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A COVID-19-járvány 2020. évi két hulláma 
nyomán jelentkező gazdasági hatások a mun-
ka világát is befolyásolták Magyarországon. A 
tanulmány a munkanélküliség változásának 
területi mintázatait mutatja be, valamint a fog-
lalkoztatáshoz kapcsolódó két válságkezelő 
eszköz – a közfoglalkoztatási program és a 
versenyképesség-növelő támogatások – terüle-
ti eloszlását és elosztását elemzi. Az eredmé-
nyek alapján a 2020. tavaszi, első hullám során 
csökkentek a munkanélküliség területi egyen-
lőtlenségei, a 2020. őszi, második hullám so-
rán viszont nem. A közfoglalkoztatás a kezde-
ti tervek ellenére nem bővült érdemben, vi-
szont egyes térségekben, így Északkelet-
Magyarországon hozzájárult a munkahelyek 
megőrzéséhez. A versenyképesség-növelő 
támogatások elosztása a gazdaság térbeli
struktúráinak felelt meg, ezáltal rögzítve a tér-
beli munkamegosztást Magyarországon. 
 
The two waves of the COVID-19 outbreak in 
Hungary in 2020 led to economic crisis and to 
changes in employment. This article presents 
the changing spatial patterns of unemp-
loyment as well as allocation of two crisis-
mitigation measures of the Hungarian 
government: the public works programme 
and competitiveness-increasing subsidies. Ac-
cording to the results, spatial inequalities of 
unemployment diminished during the spring 
– first – 2020 wave, but not during the second 
wave in autumn. The roll-out of the public 
works programme did not take place as origi-
nally planned, but contributed to retaining 

  
*A tanulmány 2021. január 1-jéig vizsgálja a változásokat. 
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employment in some areas, including Northe-
ast Hungary. Allocation of competitiveness-
increasing subsidies for companies corres-
ponded to the spatial structures of the eco-
nomy, thereby solidifying existing spatial divi-
sions of labour in Hungary.  
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Bevezetés  

A COVID-19-járvány 2020. évi hullámai által okozott gazdasági sokk Magyarorszá-
gon – mint a világon másutt is – a gazdaság működését erőteljesen befolyásolta (Si-
kos T. et al. 2021). A gazdasági válság a háztartások megélhetését is veszélyeztette, 
többek között a foglalkoztatási viszonyok átalakulása miatt (Alpek et al. 2018). A 
tanulmány – hivatalos statisztikai adatforrások alapján – arra a kérdésre keresi a 
választ, hogy miként alakultak át a foglalkoztatás és a munkanélküliség területi min-
tázatai Magyarországon. Az adatok vizsgálatával előzetes megállapításokat tehetünk 
arról is, hogy vajon a magyar gazdaságban meghatározó területi egyenlőtlenségekben 
történtek-e változások, átalakult-e egyes térségtípusok szerepe a térbeli munkameg-
osztásban, illetve vannak-e olyan térségek, amelyeket az országos tendenciákkal 
összevetve kevésbé érintettek a járvány 2020. évi gazdasági hatásai. 

A globális gazdaság területi szerveződésének megváltozásáról a szakirodalomban 
különböző álláspontok jelentek meg a COVID-19-járvány kibontakozása óta. Bár a 
járvány gazdasági hatásai várhatóan nem változtatják meg a kapitalista világgazdaság 
alapvető szerveződési módját, de újraformálhatják a globális értékláncok szervező-
dését (Yeung 2021). Mások szerint a munka világában felgyorsulhatnak olyan területi 
folyamatok, amelyek már korábban elindultak – például a gazdasági tevékenységek 
„helyfüggőségének” mérséklődése a távmunka és otthonról végzett munka bővülé-
sével (Lennert 2020, Lipták 2021). A munka világát érintően egyes foglalkozás- és 
munkatípusok visszaszorulását – és ennek területileg szelektív hatásait – szintén 
vizsgálták egyes kutatások, különösen a kritikus infrastruktúrákban vagy kulcsfon-
tosságú ágazatokban foglalkoztatottak munkavégzésének járvány- és veszélyhelyzeti 
időszakban való felértékelődését (a kulcsfontosságú munka fogalmáról a COVID-
19-járvány kapcsán lásd: Stevano et al. 2020). Mindezeket a vitákat a tanulmány első 
részében részletesen is áttekintem. 

