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A térség bemutatása 

 

Általános bemutatás 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén az ország második legnagyobb területű és az egyik 

legsűrűbben lakott megyéje. A megye területe 7247 km2, amely az ország 

területének 7,8%-a. Borsod megye lakóinak száma 2000-ben 730 ezer fő volt. A 

megye lakossága 1990-2000 között folyamatosan csökken, egyrészt a természetes 

fogyás, másrészt az elvándorlások következtében. A megye lakossága az ország 

teljes népességének 7,3%-a, népsűrűsége 101 fő/km2. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye északon Szlovákiával határos, déli-délkeleti 

természetes határvonalát a Tisza folyó alkotja. A területén áthaladó E71-es 

nemzetközi főútvonal Szlovákiával és Lengyelországgal biztosít közúti 

összeköttetést. Az M3-as autópálya már Miskolc határát érinti, és a közeljövőben 

eléri Miskolcot is. 

Éghajlati viszonyai, földrajzi és természeti adottságai alapján a megye az 

ország egyik legváltozatosabb megyéje, itt találkozik az Alföld és a hegyvidék. 

Északi része hegyes, dombos jellegű, melyet völgyek és medencék tagolnak, déli 

része síkság. 

Településszerkezetét egyrészt az ország harmadik legnagyobb városa, 

Miskolc (2001), és a köré rendeződött agglomeráció túlsúlya, másrészt az apró- és 

törpefalvak sokasága jellemzi. A megye településeinek száma 355, a megyék között 

a legtöbb. A városok száma 17. A lakosság több mint fele városokban él, a 

községek négytizedében a népesség száma nem éri el az 500 főt. 

Az ipari jellegű városok (Miskolc, Ózd, Tiszaújváros, Kazincbarcika) a Sajó 

völgyében fekszenek. A Zempléni hegység és az Alföld érintkezési vonalán 

történelmi múltú városláncot alkot Sátoraljaújhely, Sárospatak, Szerencs és Tokaj. 

A többi kisváros alapvetően mezőgazdasági jellegű és alközponti szerepet tölt be. 
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Forrás: www.fvm.hu 

1. ábra Észak-magyarországi régió megyéi 

 

  
Forrás: http://borsod.olh.hu/ 

2. ábra Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11 kistérsége 

 

A megye több eltérő adottságú és fejlettségű gazdaságföldrajzi térségre 

tagolható. A Sajó-völgyi térségben (Ózd, Miskolc és Kazincbarcika) a bányászat, a 

kohászat, a gépipar és a vegyipar koncentrációja határozta meg a fejlődést. 

Az északi, Szlovákiával határos sáv ún. gazdaságilag, társadalmilag 

elmaradott mezőgazdasági terület, iparral alig rendelkezik, infrastruktúrája fejletlen, 

közlekedési kapcsolatai rosszak, alacsony a vállalkozói készség. 
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Dél-Borsod, Tokaj-Hegyalja és Zemplén viszonylag kedvezőbb helyzetű 

heterogén szerkezetű gazdasággal. Itt az ipari és mezőgazdasági vállalkozások 

aránya kiegyensúlyozott, a vállalkozói tevékenységnek régi gyökerei vannak. 

A megye gazdag természeti, idegenforgalmi értékekben. A sajóvölgyi 

barnaszén bányászat jelentősége nagymértékben csökkent, jelenleg már csak egy 

bánya működik (Lyukóbánya). A Bükkaljai medencében az utóbbi években kezdték 

kitermelni a hazai viszonylatban számottevő lignitvagyont. A Bükk és az Aggteleki 

karszt fő tömegét alkotó mészkövet és dolomitot díszítőkőnek, égetett mész és 

cement gyártásához használják. A vulkanikus Zemplén-hegység gazdag nemfémes 

ásványokban és hasznosítható kőzetekben (andezit, bentonit, kaolin, kovaföld, 

perlit, riolittufa, zeolit). A Sajó és Hernád völgyében jelentős a kavics- és 

homokvagyon. 

 

A gazdaság ágazati szerkezete 

 

A természeti erőforrásokra - érc, szén, fa és víz - alapozva az 1700-as években a 

bányászat és a vaskohászat első üzemei jöttek létre, amelyek később a megye 

meghatározó iparágává váltak. Az 1800-as évek végén, az 1900-as években ehhez 

egyre nagyobb súllyal jelentek meg a gépipari és hadiipari vállalatok, amelyek 

világszerte ismert termékeket állítottak elő. Az 1950-es évek erőteljes iparosítási 

törekvései a nehézipar további fejlesztését, és két nagy nehézvegyipari gyár 

megtelepítését - a mai BorsodChem és TVK - eredményezték. 

Mára a szénbányászat gyakorlatilag megszűnt, illetve rövid időn belül 

megszűnik, az acélipari üzemek lényegesen kisebb kapacitásra és elsősorban 

minőségi acéltermékek előállítására álltak be. Átalakulóban van a gépipar, az 

egykori nagyüzemek talaján egyre erősödő, rugalmas termékválasztékú, erőteljes 

exportdinamikát mutató közepes és kisvállalatok működnek. Ugyanakkor 

megjelentek a magas műszaki színvonalú multinacionális cégek és külföldi 

befektetők: pl. a Robert Bosch Sg, General Electric, Delco Remy, RWE. 
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A megye gazdasági szerkezetében meghatározó súllyal szerepel a két 

vegyipari óriás, a közép-európai szinten multinacionális céggé vált BorsodChem Rt. 

és TVK Rt.  

 

A könnyűipart jó színvonalon teljesítő hazai tulajdonban lévő bútoripari kisüzemek, 

közepes méretű vállalkozások, nemzetközi piacokra bérmunkában dolgozó varrodák 

valamint a pénz és biztonsági papír előállítását nemzetközi minőségi 

követelményeknek megfelelő szinten ellátó 250 éves Diósgyőri Papírgyár jellemzi. 

A megye természeti adottságai alapján nem nevezhető mezőgazdasági 

térségnek. Elsősorban a helyi igényeket látják el a malomipari, tejipari és egyéb 

élelmiszeripari vállalkozások, de egyes cégek - például a húsiparban - jelentős 

exportőrnek számítanak. 

Az italok terén kiemelkedő jelentőségű a Tokaji bor, amelyről a magyar 

Himnusz is megemlékezik, s amely név a világ minden táján ismert. Egyik 

legjelentősebb vállalat a Borsodi Sörgyár, s egyre szélesebb választékkal, minőségi 

termékekkel jelenik meg a Miskolci Likőrgyár. Sátoraljaújhelyen pedig dohánygyár 

működik. 

A kereskedelemben jelentős átalakulás történt. A piacgazdaság első jeleként 

megtelepedtek a multinacionális bevásárlóközpontok: Metro, Cora, Tesco, 

Praktiker, Obi, Penny Market, Plus, stb. Ez a folyamat a helyi kiskereskedők 

jelentős részének visszaszorulását, s kevés közepes kereskedelmi vállalkozás 

megerősödött jelenlétét eredményezte. 

Az üzleti szolgáltatások teljes köre megtalálható, szinte valamennyi 

Magyarországon működő bank és biztosító létesített fiókot a megyében. 

A lakossági szolgáltatások egy viszonylag gyenge belső piac igényeit elégítik 

ki, hiszen ebben a térségben határon túli vevőkörre nem lehet számítani. A lakosság 

vásárlóerejének növekedésével azonban ez a szektor képes a megerősödésre. 
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Forrás: http://www.b-a-z.hu/mframe.html 

3. ábra A gazdasági szervezetek megoszlása gazdasági áganként (2002) 

 

 

A megye részesedése az ország gazdasági teljesítményébõl ágazatonként 

eltérő mértékű. Gazdasági helyzete a politikai és gazdasági rendszerváltást követően 

sokat romlott, a Sajó-völgy kohászata és gépipara válságos helyzetbe került, csak a 

vegyipar tudta részben megőrizni jelentős gazdasági pozícióját. A munkanélküliség 

a megyében igen magas (20% fölötti) átlagértéket mutat. A változásokat jól 

érzékelteti a megye mai részesedése az ország gazdasági teljesítményéből: Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében termelik a hazai barnaszén 31%-át, a villamos energia 

13%-át (1985-ben még 25% volt). A megye nyersvas és nyersacél-termelésből 

egyaránt 28-28%-kal részesedik (1985-ben 65% volt), a hengerelt acélból 21% 

(1985-ben 59% volt) a részesedése. Továbbra is csak e megyében folyik az 

országban pvc-por, etilén és polietilén-gyártás, azaz itt állítják elő e termék 100%-

át. Az ország teljes polipropilén-gyártásból való részesedése 74%-os, a megye 

vegyipari üzemeiben állítják elő a hazai műtrágyamennyiség több mint 27%-át. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ipara 

 

1920 előtt a jelenlegi észak-magyarországi régió Magyarország iparilag és 

gazdaságilag fejlettebb területei közé tartozott. A régiót alkotó hajdani vármegyék 

területén a bányászat, a vas- és acélipar meghatározó vállalatai és vállalatcsoportjai 
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(Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt., Diósgyőri Állami Vas- és Acélgyár, a 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt., stb.) működtek. 

A gyáripar kifejlődése 1867-1914 között, és a II. világháborút követő 

szocialista iparosítás az ipar erőteljes koncentrációjával járt a térségben. Ez a 

koncentráció három területen is érvényesült:  

♦ földrajzi koncentrációban öltött testet, 

♦ a nagy cégeknek akár a foglalkoztatáson, akár a termelésen belüli 

túlsúlyában, 

♦ meglehetősen egyoldalú iparszerkezet kiformálódásában, a nehézipar 

túlsúlyával. 

B.-A.-Z. megye ipari potenciáljának leépülésében két egymástól független, de 

egymást erősítő folyamat játszik szerepet: 

♦ a bányászatnak, és az energiaigényes iparágaknak, közöttük a 

vaskohászatnak és az acélgyártásnak a ’70-es évek olajárrobbanását 

követő válsága és leépülése,  

♦ a közép-kelet-európai gazdasági átalakulás specifikuma, a transzformációs 

visszaesés.  

Az utóbbi az iparon belül elsősorban a bányászatot és a kohászatot érintette. Az is 

megfigyelhető, hogy a nehézipar leépülése az egyoldalú iparszerkezettel rendelkező 

térségeket sújtotta a leginkább (Ózd és környéke). 

A transzformációs visszaesés ezt a megyét sokkal jobban érintette, mint az 

ország többi részét. Ezt mutatják a ’90-es évek termelési és foglalkoztatási adatai. 

Az ipari termelés visszaesése meredekebb volt a megyében, mint az ország 

egészében. Az ipari termelés az 1991-93-as csökkenés ellenére ma is fontos 

szerepet játszik a megye gazdaságában, s a térség ipari termelés országos szinten is 

jelentékeny. 

A ’90-es éveknek az átalakuláshoz köthető válsága után az 1997-től 

meginduló gazdasági fellendülés a megye számára több fontos mutató esetén nem a 

felzárkózást. hanem a leszakadás megindulását, illetve folyatódását jelentette. Nőtt 

a lemaradás az ország egészéhez képest az egy főre jutó GDP tekintetében, és nem 
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mutatkozik számottevő javulás a munkaerőpiacon. Míg az iparban, a 

mezőgazdaságban és a kereskedelemben országosan nőtt a foglalkoztatottak száma, 

addig a megyében a stagnálás jellemző. 

Figyelmeztető jel, hogy miközben a gazdasági átmenet előtt az iparilag fejlett 

területeken megindult a poszt-indusztrializáció, az üzleti és a lakossági 

szolgáltatások rohamos fejlődése, addig a megyében az eddig elmaradt, miközben 

nem várható, hogy az iparnak a megyében mért súlya elérje az ipar fénykorában 

elért szintet. 

