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A munkaerő-piaci szenzitivitás 

Új módszer a magyarországi munkaerőpiac  
területi, térszerkezeti kérdéseinek feltárásában 

A 21. század trendjei a globalizálódó/lokalizálódó világ egyre szerteágazóbb kapcsolat-
rendszerén keresztül gyorsan és közvetlenül transzformálódnak a különböző – területi – 
szintek kihívásaivá, amelyekre nemcsak országos, de települési léptékben is szükséges 
kézzelfogható, reális választ adni. Azok a városok, illetve falvak, amelyek erre képtelennek 
bizonyulnak, könnyen elindulhatnak a társadalmi lecsúszás lejtőjén, ami (épített) környe-
zetük és – sok egyéb mellett – lakosaik szociális helyzetének leromlásához vezet. A társa-
dalmi felelősségvállalás fényében nemzeti érdek a depressziós, kevésbé reziliens (rugal-
masan ellenálló)  települési terek felkészítése a – kedvezőtlen irányú változásokból fakadó – 
válsághelyzetek átvészelésére, ennek megvalósításához ezen struktúrák – és hatásrendsze-
reik – feltárása kulcsfontosságú. 

A települések szenzitivitásának, vagy annak egyik speciális – kedvezőtlen irányú – tí-
pusának, a fragilitásnak, a sérülékenységnek megismerése lehetőséget ad nemcsak a hát-
térhatások és következmények pontosabb megértésére, de arra is, hogy a jövőben a társa-
dalmi-gazdasági változásokra megalapozott „katasztrófamegelőzési” tervvel lehessen elő-
állni, és annak romboló hatásait kompenzálni. 

Bár a magas fokú fragilitás a gazdaságilag fejlettebb terekben is komoly problémát 
jelent, a legnagyobb veszélyben hazánk azon térségei vannak, ahol ezen sérülékenység 
mellé eleve magas fokú depresszió társul. A leszakadó szubperiferikus zónákban a magas 
fragilitás ugyanis nem a kedvező helyzetet amortizálja, hanem a rögzült és általánossá váló 
periferizálódást mélyíti tovább, amiből – egyes kritikus határértékek átlépése után – csak 
komoly anyagi és egyéb erőfeszítésekkel lehet kiutat találni. A válságtérségek – munkaerő-
piaci értelemben – típuspéldáját adják hazánk leghátrányosabb helyzetű kistérségei, ame-
lyek többsége elsősorban az ukrán, a román és a horvát határszakaszokhoz kapcsolódik. 
Ezek pozíciója jelentős történeti beágyazottsággal bír, amely – kiegészülve a rendszervál-
tozás utáni alacsony fokú alkalmazkodó- és versenyképesség hiányával – hozzájárult a 
több generáción át tartó munkanélküliség és az elszegényedés területi erősödéséhez. 

Jelen írás – mivel szoros a kapcsolata a munkaerőpiac területi differenciái feltárásának 
statisztikai, módszertani megalapozásával – nem kíván a fragilitás szakirodalmi előzmé-
nyeivel részletesen foglalkozni. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági fragilitásvizsgálatok 
közül kiemeljük az OECD definícióját, miszerint azok a térségek (államok) tekinthetők 
törékenynek, amelyek esetében az állami struktúrák nélkülözik a szegénység csökkenté-
sére, a fejlesztésre, valamint az emberi jogok és a biztonság védelmére irányuló politikai 
akaratot és/vagy képességet. A fragilitás a reziliencia ellentéteként is értelmezhető. Utóbbi 
esetében a vizsgált térség a társadalmi szerződésben foglaltakat fenntartva képes megbir-
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kózni a kihívásokkal/változásokkal. Ha a reziliencia egyik alapfeltétele a területen élő né-
pesség és az állam elvárásainak összehangolása, akkor a fragilitásban az esetek többségé-
ben szerepet játszhat a változásokat menedzselő politikai folyamatok hiánya, vagy azok 
alkalmatlansága (OECD/DAC 2008/a). A definícióból az is következtethető, hogy a társa-
dalmi-gazdasági fragilitás indikátorai között a legtöbb esetben (IDB 2008) indokoltan sze-
repel az aktív/gazdaságilag aktív népességhez viszonyított munkanélküliség.  

A tanulmányban szereplő módszer kidolgozását a fentieken túl sürgette, hogy az ezred-
fordulótól egyre intenzívebbé váltak a jóllét mérésével kapcsolatos kutatások, amelyek 
alapvető célja az volt, hogy a gazdasági növekedésre orientált politika mellett/helyett na-
gyobb hangsúlyt kapjanak a társadalom jóllétét ténylegesen tükröző tendenciák bemutatása 
(Harcsa 2011, Jackson 2009). Nem létezett tehát módszer annak bemutatására, hogy a te-
lepülések mennyire kitettek a gazdasági és foglalkoztatáspolitikai változásoknak, azaz egy 
vagy több vizsgált hatás következtében azok milyen mértékű sérülékenységet mutatnak. 
Számos nemzetközi tanulmány, jelentés arra ösztönzi a statisztika, illetve a társadalomtu-
dományok képviselőit, hogy fejlesszék mérési módszereiket a társadalmi fejlődés releváns 
értékelése érdekében (Stiglitz–Sen–Fitoussi 2010). A pusztán a gazdasági növekedésre 
összpontosító fejlődési modell erős működési zavarokkal küzd, amit megerősít a 2008 óta 
változó intenzitással jelen levő világválság is. 

A magyarországi munkaerőpiac területi statisztikai vizsgálatai az elmúlt két évtizedben 
nem érintették a társadalmi-gazdasági törékenység fent definiált kérdéskörét. A regionális 
differenciák, a fő differenciáló tényezők vizsgálata szempontjából két kutatási eredményt 
mégis érdemes kiemelni. A statikus, az 1990-es évek második felében közzétett tanulmá-
nyok elsősorban azt vizsgálták, hogy a gazdasági változások miként befolyásolták a vidék 
életkörülményeit, melyek az elszegényedő, illetve a növekvő aktív lakosságarányú terüle-
tek, valamint milyen kapcsolat figyelhető meg a nagyváros-közeliség és a munkanélküli-
ség között. A feltételezések szerint a városhoz közeli elhelyezkedés – egyéb tényezőket 
figyelmen kívül hagyva – előnyös lehet a szolgáltatások, így a foglalkoztatás szempontjá-
ból, miközben mentesít a nagyvárosi hátrányoktól. A jobb helyzetben lévő centrumok kö-
rül elhelyezkedő települések foglalkoztatási előnyei viszonylag egyenletesen megoszlanak 
a térség valamennyi települése között (Obádovics 1997).  

Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvárostól távol elhelyezkedő, sűrűn 
lakott települések kedvezőbb foglalkoztatási lehetőségekkel rendelkeznek, mint a távoli, 
de ritkán lakottak. Hasonló tendencia érvényesül a városhoz közeli települések esetében is. 
Talán a közel fekvő ritka népsűrűségű területek rátája közelíti meg leginkább a távoli leg-
sűrűbben lakott településekét. A fentiek alapján az 1990-es évek végén is igaz volt az az 
állítás, miszerint a munkanélküliség területi különbségeinél a fő differenciáló tényező to-
vábbra sem a településméret vagy a népsűrűség, hanem a területi elhelyezkedés. Ez érvé-
nyes a vándorlási egyenleg területi eloszlására is, azzal a kiegészítéssel, hogy a nagyvá-
rosok vonzereje kisebb, mint a városközeli, igen sűrűn, illetve sűrűn lakott településeké 
(Obádovics 1997).  

Az ezredfordulóra egyre több tanulmány foglalkozott azzal, hogy a különböző telepü-
lésméretekre koncentrálva vizsgálja a munkanélküliség alakulását. A feltevések értelmé-
ben az átlagnál magasabb munkanélküliség nemcsak a földrajzi fekvésből, hanem a tele-
pülésszerkezetből, településtípusból is ered. Bódi Ferenc és Obádovics Csilla (2000) a vi-
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déki munkanélküliség jellegzetességeit vizsgálva az alábbi megállapításokra jut. A telepü-
lésméret és a munkanélküliség között szoros összefüggés van: ahol kevesebben élnek, ott 
elvileg és tendenciózusan a munkanélküliség aránya is magasabb. Természetesen a falusi-
asságnak csak egyik jellemzője a település mérete. A vizsgálatok azonban azt mutatják, 
hogy a ruralitás kifejezésére használt többi mutatóval (népsűrűség, népesség korösszeté-
tele, számának alakulása, városok elérhetősége, várostól mért távolság) is hasonló ered-
ményre lehet jutni. 

Azon kistelepüléseken, amelyek legalább tíz kilométeres távolságra esnek a jelentős 
foglalkoztatóktól, a munkát keresők hátrányt szenvednek azért, mert a munkaadók nem 
szívesen vállalják át a munkába járás költségeit. 

A dinamikus megközelítésű vizsgálatok közül kiemeljük Ábrahám Árpád és Kertesi 
Gábor (1996) tanulmányát, amely egy intertemporális statisztikai modell segítségével vizs-
gálta a magyarországi munkanélküliség regionális egyenlőtlenségeit. A vizsgálatban sze-
replő változók mellett (cigány népesség aránya és az átlagos iskolázottság) három kont-
rollváltozót használtak: a vállalkozások sűrűségét, az ipari foglalkoztatást és az átlagos 
mezőgazdasági földminőséget. A vizsgált időszak egészében a cigány népesség aránya, 
illetve a körzetek átlagos iskolázottsági szintje bizonyult a munkanélküliség regionális kü-
lönbségeit alakító döntő tényezőnek. A gazdasági kontrollváltozók meglepő módon nem 
játszottak jelentős szerepet a regionális különbségek időbeli alakulásában (Ábrahám–Ker-
tesi 1996). 

A jelen tanulmányban értékelt fragilitási térszerkezetre ható magyarázó folyamatok kö-
zül kiemelkedik egyrészt a 2007/2008-ban kezdődő, és máig elhúzódó gazdasági válság, 
másrészt a 2012 után megvalósuló foglalkoztatáspolitika, különösen a közfoglalkoztatás 
területi struktúrákat befolyásoló hatása. A válság munkaerő-piaci következményeit, az in-
aktívak mint a munkaerőpiac tartalékainak lehetőségeit, a regisztrált, az aktív és passzív 
eszközöket igénybe vevő álláskeresők helyzetét a KSH (2010) mellett a geográfiai szak-
irodalom is feltárta. Utóbbi a regionális hatások felvázolása mellett elsősorban arra a kér-
désre kereste a választ, hogy mely gazdasági ágazatokat érintette a recesszió, hogyan hatott 
a foglalkoztatottságra és a munkanélküliségre, valamint a háztartások jövedelmi viszonya-
ira (Egedy 2012). 

