kutatása például rávilágított arra, hogy a versenyképesség szoros kapcso-
latban áll a városok hierarchiában elfoglalt helyzetével, és több középváro-
sok magas, de legalább megfelelő versenyképességű.37 Koltai (2005, 2007)  

34  Az első csoportra jó példa Sopron, Szombathely, Veszprém és Zalaegerszeg, a másodikra Du-
naújváros, Hódmezővásárhely, Tatabánya, a harmadikra pedig Salgótarján.

35  Az első csoportra jó példa Békéscsaba, Eger, Kaposvár és Sopron, a harmadikra Dunaújváros, 
Hatvan, Szolnok és Tatabánya, a negyedikre Makó és Szentendre, az ötödikre Gyula, Kazinc-
barcika, Komló és Ózd. Speciális szerepkörrel rendelkező középváros nem került definiálásra.

36  Az elemzésben hat várostípust azonosítottak a szerzők, azonban az első csoporthoz (regionális 
központok) egy középvárost sem soroltak. A második (térségi központ) csoportra jó példa Bé-
késcsaba, Eger, Kaposvár és Sopron, az aktív kis- és középvárosokra Dunakeszi, Gyál és Vecsés, 
az üdülővárosokra Keszthely, a mozdulatlan városokra Érd, Hódmezővásárhely és Nagykani-
zsa, a leszakadókra pedig Kazincbarcika, Ózd és Salgótarján.

37 Magas versenyképességű város például Eger, Sopron, Szolnok és Veszprém, megfelelő verseny-
képességű város például Békéscsaba, Kaposvár, Nagykanizsa és Salgótarján.

A magyar középvárosok demográfiai és gazdasági sajátosságai (2009–2018)
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korábbi publikációi a hazai versenyképesség lakossági és vállalati megíté-
lésével, újabb könyve (2014) pedig kifejezetten a települések, mint lakó-
helyek sikerességének mércéivel foglalkozott. Az utóbbi vizsgálat kapcsán 
kiemelendő, hogy a települési vonzerők áttekintésén túl a szerző nagy 
hangsúlyt helyezett a lakóhely potenciális megváltozásának okaira és főbb 
területi jellegzetességeire, továbbá a települési tulajdonságok kapcsán a do-
minanciára, avagy több sajátosság együttállására.38

A magyar városhálózat tudásalapú megújító képességének helyzetéről 
alapos áttekintés adtak Csizmadia és Rechnitzer (2005), valamint Nárai 
(2005) dolgozatai, akik klaszterképző főkomponensek segítségével vizsgál-
ták a hazai városok innovációs potenciáljának sajátosságait. Az elemzések 
eredményei arról árulkodnak, hogy markáns eltérések mutathatók ki a 
megújuló képesség szempontjából; az ország északi és keleti részében ko-
moly problémát jelent, hogy csekély a felzárkózásra képes városok száma, 
ezzel szemben az ország más részein nagyobb tömbben sűrűsödnek azok a 
városok, amelyek a megújuló képesség szempontjából átlagos vagy mérsé-
kelten fejlett helyzetben vannak.39

Az elmúlt két évtizedben olyan munkák is megjelentek, amelyek ugyan 
időszerű, de hazai berkekben érintőlegesen kutatott témák mentén gaz-
dagították a hazai középvárosokkal kapcsolatos vizsgálatokat. A magyar 
várostipizálással foglalkozó elemzések sorában külön érdekesség az ún. 
globalizációs várostípusok leírása (Molnár, 2006). A magyar kis- és közép-
városok globalizációs típusai dimenzióredukciós módszerrel kerültek meg-
határozásra a városi szolgáltatások, a kultúra, a technológia és a társadalom 
globalizációja szerint.40

A kulturális értékek koncentrációját és azok hasznosulását a megyei 
jogú városok példáján Borsos (2007) vetette össze, akinek rangsorolást 
megalapozó elemzése rávilágított arra, hogy a magas értékindexű és ve-
zető potenciálú nagyvárosokhoz képest41 a magyar megyei jogú középvá-
rosok a középmezőnyben, illetve a rangsor második felében találhatók, 
mivel jórészt helyi léptékű kulturális igényeket fednek le. Gombos (2016) 
klaszterelemzéssel elvégzett kutatása a tízezer fő feletti városok kulturális 
szolgáltatásainak kínálatáról rávilágított arra, hogy központi szerepet betöl-
tő ún. többfunkciós kulturális városok, funkcióhiányos kulturálisan aktív 

38 Koltai (2014, 139) korrespondencia-térképe arról árulkodik, hogy a települések más-más 
adottsága miatt vonzók: Eger és Veszprém például természeti adottságai, Sopron a lakókör-
nyezet megfelelő állapota, Szolnok és Szombathely a kor- és etnikai összetétele miatt.

39 A vizsgálat alapján elmondható, hogy átlagos vagy mérsékelt megújuló képességű település pél-
dául Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Sopron és Veszprém, azonban kedvezőtlen helyzetű, „innová-
ció-hiányos” település például Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa és Tatabánya.