 

 

A kohászat válsága B.-A.-Z. megyében 

 

Az 50-es évek iparpolitikája 

 

1948-tól kezdődően sajátos módon határozták meg az ország 

gazdaságpolitikai célkitűzéseit. Az iparosításra, az iparfejlesztésre helyezték a 

hangsúlyt. Ezen belül is a kohászat és a bányászat vált kiemelkedő ágazattá. A 

magyarázat megvolt rá: A cél "Magyarország iparosításának meggyorsítása, 

elsősorban pedig a nehéz és gépipar fejlesztésére, mert ez a ... könnyűipar 

kifejlesztésének ... , a mezőgazdaság gépesítésének ... döntő feltétele" (Gerő Ernő: 

A Magyar Népgazdaság ötéves terve, Szikra 1949. 16.oldal) 

Ám ez a magyarázat "sántít", mivel a nehézipar fejlesztése egy esetleges háborúra 

való felkészülés fontos lépése volt. A hidegháború körülményei között az 

elkerülhetetlen, közeli háború veszélyével számoltak. Ez önmagában még nem lett 

volna baj, ha a tervek nem lettek volna túlméretezettek. A koncepciók kidolgozói 

nem vették figyelembe a gazdaság pillanatnyi állapotát és teljesítő képességét. Mind 

nagyobb és nagyobb eredményeket vártak el és kívántak meg a dolgozóktól. A 

minden területre kiterjedő, ugrásszerű fejlődés programja egyértelműen utal a 

nagyot markolni akarás és a türelmetlen sietség szemléletére. 

A minél nagyobb teljesítmény jegyében kialakított tervjavaslatot megfelelő 

állami, tervhivatali majd pártfórumok után 1949. december 9.-én az országgyűlés 
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tárgyalta. Másnap meg is szavazták a három hét múlva meginduló ötéves tervről 

szóló törvényt. 

Az ipari termelés fejlesztését a terv-előirányzatok öt év alatt 86,4 %-ban, 

ezen belül a nehéziparét 104,3 %, a könnyűiparét 72,9 %-ban jelölték meg, és a 

képviselők által megszavazott törvény az ötéves beruházási keretet 50,9 milliárd 

forintban határozta meg, melyből 21,3 milliárd az iparfejlesztését szolgálta. 

A gazdaságpolitika alapvető szemléleti jellemvonásaként érvényesült az az 

álláspont, hogy szocialista viszonyok között a megtakarítás növekedése egyenes 

arányban növeli a beruházási lehetőségeket, a beruházás és ezzel a produktív tőke 

növekedése pedig egyenes arányban vezet a gazdasági növekedés gyorsulására. 

Ebben a szemléleti rendszerben a nagyobb felhalmozás, automatikusan gyorsabb 

gazdasági növekedésben realizálódik. 

Ebből kiindulva 1948 után a maximális felhalmozás politikája érvényesült. A 

nagy célok eléréséhez sajnos sem a lehetőségeket, sem a dolgozók munkabírását 

nem vették figyelembe. Bár a vállalatok részéről többször is érkeztek visszajelzések 

a feszített ütem tarthatatlanságáról, éppen a kohászat kapcsán, a diósgyőri és ózdi 

üzemek részéről, ezeket mégsem vették figyelembe. Ez vezetett a kohászat 

fejlesztésének túlméretezett terveihez, hatalmas feladatok egyidejű beindításához. A 

Minisztertanács 1950 tavaszán hozott terv-felemelő határozatának 10. §-a a 

kohászat fejlesztési céljait fokozva a Dunai Vasmű építésének megkezdése sőt ezen 

építkezés már ekkor jelentkező súlyos lemaradása ellenére előitta a diósgyőri 

rekonstrukció sürgős megindítását is. 

Az erők aránytalanul nagy részét a kohászatra és a bányászatra 

összpontosítva, nem fektettek elegendő hangsúlyt a valóban korszerű fejlesztésekre. 

Nem állították előtérbe a nehézipar különösen fontos, a világszínvonalat 

hagyományainál és lehetőségeinél fogva is leginkább megközelítő, erősen technika 

és munkaigényes ágazatainak fejlesztését, az elektronikai ipar egyes ágainak, 

valamint a gépipar egyes feldolgozó ágazatainak felfuttatását. 

Olyan ágazatokra fordították a legnagyobb fejlesztési erőforrásokat, 

amelyekben a modern technika korában csak a nagy volumenű (a belföldi piac 

igényeit meghaladó kapacitással termelő) iparágak lehetnek versenyképesek, érhetik 
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el a legfőbb célt: az optimális termelékenységi szintet. Kis ország számára azonban 

ilyen ipar kiépítése gazdasági integráció megvalósítása nélkül nehezen járható út. 

 

A válság és kialakulása 

 

A gyökerek az 50-es és 60-as évekre nyúlnak vissza. A II. világháború utáni 

ipari átszervezés a kohászati üzemegységeket önálló gyárakká nyilvánította, de 

termelésüket, kooperációs kapcsolataikat, valamint fejlesztésüket központi irányítás 

(Vaskohászati Igazgatóság) alá vonta. Így az üzemek központi programozás 

(KORÉRT) utján kötelező rendelés-vállalás és rendelés-teljesítés szerinti 

kapcsolatban voltak egymással és a feldolgozóiparral. Ez megszabta a műszaki 

fejlesztés tartalmát, ami továbbra is feldolgozó iparcentrikus maradt. 

Az 1960-as évek végén az új gazdaságirányítás megszüntette a Vaskohászati 

Igazgatóságot és a KORÉRT-et, s valamennyi tevékenységüket vállalati jogkörbe 

utalta. Ez már a gondok kialakulásának kezdete. Mindaddig központi határozatok 

utján tevékenykedett, ami azt is jelentette, hogy koncepcionált, egy bizonyos cél 

köré csoportosuló feladatok vártak az ágazathoz tartozó vállalatokra. Ezzel azonban 

megszakadt a hazai kohászati fejlesztési súlypontok kialakításának folyamata. 

Éppen ebben az időszakban amikor a kohászati technológiákban világszerte 

korszakalkotó műszaki-technológiai fejlődés volt kibontakozóban. Ezek a 

technológiák azonban beruházás igényesek voltak. A fejlődéssel csak azok a 

kohászati üzemek tudtak lépést tartani, ahol tőkekoncentrációt lehetett létrehozni. 

Számos országban (pl: NSZK, Olaszország, Svédország, Ausztria) az állam is 

segítséget nyújtott ehhez. Magyarországon figyelmen kívül hagyták, hogy a fejlett 

országok vaskohászatában tapasztalt termelés koncentráció a bővülő kooperáció, a 

műszaki fejlődés gazdasági megalapozását szolgálja. Vaskohászati üzemeink a 

"fejlesztési szabadság" birtokában - az önállóság természetes indíttatásával - saját 

vertikumok kiépítésére törekedtek. Noha megvolt a koncentrált fejlesztés, a 

racionális termeléskoncentrálás és a termelési-értékesítési együttműködés jogi 

szabadsága a belső és külső gazdasági körülmények erre se nem kényszeríttették, se 

nem ösztönözték a vállalatokat. 
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Az ágazat számára kedvező alacsony belföldi energia és nyersanyag árak mellett 

elviselhető volt a korszerűtlen, nagy fajlagos energia és anyag-felhasználású 

nyersvas és acélgyártás, hisz ez aránylag magas világpiaci acélárak így is jó 

lehetőséget kínáltak a vaskohászati termékek exportjának: a konvertibilis exportból 

vállalatainknak jelentős nyeresége származott. 

A 70-es évek közepére azonban kiderült, mennyire elhibázott lépés is volt ez. 

A világpiaci tendenciák immár Magyarországon is éreztették hatásukat: az energia 

és nyersanyag árak nálunk is meredeken kezdtek emelkedni. Egyre nehezebb volt 

elviselni a hazai üzemeink elmaradottságát. Ennek részben oka, hogy tervbe volt 

véve Ukrajnában egy olyan integrációs acélmű, ahonnan a beruházásban résztvevő 

országok, így hazánk is hengerműveik számára alapanyagot (bugát) vásárolhattak 

volna. Nos ez a terv csak terv maradt, és miután mintegy 10 év után a 70-es évek 

közepén sem épült meg, a teljes metallurgiai fázis (ércelőkészítés, kokszolás, 

nyersvas-gyártás, acélgyártás, kristályosítás) fejlesztésére, ill. egyes metallurgiai 

üzemegységek rekonstrukciójára áldozni kellett. 

 

A fejlesztésekre több alap és részváltozat készült. Köztük, kiemelten kezelve, két 

olyan alapváltozatot is, amely távolabbra tekintett, és az ipari termelés 

racionalizálásának szándékával követte a világtendenciát, a féltermékgyártást tűzte 

ki célul. Rövidtávú szemléletben viszont olyan változatok készültek, amelyek 

megőrizték a vállalatok egymástól való függetlenségét, kerítésen belüli teljes 

vertikalitását. 

 

Alternatív elképzelések a szerkezetváltásra 

 

Az egyik változat szerint Dunaújvárosban épült volna ki évi 3 millió tonna 

buga termelésére nyersvas-gyártó, acélgyártó és folyamatos öntó kapacitás. E 

vertikum kiválthatta volna, a két borsodi üzem nyersvas gyártását és a négy (az 

ózdi, diósgyőri, csepeli és dunaújvárosi) martin-acélmű termelését. 

Egyidejűleg Diósgyőrben 500 ezer tonna kapacitású elektro-acélmű épült volna, a 

Lenin Kohászati Művek minőségi programjának teljesítéséhez. 
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A másik változat is két metallurgiai bázissal számolt. Dunaújvárosban 1,5 

millió tonna kapacitású acélművel (ami meg is valósult), Borsodban pedig a 

Borsodi Ércelőkészítő Mű (BÉM) sajókereszttúri telephelyén egy új 2 millió tonna 

termelésű vertikummal. Ez kiváltotta volna az ózdi, diósgyőri és csepeli 

metallurgiai üzemeket. 

 

A két változat közül a második mutatkozott célszerűbbnek (pl. azzal is, hogy 

sok millió tonna termék keresztbe szállítását megtakarította volna). Borsod megye 

azonban nem állt ki a féltermékgyártás koncentrálása mellett, noha Ózd és Miskolc 

számára még azt az előnyt is magában hordozta, hogy a város közepén megszűnt 

volna a nyersvas és acélgyártással együtt járó környezeti szennyezés. Ugyanakkor a 

felszabaduló területek más iparágak odatelepítésére adtak volna lehetőséget; 

akkoriban ugyanis a kormány jelentős anyagi támogatást nyújtott a fővárosból 

vidéki városokba irányuló gyár kitelepítésekhez. A megyei vezetés tartózkodása is 

közrejátszott abban, hogy az Állami Tervbizottság 1974-ben, illetve 1975-ben 

hozzájárult, hogy 

 

• Ózd továbbfejlesztheti nyersvas gyártását, illetve martin-acélgyártó kapacitását, 

• Diósgyőr növelheti nyersvas-gyártó kapacitását, 

• Dunaújváros konverteres acélművet építhet, s miután majd nyersvas termelését 

is megfelelő szintre növelte, megszüntetheti a martinacél gyártást. 

 

Annak, hogy a kormány vaskohászat integrációja helyett parciális fejlesztést 

hajtott végre, elsősorban a kisebb beruházási igény volt az oka. Rövidtávon ugyanis 

kevesebbet kellett beruházni, mert az ózdi martinacélmű kiváltását 10-15 évvel 

elhalaszthatta. 

 

A szénbányászat válsága B.-A.-Z. Megyében 

 

A borsodi szénmedence története mintegy 200 évre nyúlik vissza. A térség 

sajátosságai (a legnagyobb magyar szénmedence), s az ipar érdeklődése (diósgyőri, 
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ózdi vasgyárak) biztosították a fokozatos fejlődést, amely azt eredményezte, hogy a 

XX. század elején az ország termelésének jelentős része (kb. 25 %-a, 

megközelítőleg 1 millió tonna), Borsodból származott. 

A második világháború után 1945 decemberében (minden más iparágat 

megelőzve) a szénbányákat állami kezelésbe vették. A károk helyreállítása, a 

fejtésre alkalmatlan aknák bezárása után megkezdődött az extenzív fejlesztés a 

Borsodi Szénbányáknál is. A - politikai okok miatt előtérbe helyezett – nehézipar 

fejlesztéséhez a szén, mint egyetlen jelentős hazai energiaforrás, nélkülözhetetlen 

volt. 

Ekkor egy erőszakos koncentráció kezdődött, létrehozták a Borsodi Szénipari 

Központot, amelynek hatáskörébe három nemzeti vállalat (NV) tartozott: Ózdi 

Szénbányák NV, Diósgyőri Szénbányák NV, valamint Sajómelléki Szénbányák 

NV. 

1952-ben szervezték meg a szénbányászati trösztöket. A mai Borsodi 

Szénbányák területén két, a kelet-borsodi területet irányító Borsodi Szénbányászati 

Trösztöt és a szénmedence nyugati részének bányászatát összefogó Ózdvidéki 

Szénbányászati Trösztöt hozták létre. 

A széntermelés, illetve a beruházásra fordítható források azonban a '60-as 

évek közepétől csökkenni kezdtek. 