A fragilitási térszerkezetet befolyásoló másik faktor, a közfoglalkoztatás első, átfogó 
szakirodalmi értékelésére 2010-ben került sor. A korábbi programokkal szemben megfo-
galmazott kritikák szerint azok nem javították számottevően az elhelyezkedést, nem vezet-
tek munkához és nem számoltak a térségi munkaerő-piaci különbségekkel. Hosszú távú 
fenntarthatóságukkal kapcsolatban tehát számos kérdés merült fel (Csoba 2010). A vizs-
gálatok felhívták a figyelmet, hogy nem volt elegendő feladat, sőt a lehetőségeket megha-
ladta a munkák szakember- és eszközigénye is. A program arra ösztönözte az önkormány-
zatokat, hogy akár alacsony hatékonysággal is működtessék a rendszert, érdekeltek legye-
nek minél több embert bevonni, függetlenül a hasznosan ellátandó feladatok számától. A 
települési felelősségi szint ráadásul még inkább helyhez kötötte a munkaerőt, ahelyett, 
hogy mobilizálta volna. A helyhez kötött és üresjáratokkal működő közfoglalkoztatás iga-
zodott a helyi társadalmi és hatalmi viszonyokhoz, így növelve egyes térségekben a prog-
ramban résztvevők kiszolgáltatottságát (Virág–Zolnay 2010, Kulinyi 2013). Bár a program 
a munkaerőpiacra vezetés lehetőségét sugallta, az erősen támogatott közfoglalkoztatás 
szinte minden résztvevője ellenérdekelt volt a reintegrációban. A program ugyanakkor 
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nem volt képes mérsékelni a települések közötti, a lehetőségekben megmutatkozó területi 
egyenlőtlenségeket. A forráshiány azt is eredményezte, hogy a legnagyobb mértékű mun-
kanélküliségtől sújtott falvakban, a leghátrányosabb helyzetű térségekben a munkanélkü-
liek a közfoglalkozatással járó munkatapasztalatokhoz is csak korlátozott mértékben fértek 
hozzá (Váradi 2010). Elsősorban azok a települések tudtak előrelépni a közfoglalkoztatás 
adta lehetőségek következtében, amelyek eleve jobb helyzetben voltak, míg ott, ahol hiá-
nyoztak a kvalifikált szakemberek, a programok tartalma szinte csak a közterületek rend-
ben tartására korlátozódott (Vida–Virág 2010). Ezek az önkormányzatok kevés energiát 
fektettek a helyi adottságok, igények, lehetőségek elemzésére, és a célkitűzések teljesíthe-
tőségére. Általában elmondható, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb terhet 
jelent számára a közfoglalkoztatás lebonyolítása (Udvari–Varga 2010). 

A közfoglalkoztatás témakörében született legújabb vizsgálatok már az új közfoglal-
koztatás rendszerét veszik górcső alá, érintve a szabályozási gyakorlat problémáit, elsősor-
ban a bérezés, a képzések, a kiválasztás és a foglalkoztatottak kiszolgáltatottsága szem-
pontjából (Zemplényi 2013, Bagó 2013). A nemzetközi ajánlások megfogalmazzák, hogy 
a programok amellett, hogy értékteremtésre törekednek, ne váljanak a primer munkaerő-
piac konkurenciájává (Koltai 2013). A területi kutatások mellett az elmúlt években köz-
gazdasági vizsgálatok is napvilágot láttak. Ezek döntően a közfoglalkoztatás és a verseny-
képesség kapcsolatát elemezték a munkaerő-piaci folyamatok tükrében (Artner 2013).  
A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a közmunkaprogramokban részt vevők mintegy 
tizede kerül vissza a munkaerőpiacra, míg ez az arány több mint duplája azoknál, akik nem 
vettek rész ilyen programban. Hosszú távon a cél nem az önellátó háztáji közfoglalkoztatás 
és az ehhez kapcsolódó képességek oktatása, hiszen az csak konzerválja a periferikus hely-
zetet. A tartós megoldás a fejlett termelőeszközök és a szükséges tudás átadása lehet, amely 
a nemzetgazdasági felzárkózás meghatározó útja. A jelenlegi rendszer tehát az olcsó mun-
kaerővel a rövid távú versenyképesség javítását szolgálja a termelékenység emelésének 
reménye nélkül. A megoldás tehát a tartós foglalkoztatás lehetőségének a megteremtése, 
például szövetkezetek szervezésével.  

Mivel azonban a fenti területi statisztikai vizsgálatok nem foglalkoztak a szenzitivitás 
kérdéskörével, indokolt volt kidolgozni egy olyan indexet, amely alapján meghatározható, 
hogy az egyes települések érzékenységüket tekintve hol helyezkednek el a magyar telepü-
lésstruktúrában. A korábbi módszerek nem adtak egyértelmű választ arra, hogy falvaink, 
városaink mennyire kitettek a gazdasági és foglalkoztatáspolitikai változásoknak. Más szó-
val, időszerű meghatározni azokat a térségeket/településeket, amelyek egy vizsgált hatás 
következtében a legerőteljesebb kilengést, instabilitást mutatják. Az elemzés tehát arra ke-
res választ, hogy hazánk egyes térségei, települései munkaerő-piaci viszonyaikat tekintve 
milyen fokú érzékenységgel rendelkeznek, hogyan reagáltak a 2007 és 2013 között bekö-
vetkező változásokra, illetve a szenzitivitás mögött kedvező pozíciót, vagy éppen fragilis 
állapotot lehet-e felfedezni. Ezek fényében felhívja a figyelmet azon települések körére, 
amelyek a válságot a legjobban megszenvedték, és amelyek foglalkoztatási helyzetüket 
tekintve, egyéni erejük elenyésző lévén, a globális trendeknek és a hazai foglalkoztatáspo-
litika változásainak fokozottan vannak kitéve. A tanulmányban bemutatott index nem al-
kalmas arra, hogy területi folyamatokat önmagában magyarázzon. Szerepe, hogy felvázol-
jon egy új szempontrendszerre épülő térszerkezetet, míg az eredményekben szereplő elem-
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zések e térszerkezet mögött húzódó társadalmi-gazdasági folyamatokat értékelik. A tanul-
mány elsősorban módszertani jelentőséggel bír, ennek megfelelően a kutatási módszerek 
ismertetése több teret igényel, részletesebb.  

Kutatási módszerek 

Az alábbiakban bemutatott szenzitivitási index inputadatai szekunder forrásból, a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (www.afsz.hu) adatbázisaiból származnak. Az index tesztelésére 
a relatív mutató1 bizonyult a leginkább alkalmas változónak. Választását indokolttá tette 
mind megfelelő területi és időbeli felbontása, mind az a feltételezés, hogy a munkaerőpia-
cot érő hatások a fenti mutató alakulásában tetten érhetőek. 

Az elemzés elsődlegesen arra keresi a választ, hogy az egyes települések, az őket érő 
társadalmi/gazdasági hatásokkal szemben (például 2008-as pénzügyi válság, Start köz-
munkaprogram) milyen mértékű változékonyságot mutattak. A változékonyság ebben ez 
értelmezésben komplex fogalom, amelynek tisztázása indokolt a módszer részletes bemu-
tatása előtt. Minden, a peremfeltételekben bekövetkező változásra egy település kétféle 
módon reagálhat, vagy stabil marad, azaz a hatás semmilyen lényeges és mérhető változást 
nem generál (ekkor a változékonyság zérus), vagy elmozdul jelenlegi pályájáról, amely 
jelenséget a tanulmány szenzitivitásnak nevez. Az elmozdulás, azaz a szenzitivitás iránya 
lehet „pozitív”, illetve „negatív”, a fogalmak az egyes változók tekintetében eltérő jelen-
téstartalmat hordoznak. A relatív mutató pozitív tartományban történő változékonysága a 
munkanélküliség növekedését, azaz kedvezőtlen hatásokat feltételez. Eszerint a szenziti-
vitás mindig felbontható két részre, a sérülékenységre (törékenységre, fragilitásra), illetve 
a „javulásra”, azaz reaktivitásra (1. ábra). 

1. ábra 

A társadalmi/gazdasági hatásokra történő reakció típusai 
 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

A reakció csak részben ragadható meg egyszerű viszonyszámok segítségével, annak 
pontos megismeréséhez ugyanis szükséges, hogy a hatás lefutásának görbéje, „mintázata” 
egészében kerüljön elemzésre. Ez elvégezhető több hagyományos módszer párhuzamos 
alkalmazásával, azonban jelen munka célja, hogy ezt a feladatot úgy oldja meg, hogy 
egyetlen indexbe „sűrítve” a hatásmechanizmusokat képes legyen a magyarországi szen-
zitivitás területi mintázatának feltárására és értékelő elemzésére. Ezen célnak megfelelően 
került kidolgozásra a szenzitivitási index (Sz-index), amelynek alkalmazása az alábbi lé-
péseken keresztül történt: 

 

 
1 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által számolt mutatószám, amelynek értéke az álláskeresők munkavállalási korú né-

pességhez viszonyított arányát adja meg. 
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1. Trendmintázati görbe elemzés; 
2. Szenzitivitás indexálása; 

a) Alapérték meghatározása, 
b) Korrekciós tényezők, 

3. Térstruktúra elemek azonosítása. 

Trendmintázati görbe elemzés 

A szenzitivitás mérésének keretét az egyes azonosítható társadalmi-gazdasági hatásokra 
bekövetkező, szabadon választott – jelen esetben ezt a szerepet a relatív mutató tölti be – 
indexváltozó országos, adott időszakra vonatkozó trendmintázati görbéjének elemzése 
adja. A módszertan feltételezi, hogy a reakció jellege a mutató kilengéseiből számszerűsít-
hető. A trendmintázati görbe az országos relatív mutató értékeinek alábbi transzformációja 
után, azok segítségével rajzolható fel:  

,  

ahol r(xi) – az i-edik periódusra eső transzformált relatív mutató érték, xi – az országos 
relatív mutató érték az i-edik periódusban, Min(x) – a vizsgált időszakban mért legkisebb 
relatív mutató. 