40 Az elemzés nyomán öt várostípus azonosítható: globalizálódó városok (pl. Békéscsaba, Eger, 
Kaposvár, Sopron), a globális gazdaság dinamizálta városok (pl. Baja, Budaörs, Mosonma-
gyaróvár, Nagykanizsa), a globális gazdasághoz felzárkózó városok (pl. Cegléd, Orosháza, 
Pápa, Szentes), a globális gazdaságtól leszakadó városok (pl. Érd, Békés, Karcag, Törökszent-
miklós), a globális gazdaság hatásaiból kimaradó városok (pl. Gyál).

41 Ebbe a csoportba tartozik Eger is, amelynek kulturális vonzereje megyei léptékű.
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városok, kulturálisan leszakadó városok, illetve ún. „alkotó közösségek” 
városai egyaránt megfigyelhetők hazánkban.42

A területi tőke középvárosi sajátosságairól Tóth (2011) tanulmánya ad 
bővebb tájékoztatást; a faktorelemzésen nyugvó rangsorolás és csoportosítás 
a településkategória anyagi és nem anyagi erőforrásainak helyzetét és ösz-
szekapcsolódását mutatja be, hozzájárulva a középvárosok településhálózat-
ban való pozicionálásához.43 Rechnitzer et al. (2014) a hazai városhálózat 
trendjeit kutatva – hasonló módszerek alkalmazásával – arra a megállapításra 
jutottak, hogy a magyar városhálózatban kisebb elmozdulások, visszafogott 
átrendeződések figyelhetők meg.44 A két kutatás megállapításai részben egy-
bevágnak, részben ellentmondanak egymásnak. A területi tőke-alapú vizsgá-
latból – amely kizárólag a középvárosi településkörre készült – az a tenden-
cia olvasható ki, hogy a materiális és immateriális erőforrások – ha nem is 
szorosan, de – bizonyos fokig együtt mozognak, továbbá egy nyugat-keleti 
lejtő figyelhető meg a dunántúli középvárosok és egy főváros környéki-vidéki 
„szembenállás” a vidéki középvárosok javára. A városhálózat stabilitását ku-
tató elemzés – amely az összes hazai várost magában foglalta – azt sugallja, 
hogy amíg a gazdasági potenciál, az iskolázottság és a társadalmi aktivitás ér-
tékei egyenletesebb eloszlást követnek, addig erősen aszimmetrikus a humán 
erőforrás és az innovációs potenciális koncentrációja.

A hazai gazdaság központjait településgazdasági súlyuk alapján Csomós 
(2013) rangsorolta, a településeken működő gazdasági szervezetek jellemző 
pénzügyi paramétereinek integrálásával, amelyen keresztül lehetőség nyílt 
a települések hosszú távú pozícióváltozását is bemutatni. Az elemzésben a 
következő településcsoportokat azonosította a szerző: komplex gazdasági 
szerkezetű központok, gyengülő pozícióval rendelkező tradicionális ipar-
központok és speciális típusuk (ún. erőmű-települések), idegenforgalmi 
központok, a külföldi multinacionális vállalatok beruházásai nyomán fej-
lődő új, de még ingatag gazdasági központok és valós gazdasági erővel nem 
rendelkező, virtuális tevékenységet folytató offshore települések.45

42 Az első csoportra jó példa a hazai nagyvárosok, továbbá Eger, Sopron és Szombathely; a 
másodikra Gödöllő, Gyula és Keszthely, a harmadikra Baja, Kaposvár és Siófok, a negyedikre 
pedig Békéscsaba, Szekszárd és Szentes.

43 A kapott eredmények alapján önálló klaszterbe tömörülnek az Alföld középvárosai és a főváros 
környéki középvárosok (ez utóbbi klaszter tagjai átlagon felüli anyagi erőforrással rendelkez-
nek), azonban a többi klaszter nem kötődik egyértelműen valamely földrajzi tájhoz vagy 
régióhoz. A területi tőkében leggazdagabb települések a megyei jogú városok.

44 A kiemelt adottságokkal rendelkező városokhoz a megyei jogú városok nagy része sorolódott 
be, státuszukat a felsőoktatási bázisok teremtik meg. A többi középváros esetében karakteres 
elmozdulást nem tudtak kimutatni a szerzők; helyzetük átmeneti (pl. Békéscsaba, Dunaha-
raszti, Siófok), átlagos (pl. Gyula, Kazincbarcika, Tatabánya, Várpalota), átlag alatti (pl. 
Hajdúböszörmény, Komló, Nagykőrös, Törökszentmiklós), avagy kimondottan kedvezőtlen 
adottságú (pl. Ózd).