A tudományos elemzések mellett a statisztikai adatfelvételeket is új kihívások elé 
állította a járvány okozta gazdasági sokk foglalkoztatási hatásainak mérése. A nem-
zetközi és az ebből levezetett hazai statisztikai definíciók értelemszerűen nem a jár-
ványhelyzet okozta foglalkoztatási változások követésére lettek kialakítva, így egy-
másnak feszül az adatfelvételek konzisztenciájának és az új fejlemények adatfelvéte-
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lekben való követésének elve (ILO 2020). Emellett a lezárások a kérdőíves adatfel-
vételek (így a negyedéves munkaerő-felmérés) megvalósításában is fennakadásokat 
okoztak (ILO 2020), továbbá 2020 tavaszán hazánkban – többek között az álláske-
resőként való nyilvántartásba vétel lassulása miatt – a regiszterekbe való bekerülés is 
jelentős késedelmet szenvedett (Veres 2020). Szintén hiányosak az informális (nem 
bejelentett, önfoglalkoztató stb.) módon foglalkoztatottak COVID-19-válság általi 
érintettségét jellemző hazai és nemzetközi adatok, hiszen ez a csoport mind a foglal-
koztatási statisztikák, mind a válságkezelési eszközök számára jórészt láthatatlan (vö. 
Palócz–Matheika 2020, Williams–Kayaoglu 2020). Így különösen fontos annak meg-
állapítása, hogy a COVID-19-járvány foglalkoztatási hatásaiból a statisztikai adatok 
mit tudnak megmutatni és mit nem. 

A COVID-19-járvány hatásairól szóló beszámolók a médiában és a közbeszéd-
ben a korábbinál gyakrabban foglalkoztak azzal, hogy mit jelentenek a hivatalos 
statisztikai adatokban tükröződő számértékek: például a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (International Labour Organization – ILO) definíciója szerint mikor mi-
nősül valaki foglalkoztatottnak, továbbá a magyarországi keresetstatisztikák a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkoznak. Ezek az információk a szakstatiszti-
kusok és a munka világának kutatói számára eddig is ismertek voltak, viszont a jár-
vány hatására a közvélemény is szembesült azzal, hogy a statisztikai adatokat valakik, 
valahol és valamilyen módon gyűjtik. 

A tanulmányban a területi empirikus vizsgálatok hagyományos megközelítései 
mellett – amelyek általában a foglalkoztatottak és a munkanélküliek, illetve egyes 
csoportjaik területi megoszlásait vizsgálják – néhány kevésbé szokványos adatforrás 
segítségével arra is rámutatok, hogy mennyiben változott meg Magyarországon a 
térbeli munkamegosztás a COVID-19-járvány okozta 2020. évi gazdasági sokk kö-
vetkeztében. A rendelkezésre álló adatok alapján 2020 végéig követem a folyamato-
kat, így nem elemzem a 2021. tavaszi, harmadik járványhullámot. 

Először a területi kutatások eddigi nemzetközi szakirodalma alapján azt tekintem 
át, hogy a COVID-19-járvány miként változtatja meg a térbeli munkamegosztást. Az 
ezt követő három fejezetben a magyarországi helyzetet elemzem: a munkanélküliség 
térbeli mintázatainak változását, a közfoglalkoztatási program alakulását, valamint a 
válságkezelő munkahelymegőrző eszközök területi jellemzőit. 

A COVID-19-válság hatásai a térbeli munkamegosztásra – 
szakirodalmi áttekintés 

A térbeli munkamegosztás fogalma az 1970-es évek nyugat-európai válságának 
elemzésekor terjedt el széleskörűen a területi kutatások irodalmában. Ebben az idő-
szakban a kutatások rámutattak arra, hogy a munkahelyek térbeli elhelyezkedése (a 
térbeli munkamegosztás) a gazdasági termelés térbeli szerveződésével magyarázható, 
amely az országon belül különböző térségek különböző gazdasági ágazataiban kü-



A COVID-19-válság és a térbeli munkamegosztás változásai Magyarországon 323 

 

Területi Statisztika, 2021, 61(3): 320–336; DOI: 10.15196/TS610303 

lönböző társadalmi csoportoknak (például férfi bányászok, részmunkaidőben a szol-
gáltató szektorban dolgozó nők) biztosít különböző típusú foglalkoztatási viszonyt. 
Akkoriban a rugalmas termelési módra való („posztfordi”) váltás a foglalkoztatás és 
a munkanélküliség területi mintázatait is megváltoztatta, hiszen a profitábilis terme-
lés a korábbitól különböző térségekben és gazdasági ágazatokban igényelt a korábbi-
tól különböző dolgozókat (Massey 1995). 

A COVID-19-járvány bár nem „klasszikus” gazdasági válság, amely a termelés-
ben történő változásokból vezethető le (Palócz–Matheika 2020), mindazonáltal 
hatással van a térbeli munkamegosztásra is. 2020 során a nemzetközi szakirodalom-
ban megjelentek az első olyan tanulmányok, amelyek a korábbi elméleti vitákban 
szereplő, egyenlőtlen térbeli hatásokat kiegészítették COVID-19-járvány hatásaival 
vagy azok empirikus áttekintésével. 