A következő lépés a trendmintázati görbe alaktani elemzése, amelynek során a cél a 
preakció-2 (PRA), az akció-3 (A) és a posztakció-4 (POA) fázisok elhatárolása. Ennek 
alapja az egyes vélelmezhető – és az indexváltozóban tükröződő –, a normális működéstől 
eltérő trendet generáló hatások kezdeti és „záró” időpontjának meghatározása. A vélelme-
zett hatás akkor tekinthető relevánsnak, ha annak fennállása alatt az indexváltozó trend-
mintázati görbéje „tartósan” a hagyományostól eltérő irányt vagy változási volument mu-
tatott. Az az időszak, amelyben ez a hatás érvényesült határozza meg az akciófázis kiterje-
dését. A vonatkozó társadalmi jelenség esetében előzetes átgondolást tesz szükségessé a 
fenti periódusok elhatárolása, amelyet az indexszámítás után érdemes más felbontásban 
és/vagy időtávban is elvégezni. A szakaszok elkülönítése az „akcióalappont” (AA, az az 
időpillanat, amikor a hatás megjelenik a változóban), illetve „akcióvégpont” (AV, amikor 
az adott hatás „eltűnik” az indexváltozóból) lokalizálásával történik. Az AA és AV időpil-
lanatok közötti periódus az akció, míg az AA-t megelőző a PRA, az AV-t követő a  
POA-fázis. A trendmintázati görbe felbontásakor a legfontosabb figyelembe veendő szem-
pont a mögöttes domináns hatások – legalább közelítő – ismerete, mivel ezzel dönthető el, 
hogy az indexszámítás releváns szakaszai (PRA-, A- és POA-tartományok hossza) milyen 
elosztásban értelmesek. A trendmintázati görbék száma a társadalmi jelenségek összetett-
ségéből fakadóan igen magas, azonban az elméleti jelentőségű (S1), illetve a gyakorlatban 
leggyakrabban előforduló két (stabil-szenzitív-stabil) típus (S2, S3) a 2. ábrán látható. 

 

 
2 Preakciófázis: a vizsgált hatás indexváltozóban történő megjelenése előtti időszak. Amennyiben a vizsgált hatás a 2008-

as pénzügyi válság, akkor a preakció fázis például 2007-re tehető. 
3 Akciófázis: az az időszak, amely alatt a reakció mértékének számszerűsítése a cél. Megválasztása részben szubjektív, 

azonban a trendmintázati görbe alakjának ismeretében logikailag alátámasztható. 
4 Posztakciófázis: a vizsgált hatás lefutását követő időszak. A poszt-akció fázisban nem feltétlenül lehet beszélni a hatás 

következményeinek megszűnéséről, csupán egy új, „kvázi” stabil állapotról. 
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2. ábra 

A legjellemzőbb trendmintázati görbe típusok 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

A szakaszok kijelölésénél cél a domináns hatások lehető legkisebb számúra redukálása. 
E tekintetben az S3 görbe megjelenése félrevezető lehet, mivel sokszor látens módon két 
S2 (egy növekedő és egy csökkenő irányú) összevonása hozza azt létre, ami ezáltal 
pszeudo-S3 jelleget mutat, a valóságban elemzése S2 alapon indokolt A PRA- és a POA-
fázisok értékeit az ezen tartományokra eső periódusok értékeinek átlaga helyettesíti a szá-
mításokban, azaz függetlenül annak hosszától mindkét periódust 1 időpillanat hosszúságú-
nak tekint az index. Azaz x1 minden esetben a PRA-, xn pedig a POA-fázisok relatív mu-
tatóinak számtani átlaga. 

A szenzitivitás indexálása 

Alapérték 

Az alapérték arra ad választ, hogy minden időszakot figyelembe véve a változó – minden 
területi entitásra külön meghatározva – mekkora kilengést mutatott, másképpen fogal-
mazva mekkora „utat” futott be a reakció során. Minél nagyobb ez a kilengés a hatás annál 
erőteljesebb, a reakció annál fokozottabb. A PRA-, AA- és POA-fázisok elhatárolása után 
a szenzitivitás számszerűsítésében a szenzitivitási változó segít: 

∑ | |
,  

ahol: 	– a szenzitivitási változó, i – a vizsgált időszak i-edik periódusa5,  – i-edik idő-
szak (periódus) indexváltozó értéke, – i-edik periódus utáni periódus indexváltozójá-
nak értéke, n=időszakok száma (a PRA- és a POA-fázisok egy-egy időszaknak számíta-
nak). 

Az így kapott értékek megadják az időarányosan korrigált egy periódusra eső „kilen-
gések” nagyságát, amelyek összege a szenzitivitási volumen: 

∑   
A  mutatószám kifejezi, hogy a vonatkozó változó az akció fázisban mekkora „ki-

lengést” mutatott, azaz a vizsgált területi entitás abszolút értékben mennyire volt szenzitív. 

 
5 x1 a PRA-fázis időszakainak számtani átlaga, x2 az AA-fázis időszakainak első értéke, x3 az AA-fázis időszakainak második 

értéke stb. A POA-fázis időszakainak számtani átlaga az utolsó számításba kerülő adat, amelyet xn jelöl. 
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Korrekciós tényezők 

A szenzitivitási volumen számos információt szolgáltat a reakcióról, azonban nem felel 
meg minden célkitűzésnek, mivel nem skála és mértékegység független, illetve nem mutat 
semmit a szenzitivitás jellegéről (például arról, hogy reaktív, vagy fragilis az adott terület). 
Ahhoz, hogy ezek megoldhatók legyenek, a szenzitivitási volumenérték korrekciója szük-
séges. 

Ennek eszköze két összevont módosító és az azokból képezett súlytényező, amelynek 
első pillére, a negatív súlytényező (NS) a csökkenés irányú mozgást (jelen esetben a relatív 
mutató csökkenéseit) hivatott számszerűsíteni. Ennek ellentétpárja, a tükör súlytényező 
(TS) pedig a pozitív típusú kilengést méri. Alapelvárásként lépett fel, hogy az NS és a TS 
egyik eleme és maga a végső értékük se mozoghasson el a –1, +1 tartományból, illetve, 
hogy a kapott (összevont) súly se lépjen ki a –1, + 1 „körből”. Az adott változó negatív 
irányú kilengését mérő NS pilléreit az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat 

A negatív súlytényező komponensei 

Név Jelölés Meghatározása (entitásonként) 

Negativitási arány NA Negatív irányú elmozdulások mértékének összege osztva az idő-
szakok közötti változások mértékének abszolút értékeinek össze-
gével. 

Negativitási mérték NM A negatív irányú változást mutató időszakok száma osztva  
az akció fázis időszakainak eggyel növelt számával. 

Negatív elmozdulás aránya NEA A PRA-időszak relatív mutató értéke alatti mutatóval rendelkező 
akció és POA-időszakok száma osztva az akció időszakainak 
eggyel növelt számával. 

Negatív eltérés NE A PRA-időszak relatív mutató értéke mínusz a legkisebb mutató 
érték abszolút értékben, osztva az összes területi entitás között 
tapasztalható legmagasabb eltérés abszolút értékével. 

Forrás: saját szerkesztés. 

A fenti komponensek közül az NA arról szolgáltat információt, hogy a csökkenés mek-
kora hányadát tette ki a változó akció fázisban történő teljes kilengésének. Az egyes érték 
a relatív mutató esetében például arra utal, hogy az akció fázisban a munkanélküliség teljes 
változása csökkenés volt. Az NM ennek egyik kiegészítője, volumentől függetlenül azt 
értékeli, hogy a csökkenések mekkora részben uralták az akció időszakokat (egyes érték 
esetén minden időpillanatban csökkenés volt jellemző). Az utolsó két komponens, az NEA 
és az NE ettől eltérő szemléletet követ és új információként emeli az indexbe egyfelől a 
kiinduló értéknél kisebb adatok arányát, másfelől a lefele történő kilengés nagyságát. 
Egyes NEA esetén az akciófázisban a relatív mutató mindvégig a PRA-nak megfelelő érték 
alatt mozgott, míg az NE egyes értéke arra utal, hogy az összes területi entitás közül ebben 
az esetben volt a legnagyobb mértékű a csökkenés. Az NS ezt követően a fenti négy sérü-
lékenységi mérőszám egyszerű szorzataként adódik, értéke –1-től 0-ig terjedhetett: 

∗ ∗ ∗   
Az NS igen beszédes eleme az indexnek, mivel lehetővé teszi nemcsak az adott területi 

entitás önálló elemzését, de a teljes rendszerben betöltött helyének meghatározását is.  
Ha nulla, akkor az adott terület relatív mutatóját egyáltalán nem jellemezte a PRA-hoz 
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viszonyított csökkenés, ha pedig egy, akkor nemcsak a negatív elmozdulás abszolút 
dominenciájára derül fény, hanem arra is, hogy az adott település mutatta az akció fázisban 
a legmagasabb fokú relatív mutató csökkenést. 

A reakció komplex vizsgálatához nem elegendő csupán a negatív irányú kilengés szám-
szerűsítése, hiszen ekkor a másik oldal egyébként sok esetben számottevő hatását az index 
nem venné figyelembe. Ezen okokból kifolyólag szükséges a pozitív irányú kilengés kom-
ponenseinek meghatározása is, amely tényezők azonban az NS alkotóiból egyszerűen kö-
vetkeznek (2. táblázat). 

2. táblázat 

A tükör-súlytényező komponensei 

Név Jelölés Meghatározása (entitásonként) 

Tükörarány TA 1 | | 

Tükörmérték TM 1 NM 

Tükörelmozdulás TE 1 NEA 

Pozitív eltérés PE A PRA-időszak relatív mutató értéke mínusz a legnagyobb mutató 

érték abszolút értékben, osztva az összes területi entitás között ta-

pasztalható legmagasabb eltérés abszolút értékével. 

Forrás: saját szerkesztés. 

A NS-hez hasonlóan a TS-t is az őt alkotó négy elem szorzataként számítjuk ki. Értéke 
0 és 1 közé eshet, 0-át a teljes mértékben negatív irányú kilengést mutató, vagy stabil  
(S1-típusú), 1-et pedig a minden elemében pozitív és a legnagyobb ilyen irányú változást 
adó entitás vehetett fel: 

∗ ∗ ∗  
Az NS-vel és TS-vel korrigált szenzitivitási volumenérték a következő: 

∗ . 
Ez a mutatószám már magában hordozza a társadalmi/gazdasági jelenséget mérő vál-

tozóban fellépő kilengés mintázatának főbb sajátosságait is. A -ből számítható a skála 
és mértékegység független szenzitivitási index, amely több társadalmi jelenség szenzitivi-
tásának összehasonlítására, illetve a különböző területi entitások szenzitív, esetleg fragilis 
jellegének leírására is lehetőséget biztosít: 

∗ 100, 

ahol n – számításba bevont időszakok száma (PRA és POA egy időszaknak minősül),  
ω – a vizsgált változó kódszáma (jelen esetben egy ilyen változó szerepelt a számításokban, 
a relatív mutató, amelynek kódja 1). 