45 A pozitív irányú településgazdasági súlyváltozást figyelembe véve a középvárosi településkategó-
riából az alábbi példák emelhetők ki: komplex központokra Budaörs, Fót és Gödöllő, tradici-
onális iparközpontokra Dunaújváros, Jászberény és Kazincbarcika, idegenforgalmi központra 
Siófok, új gazdasági központokra Esztergom és Hatvan, offshore településekre Szombathely.
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A 2011-es népszámlás adatainak publikálása új lendületet hozott a 
vonzáskörzet-vizsgálatok területén. Tóth és Nagy (2013) számításai alap-
ján a központ és vonzáskörzete vonatkozásában igen jelentősek az elté-
rések; komplex, többtényezős és egytényezős versenyelőnnyel és verseny-
hátránnyal rendelkező települések egyaránt kimutathatók hazánkban.46 
A két népszámlálási időszak között a legfőbb változás a vonzáskörzeteket 
illetően, hogy a 30 perces vonzáskörzet versenyképesen fejlődött, azonban 
a központi vonzáskörzet versenyhátrányosan. Pénzes et al. (2014) a helyi 
munkaerőpiacon elvégzett vonzáskörzet vizsgálatukkal rámutattak arra is, 
hogy a vonzáskörzetek száma csökkenő, de átlagos méretük növekvő 2001 
és 2011 között, ami a mikrotérségek megritkulásával és településközi kap-
csolatok intenzitásának növekedésével magyarázható.47

A városhierarchia-vizsgálatok kapcsán végül megemlítendő Szilágyi 
és Gerse (2015) kutatása, akik számos tényező és mutató bevonásával, 
az összehasonlíthatóság érdekében elvégzett normalizálással, illetve a 
Jenks-módszer alkalmazásával négy városi csoportot azonosítottak: fővá-
ros, felső-, közép- és alsófokú központok.48 Számításaikból kiderült, hogy 
markáns különbségek mutatkoznak a demográfiai jellemzők (pl. nép-
mozgalmi folyamatok, korösszetétel, ingázás), a lakásállományi jellemzők  
(pl. lakásépítés), továbbá a gazdasági jellemzők (pl. foglalkoztatottság, jö-
vedelmek, vállalkozásszám) szerint.

Demográfiai helyzetkép

Magyarországon az elemzés készítésének időpontjában – az állandó né-
pességszámot alapul véve – ötvenkét középváros található; ezzel a hazai 
városállomány (322 város) 16%-át adják, valamint arányuk a teljes telepü-
lésállományban (3 155 település) 1,6%. A középvárosok országos eloszlása 
nem egyenletes, az országnak vannak olyan megyéi, ahol számuk alacsony 
(pl. a Dél-Dunántúlon vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében), avagy 
nincsenek középvárosok (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében), viszont 
a Dunántúl északi részén – elsősorban Veszprém megyében –, a budapesti 
agglomerációban és az Alföldön nagy számban lelhetők fel középvárosok. 

46 Középvárosi szinten komplex versenyelőnnyel rendelkezik Dunaújváros és Tatabánya, több-
tényezős versenyelőnnyel például Eger, Szombathely és Veszprém, többtényezős versenyhát-
ránnyal Békéscsaba, Kaposvár és Sopron. A 30 perces vonzáskörzeteket alapul véve komp-
lex versenyelőnnyel rendelkezik Dunaújváros, többtényezős versenyelőnnyel Szombathely és 
Veszprém, egytényezős versenyhátránnyal Békéscsaba és Zalaegerszeg, többtényezős verseny-
hátránnyal Eger, Kaposvár és Sopron, komplex versenyhátránnyal Salgótarján.

47 Az évtized legnagyobb nyertesei a középvárosok körében sorrendben Budaörs, Szigetszentmik-
lós, Dunakeszi, Hatvan és Tatabánya, legnagyobb vesztesei pedig Salgótarján, Dunaújváros, 
Nagykanizsa, Szombathely és Baja.

48 A második csoportban egy középváros sem található, kizárólag nagyvárosok. A harmadik 
csoportba 29 középváros sorolódott – például Békéscsaba, Eger, Kaposvár és Sopron – amelyek 
az ipar, az oktatás vagy a közigazgatás szempontjából jelentősek.
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A magyar középvárosok megközelítőleg harmada megyei jogú város stá-
tusszal rendelkezik.

A középvárosok száma nem mutatott nagy ingadozást az elmúlt évek-
ben. Hazánkban egy középváros sem emelkedett a nagyvárosi település-
kategória települései közé, azonban népességcsökkenése miatt Dombóvár 
(2009), Keszthely (2015) és Békés (2016) „kiestek”, míg Dunaharaszti 
(2009), Göd (2016) és Fót (2018) „beléptek” a középvárosok táborába. 
Jelenleg az ország teljes lakosságát alapul véve az állandó népesség közel 
19%-a él a félszáz középváros valamelyikében; ez az arány 2009 óta nem 
változott, és a lakónépesség49 tekintetében is hasonlóan alakult. A váro-
si népességadatok alapján elmondható, hogy az állandó népesség 37%-a 
(illetve a lakónépesség 36%-a) él valamelyik középvárosban50, továbbá 
a Budapest nélküli nagyvárosi népesség 1,66-szorosa a teljes középváro-
si állandó népesség (a lakónépesség tekintetében ez az arány 1,65-szörös)  
(5. táblázat).

49 A lakónépesség a népszámlálási adatokból továbbvezetett év végi állapotot tükröz. Az állan-
dó népesség az adott területen bejelentett, állandó lakóhellyel rendelkező személyek adatait 
tartalmazza, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük. A lakó-
népességbe azok a személyek tartoznak, akiknek egyetlen lakóhelyük az összeírás helyszíne, 
avagy ha több lakóhellyel rendelkeznek, akkor az összeírás helyszínét tekintik életvitelszerű 
lakóhelyüknek.