A világszintű térbeli munkamegosztás kapcsán a globális értékláncok átalakulását 
számos tanulmány előrevetítette. A kutatások felhívták a figyelmet arra, hogy az érték-
láncokon belül a „láthatatlan” munkások a COVID-19-járvány gazdasági hatásainak 
nagyobb mértékben lehetnek kitettek, mert rájuk kevesebb figyelem jut mind a közbe-
szédben, mind a válságkezelési eszközökben (a ruhaipari értékláncokban dolgozók 
helyzetéről lásd például Brydges–Hanlon 2020). Ez a megállapítás a térbeli munka-
megosztás magyarországi viszonyaira is igaz: az iparban a sokadik körös beszállítók 
dolgozóinak helyzete mindig kevésbé lesz látható a szakpolitikai döntéshozók és a 
hétköznapi emberek számára, mint például egy végső felhasználásra szánt terméket 
előállító, szervezett munkássággal rendelkező autógyár dolgozójának helyzete. 

A térben egyenlőtlenül jelentkező COVID-19-járvány (Uzzoli et al. 2021) a glo-
bálisan szerveződő értékláncok sérülékenységére is rámutatott (Yeung 2021), amire 
többek szerint a földrajzilag kevésbé széttagolt termelésszervezés lehet a következő 
évek válasza – a vállalatok és az állam közös fellépésével (Bryson–Vanchan 2020). 
Kérdés, hogy ennek a változó földrajzi munkamegosztásnak Magyarország nyertese 
lehet-e. A tanulmányban bemutatom, hogy az eddigi hazai kormányzati intézkedések 
elsősorban a hagyományos beruházásösztönzési támogatások növelésével szándékoz-
zák az ország helyzetét stabilizálni a globális munkamegosztásban. Véleményem sze-
rint ezek az intézkedések a globális értékláncok alapvető szerveződési logikájának 
jövőbeni változatlanságával számolva – más országokhoz, például Finnországhoz 
hasonlóan (Moisio 2020) – lényegében a termelés országon belüli földrajzi szervező-
désének fenntartását szolgálják és eltekintenek a térbeli strukturális problémáktól. 

A munkahelyek ágazati és térbeli koncentrálódása (a fősodrú regionális gazdaság-
tan agglomerációs hatásokról szóló elmélete), valamint a járvány terjedése közötti 
összefüggéseket szintén elemzem. Olaszországban a COVID-19-megbetegedések és 
az ipari munkahelyek koncentrálódása közötti együttmozgást mutattak ki (Ascani et 
al. 2020). A területi ágazati hatásokat vizsgálva kiemelhetők a turisztikai célterületek 
problémái, ahol a járvány miatt visszaeső turizmus következtében a szezonális és az 
állandó foglalkoztatás veszélybe került (a turizmusra gyakorolt hatásokról Magyaror-
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szág esetében lásd: Balás et al. 2020, Boros–Kovalcsik 2021). Szintén kiemelhető a 
lezárások időszakában a személyes kontaktuson alapuló szolgáltatások (például fod-
rászat) korlátozása – esetükben az újranyitások a foglalkoztatási adatokban jól kimu-
tathatók (Borland–Charlton 2020; a magyarországi szektorális hatásokról lásd Pa-
lócz–Matheika 2020). 

A lakossági szolgáltatások körében a lezárások alatt ágazati átalakulások indultak 
meg, ami az egyes térségeket Magyarországon és a világ más országaiban is eltérően 
érintette (Kovalcsik et al. 2021). Bizonyos ágazatok dolgozói időlegesen egyáltalán 
nem dolgozhattak (például edzőtermek, vendéglátóipari egységek, szórakozóhelyek), 
másoknál pedig növekedett a kereslet (például bolti és online kiskereskedelem, az 
online kiskereskedelem következtében növekvő szállítási igény). Bár e változások 
többsége a városi ún. haknigazdaság1 átalakulását vonta maga után (Katta et al. 
2020), egyelőre azonban kérdéses, hogy általánosságban javulnak-e a haknigazdaság 
dolgozóinak munkakörülményei. Ahogyan az is, hogy a távmunka időleges vagy 
állandósuló bővülése (Lennert 2020, Reuschke–Felstead 2020) mennyiben változtat-
ja meg az egyes térségekben a szolgáltató szektor dolgozóinak és munkavégzési 
lehetőségeinek jövőbeli sérülékenységét, illetve mennyiben értékelheti fel a vidéki 
térségeket a városi agglomerációkhoz képest (Moisio 2020). Mindezek a megközelí-
tések és a járvány hatásai átformálhatják a magyarországi térségek alkalmazkodásá-
nak (rezilienciájának) korábbi jellemzőit is (vö. Sebestyénné Szép et al. 2020). 