A kapott értékek –100-tól 100-ig terjedő tartományban értékelik az egyes települések 
szenzitivitását, ahol a negatív értékek a PRA-időszakhoz képest csökkenő irányú elmoz-
dulások dominanciájára és volumenére utalnak. Az, hogy a pozitív és/vagy a negatív érté-
kek tekinthetőek fragilis elmozdulásnak ahogy arról korábban részben esett már szó, a vo-
natkozó társadalmi jelenség mutatószámának csökkenésének, illetve növekedésének meg-
ítélésétől függ. A relatív mutató esetében a negatív értékek, azaz az álláskeresők munka-
vállalási korú népességhez viszonyított arányának csökkenése kedvező (reaktív), míg a 
mutatószám pozitív tartományban való mozgása kedvezőtlen (fragilis) jelenség. 
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A számítások elvégzése után az esetek többségében a két szélsőség (a –100-as és a 100-
as érték) egyszerre nem jelenik meg (ennek feltétele az lenne, hogy legalább egy területi 
entitás éppen akkora negatív irányú elmozdulást mutasson, mint amekkora pozitív jellegűt 
valamelyik másik egység). Ellenben mindig előfordul a –100-as vagy +100-as érték közül 
valamelyik, amely enged következtetni a vizsgált területet domináló szenzitivitás jellegére. 

Az adatok feldolgozása, rendezése, az index felépítése és számítása MS Excel 2013-as 
programcsomaggal, a különböző statisztikai segédszámítások, tesztek SPSS 22-vel, illetve 
a gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) nevezetű szoftver felhasz-
nálásával történtek. Az eredmények területi jellegzetességeinek bemutatása QGIS 2.0.1-es 
verziószámú térinformatikai programmal folyt. Az Sz-index számítását segítő modul ki-
dolgozása szintén MS Excel 2013 segítségével vált lehetővé. 

A térszerkezeti elemek azonosítása 

Az Sz-index segítségével elvégezhető Magyarország reaktív, illetve fragilis településeinek 
meghatározása, amelyek – a munkanélküliség térstruktúráját is figyelembe véve – felhasz-
nálhatóak hazánk – globális és nemzeti – munkaerő-piaci trendek tekintetében vett 
„válságszenzitivitás” településtípusainak lehatárolására. A klasszifikáció alapját jelen eset-
ben a relatív mutató, illetve az Sz-index 2007-től 2013-ig vett értéke képezte. Előbbi te-
kintetében az egyes települések besorolása négy kategóriába (alacsony, közepes, magas és 
nagyon magas munkanélküliségi osztály) a relatív mutatók említett időszakra vonatkozó 
átlagainak kvartilisek szerinti bontásával történt. A szenzitivitási csoportok „határainak” 
kijelölése egyéb megfontolásokat követett. A cél ez esetben az volt, hogy az értékek elosz-
lását is figyelembe véve a legreaktívabb, illetve leginkább fragilis 50% kerüljön külön ka-
tegóriába, míg a másik hányad a 0 közeli, kvázi stabil tartományba. A határértékek kezel-
hetőségének (arányosság) és összehasonlíthatóságának céljából ezt némiképp feladva, de 
közelítve a –1-től 1-ig terjedő Sz-indexszel rendelkező csoport került a stabil, a –1-nél 
alacsonyabb értékeket mutatók a reaktív, míg az 1-nél nagyobbak a fragilis csoportba. Ez-
által a települések 57%-a minősült stabiltól különböző kategóriába tartozónak, amely a 
válság okozta igen erőteljes kilengéseket tekintve reális. A „válságszenzitivitás” település-
típusok ezen dimenziók relációiban a 3. táblázatban közöltek szerint alakultak. 

A „válságszenzitivitás” településtípusok elemzésekor az állandó népességszám szerint 
történt az átlag- és szórásértékek számítása. Az elemzés során a stabilitási fok, a fragilitási 
fok, illetve a reaktivitási fok minden esetben az ilyen jellegzetességet mutató települések 
adott entitás összes községéhez/városához viszonyított részaránya. 
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3. táblázat 

A relatív mutató és az Sz-index értékei alapján generált  
„válságszenzitivitás” településtípusok 

Relatív mutató 
Sz-index 

Reaktív 
– (–1) 

Stabil 
(–1) – 1 

Fragilis 
1 – 

Alacsony 
– 6,49 

Kedvező helyzetű,  
javuló települések 

P
oz

íc
ió

ju
ka

t ő
rz
ő 

Kedvező helyzetű  
települések 

Kedvező helyzetű, de 
sérülékeny települések 

Közepes 
6,49 – 10,26 

Felzárkózó 
települések 

Átmeneti települések 
Lecsúszó települések 

Magas 
10,26 – 15,69 

Reaktív  
válságtelepülések 

Lecsúszó  
válságtelepülések 

Nagyon magas 
15,69 – 

Erősen reaktív válság-
települések 

Válságtelepülések 
Erősen sérülékeny  
válságtelepülések 

Forrás: www.afsz.hu adatai alapján saját számítás. 

A gazdasági válság időszakára vonatkozó értékelés elsősorban munkavállalói bejelen-
tésekre épül. Mivel a vizsgált időszakban érvényes Mt. 94/A.-94/G. jogszabályhelyek ha-
tálya alá tartozó, a működéssel összefüggő okra alapozott csoportos létszámcsökkentést 
bejelentő cégekre vonatkozó egyedi információkhoz nem, csak statisztikai összegzésekhez 
lehet hozzájutni. Az elemzés alapjául szolgáló adatok csak a tendenciák és a főbb arányok 
érzékeltetésére alkalmasak. A közfoglalkoztatás eltérő területi lehetőségeinek értékelésé-
hez alkalmazott primer vizsgálatok részben szekunder statisztikára épültek. A Belügymi-
nisztérium Közfoglalkoztatási főosztálya által nyilvántartott településszintű közfoglalkoz-
tatási adatokat mindkét év (2012 és 2013) esetében az előző év december 20-tól a követ-
kező év szeptember 20-ig tartó időszak göngyölt nettó érintett létszámai alapján dolgoztuk 
fel. A nettó érték ez esetben arra utal, hogy a vizsgált feltételeknek megfelelően a statisz-
tika csak egyszer veszi figyelembe ugyanazon személyt, még akkor is, ha egyébként köz-
foglalkoztatására többször ismételten került sor. A közfoglalkoztatási ráta a közfoglalkoz-
tatottak száma és a település aktív népességének hányadosa. A statisztika vizsgálja a köz-
foglalkoztatottak megoszlását a négy támogatási forma (hosszú távú, rövid távú, országos 
és Start munkaprogramok), a nyolc különböző tevékenységi pillér (mezőgazdasági, belvíz-
elvezetési, mezőgazdasági földút-karbantartási, bio- és megújuló energiafelhasználási, bel-
területi közút-karbantartási, illegális hulladéklerakó felszámolási, téli és helyi sajátossá-
gokra épülő) valamint nemek, korcsoportok és iskolai végzettség szempontjából.  

Eredmények 

A gazdasági válság időszakának reaktivitási/fragilitási térszerkezete 

A világgazdasági válság hatásmechanizmusai által dominált időszak trendmintázati gör-
béje országos szinten S2-es lefutást mutat. A válság közel fél évtizedét jelző fragilitási ábra 
(3. ábra) tendenciaszerűen az egész ország területén kedvezőtlen irányú kilengést jelez, 
amelyet alátámaszt az a tény is, hogy a vizsgált időperiódusban, 2007-től 2011-ig a tele-
pülések 57%-a fragilisnek bizonyult, a reaktív területek részaránya csupán 7%-ot ért el. 
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A válság – tömeges elbocsátásokkal is járó – jelei elsőként Győr-Moson-Sopron és Vas 
megyében jelentek meg. Győr, Szombathely, Szentgotthárd és Dunakiliti autóipara és au-
tóalkatrész-gyártó üzemei (Veritas Csatlakozástechnikai Kft., Autoliv Kft., Rába Jármű-
ipari Holding Nyrt., Opel-gyár (GM Powertrain Kft.), Graboplast Zrt., Audi Hungária Mo-
tor Kft.) már októberben jelentős leépítéseket jelentettek be. Ugyanakkor Észak-Magyar-
ország, elsősorban miskolci és hatvani autóalkatrész-gyártó cégei is hasonló helyzetbe ke-
rültek, utóbbi városok jóval magasabb fokú kitettséget mutattak a változásokra [ -érté-
keik Nyugat-Magyarország fent említett települési értékei mintegy háromszorosára (1,816, 
1,286) rúgtak]. A Shinwa Precision és a Robert Bosch külföldi nagyvállalatai szintén tö-
meges létszámleépítésre készültek. 

A válság természetesen a könnyűipart sem kerülte el, a Piszkei Papír Rt. [Lábatlan 
( =6,388)] több mint száz dolgozóját küldte el. 2008 novemberére a krízis a Közép-Du-
nántúlon vált a korábbinál érzékelhetőbbé. Székesfehérvár, Mór, Dunaújváros, Tata, Ko-
márom, Esztergom, Ajka ( =2,035), illetve Veszprém autóalkatrész-gyártó, elektronikai 
és építőipari cégei kényszerültek jelentős létszámleépítésre. Az év végéig a legsúlyosabb 
helyzetbe Komárom került, ahol nem csak az elbocsátottak száma volt jelentős (megha-
ladta a másfél ezret), hanem a Foxconn, a Nokia, a Perlos, majd a BYD és a Hansaprint 
csoportos állománycsökkentésének eredményeképpen az álláskeresők száma a munkaké-
pes korú népességhez viszonyítva megközelítette a 10%-ot. Hasonlóan súlyos helyzetbe 
kerültek azok a közép- és nyugat-dunántúli települések, amelyek viszonylag alacsony 
munkavállalási korú népességgel rendelkeznek és amelyeken csoportos létszámleépítést 
hajtottak végre. Esztergom (Suzuki, Tyco Electronics, Kirchhoff), Mór (AFL), Tét 
( =7,055; Sokoró Kft.), Dunakiliti (Veritas), Jánosháza (Eybl), Gógánfa ( =12,938; 
Rockwool), Dunavarsány (Ibiden), Sárbogárd ( =4,773; Keytec) helyzete az itt jelen lévő 
autóipari, alkatrészgyártó és elektronikai cégek válsága okán az átlagosnál kedvezőtle-
nebb. Ugyanezen hatások tükröződnek az említett települések fragilitási mutatóiban, ame-
lyek kivétel nélkül kedvezőtlen, a fentebb jelölt Sz-index-értékek esetében kiugróan magas 
sérülékenységet tártak fel. 