50 A kötetben két különböző adat jelenik meg a magyar középvárosi népességgel kapcsolatban. 
Ebben a tanulmányban 37,3%, a bevezető tanulmányban 34,2%. A 37,3%-os adat a  
20 000–100 000 fő közötti lélekszámú településekre, középvárosokra vonatkozik. Az adatok 
forrása a TEIR. A bevezetőben megjelent 34,2% az Eurostat, Urban Audit város meghatáro-
zására támaszkodik, ahol a közepes méretű városok kategóriájába az 50 000–25 0000 lakosú 
településeket számolják bele. Az adatok forrása: Eurostat, Urban audit 2018  
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5. táblázat: A magyar középvárosok főbb jellemzői  
2009 és 2018 között

Évek 2009 2010 2011 2012 2013

Középvárosok száma (db) 52 52 52 52 52

Az állandó népesség száma a 
középvárosokban (fő)

1 922 770 1 917 707 1 911 809 1 906 448 1 900 737

Az állandó népesség aránya a 
középvárosokban (%)

18,95 18,95 18,94 18,94 18,91

A lakónépesség a középvárosokban (fő) 1 913 435 1 913 955 1 876 267 1 869 694 1 862 655

A lakónépesség aránya a  
középvárosokban (%)

19,11 19,17 18,89 18,87 18,86

A városi népesség aránya a 
középvárosokban (állandó népesség) (%)

37,37 37,39 37,38 37,37 37,35

A városi népesség aránya a 
középvárosokban (lakónépesség) (%)

35,96 36,05 35,77 35,78 35,80

A középvárosi lakosság aránya a nagyvárosi 
lakossághoz viszonyítva (állandó 
népesség) (szorzó)

1,67 1,67 1,66 1,66 1,66

A középvárosi lakosság aránya a nagyvárosi 
lakossághoz viszonyítva (lakónépesség 
arányában) (szorzó)

1,64 1,64 1,64 1,65 1,65

Évek 2014 2015 2016 2017 2018

Középvárosok száma (db) 52 51 51 51 52

Az állandó népesség száma a 
középvárosokban (fő)

1 895 783 1 869 884 1 862 420 1 856 135 1 868 575

Az állandó népesség aránya a 
középvárosokban (%)

18,88 18,86 18,63 18,62 18,79

A lakónépesség a középvárosokban (fő) 1 857 273 1  850 825 1 844 475 1 842 866 1 843 782

A lakónépesség aránya  
a középvárosokban (%)

18,84 18,83 18,83 18,85 18,87

A városi népesség aránya a 
középvárosokban (állandó népesség) (%)

37,35 36,94 36,93 36,93 37,30

A városi népesség aránya a 
középvárosokban (lakónépesség) (%)

35,83 35,83 35,85 35,89 35,93

A középvárosi lakosság aránya  
a nagyvárosi lakossághoz viszonyítva 
(állandó népesség) (szorzó)

1,66 1,64 1,64 1,64 1,66

A középvárosi lakosság aránya  
a nagyvárosi lakossághoz viszonyítva 
(lakónépesség) (szorzó)

1,65 1,64 1,64 1,64 1,65

Forrás: saját szerkesztés TeIR alapján.

Megállapítható, hogy mindössze tizenöt középváros állandó népessége nö-
vekedett a vizsgált időszakban (hasonló adatok adódnak a lakónépesség 
esetében is), és a hazai középvárosokban összességében a népesség csök-
kenésének lehetük tanúi. 2009 és 2018 között az állandó népesség ötven-
négyezer fővel, a lakónépesség pedig hetvenezer fővel fogyatkozott.
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A legnagyobb arányú népességnövekedés Göd (+18,1%), a legjelentő-
sebb népességcsökkentés Salgótarján (-10,4%) esetében tapasztalható az 
állandó népességet alapul véve; a lakónépesség figyelembevételekor Sziget-
szentmiklós (+18,10%), illetve Komló (-11,3%) adatai adják a két szélső 
esetet. Az állandó- és a lakónépesség vonatkozásában egyaránt megállapít-
ható, hogy a budapesti agglomeráció középvárosai mutatják a legdinami-
kusabb növekedést tíz év alatt. Ezzel szemben, az egykori szocialista (ipar)
városok adják a legjelentősebb népességcsökkenéssel rendelkező település-
csoportot mind az állandó népesség, mind a lakónépesség adatsorai alapján 
(6. táblázat).

6. táblázat: Az öt legnagyobb népességnövekedéssel és –csökkentéssel  
jellemezhető középváros 2009 és 2018 között

Állandó népesség Lakónépesség

Településnév Változás (%) Településnév Változás (%)

Az öt legnagyobb népességnövekedésű középváros

Göd + 18,10 Szigetszentmiklós + 16,44

Szigetszentmiklós + 14,65 Dunakeszi + 13,35

Dunakeszi + 12,66 Dunaharaszti + 12,16

Dunaharaszti + 11,93 Göd + 9,68

Fót + 8,91 Fót + 6,90

Az öt legnagyobb népességcsökkenésű középváros

Salgótarján - 10,40 Komló - 11,40

Kazincbarcika - 8,82 Kazincbarcika - 11,19

Ózd - 8,40 Salgótarján - 10,77

Gyöngyös - 8,21 Gyöngyös - 10,52

Dunaújváros - 8,14 Kaposvár - 9,67

Forrás: saját szerkesztés TeIR alapján.