A COVID-19-járvány foglalkoztatási hatásai között a migráns munkaerő helyze-
te (Kincses–Tóth 2020) szintén fókuszba került az egyenlőtlen térbeli fejlődés elmé-
letéhez kapcsolódóan. A munkavállalási célú nemzetközi vándorlásokban súlyos 
fennakadások voltak; a nemzetállami kormányok pedig közvetlenül szembesültek 
azzal, hogy a kapitalista világgazdaság milyen mértékben épül a bevándorló munka-
erő kizsákmányolására. Más kelet-európai országokhoz hasonlóan (Crețan–Light 
2020, Šantić–Antić 2020) tömegek tértek vissza Magyarországra külföldi munkahe-
lyükről a tavaszi első hullám során; ezzel itthon növelve a munkanélküliséget, és a 
hazautalások megszűnésével a háztartások megélhetését is nehezítve. Mivel Kelet-
Európa országaiban a külföldi munkavégzés az alacsony bérszínvonalú szektorok-
ban elsősorban az ország szegényebb térségeit érinti nagyobb arányban (vö. Crețan–
Light 2020), e kedvezőtlen foglalkoztatási hatások felerősítették a térbeli egyenlőt-
lenségeket. A szezonális (például mezőgazdasági vagy turizmushoz kapcsolódó) 
munkát, illetve fizetett gondozási munkát végző kelet-európai dolgozókra vagy a 
határon átívelően naponta ingázókra viszont olyan mértékben ráutaltak a nyugat-
európai országok, hogy esetükben külön szabályozásokkal biztosították a munkahe-
lyekre való eljutást (Bálint 2021, Boros−Kovalcsik 2021). Nem valószínű azonban, 
hogy e dolgozók kulcsfontosságú szerepe munkakörülményeik átfogó javulását 
eredményezné a következő időszakban. 
  

1 A haknigazdaságban (gig economy) foglalkoztatott munkaerő egyszeri feladatokra vagy projektekre szerződik, 
és akit általában digitális piactereken keresztül bérelnek fel alkalmi munkára. 
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A magyarországi munkanélküliség a COVID-19-járvány  
2020. évi hullámai során 

A COVID-19-járvány 2020. évi hullámai részben megváltoztatták a munkanélküliség 
térbeli mintázatait. Bár az elmúlt évtizedekben a magyar gazdaságot több válság is 
érintette (Czirfusz et al. 2019), amelyek során a munkanélküliség is térben egyenlőt-
lenül jelentkezett, a 2020. évi válság sajátos volt amiatt, hogy kiváltó oka nem gazda-
sági, hanem egészségügyi eredetű volt (Palócz–Matheika 2020).  

A COVID-19-járvány első hulláma során a regisztrált munkanélküliek száma  
376 ezer fővel tetőzött júniusban; számuk ezt megelőzően 2016-ban volt ilyen ma-
gas. A munkanélküliségben tavaszi csúcsok – a szezonális hatások miatt – korábban 
is jellemzőek voltak,  2020. évit azonban súlyosbította a járvány következtében el-
vesztett állások számának emelkedése. 

A növekvő munkanélküliség – korábbi magyarországi válságidőszakokhoz ha-
sonlóan – rövid távon a területi egyenlőtlenségek mérséklődésével járt együtt. Ha a 
területi egyenlőtlenségeket a Hoover-indexszel2 (a regisztrált munkanélküliek szá-
mának és a népességszámnak az összevetésével) számszerűsítjük, akkor az első 
hullám 2020. márciustól júniusig tartó időszakában mind a járási, mind a megyei 
egyenlőtlenségek csökkentek – azaz a munkanélküliség ott növekedett nagyobb 
mértékben, ahol korábban az kevésbé volt jellemző (1. ábra). A júniusi mélypontot 
követően területi szempontból is visszarendeződés történt. Szintén szembetűnő, 
hogy a járási és a megyei szint egyenlőtlenségei csaknem egybeesnek, azaz az 
egyenlőtlenségek mértékét a megyék közötti különbségek határozzák meg, amihez 
a megyéken belüli különbségek már keveset tesznek hozzá. A munkanélküliség 
térbeli mintázata tehát állandósult, és ezen a COVID-19-járvány első hulláma is 
csak időlegesen változtatott. 

A munkanélküliség területi jellemzőinek változását részletesebben a 2. ábra mu-
tatja be. A 2020. júniusi munkanélküliségi csúcsot az előző év azonos hónapjával 
összevetve, szezonális hatásoktól mentesen vizsgálhatjuk a COVID-19-járvány 
munkanélküliséget közvetlenül növelő hatását. A két időpont között csak 346 tele-
pülésen csökkent vagy stagnált a nyilvántartott álláskeresők száma; ezek a települé-
sek jórészt az ország külső vagy belső perifériáin elhelyezkedő kistelepülések (a peri-
fériák munkaerőpiaci összefüggéseiről lásd: Tagai et al. 2018). A térképen legsöté-
tebb árnyalattal azok a települések szerepelnek, ahol a nyilvántartott álláskeresők 
száma legalább megduplázódott. Ide tartoznak: Budapest és a budapesti agglomerá-