Az alföldi kistérségek ekkor mindössze néhány említésre méltó válságtünettel bírtak, 
elsősorban Debrecen, Törökszentmiklós, valamint a General Electric észak-alföldi telep-
helyei mellett Baja, Hódmezővásárhely, Újkígyós és Mezőberény kereskedelmi, könnyű-
ipari, autóalkatrész-gyártó és építőipari üzemei révén. 2009-ben továbbra is döntően a dél-
alföldi kistérségek képviseltetik magukat, elsősorban Kecskemét, Békéscsaba, Szeghalom, 
Sarkad, Orosháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa és Szentes révén. Az Észak-Alföldön a deb-
receni, nyíregyházai, jászberényi és martfűi leépítések jelzik legmarkánsabban az autóal-
katrész-gyártás, az elektronika, az építőipar és a cipőipar válságát. 

2009 januárjától ugyanakkor jelentősen romlik Észak-Magyarország helyzete, a ko-
rábbi miskolci, hatvani és ózdi autóalkatrész-gyártás és elektronika terén történt állomány-
csökkentéseket most döntően vegyipari, építőipar és fémipari elbocsátások követték (Ka-
zincbarcika (Borsodchem), Miskolc (DAM 2004), Salgótarján (URSA), Tiszaújváros 
(Jabil Circuit)). A leghátrányosabb helyzetű kistérségek közül az ipari szerkezetváltás tér-
ségei a leginkább érintettek. Kiemelhető Salgótarján, valamint Ózd, ahol az építőipari 
(Üveggyapot Zrt.) tevékenység mellett jelentős szerepet játszik az autóalkatrész-gyártás 
(Mitsuba, RPM, Techno-Metal, Saia Burgess) és az elektronikai ipar is (Faital). A bátony-
terenyei kistérségben a mátranováki Bombardier, a tokajiban a bodrogkisfaludi SW 
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Umwelttechnik, a sarkadi kistérségben az Olympiatrade építőipari és műanyaggyártó üze-
mei a válság jelentősebb képviselői. 

Kisebb mértékben természetesen más leghátrányosabb helyzetű térségekben is érezhe-
tők a kedvezőtlen tendenciák, ilyen az edelényi, a szerencsi, a sárospataki és a hevesi kis-
térségek feldolgozóipara, míg Dél-Dunántúlon a kadarkúti és a sásdi kistérségek fém-, fa-, 
konfekció- és élelmiszeripara érintett. A tabi kistérség jelentős elektronikaialkatrész-gyár-
tása (Flextronics) miatt szintén kiemelt helyzetben van. E kistérségekben legnagyobb mér-
tékben természetesen az építőipar és az autóipari tevékenység érezte meg a válságot.  
Dél-Alföld leghátrányosabb helyzetű kistérségei közül a szeghalmi kistérségben a gép-
gyártás, a mezőkovácsházaiban a baromfihús-feldolgozás, a bácsalmásiban pedig a sertés-
tenyésztő ágazat volt a legnagyobb munkaerő-kibocsátó. A csoportos létszámleépítések 
többsége itt 2009-ben történt meg, mindhárom esetben száz körüli vagy feletti létszámban. 

A válság területi terjedése az érintett gazdasági ágazatok terén is átrendeződést ered-
ményezett. Az egyik legnagyobb mértékű elbocsátásra 2008 novemberében került sor, 
amely tendencia, átmeneti csökkenést követően, 2009 első két hónapjában újból erősödött, 
és csak márciustól csökkent jelentős mértékben. Míg az autóalkatrész-gyátásban és az au-
tóiparban novembertől áprilisig, hónapról hónapra többezres elbocsátások történtek (Su-
zuki, Visteon, IEC, LeBelier stb.), addig az elektronikai iparban (Sanmina, Philips, 
Foxconn, Nokia, Flextronics, Tyco, Jabil stb.) azok februárig döntően megvalósultak. Míg 
az építőipar 2008 végén adta a legtöbb álláskeresőt (Strabag, Swietelsky, Tondach, Colas, 
Magyar Aszfalt stb.), addig a pénzügyi szolgáltatások terén (Raiffaisen, OTP, CIB) az feb-
ruárra, az élelmiszeriparban (döntően a tartósító- és a húsiparban, Globus, Merian, 
Goldsun, Hunnia, Zwack, SágaFoods) márciusra, illetve májusra tolódott ki. 

Az évized végén, a válság legnagyobb hullámának lecsengésével párhuzamosan több 
befektető gondolta úgy, hogy Magyarországon költséghatékony termelést lehet megvaló-
sítani. Az új, zöldmezős beruházások mellett számos példa mutat rá jelentős, egyenként 
akár több tízmilliárd forintos, több száz fő foglalkoztatását is biztosító fejlesztésekre. A 
banki finanszírozás nehézségei sem minden esetben okoztak súlyos problémát, mert az 
említett cégek uniós és más támogatásból, illetve saját forrásból előteremtették a fejleszté-
sekhez szükséges tőkét. Az autóalkatrész-gyártó ágazat fejlesztései szinte minden régióban 
képviseltették magukat (Knorr-Bremse, Modine, Bosch, SMR, QSCH, Temic stb.), ugyan-
akkor az eletronikai iparban és alkatrészgyártásban is komoly beruházások valósultak meg 
például az Elektrolux, a General Electric vagy éppen a Flextronics stb. révén. A fentieken 
túl jelentősnek mondhatók a vizsgált időszak élelmiszeripari, továbbá elsősorban az észak-
magyarországi és dél-dunántúli építőanyag-ipari (Strabag, Lafarge), valamint az észak-al-
földi könnyűipari (ruha- és cipőipari) fejlesztések. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni 
a válságból való kilábalás jegyeit mutató közép- és nyugat-dunántúli városok energiaipari 
beruházásairól, amelyek döntően a napelemek gyártásában realizálódtak (EcoSolifer, 
Alteo, Jüllich Glas, Emerson Process stb.). Ezek során azonban nem egy esetben előfor-
dult, hogy a gyárbővítés egy másik üzem bezárásával függött össze, illetve annak követ-
kezménye volt. A gazdasági válságot követő átmeneti javulás bizonytalanságát jól mutatja, 
hogy nem egy cég csak ideiglenesen indította be a termelést. 

Mindezen hatások „abszolút értékben”, a munkanélküliségi mutatókban tükröződő mó-
don a legtöbb település pozícióját kedvezőtlenül befolyásolták, azonban ezen hátrányos 
elmozdulás a reaktivitás/fragilitás relációjában igen differenciált képet ad, amely további, 
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árnyaltabb elemzéseket tesz lehetővé (3. ábra). A vizsgált időszakban a leginkább sérülé-
keny megye Jász-Nagykun-Szolnok volt, amelyet mintegy 86%-os fragilitási fok jellem-
zett. A második helyre Fejér megye került, szintén magas 79%-os fragilitási aránnyal, ami 
mutatja, hogy a válság nemcsak a foglalkoztatási perifériát, de az ország versenyképesebb 
területeit is kiemelten hátrányosan érintette, létrehozva azt a fragilis perifériát, amely a 
legkevésbé sérülékeny települési csoportok körül alakultak ki az elmúlt 7 évben és amely-
nek elemzésére alább kerül sor. A legkevésbé Győr-Moson-Sopron, Vas és Pest megye 
bizonyult sérülékenynek, a stabilitási fok rendre 64, 51 és 48%. A stabilitás tekintetében 
mindössze két olyan megye volt tehát, amelynek településeinek többsége viszonylag 
válságrezisztensnek mutatkozott, a részarány országos átlagban csupán 36%-ot ért el.  
A fragilitási térszerkezet további érdekessége, hogy a szenzitivitás nem ezen térségek, ha-
nem az egyébként hátrányos helyzetű Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén mutatta a 
legmagasabb hányadot (17%). A kilengések mögött azonban, mivel annak hordozói több-
ségében alacsony népességű falvak (µ=516, V=107%), vélelmezhetően a véletlen hatások 
domináltak. 

3. ábra 

A települések Sz-index-értékei 2007 és 2011 között 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

A foglalkoztatáspolitika szenzitivitási térszerkezetet módosító hatása 

2011 és 2013 között a trendmintázati görbe irányt változtat és lefelé ívelő S2-es típusúra 
változik. A folyamatok mögött a foglalkoztatás növekedését elsősorban a közfoglalkozta-
tás erősödésének hatását lehet vélelmezni, így a fragilitási térszerkezet átstrukturálódásá-
ban is ez az elsődlegesnek tekintett domináns hatás. Az időszak legfőbb sajátossága, hogy 
a fragilitási fok – országos szinten – erőteljesen visszaesik, mindössze 2%-ra, elsősorban 
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a stabil kör javára, ami immár 79%-ra növekszik. Az elmúlt 3 év hatásmechanizmusai tehát 
sokkal kevésbé rázták meg a térstruktúrát és/vagy annak csak egyes koncentrált területein 
generáltak erőteljesebb kilengést. Azok a települések, amelyek 2011 és 2013 között ked-
vező irányú munkaerő-piaci szenzitivitást mutattak, döntően újfent a leghátrányosabb 
helyzetű térségekből kerültek ki. Észak-Magyarország, illetve az Alföld, valamint Baranya 
határmenti kis lélekszámú települései (a szenzitivitási fokot tekintve a három vezető megye 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya és Békés) jeleztek ilyen irányú elmozdulást. A kedvező 
irányú szenzitivitás térszerkezeti képe megfeleltethető az állami foglalkoztatáspolitika ál-
tal kedvezményezett térségek területi struktúrájával (a fenti sor Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy megyékkel folytatható, amelyek átlago-
san 27%-os szenzitivitási fokot mutattak). 