A népmozgalmi adatokat illetően, vagyis az állandó és ideiglenes oda- és 
elvándorlások számának vizsgálata kapcsán az tapasztalható, hogy 2009 
és 2013 között évről-évre enyhén csillapodott a népesség mozgása: az el-
vándorlások száma 37 000-ről 34 500-ra, az odavándorlások száma pedig  
38 500-ról 35 000-re csökkent. A 2014. év a fordulópont, mivel a népes-
ség mobilitása évről-évre gyorsuló ütemet mutatott, és 2018-ban mindkét 
adat átlépte az ötvenezer főt. Tíz év alatt összesen 400 000 főt tett ki a kö-
zépvárosokból elvándorlók száma és 406 000 főt az odavándorlóké, tehát 
együttesen némi többletre tettek szert a középvárosok.

A vizsgált időszakban az összes oda- és elvándorlások különbözete nagy 
változatosságot mutat. A beköltözők száma Érd település esetében haladta 
meg legjobban az onnan elköltözőkét (+4 654 fő), az elköltözők száma pe-
dig Ózd város esetében bizonyult a legnagyobbnak az oda beköltözőkhöz 
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képest (-1 813 fő). A folyamat az országon belül területileg nem egyenle-
tesen ment végbe, vélhetően azért, mert a fővárost továbbra is jelentősen 
érinti a lakosság szuburbanizációja, az agglomerációba történő elvándorlás, 
illetve a központi régió az ország egyik gazdaságilag legdinamikusabban 
fejlődő régiója és jelentős felsőoktatási és munkaerőpiaci kapacitással ren-
delkezik, tehát vonzó célterület. A kimondottan bérszínvonalban tapasz-
talható különbségekre visszavezethető és a jobb anyagi jólétre motiváló 
lakóhelyáthelyezés vesztesei az egykori szocialista (ipar)városok és néhány 
dél-dunántúli középváros (7. táblázat).

7. táblázat: Az összes oda- és elvándorlások különbözete  
szempontjából a tíz legnagyobb növekedéssel és csökkenéssel  

jellemezhető középváros 2009 és 2018 között

A legnagyobb népességnövekedést mutató 
középvárosok a vándorlások száma alapján

A legnagyobb népességcsökkenést mutató 
középvárosok a vándorlások száma alapján

Településnév Változás (fő) Településnév Változás (fő)

Érd + 4 654 Ózd - 1 813

Szigetszentmiklós + 4 400 Szolnok - 1 710

Dunakeszi + 4 346 Nagykanizsa - 1 674

Göd + 2 754 Kazincbarcika - 1 651

Dunaharaszti + 2 425 Salgótarján - 1 642

Sopron + 2 140 Dunaújváros - 1 408

Budaörs + 1 861 Szekszárd - 1 300

Fót + 1 694 Veszprém - 1 243

Szentendre + 1 640 Gyöngyös - 1 198

Vecsés + 1 191 Kaposvár - 1 195

Forrás: saját szerkesztés TeIR alapján.

A beköltözések fokozódó száma élénkítette a lakáspiacot, vagyis a folyamat 
dinamikus lakásépítési tevékenységgel járt. 2009-ben összesen 804 000 
lakást regisztráltak a középvárosokban, amely 2018-ra 840 000-re emel-
kedett; ez 4,5%-os növekedés a vizsgált időszakban. A lakásépítés terü-
letileg nem egyenletesen ment végbe. E téren is kiemelkednek a fővárosi 
agglomerációban és a nyugati határszélen található településeinek adatai, 
valamint a lakásállomány-sűrűség szempontjából51 is az itt található tele-
pülések adják a legmagasabb értékeket. Megállapítható továbbá, hogy több 
hazai középvárosban – elsősorban a Duna vonalától keletre – csökkent a 
lakásállomány a tíz év alatt (8. táblázat).

51 2018-ban a lakásállomány-sűrűség szempontjából az élmezőnyben található Dunakeszi (566 
lakás/km2), Budaörs (473 lakás/km2), Dunaújváros (437 lakás/km2), Érd (392 lakás/km2) és 
Szombathely (361 lakás/km2). A rangsort olyan alföldi települések zárják, mint Karcag (22 
lakás/km2), Hajdúböszörmény (34 lakás/km2), Szentes (36 lakás/km2), Hódmezővásárhely 
(41 lakás/km2) és Nagykőrös (46 lakás/km2).
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8. táblázat: A lakásállomány szempontjából tíz legnagyobb növekedéssel 
és csökkenéssel jellemezhető középváros 2009 és 2018 között

A lakásállomány szempontjából legnagyobb 
növekedést mutató középvárosok

A lakásállomány szempontjából legnagyobb 
csökkenést mutató középvárosok

Településnév Változás (%) Településnév Változás (%)

Szigetszentmiklós + 29,3 Ózd - 3,0

Mosonmagyaróvár + 19,2 Makó - 1,5

Siófok + 19,0 Salgótarján - 1,4

Fót + 16,0 Cegléd - 0,8

Dunakeszi + 15,8 Szentes - 0,7

Sopron + 12,0 Kiskunfélegyháza - 0,5

Érd + 11,7 Karcag - 0,5

Dunaharaszti + 11,3 Hatvan - 0,3

Göd + 10,2 Ajka - 0,1

Szentendre + 10,0 Orosháza 0,0

Forrás: saját szerkesztés TeIR alapján.