  
2 A Hoover-index 0–100% közötti értéktartományban méri két jelenség megoszlásainak eltérését. Minél maga-

sabb az index értéke, annál nagyobbak az egyenlőtlenségek (részletesen lásd Dusek–Kotosz 2016). A mutató itt 
használt változata azt fejezi ki, hogy a regisztrált álláskeresők hány százalékát kellene a területegységek között átcso-
portosítani annak érdekében, hogy eloszlásuk a népesség területi eloszlásának feleljen meg. (A számítások során a 
2019. év végi lakónépességet vettem figyelembe, mivel a kézirat zárásakor annál frissebb települési bontású havi 
népességszám-adatok nem állnak rendelkezésre.) Az itt bemutatott területi adatok forrása az Országos Területfej-
lesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR).  
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ció számos települése, Északnyugat-Dunántúl jelentős része és a Balaton-környéki 
települések (Fekete et al. 2021). A nagymértékű változást nem csak az alacsony bázis 
okozta (például az Északnyugat-Dunántúlon). A tízezer főnél népesebb települések 
körében leginkább Sopronban növekedett a munkanélküliség, ahol a regisztrált ál-
láskeresők száma megötszöröződött 2019. június és 2020. június között (ezen belül 
2020. március és 2020. május között 3,5-szeresére nőtt). Kapuváron és Mosonma-
gyaróváron is közel négyszeres volt a növekedés az egyéves időszakban. A nagyobb 
településeken az abszolút növekmények is jelentősek, ami a szociális ellátórendszerre 
jelentős terhet rótt. Néhány példát kiemelve: 2020. március és május között Hód-
mezővásárhelyen 500, Győrben 1700, Budapesten 10 ezer új munkanélküli jelent 
meg a nyilvántartásokban. A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyilvántartott álláskeresők 
száma alulbecsli a munkanélküliek tényleges számát (Köllő 2020). 

1. ábra 
A regisztrált munkanélküliség, a közfoglalkoztatás és a Hoover-index alakulása 

Magyarországon, 2019. január – 2020. december 
Registered unemployment and public works programme participants in Hungary 

(spatial inequalities based on the Hoover-index, % and number of persons), January 
2019–December 2020 
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2. ábra 
A nyilvántartott álláskeresők számának változása Magyarországon,  

2019. június – 2020. június 
Changes in the number of registered jobseekers in Hungary (%),  

June 2019 – June 2020 

 

A kézirat zárásakor 2020. decemberig álltak rendelkezésre standardizált települési 
munkanélküliségi adatok a TeIR-adatbázisban. 2020 őszén annak ellenére tovább 
csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, hogy a COVID-19-járvány második 
hullámában jóval magasabb volt a megbetegedések száma, mint a tavaszi első hullám 
idején (Uzzoli et al. 2021). A második hullám a munkanélküliségi statisztikákban így 
kevésbé feltűnő, mint az első hullám volt, és a munkanélküliség területi egyenlőtlen-
ségei sem változtak olyan mértékben, mint az az első hullám idején. A továbbiakban 
két olyan gazdaságpolitikai eszköz területi vonatkozásait mutatom be, amelyek ma-
gyarázhatják a két hullám közötti eltéréseket. 

A közfoglalkoztatás bővítése mint válságkezelési eszköz 

A COVID-19-járvány foglalkoztatási hatásainak jelentkezésekor a kormány a 2008 
utáni válságkezelés egyik receptjéhez való visszatérést tervezte a közfoglalkoztatási 
program bővítésével. A 2011-től átalakított közfoglalkoztatási program megítélése a 
kutatók és a szakpolitikai elemzők körében vegyes. A program rendszeresebb jöve-
delemhez juttatta a munkaerőpiacról kiszorult legsérülékenyebb társadalmi csopor-
tokat (Kóti 2018), viszont vannak olyan térségei az országnak, ahol csak keveseket 
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tudott rendszerszerűen visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra (Cseres-
Gergely–Molnár 2014). 

A közfoglalkoztatottak számának megduplázása (200 ezer főre emelése) céljából 
(kormany.hu 2020a) az 1466/2020. kormányhatározat a 140 milliárd forintos köz-
foglalkoztatási költségvetési keretet 5 milliárd forinttal megemelte, és a Magyar Ál-
lamkincstár adatai alapján 2020-ban 124,7 milliárd forintot használtak fel a teljes 
keretből (Magyar Államkincstár 2021). 

A közfoglalkoztatás tervezésének és végrehajtásának rendszere mérsékelten alkal-
mas arra, hogy gyorsan és nagy létszámban értékteremtő munkával lássa el az újonnan 
jelentkezőket. Bár a Belügyminisztérium többletlétszámkereteket osztott fel a hosz-
szabb idejű közfoglalkoztatási programon belül, a 2020 szeptember elején, július hó-
napról készült tájékoztatója alapján a járvánnyal összefüggésben nem jelentkeztek 
tömeges közfoglalkoztatási igények (Belügyminisztérium 2020). A későbbi létszám- és 
költségvetési költési adatok szerint a létszámkereteket annak ellenére sem sikerült 
feltölteni, hogy könnyítették a közfoglalkoztatásba való belépés feltételeit. 