Az 1967-es gépgazdasági terv a szénbányászat "negatív racionalizálását" írta 

elő. Ennek oka az olcsón beszerezhető konkurens energiahordozó, a kőolaj 

előretörése volt, aminek következtében a borsodi bányák termelését is mintegy 25 

%-kal csökkentették. A lanyhuló kereslet fékezte az innovációt, néhány aknaüzemet 

be is zártak, s a megmaradó bányák is általában kapacitásuk alatt termeltek. Ebben 

az időszakban tehát a szénbányászat töltötte be a "puffer" szerepét, s a rövid időn 

belül is igen rapszodikusan változó igényeket csak nehezen - elsősorban gazdasági 

jellegű áldozatok árán (kemény költséggazdálkodás, létszámgazdálkodás, minden 

területre kiterjedő takarékosság) - lehetett követni.  
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A szénbányászat számára azonban nem az ágazaton belüli technikai 

fejlesztések, vagy a - kétségtelenül jelentős - rentábilitási törekvések vetettek véget 

a kritikus időszaknak, hanem az 1973-ban bekövetkezett olajárrobbanás. 

E világgazdasági korszakváltásra az egyes országok, illetve országcsoportok 

eltérően reagáltak, legalábbis ami a reakció mértékét és ütemét illeti. A fejlett tőkés 

országokban rendkívül gyors és intenzív reakció volt megfigyelhető. Ésszerűen 

igyekeztek kihasználni minden lehetőséget, ami a nyersanyag- és 

energiatakarékosságra irányult. A kelet-európai országok az 1973-as gazdasági 

eseményekre mintegy ötéves késéssel reagáltak. Ennek oka elsősorban az, hogy a 

magas nyersanyag- és energiaintenzítású gazdaságfejlesztésüket egységesen a 

számukra mindig biztos forrást jelentő szovjet importbázisra alapozhatták.  

 

A hetvenes évek végén - döntően a szovjet nyersanyag- és energiaimport 

feltételekben bekövetkező szigorítás miatt - ezen országokban is megindultak az 

energiatakarékosságra irányuló törekvések, intézkedések. Ezeknek azonban a fejlett 

tőkés gazdaságokéhoz hasonló "gyors" megvalósítását gátolta a kelet-európai 

országok gazdasági fejlettségének alacsonyabb színvonala, továbbá a 

tőkeszegénységük". 

 

A magyar gazdaságirányítás hosszú ideig bízott abban, hogy a válság a 

szocialista országokat nem érinti. Ez gyakorlatilag 1978-79-ig így is volt, azonban a 

közvetett hatásokat már korábban - a válság kezdeti szakaszától - lehetett érezni. 

Ennek megfelelően Magyarországon újra megkezdték a bányászat erőltetett 

fejlesztését. E tevékenységet két program irányította: a liász program célja a 

mecseki feketeszén-bányászat fejlesztése a kokszolható szén termelésének növelése 

végett,.. az eocén program célja pedig a Dunántúl északi részén fekvő jó és közepes 

minőségű, számottevő barnaszénlelőhelyek termelésbe állítása új aknák 

létesítésével. Ennek megfelelően sorra nyitották a bányákat, pl. Márkushegy, 

Nagyegyháza, Mány térségében, azonban e bányák sem geológiai, sem 

gazdaságossági szempontból nem igazolták a korábbi elvárásokat. A 80-as évek 

végén, a kereslet visszaesése következtében pedig egyrészűket be is zárták. 
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Az iparág erőltetett fejlesztése természetesen Borsodban is megmutatkozott. 

A beruházásra fordítható összegek évről évre nőttek, így sor kerülhetett idötállóbb 

fejlesztési elképzelések kidolgozására és megvalósítására. Segítette ezt az 1974-ig 

külön vállalatként működő Borsodi és Ózd-vidéki Szénbányák egyesülése, s az így 

létrejött nagyvállalati keretben medenceszintű fejlesztési koncepciók alakulhattak 

ki. 

 

A koncentráció célja az volt, hogy az erőforrások a nagyobb, kedvezőbb 

körülmények között működő és ezért gazdaságosabb bányáknál összpontosuljanak. 

Az összevonások mellett azonban a bürokratikus szervezet tovább terebélyesedett, a 

vállalat központjában aránytalanul sokan dolgoztak, sőt a hierarchikus felépítés - 

miután információkat, adatokat , terveket, tanulmányokat stb. kellett szolgáltatni - 

maga után vonta a vállalati szervezet szükségszerű, de ésszerűtlen bővítését is. 

 

A válság kialakulása 

 

A '80-as évek elején jelentkeztek az első krízisjelek a Borsodi 

Szénbányáknál. Ezek összefüggtek egyrészt a fokozatosan megváltozott gazdasági 

környezettel, a gazdasági növekedés lefékeződésével, illetve később a központi 

gazdaságirányítás gyengülésével. 

A válság tünetei: 

• termelésvisszaesés - minőségromlás 

• kapun belüli munkanélküliség kialakulása - elvonások, terhek növekedése 

• nem megfelelő ipari háttér - magas készletszint 

• technológiai megmerevedés. 

 

A termelés-visszaesést ábrázolja az A széntermelés alakulása 1981-1991 között 

1. táblázat.  
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A táblázat első két oszlopa mutatja a vállalat termelésének állandó 

visszaesését. A jelzett tíz esztendő alatt a kezdő időpont, 1981 termelési 

eredményéhez képest az 1991-es eredmény közel 57 % (!)-os visszaesést jelent. 

A termelés visszaesésének okai között első helyen említem azt a tényt, hogy 

néhány bányát - kizárólag a gazdaságosan kitermelhető szénvagyon kimerülése 

miatt - bezártak. Így 1984-ben Tervtáró, 1985-ben Ormosbánya, 1987-ben 

Alberttelep üzemeiben szűnt meg a termelés. 

 

A széntermelés alakulása 1981-1991 között 

1. táblázat  

Évek 
Széntermelés 

(ezer tonna) 

Széntermelés változása

(előző év = 100) 

1981 5.374,1 100,0 

1982 4.966,6 92,4 

1983 4.904,0 98,7 

1984 4.811,2 98,1 

1985 4.362,2 90,7 

1986 4.342,0 99,5 

1987 3.834,9 88,3 

1988 3.701,3 96,5 

1989 3.581,4 96,8 

1990 2.633,8 73,5 

1991 2.320,5 88,1 
Forrás: Bányászati évkönyvek (1981-1991) 

 

A termelés visszaesését nagymértékben befolyásolta a korábbi évek erőltetett 

ütemű termelésének egyik következménye, mégpedig a fejtések előkészítettségi 

arányának fokozatos csökkenése. Ez a folyamat azt eredményezte, hogy a 

művelésre előkészített szénvagyon minimális lett, s ezáltal a termelési önköltség is 

növekedett. 
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Ebben az időszakban több bányát bezártak. A vállalati létszám azonban nem 

csökkent a bányabezárások arányában. Így kialakult egy torz létszámstruktúra, s 

vele együtt a kapun belüli munkanélküliség. 

Jelentős probléma volt, hogy a bányászat ipari háttere nem megfelelő. A 

fontos és mindennapi szükségletet jelentő anyagokból nem volt kielégítő az ellátás, 

bányagép-gyártásunk termékeinek választéka szűk volt, az importbeszerzések 

egyrészt drágák voltak, másrészt pedig szigorú korlátozás alá estek. 

 

Jellemző sajátosság a magyar mélyművelésű szénbányászatban, hogy az 

1970-es évek elejétől - tulajdonképpen napjainkig - lényeges technológiai változásra 

nem került sor.  

 

A '80-as évek közepétől súlyosbodtak a gondok. Eközben a fent ismertetett 

problémák fennmaradtak, a kérdéses időszakban újak is felmerültek, amelyek közül 

- a dubicsányi bányanyitással kapcsolatos ellentmondásokat, 

- az állami dotáció súlyának csökkenését, 

- a működés anyagi tényezőinek áremelkedését, 

- és az "energetikai szénpiacon" bekövetkező fogyasztói magatartás-

változást emelném ki. 

 

A válság aktív szakasza 

 

A Borsodi Szénbányák veszteséges gazdálkodása a következő okokra vezethető 

vissza: 

- az állami támogatás csökkenése, majd megszűnése,  

- jelentős adósságállomány halmozódott fel, 

- állandó likviditási gondok, 

- az erőműi és lakossági szénpiac megváltozása,  

- kitermelési költségek növekedése, 

- beruházási, fejlesztési források kimerülése. 
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A vállalat a terhek enyhítése, az eredmény javítása érdekében a '80-as évek 

közepétől fokozatosan, majd 1990-től radikálisan a termelőkapacitások szűkítésére, 

a gazdaságtalan termelés felszámolására törekedett. Ennek jegyében már 1989-ben: 

- a vágathajtást (a kapacitások újratermelését) csökkentették, ami 140-150 

millió forint költségmegtakarítást eredményezett, 

- a természetes létszámfogyást - 1128 fő ebben az évben - nem pótolták új 

munkaerővel, kivétel néhány főt a stratégiailag fontos munkahelyeken, 

- a bérfejlesztés nem érte el az ipari átlagot, jellemző, hogy a szabályozott 

keresettömegből költséggazdálkodási okok miatt 107,7 millió forintot a 

vállalat nem tudott felhasználni, 

- a vállalat gépállománya is leromlott, s 309 millió forint amortizáció 

elszámolása mellett csak 30 millió forint vállalati beruházást tudtak 

megvalósítani. 

 

A megtett intézkedések ellenére a vállalat gazdasági egyensúlya 1990-ben 

hónapról hónapra romlott. Az ár- és bérnövekedést nem tudták ellensúlyozni, annak 

ellenére, hogy a vállalat jelentős erőfeszítéseket tett a gazdasági talponmaradás 

érdekében: 

- erőteljes, több mint 200 millió forintos készletcsökkentést hajtottak végre, 

- az árbevétel növelése érdekében átalakították a termékszerkezet, s a 

lakossági szén arányát 41 %-ról 46 %-ra növelték. 

- a pénzügyi források kormányzati szintű rendezetlensége miatt leállították a 

tervezett új dubicsányi akna építését, 

- a vágathajtást tovább csökkentették, ami újabb 120 millió forint 

költségmegtakarítást eredményezett, 

- bezárták a farkaslyuki bányát, 

- közel 1300 dolgozó munkaviszonyát megszűntették. 

 

A gazdasági romlás üteme azonban tovább gyorsult, s a cég 1990-ben már 1,5 

milliárd forintos veszteséget produkált, és a felszámolást nem tudta elkerülni. 
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A válságból való kilábalást segítő programok 
 

B-A-Z megye integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési programja  

 

A súlyos gazdasági, foglalkoztatási feszültségek és a mélyülő szociális 

válság enyhítésére a magyar kormány több kísérletet tett, de a beavatkozások és a 

válságkezelő intézkedések hatástalanok maradtak. Ekkor készült el a megye 

integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési programja 1995-ben, amely az 1980-

as évek óta tartó gazdasági-strukturális válság komplex kezelésére és feloldására tett 

kísérletet. A program előzményeként említhető az Acélipari régiók integrált 

átalakítási művelete című 1994-ben kidolgozott tanulmány, illetve az Európai Unió 

1993 és 1996 között megvalósított PHARE kísérleti programja. A megvalósításhoz 

remélt PHARE támogatás csak a hazai források integrálása révén volt elnyerhető, 

így a hazai gyakorlatban szokatlanul, egyetlen forrásként, összevontan szerepeltek a 

program finanszírozásában egyébként külön kezelt célelőirányzatok. A 

szerkezetátalakítási és válságkezelési program kormányzati, PHARE- és helyi 

forrásokkal egyaránt számolt. 

A program stratégiai célként a megye gazdasági potenciáljának hosszú távú 

növelése érdekében elsősorban keretfeltételeket kívánt biztosítani a piaci indíttatású 

vállalkozói kezdeményezéseknek, segítve a vállalkozók szakmai felkészítését, 

üzletvitelük javítását, tőkeellátásukat. 