Gazdasági helyzetkép

A 2008-as gazdasági összeomlás utáni viszonylagos stabilizálódás egyszer-
re teremtett megoldandó problémákat és fejlődési lehetőségeket a magyar 
középvárosok számára, valamint több reménykeltő kezdeményezésnek 
is tanúi lehettünk. A recesszió lezajlása utáni időszakot egyértelműen a 
befektetésösztönzések jellemezték, amelyek Magyarországon különféle 
kormányzati programokban öltöttek testet (pl. Nemzeti Együttműködés 
Programja, Új Széchenyi Terv, Nemzeti K+F+I Stratégia, Országos Fejlesz-
tési és Területfejlesztési Koncepció), a munkahelyteremtés, a K+F beruhá-
zások és a KKV-k helyzetének javításának szándékával (ÁSZ, 2019).

A középvárosok integrált településfejlesztési stratégiáiban tematikus 
célként határozták meg a befektetés ösztönzést, amelyek egyes települé-
seken összekapcsolásra kerültek az integrált területi programok céljaival is 
(pl. Sopron esetében). Néhány hazai középváros önálló befektetés ösztön-
zési stratégiát és akciótervet is kidolgozott (pl. Békéscsaba 2015-ben, Eger 
2017-ben)52 abból a célból, hogy a befektetések vonzása a településfejlesz-
tési rendszer szerves részévé váljon. Kiemelt célként fogalmazódott meg 
az adottságok és az értékek erősítése, némely esetében prioritást kapott az 
elvándorlási szándék gyengítése a települési életlehetőségek erősítésével, 
a turizmus és az idegenforgalmi hálózat és kínálat fejlesztése, valamint a  

52 Békéscsaba Megyei Jogú Város Befektetés Ösztönzési Stratégiája (2015) Békéscsaba város 
honlapján érhető el: https://bekescsaba.hu/download/842/befektetoi-kezikoenyv. Eger Megyei 
Jogú Város Befektetésösztönzési Stratégiája és Akcióterve (2017) az Egri Városfejlesztési Kft. 
oldaláról tölthető le: https://paktum.evkft.hu/aloldalak/befektetesosztonzes.
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kultúra ápolása és a kulturális élet szerepének erősítése a természeti értékek 
és az épített örökség (pl. műemlékek) megóvásával. A Modern Városok 
Program keretében több mint százmilliárd forint kifizetés történt a vidé-
ki nagy- és középvárosokat modernizáló, a versenyképességet és települési 
vonzerőt növelni, illetve az életminőséget javítani hivatott beruházásokra; 
középvárosi szinten a források jórészét a megyei jogú város státusszal ren-
delkező városok hasznosították.

A befektetés vonzásban némi újdonság a korábbi időszakhoz képest, 
hogy az egyes vonzerők erősítése helyébe a komplex térségi tényezőkíná-
lat lépett, tehát a városi térségek agglomerációs előnyeiket kínálták fel a 
befektetők számára. A beruházások erőforrás-szükséglete jelentős fizikai 
mozgásokkal járt, a külső munkaerő tömeges bevonása főként ideiglenes, 
és középvárosi léptékben is számottevő lakónépesség-növekedéshez ve-
zetett, amely egyrészt az erőforrás-felhasználás és az áruk, szolgáltatások, 
valamint infrastruktúra iránti kereslet jelentős növekedését eredményez-
te, másrészt megterhelte az állandó népességszámhoz igazodó kapacitá-
sokkal rendelkező infrastruktúrát, intézményrendszert azáltal, hogy lekö-
tötte annak kapacitásait (Lux, 2012, 2013). Sajnálatos módon továbbra 
sem különösebben érzékelhető a helyi döntéshozók és a területi szereplők 
rugalmassága és alkalmazkodóképessége, akiknek lehetősége adódna a 
nemzetinél finomabb beavatkozásokat sürgetni, valamint a helyi erőfor-
rásokat mobilizálni.

A regisztrált vállalkozások száma a magyar középvárosokban 7,2%-kal 
növekedett 2009 és 2018 között. A vállalkozások számának emelkedése 
nem volt egyenletes. Bizonyára a nagy recesszió következtében – amelynek 
hatásait egy-két évvel később sikerült kimutatni a statisztikákban – 2010-
ről 2011-re – tehát egy év alatt – több mint 3 000 vállalkozás szűnt meg. 
2012-től lassú, de újra növekvő tendencia tapasztalható a regisztrált vál-
lalkozások számában, 2014-re a vállalkozások száma a középvárosokban 
megközelítette a háromszázezret, végül 2017-ben át is törte ezt az értéket, 
és 2018-ban 310 000 regisztrált vállalkozás szerepelt a statisztikákban.