A közfoglalkoztatási létszámadatok – a korábbi évek trendjeihez hasonlóan – 
2020-ban folyamatosan növekedtek tavasztól októberig, majd decemberig csökken-
tek, de egyik havi összlétszám sem haladja meg a 2019. évi (2020 elején zárult) prog-
ramok minimumlétszámát (1. ábra). A közfoglalkoztatottak célul kitűzött, 200 ezres 
létszámát tehát nem sikerült elérni, 2020 második felében 95 ezer fős létszámuk 
inkább a COVID-19-járvány nélkül tervezett célszámoknak felelt meg. A járvány 
hatására így egyedül a közfoglalkoztatási program 2016 óta tartó fokozatos vissza-
szorulásának üteme mérséklődött. 

A közfoglalkoztatás területi egyenlőtlenségeinek alakulását járási és megyei szin-
ten az 1. ábra mutatja. A márciusi adatok kiugrása azzal magyarázható, hogy a köz-
foglalkoztatási program végrehajtásában minden évben ez a hónap a forduló, ami 
2020-ban egybeesett a COVID-19-járvány első hullámának felfutásával. A Hoover-
indexszel mért egyenlőtlenségekben a koronavírus hatására 2020-ban nem mutatko-
zott érdemi trendforduló, szemben a munkanélküliség korábban bemutatott területi 
adataival. A megyei és a járási értékek közötti nagyobb különbség, illetve a közfog-
lalkoztatásnak a munkanélküliségnél jóval nagyobb területi egyenlőtlenségei a prog-
ram sajátosságaiból fakadnak: a források egy része ugyanis csak a hátrányos helyzetű 
járásokban és településeken vehető igénybe, ami növeli a megoszlási viszonyszámok 
alapján mért területi egyenlőtlenségeket. 

A közfoglalkoztatás tehát továbbra sem alkalmas arra, hogy univerzális eszköz-
ként megoldja a munkanélküliségből származó társadalmi problémákat vagy helyet-
tesítse a pénzbeli munkanélküli-ellátást, az álláskeresési járadékot3 (lásd még Czirfusz 
2020). Viszont – ahogyan azt a 2. ábra mutatja – egyes térségekben, így Északkelet-
Magyarországon a közfoglalkoztatási program stabil foglalkoztatási lehetőségeinek 
  

3 Ha az álláskereső a bejelentés előtti három évben legalább 360 napig munkaviszonyban állt, akkor 90 napig, 3 
hónapig jogosult álláskeresési járadékra. 
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következtében a munkanélküliség nem emelkedett a COVID-19-járvány hatására. 
Ez mindenképpen pozitívum, mert a közfoglalkoztatási munkatípusok jelentős rész-
ében alig valósítható meg a távolságtartás vagy az otthoni munkavégzés, ami nyil-
vánvalóan nehézségeket okozott a járványügyi javaslatok és szabályok betartásában. 
Emellett tartani lehetett attól is, hogy a nőkre háruló gondozási többletfeladatok az 
iskolák, óvodák és bölcsődék tavaszi bezárása, valamint az idősgondozási feladatok 
növekedése körükben közfoglalkoztatotti munkájuk elvesztésével járhat (a nők jár-
ványidőszakban megnövekedett terheiről lásd: Fodor et al. 2021). A Belügyminiszté-
rium havi tájékoztató adatai alapján a közfoglalkoztatás nemek közötti megoszlásá-
ban nem voltak jelentős elmozdulások, azaz a közfoglalkoztatott nők nem kerültek 
munkapiaci hátrányba a 2020. tavaszi és őszi COVID-19-járványhullámok során. 

Összességében megállapítható, hogy a közfoglalkoztatási munkahelyek „válságál-
lóbbak” voltak a piaci munkahelyeknél, így e pozíciójukat az országon belüli térbeli 
munkamegosztásban azok a térségek őrizték meg, ahol magas a közfoglalkoztatottak 
aránya. A következő fejezetben mutatom be a piaci munkahelyek „megmentését”, a 
támogatási eszközöket és azok kapcsolódását a térbeli munkamegosztás esetleges 
átalakulásához. 

A munkahelyek megőrzésének területi egyenlőtlenségei 

A COVID-19-járvány vállalkozásoknál jelentkező negatív hatásainak mérséklésére  
– többek között a munkahelyek megőrzésére – 2020-ban a Gazdaságvédelmi Akció-
terven belül támogatási programokat indítottak. Ezek átfogó értékelése a jövő fel-
adata, ugyanis a támogatottak listája és területi eloszlása egyelőre nem minden prog-
ramelem esetében ismert. 