A program által kitűzött fejlesztési célok és prioritások a következők voltak: 

a) Gazdasági szerkezetátalakítás: 

• ágazati struktúra megváltoztatása - termékszerkezet javítás 

• vállalkozási, szervezeti struktúra átalakítása 

• tőkeszerkezet megváltoztatása 

b) A vállalkozások növekedési feltételeinek és versenyképességének a javítása 

c) Munkahelyteremtés 

d) Abszorpciós képesség (külső források bevonása és hatékony felhasználása) 

javítása 

e) Környezeti minőség javítása 
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f) Megyén belüli társadalmi - gazdasági kohézió erősítése 

 

A számos műveletből álló programban a feladatok nyolc alprogramban kerültek 

meghatározásra: 

a) Vállalkozói tanácsadás, üzleti szolgáltatások fejlesztése  

b) Vállalkozások tőkeellátása 

c) Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 

d) A gazdaságfejlesztés integrált kistérségi rendszerének kialakítása  

e) Makrogazdasági feltételrendszer befolyásolása 

f) Képzés 

g) Intézkedések speciális csoportok részére 

h) A gazdaságfejlesztés fizikai feltételrendszere 

A program a Kormány és a PHARE által megkötött szerződésnek megfelelően 23 

millió ECU Európai Uniós forrás bevonásával számolt. 

 
Az integrált program megvalósítása 
 
A program integrált célokhoz integrált forrásokat rendelt. 

Az integrált célok azt jelentették, hogy a program együtt, integráltan kezeli a 

fejlesztési feladatok gazdasági, foglalkoztatási, infrastruktúrális és szociális oldalait, 

mivel csak ezek együttes fejlesztése vezethet eredményre. 

A források integrálása, az integrált finanszírozás értelmében a program 

kormányzati, PHARE és helyi forrásokból tevődött össze. 

 

A program a decentralizáció elvére épült. A fejlesztések hazai finanszírozási 

rendszere országosan egységes elvek alapján juttatta kiegészítő forrásokhoz a 

gazdaság szereplőit. A megye krízishelyzetének megoldására azonban ez a módszer 

alkalmatlan volt, ezért volt szükség a döntési rendszer decentralizálására. A 

decentralizáció azt jelenti, hogy a források elosztásával kapcsolatos döntéseket arra 

a szintre helyezik, ahol a legtöbb és legpontosabb információ áll rendelkezésre a 

döntések meghozatalához. Mindez annak érdekében történt, hogy a források a 
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legegyszerűbb döntési és pénzkihelyezési mechanizmuson keresztül jussanak el a 

programok megvalósítóihoz. 

 

A program megvalósulását, eredményességét alapvetően két tényező befolyásolta: 

- a kormányzati források integrációjának hiánya, illetve felhasználásának 

kötöttségei csak késleltetetten tették lehetővé a PHARE források bevonását 

- a 23 millió ECU PHARE forrással szemben összességében csupán 5 millió 

ECU finanszírozta a programot, ebből is csak 2 millió ECU (451 millió Ft) 

tartozott közvetlenül a Területfejlesztési Tanács döntési kompetenciájába. 

 

A program végrehajtása éves feladattervekre bontva történt. 

A finanszírozási terv a Kormányzati döntéssel összhangban külön tartalmazta 

az 1995. év valamint az 1996-1998.évek forrásait. 

 

1996-ban a Kormányhatározat 2,55 milliárd forintos keretet határozott meg 

az állami forrásokból a program végrehajtására. Ebben az évben a forrásokat 

decentralizálták, azonban a forrásintegráció még nem valósult meg. A döntéseket a 

megyei Területfejlesztési Tanács hozta, de döntései nem térhettek el a központi 

pályázati elvektől, prioritásoktól és az egyes forrásokra külön - külön pályázatokat 

kellett kiírni. Ezért az 1996-os évre betervezett PHARE forrásokat sem lehetett még 

igénybe venni. 

 

Az 1997. évre a Kormányhatározat a megyei program forrásaihoz 4,0 

milliárd Ft. állami hozzájárulást határozott meg és első alkalommal nyílt lehetőség a 

források egy részének (Területfejlesztési Célelőirányzat, Gazdaságfejlesztési 

Célelőirányzat, Térségi Válságkezelő Programok - Aktív Szociálpolitikai 

Célelőirányzat) tényleges integrációjára. Ebben az évben már lehetőség nyílt a 

PHARE források bevonására, amelynek eredményeként összességében 271 millió 

forint PHARE forrás került felhasználásra. 
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1998-ban a Kormányhatározat 6,2 milliárd Ft-os keretről döntött a program 

megvalósításához, de ebből 2,5 milliárd Ft-ot központi döntési kompetenciába utalt, 

így gyakorlatilag a helyi döntésű források nagysága nem érte el az előző évi szintet 

sem. Ezért az elfogadott feladattervben kitűzött célok jelentős részét nem tudták 

megvalósítani. 1998-ban összességében 180 millió Ft PHARE forrás 

felhasználására került sor kizárólag kistérségi fejlesztési programok 

megvalósításának finanszírozásával. 1996-1998 között összességében 9,6 milliárd 

forint támogatással számolhatott a megye. 

 

A  
2. táblázat az integrált program tervezett és tényleges támogatási forrásainak 

a nagyságát mutatja. 
 

Az integrált program tervezett és tényleges külső támogatási forrásai,  
1995-2000 (millió Ft) 

2. táblázat  

Időszak Megnevezés Tervezett forrás Tényleges 
forrás 

Kormányzati 3.109 2.000 
PHARE 80 - 1995 
Összesen 3.189 2.000 

Kormányzati 14.168 12.822 
PHARE 3.470 451 1996-1998 
Összesen 17.638 13.273 

Kormányzati 17.277 14.822 
PHARE 3.550 451 Összesen 
Összesen 20.827 15.273 

Forrás: B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács: Az integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési 
program végrehajtásának folyamata és eredményei B.-A.-Z. megyében, 173.o. 

 
A táblázatból megállapítható, hogy a tervezett PHARE forrásoknak nagyon 

csekély része, csak 12,7%-a valósult meg. Összességében már kedvezőbb a kép a 
tervezett forrásokból 73,3% realizálódott. A kormányzati támogatásoknak pedig 85 

-a valósult meg. Viszont, amint az előbb említettem az 1998-ban a Kormány a 
6,2 milliárd Ft-os támogatási keretből 2,5 milliárd Ft-ot központi döntési 
kompetenciába utalt, így a megye 1996-1998 között összesen 9,6 milliárd Ft. 
kormányzati támogatást kapott, amelynek elosztásáról a Megyei Területfejlesztési 
Tanács dönthetett. 
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Az integrált szerkezetátalakítási program eredményei 

 
Az integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési program támogatásával 

megvalósult beruházások 25,7%-a a mezőgazdasági, 44,9%-a a kereskedelmi és 
szolgáltató ágazatokban, 29,4%-a az iparban realizálódott. 

A megyében a fejlesztésre fordított 9,6 milliárd forintnak tehát, 29,4%-a (2,8 
milliárd Ft) a feldolgozóiparba került, ami 14,4 milliárd Ft. értékű beruházást 
indukált. A támogatott 163 db feldolgozóipari projekt támogatottságának átlagos 
mértéke 20%. 

 
A megye iparának profilját korábban is meghatározó gép- és műszeripar, 

valamint a vas- és fémmegmunkálás közel 50%-kal részesedett az ipari 
támogatásokból. Az igazán nagy volumenű, nagy támogatáshoz jutó beruházások 
ezekben az ágazatokban jelentkeztek, ami a szakmai hagyományokra és alapanyag-
ellátásra épülő ágazatok megújulásának kezdetét jelenthette. A gépiparban az 1 
projektre jutó támogatás összege 2,6-szorosa az ipar átlagának, de 
támogatottságának mértéke még így is csak 14,8%-os. A megye gazdaságát uraló 
vegyipar, valamint az építőanyagok gyártása közel megegyező 9-10%-os mértékben 
részesült a támogatásokból. 

A nyomda-, fa- és bútor, valamint a textil és az egyéb ipart tartalmazó 
könnyűipar részesedése a támogatásokból 18,5%-os volt. A faiparban és a 
textiliparban lehetett elérni a legnagyobb, 40%-ot meghaladó támogatottságot. Az 
élelmiszeripari feldolgozás támogatásból való részesedése (12,6%) a 
feldolgozóipari fejlesztéseken belül a harmadik helyen szerepel. 

 
Az integrált program pályázati rendszerével elérhető támogatások, valamint 

az ipari parkok és vállalkozói övezetek által biztosított kedvező feltételek jelentős 
külföldi befektetőket vonzottak a megyébe. A megye, illetve a megye 
kistérségeinek fejlesztését alapvetően befolyásoló legsikeresebb fejlesztésként a 
General Electric ózdi, a ROTO-ELZETT CERTA, a PREC-CAST, a Ross Mould 
sátoraljaújhelyi, a SHINWA, az Autowill, a Miskolci Sütőipar miskolci valamint az 
Alufix-Szefém szendrői beruházása említhető. 

A   
3. táblázat az integrált program tervezett és tényleges külső forrásait mutatja 

be alprogramok szerinti bontásban. 
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Az integrált program tervezett és tényleges külső forrásai, illetve fejlesztései 
alprogramok szerinti bontásban 1996-1998 (millió Ft)  

3. táblázat  
Támogatás 

tervezett külső 
forrása 

Támogatás 
tényleges külső 

forrása Alprogramok 
Kormányz
ati 

PHAR
E 

Terveze
tt 

fejleszté
s értéke Kormányz

ati 
PHAR
E 

Tényleg
es 

fejleszté
s értéke

Vállalkozói 
tanácsadás 50 262 435 240 0 522

Vállalkozások 
tőkeellátása 5 250 1 635 12 556 6 236 451 31 368

Vállalkozói 
infrastruktúra 45 459 643 645 - 2 199

Gazdaság- fejlesztés 
integrált kistérségi 
rendszere 

25 95 140 87 - 2 119

Makrogazdasági 
feltételrendszer 0 0 0 0 0 0

Képzési alprogram 60 180 240 4 - 4
Intézkedés speciális 
csoportok részére 520 204 929 558 - 767

Gazdaságfejlesztés 
fizikai 
feltételrendszere 

8 218 635 9 680 1 410 - 14 238

Összesen 14 168 3 470 24 623 9 180 451 49 150
Mindösszesen 17 638 24 623 9 631 49 150

Forrás: B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács: Az integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési 
program folyamata és eredményei 175. o. 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a PHARE források bevonása csak a 

vállalkozások tőkeellátása alprogramon belül volt eredményes. Ennek az volt az 

egyik oka, hogy késve valósult meg a kormányzati források integrációja. A másik 

ok pedig az, hogy a PHARE részéről jóváhagyó rendszer többlépcsős szerkezete, 

valamint a PHARE intézményrendszere és a helyi erők közötti kommunikációs 

zavarok a közös programok jelentős részének eredménytelenségét okozták. A 

program végrehajtása folyamán közel 2300 pályázónak odaítélt, 9,6 milliárd Ft. 

támogatással mintegy 50 milliárd Ft. beruházási érték valósult meg, ami az integrált 

programban tervezettnek közel kétszerese. Ez azt jelenti, hogy I egységnyi 

támogatás 4,1 egység további forrást aktivizált, ami a támogatások jelentős 

tőkemobilizációs hatására utal. 
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Az integrált program fejlesztési pénzeszközeinek kistérségi megoszlása 

 

Az integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési program kiemelt célja volt 

a területi különbségek mérséklése. A Területfejlesztési Tanács a pályázati 

kiírásokban többlettámogatások meghirdetésével és a döntéselőkészítés során 

alkalmazott kistérségi szorzókkal is kifejezte ezt a szándékát. [Kapros (1999)] 

Ezt igazolják a népességszámhoz viszonyított fejlesztési összegek, amelyek 

az aprófalvas, alacsony népsűrűségű térségekben (encsi, edelényi, szikszói) voltak a 

legmagasabbak, s itt volt a legnagyobb az egy főre jutó támogatás is. A miskolci és 

a kazincbarcikai kistérségben voltak a rendelkezésre álló források a 

legalacsonyabbak. Általánosságban elmondható, hogy a fejlettebb körzetek 

népességi hányaduknál alacsonyabb, az elmaradottabbak pedig magasabb 

támogatást kaptak. 

 

Az elmaradott térségekben a projektek elsősorban szociális, turisztikai és 

infrastrukturális területeken jelentkeztek, a beruházók pedig jellemzően 

önkormányzatok és nonprofit szervezetek voltak. Ez azt jelenti, hogy a pályázati 

kedvezmények a nagyobb vállalkozások számára nem voltak elég vonzóak ahhoz, 

hogy ezekbe a térségekbe jelentősebb termelőkapacitásokat telepítsenek. 