Egy magyar középvárosokban 2009-ben átlagosan 5 500, 2018-ban  
6 000 regisztrált vállalkozás található; természetesen e téren is nagyságrendi 
különbségek tapasztalhatók. A vállalkozásokban leggazdagabb település a 
tíz év alatt szilárdan Szombathely volt (több mint 13000 regisztrált vállal-
kozással), addig Várpalota a vizsgált időszakban végig sereghajtó volt (ke-
vesebb mint 2000 regisztrált vállalkozással). 2018-ban a tízezer vállalkozást 
meghaladó, avagy megközelítő települések száma kilenc volt: Szombat-
helyen kívül sorrendben Szolnok, Kaposvár, Érd, Békéscsaba, Veszprém, 
Eger, Zalaegerszeg és Sopron.

A vállalkozássűrűség, vagyis a település területére jutó vállalkozásszám 
jelentős különbségeket mutat; a terjedelem 331 vállalkozás/km2 (Budaörs) 
és 8 vállalkozás/km2 (Karcag) között ingadozik. A legmagasabb vállalko-
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zássűrűségű középvárosok többsége a központi régióban található. A leg-
alacsonyabb értékeket a nagy kiterjedésű alföldi mezővárosok szolgáltatják 
(9. táblázat).

9. táblázat: A vállalkozássűrűség szempontjából tíz legmagasabb és legala-
csonyabb értékkel rendelkező középváros 2018-ban

A legmagasabb vállalkozássűrűségű 
középvárosok

A legalacsonyabb vállalkozássűrűségű 
középvárosok

Településnév Arányszám (db/km2) Településnév Arányszám (db/km2)

Budaörs 330,65 Karcag 7,73

Dunakeszi 242,40 Szentes 13,50

Érd 180,92 Hódmezővásárhely 13,60

Szentendre 148,90 Törökszentmiklós 13,94

Szombathely 142,84 Hajúböszörmény 15,87

Göd 136,46 Nagykőrös 16,06

Szigetszentmiklós 133,06 Makó 19,89

Dunaharaszti 124,24 Kiskunfélegyháza 20,32

Eger 117,95 Jászberény 20,36

Gyál 116,89 Hajdúszoboszló 21,67

Forrás: saját szerkesztés TeIR alapján.

2018-ban a regisztrált vállalkozások túlnyomó része önálló vállalkozás volt 
(71%), kisebb részben társas vállalkozás (29%), amely megfelel az országos 
arányoknak (70, illetve 30%). A legnagyobb arányban önálló vállalkozás 
az alföldi városokban található (80% felett), a legkevesebb pedig a főváros 
környékén (50-55% körül).53 A regisztrált társas vállalkozások vállalkozási 
formája alapján a következő arányok adódtak: 70%-a korlátolt felelősségű 
társaság, 25%-a betéti társaság, további 5%-a korlátolt felelősségű társaság, 
részvénytársaság, nonprofit gazdasági szervezet vagy szövetkezet. A statisz-
tikai állományi létszám alapján megállapítható, hogy a középvárosokban 
nagyrészt kis- és középvállalkozások találhatók (arányuk 81% a regisztrált 
vállalkozásokon belül), amelyek szinte kizárólag 10 főnél kevesebbet fog-
lalkoztató mikrovállalkozások (arányuk 80% a regisztrált vállalkozásokon 
belül). A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása 
összességében jól tükrözi az országos megoszlást. A mezőgazdaság, erdő-
gazdálkodás, halászat (A), a kereskedelem és gépjárműjavítás (F), az ingat-
lanügyletek (L), valamint a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység 
(M) aránya a legjelentősebb; együttesen e négy ágazatban a vállalkozások 
kb. 60%-a volt jelen 2018-ban (10. táblázat).

53 A legnagyobb arányban önálló vállalkozással rendelkező öt alföldi középváros Hajdúböször-
mény, Orosháza, Makó, Hajdúszoboszló és Gyula, a sereghajtók pedig Budaörs, Vecsés, Du-
nakeszi, Fót és Szentendre.
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10. táblázat: A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak  
szerinti megoszlása 2018-ban

Középvárosok (%) Ország (%)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (A) 18,00 26,92

Bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-,  
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás, 
szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés (B+C+D+E)

5,42 4,58

Ebből: feldolgozóipar (C) 5,03 4,23

Építőipar (F) 6,33 5,82

Kereskedelem, gépjárműjavítás (G) 11,60 10,37

Szállítás, raktározás (H) 2,38 2,17

Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás (I) 4,37 4,10

Információ, kommunikáció (J) 3,33 3,54

Pénzügyi, biztosítási tevékenység (K) 2,54 2,03

Ingatlanügyletek (L) 15,12 12,81

Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység (M) 11,68 11,33

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N) 4,14 4,01

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (O) 0,01 0,01

Oktatás (P) 4,23 3,35

Humán egészségügyi, szociális ellátás (Q) 2,89 2,33

Művészet, szórakoztatás, szabadidő (R) 3,11 2,96

Egyéb szolgáltatás (S) 4,85 3,66

Egyéb tevékenység (T+U) 0,00 0,00

Forrás: saját szerkesztés TeIR alapján.