A foglalkoztatást főként az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által 
koordinált bérkompenzációs program támogatta, amelyből a csökkentett munkaidő-
ben foglalkoztatottak háromhavi bérének egy részére lehetett támogatást igényelni. 
Az első hullámban 35 milliárd forint összegben 207 ezer munkavállaló bérét, a má-
sodik hullámban, 2020 végéig 15 milliárd forint összegben 70 ezer munkavállaló 
bérét egészítették ki e programból (hvg.hu 2020, kormany.hu 2020b). Az első hul-
lámban ezek a támogatások a Közép-Magyarországra és dunántúli megyékbe kon-
centrálódtak (ÁSZ 2020). Lényegében ezek a gazdaság ágazati szerkezetének fenn-
tartását szolgálták Magyarországon és az eszközt használó országokban, ami rövid 
távon ugyan indokolható, de hosszú távon a társadalmilag szükségesnek tartott szek-
torokba és a jelenleginél jobb munkahelyekre való váltás ösztönözése szükséges  
– többek között – az aktív munkaerőpiaci eszközök megfontoltabb és a területi 
egyenlőtlenségeket is figyelembe vevő használatával (Costa Dias et al. 2020). 

Bár a foglalkoztatáspolitika az ITM hatáskörébe tartozik, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium (KKM) is működtetett belföldi vállalkozások munkahelyteremtését 
és -megőrzését támogató programokat (függetlenül attól, hogy ezek a vállalkozások 
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exportra termelnek-e vagy külföldi tulajdonúak-e). A beruházásösztönző támogatá-
sok munkahelyteremtő szerepét a COVID-19-válság előtt is különös figyelem övez-
te. A járvány megjelenése előtt közülük a legjelentősebbek az egyedi kormánydönté-
seken keresztüli támogatások voltak, amelyeket a KKM koordinál a Nemzeti Befek-
tetési Ügynökségen (Hungarian Investment Promotion Agency – HIPA) keresztül. 
Az elmúlt években egy-egy munkahely teremtése egyre drágább lett, 2019/2020-ban 
az államnak már 15-16 millió forintba került egy munkahely létrehozása (Merényi 
2020). Az említett döntésekkel kifizetett támogatások 2020-ban némileg csökkentek 
a rendelkezésre álló adatok alapján (2021. január 13-i állapot, az utolsó szerződésalá-
írás a táblázat szerint október eleji) [1]. 2020-ban 3800 munkahelyet teremtettek az 
említett program keretében, de ettől az évtől már nem kötelező a beruházási támo-
gatásért cserébe munkahelyteremtést is vállalni. A beruházások többsége olyan tér-
ségekben valósul meg, ahol a külföldi működő tőke korábban is jelen volt, ezzel is 
állandósítva a gazdaság és a foglalkoztatás térbeli struktúráit. 

Mind a bértámogatási programokhoz, mind az egyedi kormánydöntésekhez ké-
pest nagyobb mértékű volt a szintén a KKM által koordinált és a HIPA által lebo-
nyolított, a COVID-19-járványra adott válaszként bevezetett versenyképesség-
növelő támogatás (VNT). Ezek adatait dolgoztam fel a 2020 decemberében feltöl-
tött táblázatok alapján [1]. A 7/2020. (IV.16.) KKM rendelet által indított program-
ban az első kiírásban (VNT-1) középvállalatok, a második, őszi kiírásban (VNT-2) 
nagyvállalatok pályázhattak. A vállalatok új beruházásainak legfeljebb harmadára 
lehetett támogatást igényelni, a támogatottaknak pedig vállalniuk kellett a korábbi 
dolgozói létszám fenntartását. A támogatásokat bizonyos ágazatokban (például 
energiatermelés, acélipar, turizmus) nem lehetett igénybe venni. 

A programban a VNT-1-kiírásban 168 milliárd forintot, a VNT-2-kiírásban 56 
milliárd forintot osztottak szét. A támogatott vállalatoknál 224 ezer fő dolgozott, 
létszámukat „megtartott” munkahelyekként tartják számon. Természetesen ezeknek 
a munkahelyeknek egy része akkor sem szűnt volna meg, ha ezek a beruházások 
nem valósulnak meg. A támogatások 325 település vállalataihoz jutottak el (3. ábra).4 
A VNT-1 körben az ország valamennyi megyéjében találunk támogatottakat (össz-
hangban területi elhelyezkedésükkel – Kovács et al. 2017), bár a budapesti agglome-
ráció, a nagyobb városok és néhány újraiparosodó térség – például Jászberény–
Hatvan vagy Tatabánya környéke – súlypontként rajzolódnak ki. A VNT-2-
támogatások súlypontja egyértelműen Észak-Dunántúl, összhangban az újraiparoso-
dás és a külföldi működő tőke területi mintázataival (Lux 2020). Összességében 
tehát ezek a támogatások a gazdaság és ezen keresztül a térbeli munkamegosztás 
állandósulásához vezettek, de tényleges gazdasági hatásukat a következő évek empi-
rikus vizsgálatai tárhatják fel. 