 

A fejlesztések ágazati megoszlása kistérségenként eltérő. Azokban a 

körzetekben, ahol korábban is az ipari jelleg dominált a program keretében is ez az 

ágazat került előtérbe (Ózd, Miskolc, Sátoraljaújhely). A turizmus fejlesztésére 

csaknem minden kistérségben sor került, míg a szerencsi és mezőkövesdi 

körzetekben az agrárágazat beruházásai képviselték a legnagyobb súlyt. 

Összességében a fejlesztési költségek 41%-át használták fel a miskolci, 

tiszaújvárosi és kazincbarcikai térségekben, az 59%-át pedig a többi kistérségben. 

Ez azt jelenti, hogy a megye elmaradott részei népességi hányaduknál némileg 

magasabb arányban részesültek a fejlesztésekből. Ha azonban ágazati szempontból 

nézzük a területi megoszlást, megállapítható, hogy az új munkahelyet létrehozó, a 
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későbbi beszállítói tevékenységet lehetővé tevő beruházások nagy része Miskolcon 

valósult meg. Ezen kívül jelentős befektetések történtek Ózdon, Szendrőben és 

Sátoraljaújhelyen. 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az egyes térségek közötti rendkívül 

kiegyenlített támogatási politika eredményeként az elmaradott térségek 

felzárkóztatása nem történt meg, de további leszakadásukat sikerült 

megakadályozni. 

 

A program értékelése 

 

Az integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési program az 

ellehetetlenülés, a teljes leszakadás megakadályozására és az átalakulás alapjainak 

részbeni lerakására vállalkozhatott. [B.-A.-Z. megyei Fejlesztési Ügynökség (1999)] 

A program legnagyobb értéke, hogy a megye gazdasága a sokk-hatású válság 

ellenére talpon maradt. A program végrehajtása pozitív folyamatokat indított el, 

létrehozta a piacgazdaság alapvető intézményrendszerét, a kistérségek helyzetéhez 

igazodóan differenciált forrásokhoz juttatta a vállalkozói szférát, de alapvetően nem 

változtatta meg a megye kedvezőtlen pozícióját. 

Jelentős eredménye a programnak, hogy a hároméves pályázati rendszer 

megerősítette a megye gazdasági szereplőinek pályázati képességeit, világossá tette 

a közpénzhez való hozzájutáshoz teljesítendő feltételeket. A pályázók 

felkészültebbek lettek a hasonló jellegű európai programokba való bekapcsolódásra, 

amit Magyarország Európai Uniós csatlakozása után kamatoztathatnak. 

 

A gazdaságban bekövetkezett legfontosabb szerkezeti változások a 

következők voltak: 

• megkezdődött a gazdasági szerkezet átalakulása, elterjedtek megerősödtek és 

aktivizálódtak a kis és középvállalkozások, oldódott az egyoldalú ipari struktúra, 
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• a vállalkozások számára kedvezőbbé vált az infrastruktúrális és közgazdasági 

környezet (2 vállalkozási övezet, 7 ipari park), 

• nőtt a külföldi befektetők aránya és száma, megjelentek a több százmillió forintos 

jegyzett tőkéjű cégek, amelyek korszerű technológiát honosítottak meg és új 

munkahelyeket teremtettek, 

• a környezet védelme valamennyi fejlesztés esetén hangsúlyos szerepet kapott, 

• a vegyipar továbbra is húzóágazatot jelent a megye gazdaságban. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztési és felzárkóztatási program 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács az integrált 

szerkezetátalakítási és válságkezelési program végrehajtását követően az 1999-es 

átmenti évben kidolgozta a megye újabb 2000-2002-re szóló fejlesztési, 

felzárkóztatási programját, illetve kidolgozásra került a megye EU-konform, öt-hét 

évre szóló középtávú területfejlesztési koncepciója is. 

A fejlesztési, felzárkóztatási program középpontjában a humán erőforrások 

hatékony és dinamikus fejlesztése áll, amely megteremtheti az alapját a 

kiegyensúlyozott gazdasági növekedésnek és a megye felemelkedésének. Az 

életszínvonal emelkedéséhez dinamikus gazdasági növekedésre, nagy hozzáadott 

értéket biztosító termelő, szolgáltató szektor kiépítésére van szükség.  

A program megvalósításához rendelt forrásokat az Európai Uniós 

területfejlesztési elvek szigorú betartásával kell felhasználni, melyek közül - a 

források korlátozottsága miatt - kiemelkedő a koncentráció elve. Ennek 

figyelembevételével az alábbi stratégiai programok kerültek kidolgozásra: 

1. Gazdasági szerkezetátalakítás 

2. Agrárstruktúra átalakítása és vidékfejlesztés  

3. Humán erőforrás fejlesztése 

4. Műszaki infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelem  

5. Szektor-semleges területfejlesztési feladatok 
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A program végrehajtása feltételezi a Kormányzat segítségét és aktív 

közreműködését, valamint a betervezett központi források pályázat útján történő 

rendelkezésre bocsátását. A program megvalósítására, a Területfejlesztési Tanács 

hatáskörébe utalt decentralizált források felhasználására integrált módon kerül sor, 

mellyel lehetőség nyílik a programfinanszírozásra, az egyszerű és hatékony 

program, illetve projekt megvalósítására, valamint egyéb állami és Európai Uniós 

forrás addicionális felhasználására. 

 

A Széchenyi Terv 

 

A Széchenyi Terv pénzügyi kereteiről a 2001-2002-es költségvetési 

időszakra született döntés. A program célja többek között az, hogy gyors és 

fenntartható gazdasági növekedést biztosítson, kiszélesítse a növekedés bázisát és 

olyan erőforrásokat tárjon fel, amelyek eddig nem járultak hozzá jelentősen a GDP-

hez. 

A Széchenyi Terv keretén belül 2001-ben a pályázók - magánszemélyek 

vagy vállalkozások - sikeres pályázat esetén a beruházási költség meghatározott 

százalékának megfelelő vissza nem térítendő támogatásban részesültek. 

A Széchenyi Tervben hat program került meghatározásra. Ezek 2001-ben a 

következők voltak: 

- Vállalkozáserősítő program  

- Lakásprogram 

- Turizmusfejlesztési program 

- Regionális gazdaságépítő program 

- Aktív foglalkoztatási célok támogatása  

- Energiatakarékossági program 

 

A B.-A.-Z. megyei pályázók 2001-ben az összes támogatásból 5,72%-kal 

(5,6 milliárd forint) részesültek. Ennél nagyobb támogatást csak 4 megye pályázói 

kaptak (pl. Komárom-Esztergom). 
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Borsod megye a vállalkozáserősítő programból 5,5%-kal (1,7 milliárd 

forint), az aktív foglalkoztatási célok támogatása programból 8,4%-kal (266 millió 

forint), míg a regionális gazdaságépítő programból 8,4%-kal (94 millió forint) 

részesedett. 

A regionális gazdaságépítési programon belül a kistérségi mintaprogramok 

keretében pályázatot nyert például a Szikszó és Térsége Fejlesztési Társulás (13,5 

millió forint). Az innováció-orientált ipari parkok beruházásainak és 

szolgáltatásainak fejlesztése terén sikeres pályázatot nyújtott be a Miskolc-

Alsózsolca Ipari Park és csaknem 56 millió forint támogatást kapott. A kiemelkedő 

magyar termékek (hungarikumok) fejlesztése és piacra jutásának segítése 

programban a Miskolci Likőrgyár Rt. és a Matyó Népművészeti Egyesület is 

támogatáshoz jutott, hogy csak néhány példát említsek. 

Az előbb említett programokon kívül a Kormány a leghátrányosabb helyzetű 

öt megye részére elkülönített felzárkóztatási keretet hozott létre. A felzárkóztatási 

programban Borsod-Abaúj-Zemplén megye mellett Békés, Nógrád, Somogy és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vett részt. 

A megyék felzárkóztatási programjai 2001. évben alapvetően megegyeztek a 

Széchenyi Terv programjaival, a pályázati feltételek viszont ezekben a megyékben a 

Gazdasági Minisztérium központi pályázati feltételeinél kedvezőbbek voltak. A 

felzárkóztatási keretösszeg egészéről a Megyei Területfejlesztési Tanácsok 

döntöttek. A felzárkóztatási program keretében a Borsod megyei pályázók 970,7 

millió Ft támogatásban részesültek. A programban résztvevő megyék közül 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Borsod megye kapta a legtöbb támogatást. 

 

Ipari parkok és vállalkozási övezetek B.-A.-Z. megyében 

 

A válságból való kilábalásként, a gazdaság fejlődésének, innovációjának 

elősegítésére, új gazdasági tevékenységek meghonosítására megyénkben több ipari 

park és vállalkozási övezet jött létre. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2001-től 11 ipari park működik az 

országos 146-ból. Az ipar parkok közül 1999-től 7 működött megyénkben, 2000-re 
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számuk a Miskolc - Alsózsolca Ipari Parkkal és a Szikszói Ipari Parkkal 9-re 

emelkedett, 2001-ben pedig az Encsi és a Mezőkövesdi Ipari Parkkal 11-re nőtt. 

Az ipari parkok többnyire meglévő gyárterületeken, a kiépült infrastruktúra 

és még használható üzemcsarnokok újrahasznosításával jöttek létre. Ilyen például a 

diósgyőri, az ózdi, a két kazincbarcikai, a sajóbábonyi és részben a sároljaújhelyi 

ipari park. Tiszaújvárosban, a Miskolc - Alsózsolca és a Szikszói Ipari Parkban 

zöldmezős ipari park létesült. Az új betelepülők a zöldmezős beruházásokat 

esetenként jobban kedvelik, hiszen az esetleg korszerűtlen vagy átalakuló 

infrastruktúra számos kötöttséget jelenthet. 

A megye ipari parkjainak területét, a foglalkoztatottak és a betelepült 

vállalkozások számát a  

4. táblázat mutatja. 

 

B.-A.-Z megye ipari parkjainak területe, a foglalkoztatottak és a betelepült 

vállalkozások száma, 2001 

4. táblázat 

Megnevezés 

Foglalkoztatotta

k száma 

(fő) 

Terület 

(hektár) 

Betelepült 

vállalkozások 

száma 

Diósgyőri Ipari Park 850 44,0 25 

Sajóbábonyi Vegyipari Park 200 15,0 15 

BorsodChem Ipari Park 1084 15,4 21 

Kazincbarcikai Ipari Park 103 18,0 5 

Ózdi Ipari Park 1700 70,0 120 

Sátoraljaújhelyi Ipari Park 1897 88,0 30 

Tiszaújvárosi Ipari Park 450 140,0 11 

Miskolc-Alzsózsolca Ipari Park 890 80,0 10 

Szikszói Ipari Park 182 28,6 5 

Encsi Ipari Park 605 52,0 13 

Mezőkövesdi Ipari Park 510 3,4 2 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A  

4. táblázat alapján megállapítható, hogy a legnagyobb területen a 

Tiszaújvárosi Ipari Park helyezkedik el és a Mezőkövesdi Ipari Parknak a legkisebb 

a területe. Eddig a legtöbb vállalkozás (120) az Ózdi Ipari Parkba települt be, míg a 

Mezőkövesdi Ipari Parkban csupán két vállalkozás tevékenykedik. A legtöbben, 

csaknem 1900-an, a Sátoraljújhelyi Ipari Parkban dolgoznak. 

Az ipari parkokba való betelepülés ösztönzésére az ipari parkokban 

letelepedő cégek és szervezetek már a létesítéshez igénybe vehetnek részben 

visszatérítendő, részben vissza nem térítendő támogatásokat. Ezen kívül a 

betelepülő cégek adókedvezményt vagy adómentességet kapnak a megvalósított 

beruházások nagyságától és a létesített munkahelyek számától függően. 

Az ipari parkok megyében betöltött szerepe, az ipari parkokba betelepült 

cégek által megvalósított beruházások nagysága, a tevékenységek volumene, 

jelentősége között meglehetősen nagy különbségek vannak. 

Az ipari parkok közül hat meghatározza a betelepülő cégek kívánatos 

profilját, tevékenységét. A többi ipari parkban (általában a kisebbekben) nem 

határolják le a végezhető tevékenységek körét, de mindenhol nagyon fontos 

szempont, hogy a cégek által végzett tevékenységek környezetkímélők legyenek és 

az EU környezetvédelmi szempontjainak megfeleljenek. 

Az ipari parkok közül az encsiben nagyrészt, a mezőkövesdiben pedig 

kizárólag mezőgazdasági tevékenységet végeznek a letelepedett cégek. 

