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KISVÁROSI ELITEK – HELYI FEJLESZTÉS, JÖVŐKÉP 
 

 

A településen túlmutató adminisztratív és közéleti szereppel nem rendelkező kisvárosok 

(hatalom nélküli városok) esetében is tapasztalható, hogy közvetlen földrajzi környezetük 

számára (az adott tájegységhez tartozó falvak) gazdasági, oktatási, kulturális centrumként 

definiálják saját magukat. A térségi szerepvállalás azonban korlátozott mértékű, ezek a 

kisvárosok nem rendelkeznek jelentős mértékű gazdasági vagy munkaerőpiaci szereppel, nem 

tudnak kialakítani térségi társadalmi nyilvánosságot, térségi léptékű lobbi erejük nem jelentős. 

Ennek ellenére ezek az elitek szívesen tematizálják maguk és környezetük számára a térségi 

funkciót.  

A kisvárosi elitek kezdeményezései erős lokális kötődést mutatnak, a településhez 

helyzetéhez, működéséhez kapcsolódó narratíva jövőképet, ideológiát, elvárásokat termel.  

Koherensebbet és gyakorlatiasabbat, mint amit falun vagy megyeszékhelyeken 

tapasztalhatunk. Az ilyen típusú városban az elitszerep irányultsága hangsúlyosan 

ambivalens: befele hangsúlyos és explicit, erősebb, mint a falusi elit esetében, kifele viszont 

korlátos, visszafogottabb, mint a nagyobb térségi városok elitszerepe. A kifele mutatkozó 

korlátosság oka részben a kompetenciahiány, részben a tapasztalat és a bátorság hiánya, 

részben kapcsolathiány. Másfelől pedig az is tapasztalható, hogy a kisvárosi elitek a település 

határain túlmutató témákban érzékelik a saját „súlytalanságukat”.    

A kutatás program egyik fontos kérdése annak vizsgálata, hogy vannak-e ebben a modellben 

elmozdulási lehetőséget vagy tartalékok?  Mi lenne szükséges az elmozduláshoz (képzés vagy 

egyéb tudástranszfer, több kapcsolat, pilot projektek), illetve melyek lehetnek az elit 

társadalmi részvételére alapozó helyi fejlesztéspolitikai munka kiindulópontjai? További 

fontos szakmai kérdés az, hogy az elitcsoporton belül vannak-e típusok (az elitek tagolódása 

nem a szakmák, hanem a fejlesztéshez valóhozzáállás tekintetében), ha igen mi jellemzi 

ezeket a típusokat. 

 

Elemzési témák:  

 A város térségi szerepével kapcsolatos attitűdök 

 Gazdasági és munkaerőpiaci helyzettel, gondokkal, lehetőségekkel kapcsolatos 

viszonyulásmódok 

 A szaktudással, tanulással, fejlesztési kompetenciákkal  kapcsolatos 

viszonyulásmódok 

 Az endogén szemlélet elemzése: saját erő, adottságok, elhatárolódás a külső 

forrásoktól, endogén fejlesztési változatok 

 Forrásokhoz, külső támogatásokhoz való viszonyulás, külső aktorokhoz való 

viszonyulás  

 

Elemzési eljárások: statisztikai információk gyűjtése és feldolgozása, interjúsorozatok és 

narratívaelemezések, esettanulmányok, dokumentumelemzések, kérdőíves adatfelvételek, 

foresight típusú elemzések. 