  
4 A támogatási listában több telephellyel szereplő vállalatoknál a telephelyek között egyenlő arányban osztottam 

fel a támogatás összegét; ez körülbelül a támogatott vállalatok nyolcadánál fordult elő. 
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3. ábra 
A 2020. évi versenyképesség-növelő program által  

„megtartott” munkahelyek száma 
Number of workplaces „saved” by the programme for  

increasing competitiveness in 2020 

 

 

Összefoglalás 

A COVID-19-járvány térben egyenlőtlenül jelentkezett Magyarországon (Uzzoli et 
al. 2021), így foglalkoztatási hatásai is ennek megfelelően jelentkeztek. Ezek az 
egyenlőtlenségek több szempontból magyarázhatók az egyes térségek térbeli mun-
kamegosztásban elfoglalt eltérő helyzetével. 

A munkaerőpiacok a járvány kezdetekor lényegében összeomlottak, a munkanél-
küliség korábbi válságok során nem mért magasságokba szökött Magyarországon és 
más országokban is. A közép- és hosszabb távú foglalkoztatási hatásokat elemezve 
valamennyi földrajzi szinten általános várakozás a területi egyenlőtlenségek növeke-
dése, ahol a járvány okozta válság néhány nyertes térsége áll majd szemben a veszte-
séget elszenvedő nagyszámú térséggel (Sokol–Pataccini 2020). A korábbi, a 
COVID-19-járvány előtti magyarországi vizsgálatok a gazdasági értéktermelés terü-
leti egyenlőtlenségeinek növekedését vetítették előre (Zsibók 2019), amit a járvány 
hatásai várhatóan tovább erősítenek. 

VNT-1 (középvállalatok) 

VNT-2 (nagyvállalatok) 
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A munkanélküliség térbeli mintázatainak elemzésével a tanulmány bemutatta az 
egyenlőtlenségek kiegyenlítődésének folyamatát, ami azzal magyarázható, hogy a 
gazdaságilag prosperáló térségekben növekedett nagyobb mértékben a regisztrált 
munkanélküliek száma. Ugyanakkor az első hullámot követően megkezdődött a 
visszarendeződés, és a második hullám esetében a regisztrált munkanélküliség terüle-
ti egyenlőtlenségeiben nem jelentkeztek az első hullámhoz hasonló trendek. 

A COVID-19-válsággal összefüggésben a foglalkoztatás terén 2020-ban több 
kormányzati intézkedést vezettek be. A közfoglalkoztatási programban foglalkozta-
tottak létszámának megelőző évekbeli csökkenése lelassult, és a közfoglalkoztatás az 
ország egyes térségeiben (például Északkelet-Magyarországon) hozzájárult a munka-
helyek megőrzéséhez. A versenyképesség-növelő támogatás révén a közfoglalkozta-
tás költségvetési kiadásaihoz képest ugyanakkor jelentősebb forrásokhoz jutottak 
azok a cégek, amelyek új beruházásokat vállaltak. E támogatásokat ugyan munka-
helymegtartóként és munkahelyteremtőként határozták meg, ezeknek viszont nem 
feltétlenül volt közvetlen – és főleg a COVID-19-járvánnyal összefüggő – foglalkoz-
tatási hatásuk, azon kívül, hogy a támogatott vállalatok számára olcsóbbá tették a 
beruházásokat. 

A térben egyenlőtlenül jelentkező járvány és válság a szakpolitikai döntéshozók 
számára a foglalkoztatás szempontjából is szükségessé tette, hogy a kormányzati 
beavatkozások tekintettel legyenek a térbeli egyenlőtlenségekre. Kreilinger et al. 
(2021) megállapítják, hogy a kormányok a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos pénz-
ügyi támogatásokat világszerte társadalmilag egyenlőtlen módon osztották el: míg a 
gazdagabbak vagyona gyarapodott, addig az alsóbb osztályok, a munkanélküliek és a 
dolgozói szegénységhez tartozó csoportok (akiket – rosszabb általános egészségügyi 
helyzetük miatt – a járvány egyébként is nagyobb mértékben érintett) számára nem 
feszítettek ki érdemi védőhálót. A térbeli munkamegosztás hazai változásának 
COVID-19-válsággal összefüggő vizsgálatának eredményeit a következőkben fogla-
lom össze: (1) A 3 hónapig elérhető álláskeresési járadék nem kínált átfogó megol-
dást a bizonytalan vagy informális foglalkoztatási viszonyban dolgozók (akik nem 
jogosultak erre a járadékra) válság miatt kiesett jövedelmeinek pótlására. (2) A köz-
foglalkoztatottak száma a célul tűzött megduplázással szemben változatlan maradt. 
(3) A vállalatok támogatásának a járvány alatt is a korábban megszokott mederben 
folytatása az állami forrásokat a gazdaságilag prosperáló térségekbe koncentrálta. (4) 
A munkahelyek megőrzését vagy az új munkahelyek teremtését szolgáló beavatkozá-
sok tervezésében és végrehajtásában – véleményem szerint – háttérbe szorultak a 
területpolitikai/területfejlesztési szempontok. 
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