A Kazincbarcikai Ipari Parkba, amelyet az amerikai AES Corporation 

tulajdonában lévő Borsodi Energetikai Kft területének hasznosításával alakítottak 

ki, főként kis- és középvállalkozásokat vártak. 

A megye legjelentősebb ipari parkjai a betelepült cégek által végzett 

tevékenységek eredménye, jelentősége és a foglalkoztatottak létszáma alapján a 

sátoraljaújhelyi, a Tiszaújvárosi, Miskolc - Alsózsolcai és a BorsodChem Ipari 

Park. A Miskolc - Alsózsolca Ipari Parkot a Csavar és Húzottáru Rt. saját 

telephelyén hozta létre és az itt letelepedett elsősorban gépipari cégek főként a 
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DAM által gyártott alapanyagokra építenek. Ezek közé tartozik az MSM Gépgyártó 

Kft., valamint az ELMA Nemzetközi Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. Az ipari park 

területén tevékenykedik az Avermann-Holvex Kft. is, amely üvegipari 

tevékenységet végez. 

A Tiszaújvárosi Ipari Park fekvése a közlekedés szempontjából nagyon 

kedvező. A városban működő vegyi alapanyag-termelő nagyvállalatok a 

továbbfeldolgozó cégeket vonzhatják a körzetbe. A befektetőkkel már eddig 

megkötött szerződések alapján 7-800 embernek fog munkahelyet biztosítani az ipari 

park. A parkba jelentős külföldi érdekeltségű cégek telepedtek le. Ilyen az amerikai 

érdekeltségű integrált áramköröket gyártó Jabil Circuit gyártó Kft. és a német MAN 

cég, amely kereskedelmi és szerviz központot működtet. 

A Sátoraljaújhelyi Ipari Parkban dolgoznak a legtöbben, csaknem 1900-an. 

A betelepült cégek közül a szerszámgyártást és öntést végző CERTA Kft.-t, 

valamint a PREC-CAST öntödei Kft.-t lehet kiemelni. 

A BorsodChem Ipari Park elsősorban a helyi alapanyaggyártásra támaszkodó 

vegyipari cégeknek ad otthont. A legnagyobb betelepülő egymilliárd forintos 

beruházással a BC/KC Formalia Kft. (formalinüzem és műgyantagyár), és az 

amerikai Air Liquide Ipari Gáztermelő Kft., amely kétmilliárd forint befektetéssel 

oxigéngyárat épített. 

A területfejlesztési törvény megszületése óta a kormány 11 vállalkozási 

övezetet hozott létre, ebből kettőt Borsod megyében a stagnáló vagy lemaradó 

területek gazdasági élénkítése céljából. 

A Zempléni Vállalkozási Övezet a sárospataki és sátoraljaújhelyi 

kistérségeket fedi le teljesen. A vállalkozási övezetben megtalálható iparágak közül 

elsősorban a ruházati ipar, a fafeldolgozás, a dohánygyártás (Sátoraljaújhely) és a 

porcelángyártás (Hollóháza) emelhető ki. Stratégiai célok: hármas határmenti 

gazdasági együttműködés fejlesztése, vállalkozói infrastruktúra javítása, az övezet 

tőkevonzási képességének erősítése. 



                         Borsod-Abaúj-Zemplén megye  
 

 34

Az Ózd - Putnok - Észak-hevesi Vállalkozási Övezet átnyúlik Heves 

megyébe. Az övezet ózd-putnoki részében tartósan magas a munkanélküliség, 

alacsony a jövedelem-termelő képesség. Az övezet működésének elsődleges célja: 

új munkahelyek teremtése, a gazdasági szerkezetváltás felgyorsítása és az övezet 

lakosságmegtartó képességének javítása. Az övezetbe betelepült két jelentős 

külföldi cég a General Electric és a Max Aicher művek. 

 

Jelenleg a következő kedvezményeket kaphatják a megyébe települő vállalatok: 

Országos kedvezmények :  

3 Milliárd Forint beruházás esetén társasági adó mentesség 10 évig  

 

Megyei kedvezmények :  

Foglalkoztatási alapból 700.000 Ft / fõ újmunkahely teremtés esetén Bértámogatás 

bruttó bér 50%-ig, munkanélküliek esetén Területfejlesztési alapból beruházás 

támogatás200.000.000 Ft  

 

Városi kedvezmények :  

Iparûzési adómentesség minimum 3 éven keresztül 100%, +2 év 50% 

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása Foglalkoztatás bõvítõ 

bértámogatás Munkatapasztalat szervezés támogatása  

 

Jelenleg a megyében a következő ágazatokban végeznek ipari cégek tevékenységet: 

• Nehézipar (4 db) 

• Gépipar (9 db) 

• Vegyipar (10 db) 

• Könnyűipar  

• Papíripar (1 db) 

• Bútoripar (1 db) 

• Építőanyag-ipar (1 db) 

• Kerámia és porcelán  (2 db) 

• Élelmiszeripar (3 db) 
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• Energetika (2 db) 

 

 A válság hatása a megye foglalkoztatására 

 

A 80-as évek végén bekövetkezett rendszerváltás hatásai és a piacgazdaság 

kiépítésének gyakorlata:  

• gazdaságtalan iparágak visszafejlesztése, leépítése,  

• jövedelemkiáramlás megszigorítása,  

• privatizációs gyakorlatok,  

• felszámolási és csõdeljárások stb.  

 

munkahelyek tízezreinek a megszüntetését vonta maga után. Ennek következtében a 

megyébe foglalkoztatottak száma a 80-as évek végétõl napjainkig 150 ezerrel (350 

ezerről 200 ezerre) csökkent.  

Ez a 200 ezres foglalkoztatott létszám állandósult az elmúlt 2-3 évben (nem 

számítva a felszámolások és új cégalapítások közötti holt intervallumokat).  

 

A következő ábrán megfigyelhető, hogy milyen ütemben csökkent a megyében az 

iparban foglalkoztatottak száma. 

 

Forrás: www.ksh.hu, saját szerkesztés 
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4. ábra Az iparban foglalkoztatottak száma az 1988-as érték százalékában 

(1988=100),1988-2001, % 

 

A legsúlyosabb gazdasági, foglalkoztatási és szociális problémák a megye 

acéliparának válsága következtében alakultak ki. A nyolcvanas évek közepén a 

kohászatban 35 ezer ember dolgozott és 1995-ig csaknem 25 ezer ember veszítette 

el a munkáját. A többi ágazatban is jelentős létszámleépítések történtek. Szükséges 

kiemelni a gépipart, ahol 1990-1995 között csaknem 20 ezer ember maradt munka 

nélkül. A többi iparágban szinte mindenhol 50%-os vagy azt meghaladó dolgozói 

létszámcsökkenés következett be 5 év alatt, még a vegyiparban is majdnem 40 %-os 

leépítés volt tapasztalható. 

Összességében Borsod megye társadalmi-gazdasági helyzetét a kilencvenes 

évek derekán átfogó és mélyreható romlás jellemezte. 

 

Ezek után érdemes egy pillantást vetni az esettanulmányban említett két ágazat, a 

bányászat és a kohászat esetében a foglalkoztatottak számának alakulására. 

 

Forrás: www.ksh.hu, saját szerkesztés 
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5. ábra B.-A.-Z. megye bányászati és kohászati ágazatában a foglalkoztatottak 
számának alakulása 1986-1999 között (fő) 

 

A munkanélküliség alakulása 1995-ig 

 

Magyarországon valamennyi megye közül Borsod megyében volt a 

legmagasabb az iparban foglalkoztatottak száma. 

Ezért a kedvezőtlen körülményeket tovább súlyosbította, hogy a megye 

válságos gazdasági helyzetének következményeként rendkívül nagyarányú 

munkanélküliség alakult ki. A megyében a leépítések már a nyolcvanas évek végén 

megkezdődtek. Az iparban foglalkoztatottak száma 1986-1990 között 140 ezerről 

116 ezerre csökkent, és a következő öt évben további 50 ezer ipari munkahely szűnt 

meg, amivel 1995-re az iparban dolgozók száma 66700-ra fogyott. Ennek 

eredményeként a munkanélküliségi ráta 1992-1995 években 16,6%-19,9% között 

alakult. A munkanélküliségi ráta alapján Borsod megye mindig az első három hely 

valamelyikét foglalta el a megyék sorában. A munkanélküliségi ráta alakulását 

1990-től 1995-ig a 7. ábra szemlélteti. 
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Forrás: B.-A.-Z. megye statisztikai évkönyvei, 1990-1995. 

6. ábra A munkanélküliségi ráta B.-A.-Z. megyében 1990-1995, % 
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A megyei munkanélküliség 1995-től napjainkig 

 

Borsod megye hosszú ideje küzd nagyon magas munkanélküliséggel. Bár a 

legnagyobb létszámleépítések és üzembezárások már az elmúlt évtized első felében 

megtörténtek a munkanélküliség problémája azóta sem rendeződött a megyében. 

Borsodban az ipar súlya továbbra is meghatározó. Ez az oka a munkanélküliség 

tartóssá válásának, hiszen az évtized második felében ismét az iparban dolgozók 

száma csökkent a legnagyobb mértékben, de még így is nagyobb a megyében az 

iparban foglalkoztatottak aránya, mint országosan. Jelentősebb létszámnövekedés 

csak a közigazgatásban történt. Öt év alatt, 1996-2000 között az iparban 

foglalkoztatottak száma 57 700-ról 47 400-ra, 18%-kal csökkent. Ennek hátterében 

a kohászat elhúzódó válsága, a folyamatos létszámleépítések és a bányabezárások 

állnak. 

1995 óta gyakorlatilag állandósult a megyében az 55-60 ezer fő közötti 

regisztrált munkanélküli létszám. A megyében a munkahelyteremtés kiemelt 

támogatása és az évente létrehozott kb. 2000 munkahely szinte csak az aktuális 

elbocsátások kiegyenlítésére elég, és a súlyos problémákat nem tudja orvosolni. 

A munkanélküliségi ráta minden évben jelentősen meghaladja az országos 

átlagot. 1995-1997 között a megyék sorrendjében második helyet foglalta el Borsod 

megye a munkanélküliségi ráta tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után. 

1998-tól sajnos minden évben megyénkben a legmagasabb munkanélküliségi ráta. 

1999-ben és 2000-ben több mint kétszerese volt az országos átalagnak. 

 

A megyében kialakult munkanélküliség kedvezőtlen jellemzője, hogy 

nagyrészt tartós jellegűvé vált. Továbbá gondot jelent az is, hogy a munkanélküliek 

többsége alacsony végzettségű (46%-uk 8 általánost végzett), valamint a 

munkanélküliek foglalkozás szerinti összetétele nem felel meg a munkahelyteremtő 

beruházások szakmai igényeinek. 

Mivel a korábbi tömeges létszámleépítések ellensúlyozására nem indult meg 

egy nagyarányú munkahely teremtési, beruházási folyamat, ezért a megyében 

minden erőfeszítés ellenére tartóssá vált a munkanélküliség. 



                         Borsod-Abaúj-Zemplén megye  
 

 39

16,6%
18,4%

19,2%

17,7%

19,6%

20,4%

10,4%

10,5% 10,4%
9,1%

9,6%
6,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Borsod megye Országos

  
Forrás: B.-A.-Z. megye statisztikai évkörryvei, 1995-2000 

7. ábra A munkanélküliségi ráta alakulása B.-A.-Z. megyében és országosan, 

1995-2000. (%) 

 
 

A magas munkanélküliségi rátának köszönhetően folyamatos a megyéből az 

elvándorlás. A következő ábrák Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának 

változását, és az állandó vándorlási különbözetet szemléltetik. 
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Forrás: www.ksh.hu, saját szerkesztés 

8. ábra B.-A.-Z. megye lakónépességének alakulása az 1970-es érték %-ában 
(1970=100), 1970-2001 

Forrás: www.ksh.hu, saját szerkesztés 
9. ábra Állandó vándorlási különbözet B.-A.-Z megyében 1997-2001 között (fő) 
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A válság hatása a megye gazdaságára 

 

B.-A.-Z. megye iparának jellemzése a rendszerváltástól 1995-ig 

 

A nyolcvanas évek végén Kelet és Közép-Európában a korábbi politikai 

rendszer megszűnése gyökeresen új helyzetet teremtett a volt szocialista országok 

számára. Elkerülhetetlenné vált a társadalmi-gazdasági rendszerváltás. 

Magyarországon gyorsan megtörtént az új demokratikus politikai 

intézményrendszer kialakítása. Ez lehetővé tette, hogy elkezdődjön a tényleges 

gazdasági átmenet a tervgazdálkodásból a modern piacgazdaságba. 