Összességében tehát a vizsgált időszakra megállapítható, hogy a közfoglalkoztatás által 
erőteljesebben érintett térségek magasabb hányadban voltak képesek reaktivitási, azaz ked-
vező munkaerő-piaci trendek által dominált pályát befutni. Ez egyfelől annak köszönhető, 
hogy a beruházások, dologi kiadások támogatása a leghátrányosabb helyzetű térségekben 
óriási előnyt jelent, amely valódi foglalkoztatási előrelépést generál. A startmunka prog-
ramban a közfoglalkoztatási bért, az ahhoz kapcsolódó járulékokat, továbbá a beruházási 
és dologi kiadásokat is a Belügyminisztérium állja. Nem véletlen, hogy a bevonódás mér-
téke alapján elsősorban az észak-magyarországi (Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén), al-
földi és dél-dunántúli megyék (Baranya, Somogy) az élenjárók. Ezek nagyobb részt a hosz-
szú távú, kisebb részt a rövid távú programok rovására erősödtek meg. Ezt a térstruktúrát 
erősíti az a körülmény is, miszerint a mintaprogramok között fontos szerepet töltenek be a 
hosszú távon munkát adó mezőgazdasági projektek, amelyekre éppen a leghátrányosabb 
helyzetű, döntően agrárorientációjú térségekben mutatkozik a legnagyobb igény. 

Nem véletlen az sem, hogy a startmunka program nyolc pillére közül a legnépszerűbb 
a mezőgazdasági programban való részvétel. Országos szinten a közfoglalkoztatottak kö-
zel egynegyede növénytermesztéshez, állattenyésztéshez, vagy hagyományos konzervá-
láshoz kapcsolódó munkákban vesz részt. E mögött azonban jelentősebb területi differen-
ciák húzódnak meg. A Dunántúl (elsősorban Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Tolna me-
gye) kevesebb településsel, ugyanakkor egy-egy településre jutó magasabb aránnyal rep-
rezentálja magát, míg Észak-Alföldön (főként Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Hajdú-Bihar megyében) több település osztozik az országos átlagnál egyébként 
magasabb értékeken. A mezőgazdasági pillér esetében kiemelten fontos, hogy a helyi sa-
játosságokra figyelemmel valósítsa meg a nagyüzemi és a háztáji gazdálkodás szimbiózi-
sát, különleges termékekkel és magas feldolgozottság elérésével. A mezőgazdasági pro-
jektek az alacsony képzettségű emberek számára olyan megoldásokat kínálnak, amelyek 
elvileg hosszú távon biztosíthatják megélhetésüket. E projekteken belül a résztvevők kép-
zésben részesülnek: tanulhatnak állattartást, növénytermesztést és tartósítást. A mezőgaz-
dasági képzés szervezése a hagyományos képzésszervezési formától eltérően, a résztvevők 
munkatapasztalatára épülő, gyakorlatorientált módon történik. A képzési program és az 
alkalmazott módszerek igazodnak a célcsoportok speciális igényeihez (alapfokú iskolai 
végzettség hiányában is elsajátítható tananyag, szövegértési nehézségekkel küzdők által is 
használható tankönyv, gyakorlatban szerzett munkatapasztalatra épülő elméleti oktatás). 

Közép- és Nyugat-Dunántúl egy részén (Veszprém megye északi, illetve Győr-Moson-
Sopron déli települései) tapasztalható magasabb fokú stabilitás, illetve a mintegy 12 és  
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5%-os szenzitivitási fok sem a válságból való kilábalással, hanem szintén a startmunkában 
(annak belvíz és téli pillérében) való részvétellel mutat kapcsolatot, amely program tehát a 
fejlett térségek számára is nyújt némi stabilitásnövelő hatást. A fenti mezőgazdasági pil-
lérhez hasonlóan magas, szintén közel egynegyedes aránnyal képviselteti magát a belvíz-
elvezetési munkákhoz kapcsolódó pillér. Közép-Dunántúl egésze, Észak-Magyarország 
két megyéje (Nógrád és Heves), valamint Baranya megye országos átlagot meghaladóan 
vesz részt a fenti pillérhez kapcsolódó munkákban, amelyek alapvetően hozzájárulnak a 
településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizesedés kialakulásának meg-
előzéséhez. A téli közfoglalkoztatás nevű pillérben a startmunka programban résztvevők 
16%-a érintett, amely alkalmas a szezonális hatások ellensúlyozására, így biztosítva az 
egész éves, folyamatos foglalkoztatást. Komárom-Esztergom, Pest és Békés megyék érté-
kei jelentősen meghaladják az országos átlagértéket. Előbbi esetében sajátos kettősség fi-
gyelhető meg, hiszen itt a mezőgazdasági munkák részaránya a legalacsonyabb, a téli mun-
káké a legmagasabb. Utóbbiak – legalábbis megyei szinten – kiegyensúlyozottabban hasz-
nálják a döntően nyári és a téli közfoglalkoztatás adta, folyamatos foglalkoztatási lehető-
ségeket (Tésits–Alpek 2014). 

Annak fényében, hogy a szenzitivitás a foglalkoztatási depresszió területein fordult elő 
nagyobb arányban, szemben az átmeneti, illetve húzótérségek stabilitásával, térszerkezeti 
szempontból a kiegyenlítődés vélelmezhető, amelynek első részében növekvő fragilitásuk 
révén a fő szerepet a közép- és nyugat-dunántúli, illetve a közép-magyarországi térségek 
játszották. Ezzel szemben az egyenlőtlenségek csökkentésében az utóbbi két évben a szen-
zitivitás kedvező irányú kilengése miatt a leghátrányosabb helyzetű észak-magyarországi, 
alföldi és dél-dunántúli periferikus területek vették át az irányító szerepet (4. ábra). 

4. ábra 

A települések Sz-index-értéke 2011 és 2013 között 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

–100,0 – –1,0 
    –0,9 –   0,0 
      0,1 –   1,0 
      1,1 – 26,2 
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A két időszak összevonásával S3 típusú trendmintázati görbén alapuló szemléletben nyer-
hető kép az elmúlt közel 7 év foglalkoztatási térszerkezet módosító hatásairól, azaz a válság-
tól napjainkig tartó időszak sérülékenység tekintetében vett jellegzetességeiről (5. ábra). 

Összességében hazánk területét a vonatkozó periódusban közel egyenlő arányban a sta-
bilitás, illetve a fragilitás uralta, mindössze 1%-al utóbbi javára. Ezzel szemben a reaktivi-
tás elmaradt az átlagtól. 2007-hez képest tehát a foglalkoztatási depresszió erősödése, il-
letve a „változatlanság” volt a meghatározó. Ez utóbbi önmagában előnyös, a hosszú távú 
válságrezisztencia megnyilvánulása – ha ehhez a stabilitáshoz foglalkoztatási depresszió 
társul – már korántsem értékelhető pozitívan. Mindenképpen kedvező fejlemény ugyanak-
kor, hogy a reaktivitás a szubperiférián jelent meg a legnagyobb arányban, amely jelenség 
– ahogy arról korábban esett szó – foglalkoztatási térszerkezet-kiegyenlítődését eredmé-
nyezett. 

A vizsgált időszakban Magyarország legstabilabb megyéje Győr-Moson-Sopron, 
Csongrád és Pest megye volt, átlagosan itt érezhették a lakosok a legkevésbé saját munka-
erő-piaci helyzetükön a válság káros hatásait. A sor másik végén a kiemelkedő, 68%-os 
fragilitást mutató Jász-Nagykun-Szolnok, a 65%-os fragilitási fokú Nógrád és az 58%-ot 
adó Heves megye áll. Ezen megyék falvai és települései azok, amelyek az elmúlt időszak-
ban átlagosan a legkedvezőtlenebb pályán mozogtak, azaz a legtöbbet vesztették. A reak-
tivitásban Borsod-Abaúj-Zemplén (32%), Baranya (24%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
(23%) megyék járnak az élen, amelyek kistérségeiket tekintve igen nagy hányadban hátrá-
nyos helyzetűek, foglalkoztatási pályájuk kedvező lefutása tehát különösen értékes és elő-
remutató fejlemény, különösen akkor, ha annak hátterében fenntartható tendenciák húzód-
nak meg. 

5. ábra 

A települések Sz-index-értéke a teljes vizsgált időszakban 2007 és 2013 között 

 
Forrás: saját szerkesztés.  

–100,0 – –1,0 
    –0,9 –   0,0 
      0,1 –   1,0 
      1,1 – 72,9 
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A települések „válságszenzitivitás” típusai 

A munkaerő-piaci helyzetet, illetve a szenzitivitás kérdéskörét együttesen vizsgálva kitű-
nik hazánk „válságszenzitivitás” térségek tekintetében vett területi meghatározottsága, 
amely országos szinten vizsgálva három eltérő térstruktúrával rendelkező zónatípusban je-
lenik meg. Ezen makroszinten értelmezhető területek belső struktúrájukat tekintve további 
övezetekre oszlanak (6–7. ábra). 

6. ábra 

Magyarország „válságszenzitivitás” településtípusainak területi rendszere 

 
Forrás: www.afsz.hu adatai alapján saját szerkesztés. 
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7. ábra 

Magyarország „válságszenzitivitás” térségi makrostruktúrája 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

A stabil mag 

Az ország munkaerő-piaci és szenzitivitási szempontból vett legstabilabb térsége az észak-
nyugati határszakasztól az északi határ mentén haladva egészen Pest megye középső terü-
letéig, elsősorban Budapestig és annak vonzásköretéig húzódik, kis kitolódást mutatva 
Fejér megye északi, illetve a Balaton-part egyes települései felé. Bár az említett övezet 
munkaerő-piaci helyzetét tekintve többségében kedvező – a relatív mutató alsó 
kvartilisénél jobb értékeket mutató – települések köréből áll, szerkezete sajátos belső di-
chotómiát jelenít meg, amely rávilágít hazánk versenyképes városainak és falvainak kü-
lönböző fokú „válságkitettségére” és ennek esetleges hosszú távú hatásaira. Bár az övezet 
összességében stabilnak tekinthető – településeinek 73%-a mutatott –1 és 1 közötti  ér-
téket – a pozíciójukat őrző kedvező helyzetű települések területileg erőteljesen koncentrált 
eloszlást tükröznek. A „stabil magot” ebben az értelmezésben csupán az északnyugati ha-
társzakasz szűkebb értelemben vett területe, elsősorban Győr-Moson-Sopron megye, il-
letve Budapest alkotja, amely kör kibővíthető a sajátos arculatú, a fenti településekhez ké-
pest eltérő szerkezetű Balaton-parti falvakkal és városokkal. Ezt erősíti a tény, hogy a 100 
legstabilabb település közül 30 Győr-Moson-Sopron megyében található. Mindezek mel-
lett a három legstabilabb entitás (Nagytarcsa, Lukácsháza és Sopronkövesd) is ezen mag 
tagja. A terület jelentős népességű városokat is magában foglal, az átlagos települési né-
pességszám (Budapest nélkül) közel 4300 fő, amelyhez azonban egy erőteljes, 12 116 fős 
szórás társul, azaz a relatív szórás mintegy 284%, ami számottevő belső heterogenitásra 
utal. A 100 legstabilabb népességszámú település közül a „legnagyobb”, Mosónmagyar-
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óvár is az említett stabil mag része, amely kiugró értékével torzítja a teljes minta átlag- és 
szórásértékeit. A 100 legstabilabb település Győr-Moson-Sopron megyei körét ezen város 
nélkül tekintve már egy sokkal homogénebb kép adódik a stabil mag népességszám szerinti 
összefüggéseiről (μ=1809,27 fő; V=76,9%). Az igen magas fokú stabilitás tehát inkább a 
kisebb városok/nagyobb falvak sajátossága az övezetben. A reaktivitás inkább az apró 
(μ=248 fő, σ=167 fő) települések sajátja a stabil területen, azonban ezek a kedvező hely-
zetű javuló települések mindösszesen 2%-át tették ki a zónának. 