Végül, a nyilvántartott álláskeresők számával összefüggésben megállapít-
ható, hogy 2009 és 2018 között több mint hatvanezer fővel csökkent  
(98 600 személyről 37 000 főre). Ugyan 2009 és 2012 között a csökke-
nés mértéke szolid volt (mindössze kb. 6 000 fő), 2013-ban huszonötezer 
fővel mérséklődött az álláskeresők száma. 2016-ban 50 000 fő, 2017-ban  
40 000 fő alá esett az álláskeresők nyilvántartott száma. Az állandó né-
pességre vetített arány 0,6 és 6% között mozog, a személyi jövedelemadót 
fizetőkre vetített arány pedig 1,3 és 12,9% között; a legalacsonyabb érték 
Sopron, a legmagasabb pedig Ózd településhez köthető. A nyilvántartott 
álláskeresők aránya a középvárosok esetében a Dunától keletre található 
településeken – elsősorban az egykori szocialista (ipar) városokban – maga-
sabb, a nyugati határszél és a központi régió középvárosai esetében alacso-
nyabb (11. táblázat).
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11. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők szempontjából tíz legmagasabb 
és legalacsonyabb értékkel rendelkező középváros 2018-ban

A legkevesebb nyilvántartott álláskeresővel rendelkező középvárosok

Településnév Állandó népesség arányában (%) SZJA adófizetők arányában (%)

Sopron 0,6 1,3

Mosonmagyaróvár 0,7 1,4

Érd 0,7 1,5

Dunakeszi 0,8 1,5

Vecsés 0,8 1,6

Fót 0,9 1,9

Dunaharaszti 1,0 2,1

Göd 1,0 2,3

Szentendre 1,0 2,2

Esztergom 1,1 2,3

A legtöbb nyilvántartott álláskeresővel rendelkező középvárosok

Településnév Állandó népesség arányában (%) SZJA adófizetők arányában (%)

Ózd 5,9 12,9

Salgótarján 5,4 10,7

Kazincbarcika 4,2 8,3

Karcag 3,9 7,7

Törökszentmiklós 3,7 7,4

Nagykőrös 3,3 6,8

Hajdúszoboszló 3,0 5,9

Hajdúböszörmény 3,0 5,4

Szolnok 2,8 5,4

Siófok 2,7 5,7

Forrás: saját szerkesztés TeIR alapján.

Összegzés

A fejezet célja az volt, hogy összefoglalja a magyar középvárosok néhány 
alapvető demográfiai és gazdasági sajátosságát a 2009. és 2018. évek kö-
zötti időszakban. A népesedési folyamatok tekintetében megállapítható, 
hogy a vizsgált időszakban 3%-kal csökkent a népesség a magyar középvá-
rosokban. E mögött ugyan növekvő bevándorlást figyelhetünk meg, amely 
2014-től fokozódott is, de – a reprodukcióval együttvéve – a népességszám 
jóval a népességmegtartáshoz, illetve – növekedéshez szükséges szint alatt 
alakult. Ugyan az anyagi motivációjú, elsősorban magasabb bérért ingá-
zó lakosok aránya növekvő tendenciát mutat, azonban az országon belül  
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egyenetlenül alakult; elsősorban a nyugati határszélre és a főváros környé-
kére koncentrálódott; az osztrák munkaerőpiac erősödése mellett Budapest 
agg lomerációjának terjedése, „éltető” ereje is szerepet játszott. A térbeli 
mobilitás növekedése emelte a lakásépítések számát; 2018-ban átlagosan 
4,5%-kal több lakás található a középvárosokban, mint 2009-ben. A köz-
ponti régió és a nyugati határszél középvárosaiban a növekmény 10% feletti.  
A mobilitás fokozódása a munkaerőpiaci és a vizsgált vállalkozásdemográfi-
ai mutató alakulására is hatással volt. A legkevesebb nyilvántartott álláske-
resőt a nyugati határszél és a központi régió középvárosaiban regisztrálták; 
utóbbi csoport pedig a vállalkozássűrűség tekintetében is élen jár.

Az egykori szocialista (ipar)városok, néhány dél-dunántúli és alföldi 
középvárossal jóval kedvezőtlenebb helyzetben vannak az alapvető demo-
gráfiai mutatókat és a gazdasági aktivitást vizsgálva. A magas elvándorlás-
ból (és a népességfogyásból) adódóan az állandó népesség száma és laká-
sállomány csökkenő tendenciát mutat. A vállalkozássűrűség tekintetében 
sereghajtók, továbbá az álláskeresők arányát illetően is e középvárosok mu-
tatták a legmagasabb adatokat a vizsgált településkategórián belül. Sajnos 
nem érdemtelenül illetik a túlélő és a sorvadó városok kifejezéssel ezeket. 
Úgy tűnik, hogy a városok továbbra sem számíthatnak a nagyvárosi kör-
nyezetük éltető erejére. E települések esetében már évtizedes kérdés, hogy 
ki tudnak-e egyszer emelkedni hátrányos helyzetükből.