A kilencvenes évek elejének társadalmi-gazdasági változásai az ország egyes 

térségeit eltérően érintették. A fővárosban és azokban a régiókban, ahol a 

szerkezetváltás feltételei - korábbi helyzetükből adódóan - kedvezőbbek voltak, az 

átalakulási folyamat gyorsabban haladt, kedvezőtlen hatásai kevésbé jelentkeztek. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a gazdasági átmenet feszültségei sokkal 

súlyosabb helyzetet teremtettek, mint az ország kedvezőbb helyzetű régióiban. A 

nyolcvanas évek végétől, de különösen a kilencvenes évek első éveiben drámai 

mértékű és hatású változások következtek be a megye gazdaságában és 

foglalkoztatási helyzetében. Nagyarányú visszafejlődés és leépülés indult meg a 

megye meghatározó jelentőségű, válságos helyzetbe került nehézipari ágazataiban, 

a bányászatban, a kohászatban és a gépiparban, amely ezen iparágak 

összeomlásához vezetett. Erőteljesen visszaesett az ipari termelés. A nagyvállalati 

struktúra felbomlását, a privatizáció előrehaladását, a felszámolási és csődeljárások 

sokaságát a munkahelyek tízezreinek megszüntetése és tömeges méreteket öltő 

munkanélküliség kialakulása kísérte.  

Borsod megye gazdaságában az ipar játszotta a meghatározó szerepet. 1990-

ben a megyében dolgozott hazánk összes ipari foglalkoztatottjának 9,1 %-a, a 

vegyipari dolgozók 15,9%-a, a bányászatban foglalkoztatottak 17%-a, a 

kohászatban dolgozók 23,5%-a. 
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A megyében termelték ki a barnaszén 30%-át, a nyersvas, az acél több mint 

felét, valamint az etilén, a propilén, a polipropilén és a PVC teljes mennyiségét itt 

állították elő. 

Az ipari termelés csökkenésének mértéke 1992-ig rendkívül erőteljes volt. 

1990-1992 között 43%-os volt az ipari termelés visszaesése az országos 27%-kal 

szemben. A megyében az összes ipari termelésen belül kirívóan nagy volt a 

csökkenés a kohászatban, több mint 80%-os, a gépiparban pedig 64%-os. A 

kohászat válságát felerősítette az erre az időszakra eső világpiaci konjunktúra 

kedvezőtlen hatása. Új jelenség volt a kilencvenes évek első harmadában a vegyipar 

területén megfigyelhető 30%-os termeléscsökkenés, mert az iparág korábban 

húzóágazatnak számított. A visszaesés és termeléscsökkenés az előbb említett 

iparágakon kívül szinte valamennyi ipari ágazatban megfigyelhető volt. 

A termelés csökkenése 1992-ig tartott. Ezt követően megindult a megyében 

a növekedés, de kisebb ütemben, mint országosan. 

A megyei székhelyű, 50 főn felüli ipari vállalkozások összehasonlító áron 

számba vett termelése 1992-ben az előző évinek csak háromnegyedét tette ki, 1993-

ban viszont már 2%-os növekedést regisztráltak. Az élénkülés 1995. I. félévéig 

tartott és év végére mérséklődött a bővülés üteme, de a termelés összehasonlító áron 

még így is 13,3%-kal haladta meg a mélypontnak bizonyult 1992. évit. Az 5. 

táblázat az ipari termelés volumenindexeit szemlélteti. 

 

Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100) 

5. táblázat  

Megnevezés 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

B.-A.-Z. 
megye 79,3 75,4 75,8 101,9 108,1 102,9 

Országos 79,3 81,6 90,3 104,0 109,6 104,6 
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye statisztikai évkönyvei, 1990-1995. 

 

1992-1995 között az iparon belül az egyes ágazatok termelése eltérően alakult. A 
bányászat közel négytizedével, a feldolgozóipar több mint egyötödével bővítette 
termelési volumenét, az energiaszektor viszont 13%-kal kevesebbet termelt. A 
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feldolgozóiparon belül a kohászat és a fémfeldolgozás termelése nőtt a legjobban, 
három év alatt több mint kétszeresére emelkedett. A vegyipar 15%-kal, a gépipar 
pedig 28%-kal növelte termelését, az élelmiszeripar, ital és dohánytermékek 
gyártásában viszont 7%-os csökkenést regisztráltak. Az egyes ágazatok termelési 
indexeit a  

6. táblázat mutatja. 

 

Az ipari termelés ágazati indexei (előző év=100) 

6. táblázat  

Ágazat 1993 1994 1995 
1995. év az 1992. 

év százalékában 

Bányászat 92,8 133,9 111,2 138,2 
Feldolgozóipar 105,6 110,8 103,9 121,6 
Ebből: élelmiszer, ital, 
dohánytermék 97,5 101,9 93,6 93,0 

Vegyipar 100,7 111,4 102,0 114,4 
Kohászat és fémfeldolgozás 139,0 124,4 117,5 203,2 
Gépipar 116,7 92,0 119,3 128,0 
Villamosenergia, gáz-, hő- és 
vízellátás 94,4 96,3 95,1 86,5 

Ipar összesen 101,9 108,1 102,9 113,3 
Forrás: KSH - Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyzete az országban, 1996.,14. o. 

 

Az ipari termelés ágazati szerkezete az egyes ágazatok eltérő fejlődési és 
visszafejlődési üteme következtében 1988-1992 között jelentősen módosult. Ebben 
az időszakban a legnagyobb változást a kohászat és a gépipar térvesztése jelentette, 
megőrizte vezető pozícióját a vegyipar és növelte részesedését az élelmiszeripar, ital 
és dohánytermékek gyártása ágazat. 1992-1995 között viszont az élelmiszeripar 
részesedése fokozatosan mérséklődött, a kohászat és a fémfeldolgozás termelése a 
mélypontnak bizonyult 1992. év után gyors ütemben emelkedett, a vegyipar súlya 
tovább nőtt. A feldolgozóiparon belül az összes termelés csaknem 55%-át a 
vegyipar adja. A  

7. táblázat a feldolgozóiparon belül az egyes ágazatok termelésének 

megoszlását szemlélteti. 

 

A feldolgozóipar termelésének ágazati megoszlása (%) 

7. táblázat  

Ágazat 1993 1994 1995 
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Feldolgozóipar 100,0 100,0 100,0 
Ebből: élelmiszer, ital, 

dohányáru 
22,9 21,3 16,2 

Vegyipar 48,3 49,3 54,7 
Kohászat és fémfeldolgozás 17,8 19,2 19,7 

Gépipar 3,3 2,7 2,5 
Forrás: KSH - B.-A.-Z. megye helyzete az országban, 1996. 15. o. 

 

Az egyes ágazatok termelésének növekedése ellenére a megye helyzete 

továbbra is rendkívül kedvezőtlen maradt. Az 1994-es ipari termelés az 1990. 

évinek csak 63%-a volt. Megindult ugyan a megyében egy növekedési folyamat, de 

ennek nagysága és üteme elmaradt az országostól és a fejlettebb megyéktől. Ennek 

eredményeként a megyének nem sikerült kilábalni a válságból, sőt a lemaradása 

tovább nőtt. Ezt támasztják alá az adott időszakra vonatkozó GDP adatok is. 

 

Az ipari termelés jellemzői a kilencvenes évek közepétől napjainkig 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságában az ipar továbbra is jelentős 

helyet foglal el, annak ellenére, hogy szerepe jelentősen csökkent a kilencvenes 

évek elején. Az ipar súlyát jelzi az is, hogy bár az iparban foglalkoztatottak száma 

drasztikusan visszaesett mégis nagyobb a megyében az iparban dolgozók aránya, 

mint országosan. 

Borsod megye gazdasága ágazati és térségi szempontból is jelentős 

különbségeket mutat. Az iparon belül az egyes ágazatok súlya, gazdasági 

eredménye és a megyében betöltött szerepe is nagymértékben eltérő. 

Az ipari termelés egészét tekintve a megyében az 1996. évi termelés 

összehasonlító áron 8,2%-kal volt magasabb az 1992. évinél. Ez jóval kedvezőbb, 

mint az észak-magyarországi régió másik két megyéjének eredménye. Hevesben ez 

az érték 1,6%-kal volt több az 1992-es évinél, míg Nógrádé 6%-kal elmaradt a négy 

évvel korábbitól. Az 1996. évi termelési szint Borsodban az 1989. évinek csak 

felére tehető. Vagyis a növekedés ellenére az ipari teljesítmény jóval alatta maradt a 

hét évvel korábbi értéknek, ami azt jelenti, hogy a rendkívül mély gazdasági válság 

következtében a növekedés ellenére a megye gazdasági teljesítményében a 
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javulásnak még csak a kezdeti jelei mutatkoztak. Heves megyében az 1996. évi 

termelési szint az 1989. évinek héttizede, Nógrád megyében a fele, míg országosan 

a négyötöde volt, vagyis Borsod és Nógrád megyében volt a legalacsonyabb. 

A 10. ábra az ipari termelés volumenindexeit szemlélteti Borsod megyében 1995-

2000 között. 

 

102,9%

95,5%

106,6%

98,2%
98,6%

111,1%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

1995 1996 1997 1998 1999 2000

 
Forrás: B.-A.-Z. megye statisztikai évkörryvei, 1995-2000. 

10. ábra Az ipari termelés volumenindexei B.-A.-Z. megyében (előző év = 100) 

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy az ipari termelés meglehetősen 

hullámzóan alakult az öt év során. Az 1995-ös emelkedés után 1996-ban jelentősen 

visszaesett a termelés, majd 1997-ben ismét emelkedett. 1998-ra a termelés 8 

százalékponttal csökkent és az 1999-es stagnálás után 2000-re jelentősen megnőtt. 

Az ipari termelés hullámzásának hátterében az egyes ágazatok eltérő teljesítménye, 

visszaesése vagy fellendülése áll. 

Az 1996-os termelés csökkenés hátterében a feldolgozóipar jelentős 

visszaesése áll (9,6 százalékpont). A feldolgozóipari ágazatokon belül legnagyobb 

mértékben a kohászat, a vegyipar és az egyéb feldolgozóipari termékek 

előállításának csökkenése áll. Növekedett viszont a textilipar és a villamos energia 

ipar termelése. 
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Az 1997-es fellendülés a feldolgozóipari termelés növekedésének 

eredményeként következett be. Nagymértékben nőtt az előző évben gyengélkedő 

vegyipar termelése, ami a két vegyipari óriás a TVK és a BorsodChem 1996-ban 

bekövetkezett privatizációjának tulajdonítható. Emelkedett a gépipar termelése és 

tovább javult a fa- és papíripar teljesítménye, viszont tovább folytatta mélyrepülését 

a kohászat, ami az ágazat elhúzódó válságával magyarázható. 

 

1998-ban Borsod megye gazdaság nem zárt kedvező évet. A megye 

teljesítmény mutatóinak növekedése jelentős mértékben elmaradt az országostól, 

ami azt jelenti, hogy a megye gazdaságának 1998-ra sem sikerült a 

nemzetgazdasághoz felzárkózni, így Borsod hátrányos helyzete továbbra sem 

csökkent, a különbségek ismét növekedtek. 

A kohászati ágazatban 1998-ban jelentős eredményjavulásról beszélhetünk, 

ez azonban csak az előző évek teljesítményének tükrében értékelhető. A rendkívül 

kedvezőtlen 1997-es év után jelentős javulás következett be, de ez csak az előző év 

nagyon rossz teljesítményéhez képest értelmezhető javulásként. Valójában az ágazat 

problémai 1998 után is megmaradtak. Az energiaipar eredménye is javult, amiben a 

villamos energia áremelések játszottak meghatározó szerepet. Ezzel szemben a 

vegyipar növekedésének dinamizmusa megtorpant a világpiaci dekonjunktúra 

következtében. 1998-ban olyan ágazatokban változott kedvezően az ipari termelés, 

amelyek nem sorolhatók Borsod megye húzóágazatai közé. 

 

1999-ben az ipari termelés stagnált a megyében, sőt kis mértékben tovább 

csökkent. Az összes ipari ágazaton belül csupán az élelmiszeripari termelés és a 

gépipar teljesítménye növekedett jelentős mértékben, folytatódott viszont a vegyipar 

gyengélkedése. 