A mag fragilis perifériája és nyúlványai 

A stabil magot összefüggő gyűrűként veszi körbe annak fragilis perifériája, amely egy sa-
játos, többségében jó munkaerő-piaci helyzetű, ugyanakkor a kedvezőtlen irányú változá-
sokra erősebben reagáló övezet. A kedvező helyzetű, de sérülékeny települések által do-
minált zóna az alsó kvartilisbe tartozó relatív mutatóval rendelkező települések 25%-át 
foglalja magába, és egyfajta fragilitási lejtő kiindulópontja, amely összekapcsolja a válság-
térségeket a kedvező helyzetű területekkel. Heterogenitását tekintve ez a perem sem marad 
el a magtól (μ=3614 fő; V=251%), így többek között a távolság növekedésével magyaráz-
ható annak fragilis jellege. A maghoz kapcsolódó speciális területet jelentik azok a nyúl-
ványok, amelyek elsősorban hazánk autópálya-hálózata mentén terjesztik ki a stabil övezet 
„határait”. Az M1-es és M2-es tengely, mivel teljes egészében eleve a kedvező helyzetű 
térségben fut (részben igaz ez az M7-es autópályára is), nem kiugró jelenség, azonban az 
M3-as és M5-ös, különösképpen pedig az M6-os vonulatát végigkísérő stabil települések 
sorát tömörítő zóna markánsan kitűnik környezetéből. Bár előbbi kettő esetében a jótékony 
hatás csak a települések kisebb hányadára, az M5-ös esetében pedig gyakorlatilag csak 
Kecskemétre ( =0,446) és Szegedre ( =0,47) terjed ki, az M6-os esetében Budapesttől 
Mecseknádasdig ( =0,008) gyakorlatilag megszakítatlan stabil övezet fut. 

Az átmeneti zóna 

Ez a nyúlvány keresztülhasítja azt a második zónát, amely a válságtérség és a mag közötti 
átmenetként aposztrofálható. Szenzitivitási struktúráját tekintve ezen övezetben összemo-
sódik a közepes és a magas munkanélküliségi zóna, amely több elemében hasonló, elem-
zése tehát egy térségtípusként elvégezhető. A leginkább feltűnő csoportszerkezet-váltás a 
pozíciójukat őrző térségek részarányának – a szubperiféria felé haladva – egyre erőtelje-
sebb csökkenése 35–40% körülire, elsősorban a fragilis zóna növekedésének a javára.  
Az átmenet településeinek többségét a 2007-től 2013-ig tartó időszakban a lecsúszó (vál-
ság)térségek uralták, amelyek részaránya a közepes és a magas munkanélküli zónában is 
50% feletti, amely mintegy kétszerese a stabil övezetének. A másik, immár „nyertes” tele-
püléstípust a reaktív falvak és városok alkotják (térségtípuson belüli relatív gyakoriság 7–
15%), amelyek szintén számottevő aránynövekedést értek el, többségében megint a pozí-
ciójukat őrző átmeneti települések kárára. A munkaerő-piaci helyzet kedvezőtlenebbé vá-
lásával tehát a sérülékenység is fokozódik, elsősorban a fragilis, de több szempontból meg-
lepő módon a reaktív irányba (javulás) is, amely trend végül a válságtérségekben teljesedik 
ki, további új sémákkal kapcsolódva. 
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Az átmeneti zóna dominánsan alföldi térségtípus, a Dunántúlon vékony peremként ve-
szi körbe a stabil mag perifériáját, majd a Dunához közeledve hírtelen kinyílik, olyannyira, 
hogy Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Hajdú-Bihar megyéket 
szinte teljes egészében ez a zóna alkotja. Az átmeneti terület mutatja minden típus közül a 
legnagyobb heterogenitást. A lecsúszó térségek átlagos népességszáma 3400 fő, azonban 
ehhez közel 15000 fős szórás kapcsolódik (V=426%). Hasonló a helyzet a pozíciójukat 
őrző átmeneti településeknél (μ=4370 fő; V=305%), ami mellett a többi altípus is 142–
189% közötti relatív szórásértéket mutatott. A zóna kiterjedése már sejteti, hogy a legna-
gyobb kiterjedésű övezetről van szó, amelyet számszerűen is igazol, hogy a települések 
50%-a valamilyen formában ezen típus tagja. A fragilis, illetve pozíciójukat őrző térségtí-
pus népességszám-átlagok szerinti adatait tekintve mindkét övezetben nagy hasonlóságot 
mutat, attól függetlenül, hogy a közepes munkanélküliségű települések értékei mintegy 
kétszeresei a magas relatív mutatójú entitásokéinak. Ezzel szemben a reaktív zóna minden 
esetben erőteljesen elüt a fővonaltól, amelyet igazol, hogy mind a felzárkózó térségek, 
mind a reaktív válságtérségek átlagos népességszáma kisebb, mint ezer (μfelzárkózó=390 fő, 
μreaktív=699 fő), ráadásul az adott relatív mutató kategóriában mindig a reaktív típus mutatta 
a legmagasabb fokú homogenitást, azaz viszonylag egyöntetű körről van szó 
(σfelzárkozó=634 fő, σreaktív=991 fő). 

Reaktív/fragilis szubperiféria 

Az utolsó összefüggő válságszenzitivitás térségtípust a többségében magas munkanélküli-
ségű települések alkotta válságövezet teszi ki, igen sajátos, az eddigiektől eltérő belső 
struktúrával. A zóna erőteljes területi meghatározottsággal bír, elsősorban az északi és ke-
leti határszakaszra, illetve a Dél-Dunántúlra korlátozódik. Fő jellegzetessége a stabilitási 
fok drámai csökkenése (24%), amely együtt jár a fragilitás, illetve a reaktivitás részarányá-
nak emelkedésével. Bár a stabilitás első pillantásra kedvező tényezőnek tekinthető, önma-
gában csak akkor számít előnyös állapotnak, ha ahhoz alacsony munkanélküliség társul. 
Összességében tehát a stabilitási fok csökkenése a válságtérségben előnynek tekinthető, 
feltéve, ha annak helyébe a szenzitiviás kedvező irányú fokozódása lép. Elsősorban a start 
közmunkaprogram hatásainak köszönhetően ezen tendencia tükröződik a térségben, amely 
a fragilis települések 45%-ra csökkenésében, illetve a reaktív válságtérségek 31%-os ré-
szesedésében is manifesztálódik. A fragilitás ebben az övezetben kiemelten súlyos prob-
léma, mivel az az eleve kedvezőtlen helyzetű terület további leromlását mutatja (alacsony 
bázisról még lejjebb süllyedés). A válsághelyzet súlyosságára figyelmeztet, hogy a 10 leg-
sérülékenyebb magyarországi település közül 90% ezen zónatípus tagja (4 Baranya, 3 Nóg-
rád, 1 Borsod-Abaúj-Zemplén és 1 Somogy megyei), a legszenzitívebb 100 települést te-
kintve az arányok 22, 15 és 13% szerint alakulnak, azaz a kör és a sorrend nem módosul. 
Hazánk legsérülékenyebb települései között az első háromban Szőke ( =72,9), Teleki 
( =54,5) és Szárász ( =50,7) szerepel. Ezek a kivétel nélkül kis méretű települések 
(Szárász lakosságszáma 2012-ben 44 fő volt), a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban való-
ban válságos pályát jártak be. Szőke esetében például a 2007-ben sem alacsony 8,41%-os 
relatív mutató értéke dinamikus és töretlen emelkedést mutatva 2013-ra 29%-ra kúszott fel 
úgy, hogy 2012-ben 34%-os érték is megjelent. E néhány száz fős településekben sokan 
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vannak, akik már nem munkaképes korúak, velük a munkaerő-piaci statisztikák szempont-
jából nem kell számolni. Marad néhány tucat aktív, esetleg még kevesebb gazdaságilag is 
aktív lakos, akiket ilyen kis számban már viszonylag könnyű elhelyezni akár a helyi gaz-
daságban, akár az önkormányzatnál. De természetesen ennek az ellenkezője is megtörtén-
het, ha ők elveszítik munkájukat, az a település munkaerő-piaci mutatóit egyik napról a 
másikra jelentősen ronthatja. 

Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a 10 legreaktívabb magyarországi település kö-
zül 9 szintén ezen zónatípus tagja (5 Borsod-Abaúj-Zemplén, 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
1 pedig Baranya megyei), a legreaktívabb 100 település viszonylatában az arányok 36, 13 
és 17%-ra alakulnak, azaz a kör nem változik, csupán Baranya megye kerül a második 
helyre. A 3 legszenzitívebb település kivétel nélkül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ta-
lálható kis-, illetve aprófalu. Gagyapáti jelölte ki az index minimumértékét  
( =–100), Keresztéte ( =–60,136) a második, míg a sort Felsőgagy ( =–57,2) zárja. 
Sokuk esetében a településméretből fakadó eleve kiugró reaktivitás dominálhat a folyama-
tok hátterében, ugyanakkor a közfoglalkoztatás szerepe sem elhanyagolható sem a zóna 
egésze, sem ezen falvak szempontjából. Gagyapáti relatív mutatója a vizsgált időszakban 
34%-ról egészen 12,3-ig képes volt csökkenni, amit apró, de 2%-ot alig meghaladó növe-
kedés követett. A legmagasabb munkanélküliséggel ezen hármasból a 213 lakosú Felső-
gagy bírt (40,5%), amely falu a vizsgált időszakban 18,7%-ig volt képes relatív mutatóját 
csökkenteni. A reaktív települések népességszám tekintetében még mindig a csoportmini-
mumot alkotják, szintén a magas munkanélküliségi zónán belül a legnagyobb fokú homo-
genitással (μ=554 fő; V=94%). 

A kevert szenzitivitású zóna 

Különleges övezetet képvisel Zala megye, illetve a válságtérséghez részben kapcsolható 
úgynevezett sporadikus válságmagok köre. Előbbi terület különlegességét adja, hogy an-
nak települései válságszenzitivitás típusok szerint igen magas fokú kevertséget mutatnak 
(4. táblázat). 

4. táblázat 

Zala megye településeinek %-os aránya „válságszenzitivitás”  
településtípusok szerinti bontásban 

Válságszenzitivitás településtípusok Részarány, % 

Erősen sérülékeny válságtérségek 5,4 

Felzárkózó térségek 5,1 

Kedvező helyzetű, de sérülékeny térségek 3,1 

Kedvező helyzetű, javuló térségek 1,9 

Lecsúszó térségek 25,3 

Lecsúszó válságtérségek 21,0 

Pozíciójukat őrző átmeneti térségek 19,5 

Pozíciójukat őrző kedvező helyzetű térségek 12,1 

Pozíciójukat őrző válságtérségek 1,9 

Reaktív válságtérségek 4,7 

Forrás: www.afsz.hu alapján saját számítás. 
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A kevertség mellé társul, hogy Zala megye pozíciójából kifolyólag mindegyik zóna 
által érintett. Északi területe átmeneti jellegű, délen a válságtérséggel kerül interakcióba, 
míg keleten, főleg a Balaton partján a stabil mag és annak peremterületei által határolt. 
Mindezek ellenére a területet a fragilitás dominálja, amely mellett második helyen a stabi-
litás és csak kisebb arányban, a sort zárva, a reaktivitás áll. Ennek okai összetettek, hiszen 
a válság begyűrűzése a zalai térségbe időben később következett be, a feldolgozóipar, de 
az idegenforgalom és a mezőgazdasági ágazat is tovább tartotta magát, azonban, mikor a 
tartalékok elfogytak, a recesszió itt is elkerülhetetlenné vált. A lassan érkező visszaesés, a 
válság elcsúszó begyűrűzése miatt tartósabb volt, a befektetési szándékok jelentős része a 
mai napig nem realizálódott. Ugyanakkor a megye kilenc kistérségének kevesebb, mint 
fele, településeinek alig több mint 50%-a érintett a startmunka mintaprogramban, így an-
nak munkaerő-piaci statisztikát javító hatása sem érvényesül kellő mértékben. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy a megye településszerkezetének egyik fő jellemzője az 
aprófalvas jellege, ahol a települések mintegy 60%-a nem haladja meg az 500 főt. Ráadásul 
a 200 fő alatti községek arányát tekintve Zala – a települések több mint egynegyedével – a 
régióban élenjárónak mondható. A tartós fragilitást mutató településeinek nagyobb része a 
Zalaegerszeg–Nagykanizsa–Lenti háromszögben található, amely községek egy része még 
a száz fős lakosságszámot sem éri el. E települések helyzetét a sajátos természeti viszonyok 
is súlyosbítják, ahol a párhozamos völgyek korlátokat szabnak az egymás közötti kapcso-
latok kiépítésének. A problémás terület északi irányban, a megyehatáron túl is folytatódik, 
ugyan itt már nem egyértelmű a stagnálás – a terület képe mozaikosabb. 

Sporadikus válságmagok 

A sporadikus magok megjelenése megint csak válságszenzitivitási jellegzetesség. Ezek 
olyan településeket tartalmazó „önálló” gócok, amelyek munkaerő-piaci helyzetüket te-
kintve a legrosszabb pozíciójúak közé sorolódnak, míg szenzitivitási szempontból a reak-
tivitás által domináltak. Hazánk 2007-től 2013-ig 3 ilyen területtel rendelkezett, amelyek 
közül típuspéldát Mezőcsát és környezete ad. Hozzá nagyon hasonló szerkezetű Heves, 
illetve Sarkad környéke. Ezen gócpontok a széles „alföldi” átmeneti zónába ékelődve ja-
vuló, de kedvezőtlen helyzetű területei az országnak. 

Összességében a munkaerő-piaci helyzet/szenzitivitás összefüggésrendszerében több 
általános, országos szinten érvényes megállapítás adódik. Egyfelől a szenzitivitás kérdés-
körének térszerkezeti elemzésekbe integrálásával olyan új térségtípusok tárultak fel, mint 
a zalai vagy a sporadikus területek, illetve a dichotóm szerkezetű, egyébként kvázi homo-
gén munkaerő-piaci „húzótérség”, amelyek többségében zónákat alkotva, megszakítatla-
nul, térben tehát erőteljes koncentrációval fordultak elő. A szenzitivitás térszerkezeti min-
tázata tehát jól strukturált. A térségek közötti kapcsolatokat vizsgálva kitűnt, hogy a mun-
kaerő-piaci helyzet romlásával a stabil, pozíciójukat őrző települések köre szűkül a fragilis, 
illetve reaktív kategória javára, amely utóbbi kiemelkedő súllyal elsősorban a válságtérsé-
gekben reprezentáltatja magát. Az instabilitás fokozódása tehát követi azt a lejtőt, amelyet 
a relatív mutató előre jelez, azonban egyértelmű kapcsolat a településméret és a sérülé-
kenység között inkább csak a reaktív kategóriában jelent meg (kis települések szenzitíveb-
bek), ugyanakkor a fragilisban nem (8. ábra). 
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8. ábra 

A szenzitivitiás eloszlásának csoportonkénti gyakorisága 

 
Munkanélküliség 

 

 
 
Forrás: saját szerkesztés. 

Ez részben rámutat arra is, hogy a Start közmunkaprogram elsősorban az apró telepü-
léseken tudott látványos (relatív, százalékos) javulást generálni, amely viszont hozzájárul-
hatott ahhoz, hogy az ország munkaerő-piaci térszerkezete kiegyenlítettebbé vált. A reak-
tivitás legkevésbé a kedvező munkaerő-piaci helyzetű térségben volt jelen, amely tény fel-
hívja a figyelmet a 2007–2013 közötti időszak stagnálására. Azaz ezen idő alatt a legked-
vezőbb pozíciójú települések a legjobb esetben is csak enyhe előrelépésre számíthattak, 
inkább a visszaesés volt a hangsúlyos, amely azonban nem volt képes a foglalkoztatási 
makrotérszerkezetet (ez idáig) megváltoztatni. A tapasztalatok fényében elmondható, hogy 
az eddigi – a vizsgált időszakot érintő – hatásokra a települések mintegy 13%-a jól, 
43,65%-a viszont rosszul reagált, amelyekre (függetlenül aktuális munkaerő-piaci helyze-
tétől) a jövőben célszerű fokozott figyelmet fordítani, mivel többségük a lecsúszás pályáját 
járta az elmúlt hat esztendőben (9. ábra). 
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9. ábra 

A teljes vizsgált időszakban rosszul reagáló települések 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

Összegzés 

A jelen vizsgálat időtartamára szűkítve a fragilitás legfontosabb befolyásoló faktorait, a 
2008-tól már a statisztikában is megjelenő gazdasági válság, majd, mivel – az egyes térsé-
gekben mutatkozó kedvező folyamatok összességében nem voltak képesek a vizsgált tér-
ségek munkanélküliségi rátáit alapvetően eltéríteni – a közfoglalkoztatás ellensúlyozó ha-
tása érvényesül, mint legmarkánsabb tényező. 

A munkaerő-piaci helyzet romlásával a stabil, pozíciójukat őrző települések köre szű-
kül a fragilis, illetve reaktív kategória javára, amely utóbbi kiemelkedő súllyal elsősorban 
a válságtérségekben reprezentáltatja magát. Az instabilitás fokozódása tehát követi azt a 
lejtőt, amit a relatív mutató előre jelez, azonban egyértelmű kapcsolat a településméret és 
a sérülékenység között inkább csak a reaktív kategóriában jelent meg (kis települések re-
aktívabbak), ugyanakkor a fragilisban nem. 

A vizsgálatot megelőző három év tendenciáit figyelembe véve szembetűnő, hogy van 
két olyan nyugat-dunántúli megye (Zala és Vas), amelyekben az országosan és középszin-
ten is kedvezőnek mondható tendenciák nem érvényesülnek. Ennek okai összetettek, a las-
san érkező visszaesés, a válság elcsúszó begyűrűzése miatt tartósabb is volt, a befektetési 
szándékok jelentős része a mai napig nem realizálódott.  Az okok között található a start-
munka mintaprogramban való kisebb mértékű részvétel munkaerő-piaci statisztikára gya-
korolt gyengébb hatása. Itt kell még említeni az aprófalvas településszerkezetet is, amely 
a statisztikai adatokban sok esetben eredményez erőteljes, sztochasztikus ingadozást, szen-
zitivitást. 

A szenzitivitás kérdéskörének térszerkezeti elemzésekbe integrálásával olyan új térség-
típusok tárultak fel, mint a zalai, vagy a sporadikus területek, illetve a dichotóm szerkezetű, 
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egyébként kvázi homogén munkaerő-piaci „húzótérség”. Térszerkezeti szempontból az el-
múlt több mint fél évtized a kiegyenlítődés irányába hatott, amelynek első részében nö-
vekvő fragilitásuk révén a fő szerepet a közép- és nyugat-dunántúli, illetve a közép-ma-
gyarországi térségek játszották. Ezzel szemben az egyenlőtlenségek csökkentésében az 
utóbbi két évben a szenzitivitás pozitív irányú kilengése miatt a leghátrányosabb helyzetű 
észak-magyarországi, alföldi és dél-dunántúli periferikus területek vették át az irányító 
szerepet. 
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Resume 

Formerly applied regional statistical methods sought for regional differentiation factors of unemployment, 
however, they could not give a definite reply to what extent our villages and cities are exposed to economic and 
employment policy changes. Therefore it looked timely to define those areas, municipalities, that show most 
considerable sensitivity to a certain impact. The aim of the method employed in the present research is the 
examination of a new aspect of the labour market, the spatial research of sensitivity.  

As a first step such an index formulating algorythm, applicable to general and other fields was elaborated, 
by which both exposure to the crisis and evaluation of the effect of employment for public benefit became 
possible. The research reveals the typical features of labour market traumas and the macro level structure. This is 
how minimum three more new elements of the domestic spatial structure became known, in possession of which 
it is now possible to anticipate socio-economic changes similar to the latest crisis in the future.  
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