2000-ben ismét megindult az ipari termelés növekedése, előző évhez képest 

11,1 százalékponttal javult a termelés. Tovább folytatódott az 1997-óta tartó 

dinamikus növekedés a gépiparban és az előzők két év gyenge teljesítménye után 

ismét jelentősen növekedett a termelés a vegyiparban. 
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Összességében megállapítható, hogy 2000-ben az ipari termelés Borsod 

megyében az öt évvel korábbihoz képest egytizedével, országosan pedig közel 

nyolctizedével emelkedett. A megye ipari termelésének volumenindexe az említett 

időszakban folyamatosan az országos átlag alatt maradt. Ebből az a következtetés 

vonható le, hogy a termelés növekedésének nagysága és üteme az elmúlt évek során 

folyamatosan elmaradt az országostól, ami azt jelenti, hogy a megye lemaradását 

nem sikerült csökkenteni, sőt az tovább növekedett. 

Az ipari termelés megoszlását ágazatonként B.-A.-Z. megyében a 11. ábra 

szemlélteti. 
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 Forrás: Saját szerkesztés B.-A.-Z megye statisztikai évkönyvei 1996-2000 alapján 
11. ábra Az ipari termelés megoszlása ágazatonként B.-A.-Z. megyében 

 

Az ábra jól szemlélteti az egyes ágazatok iparon belül betöltött szerepét, 

súlyát. Szembetűnő a vegyipar rendkívül nagy részesedése az ipari termelésből. 

1996-ban 41%-kal részesedett a vegyipar a megye összes ipari teljesítményéből, 

2000-re ez az arány 53%-ra nőtt, vagyis az ipari termelés több mint fele a vegyipari 

ágazatban realizálódik, tehát a megye ipara nagymértékben a vegyiparra épül. A 

vegyipar rendkívül jó teljesítményének hátterében a BorsodChem Rt.-nek és Tiszai 

Vegyi Kombinát Rt.-nek az 1996-ban végbement privatizációja áll, melynek 

eredményeként biztosított az ágazat termelésének folyamatos növekedése. 

Megállapítható viszont, hogy a megye iparában a vegyipar túlsúlya veszélyeket is 

rejthet magában, az iparág bármilyen okból történő visszaesése esetén. Jó példa 
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erre, hogy 1998-ban a világpiaci dekonjunktúra következtében az ágazat 

növekedésének üteme jelentősen csökkent, amelynek eredményeként a megye ipari 

termelésének emelkedése is visszaesett. 

A kilencvenes évtized első éveiben bekövetkezett nagy leépülés ellenére 

továbbra is viszonylag nagy a kohászat részesedése a megye iparában. 1995-ben 

15%-kal részesedett a kohászat az ipari termelésből, ami 2000-re 11 %-ra csökkent, 

de még így is a harmadik legnagyobb a részesedése a megye ipari termelésében az 

ágazatnak. 

Az elmúlt évek folyamán a kohászatban is jelentős változások történtek, a 

megye két nagy tradicionális vaskohászati vállalatánál Ózdon és Diósgyőrben is. 

Ózdon 1998-ban a Max Aicher csoport által privatizált Ózdi Acélmű Kft-ben 

megkezdődött egy mini acélmű felépítése, amely azóta megkezdte működését, és 

újból elkezdődött a folyékony acélgyártás is. 

A Diósgyőri Acélművek az elmúlt évtizedben háromszor került felszámolás 

alá, legutóbb 2000-ben, miközben rendkívül nagy tartozást halmozott fel. Az évek 

során korábban a DAM keretein belül tevékenykedő cégek kiváltak és ma önálló 

vállalatként eredményesen működnek. Ilyenek: a Borsodi Metall Öntöde Kft., a 

Hámor Rt., a Csavar és Húzottáru Rt. A DAM végül az olasz Cogne cég 

tulajdonában került és DAM Steel Speciális Acélgyártó Rt. néven folytatja 

tevékenységét, mintegy 1200 embernek biztosítva munkahelyet. 

A megye ipari termelésében a villamos energia ágazat részesedése a második 

legnagyobb. A villamos energia ipar a megye termeléséből 1996-ban 14%-kal 

részesedett, ami 1999-re csaknem 21 %-ra nőtt, de 2000-ben 16,4%-ra visszaesett. 

A szektorban az elmúlt években jelentős fejlesztések és külföldi beruházások 

történtek, de a lakosság életszínvonalának alacsony volta miatt a fogyasztás mind a 

nagy mind a lakossági fogyasztók esetében stagnál. 

Az élelmiszeripar termelése évek óta körülbelül 10%-ot képvisel a megye 

összes ipari termeléséből. A megyei élelmiszeripari cégek helyzetét megnehezíti az 

alacsony életszínvonal miatti kereslet-hiány, a megyébe betelepült 

vásárlóközpontok monopol-helyzetet kialakító tevékenysége, a gyakran önköltség 
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alatt tartott árak és a hosszú fizetési határidők, melynek következtében - nagyobb 

likvid tőke hiányában - a megyei cégek gyakran kiszorulnak a piacról. 

A nagy szakmai hagyományokkal rendelkező, de szinte teljesen leépült 

gépipar területén jelentős változások következtek be az elmúlt években. 2001-ben 

befejeződött a megye nagy múltú gépipari vállalatának a Diósgyőri Gépgyárnak 

(DIGÉP) a privatizációja, több sikertelen állami konszolidációs, illetve privatizációs 

kísérlet után. A DIGÉP számára a továbblépés záloga a tevékenységek szétbontása 

lett, így a hidegüzem a DIGÉP Hungary Kft. berkeiben folytatja tevékenységét, míg 

a melegüzemi gyártást a Diósgyőri Gépgyár Kovács- és Sajtolóüzem vette át. 

A megyében a gépipar az utóbbi években a befektetett külföldi tőke, az új 

tevékenységek megjelenése (elektronikai ipar) és a kis- és középvállalkozások 

megerősödése révén ígéretes növekedésnek indult. Jelenleg 4,4%-kal képviselteti 

magát a megye iparában, ami nem túl magas érték, de a gépipar teljesítménye és 

termelése évről évre dinamikusan növekszik (2000-ben 37%-kal). 

A 11. ábra az egyéb feldolgozóiparon belül szereplő textilipar ipari 

termelésből való részesedése 1% körüli, akárcsak a fa- és papíriparé. A textiliparra 

elsősorban a külföldi piacra végzett bérmunka jellemző. Az alacsony fizetések miatt 

az ágazat a magas munkanélküliség ellenére is létszám problémákkal küzd. 

A bányászat iparon belüli súlya nagymértékben csökkent. 1996-ban még 4%-

kal részesedett az ágazat az összes ipari termelésből, 2000-ben viszont kevesebb, 

mint 2% ez az érték. Az elmúlt évtizedben a bányák folyamatosan bezárásra 

kerültek, 2000-ben a putnoki és feketevölgyi bánya is befejezte működését. 

Szénbányák közül Borsodban már csak Lyukóbánya működik. Ezen kívül a részben 

külföldi tulajdonban lévő kő-és homokbányák valamint a Mád környéki riolit-zeolit 

lelőhelyek jellemzik az ágazatot. 

A megye iparának egyes ágazatait nettó árbevétel alapján vizsgálva hasonló 

megállapításra jutunk, mint az ipari termelés ágazati megoszlását illetően. A megye 

gazdasági ágai közül 1997-2000 között a feldolgozóiparban realizálódott a nettó 

árbevétel 45-48%-a. Ebből a vegyipar részesedett a legnagyobb arányban 23-29%-

kal, ez 2000-ben 321.423 millió Ft.-ot jelentett. Ez a többi gazdasági ág árbevételét 
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rendkívül nagymértékben meghaladja, egyedül a kereskedelem tudja ezt 

megközelíteni. Az ipari ágazatoknál maradva a vegyipar után a villamos energia 

ipar éri el a legnagyobb árbevételt a megyében 12-14%-ot, ezt követi az 

élelmiszeripar 6% és a kohászat 7-9%-os eredménnyel. A gépipar részesedése 3%os 

(2000-ben 29399 millió Ft.), amelynek csaknem 10-szerese a vegyiparban realizált 

nettó árbevétel. 

Az egyes ipari ágazatok nettó árbevételének nagysága alapján ugyanarra a 

megállapításra juthatunk, mint az ipari termelés ágazati megoszlását illetően. A 

vegyipar rendkívül nagy súllyal bír a megye gazdaságában és húzóágazatnak 

tekinthető. A második legjelentősebb ágazatnak a villamos energia ipar számít és 

ezt követi körülbelül azonos súllyal a kohászat és az élelmiszeripar. A megye ipari 

termeléséből még nem túl nagy a gépipar részesedése, de az utóbbi években 

rendkívül dinamikusan fejlődik. 

Meg kell jegyeznem, hogy a megye és a nemzetgazdaság ágazati struktúrája 

jelentősen eltér egymástól. Borsod megyében a vegyipar és energiaipar ágazat 

aránya az országos ágazati megoszláshoz képest lényegesen magasabb. A magyar 

ipar legjelentősebb ágazata a gépipar, amelynek 1999-ben az ipari termelésen belüli 

részaránya 40,3 százalékra emelkedett, megelőzve a korábban vezető vegyipari és 

élelmiszeripari ágazatokat. 

 

A GDP alakulása a kilencvenes évek közepétől napjainkig 

 

A bruttó hazai termék nagysága, illetve növekedési üteme a kilencvenes évek 

közepétől alátámasztja azt a korábbi következtetésemet, miszerint a megye 

lemaradása az országhoz képest nem csökkent, sőt tovább növekedett. 

A megyében a GDP 1995-ös csaknem 40%-os, országos növekedési ütemet 

meghaladó emelkedése 1996-ban visszaesett. 1996-ban a bruttó hazai termék 14%al 

nőtt, ami jóval alatta marad az országos átlagnak (23%). Az egy főre jutó GDP 

Borsod megyében az országos átlag 71%-a, a megyék átlagának pedig 88%-a volt 

1996-ban. A megye ezáltal 1995-höz képest ismét visszacsúszott egy hellyel a 

megyék sorrendjében a 17. helyre. Az egy főre jutó GDP az Európai Unió átlagának 
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27%-át tette ki 1996-ban. Ebben az évben a megyék közül Győr-Moson-Sopron 

megyében volt a legmagasabb az egy főre jutó bruttó hazai termék, amelynek a 

Borsod megyei GDP csak 64%-a. 

1997-ben és 1998-ban az egy főre jutó GDP Borsodban ismét kisebb 

mértékben emelkedett, mint az országos átlag. Az egy főre eső bruttó hazai termék 

mindkét évben az országos átlag 69%-a volt, a megyék átlagának pedig 1997-ben 

86,5%-a, 1998-ban 86%-a. A megyék rangsorában Borsod megye 1997-ben a 17. 

helyet foglalta el, akárcsak 1996-ban, 1998-ban egy helyet sikerült előre lépnie, így 

a 16. helyen állt. Az említett két évben a GDP számítások alapján a megyék közül 

Fejér megye nyújtotta a legjobb teljesítményt. Borsod megye egy főre jutó GDP-je 

1997-ben 59%-a, 1998-ban 56%-a volt a Fejér megyeinek. 

1999-ben a megyében előállított bruttó hozzáadott érték az országos érték közel 

5%-át tette ki. Ebben az évben Borsod megye az egy főre jutó GDP-je az országos 

átlag 67%-a, a megyék átlagának 84%-a volt, ez alapján ismét visszacsúszott egy 

helyet a megyék sorrendjében a 17. helyre. A legjobb teljesítményű Győr-Moson-

Sopron megye GDP-jének csak 56%-át tette ki a Borsod megyei érték. 

 

Borsod megye gazdaságában az ipar hozzáadott értékének aránya rendkívül 

magas a többi gazdasági ághoz képest. 1997-2000 között az ipar hozzáadott értéke 

63%-ról 69%-ra nőtt. Az iparon belül nagyon nagy a feldolgozóipar súlya. 1997-ben 

az ipar hozzáadott értékének 51%-át jelentette a feldolgozóipar, 1998-ban 53%-ot 

1999-ben ismét 51%-ot, 2000-ben pedig szintén 53%-ot tett ki a feldolgozóipar 

aránya. 

 

Bruttó hazai termék (GDP), 2000 

8. táblázat  

Egy lakosra jutó bruttó 
hazai termék 

Területi egység 

Bruttó hazai 
termék 

beszerzési 
áron, millió Ft ezer Ft 

az országos 
átlag 

%-ában 

Sorrend az egy
főre jutó GDP 

alapján 

Budapest 4 602 069 2 561 195 1 
Pest 1 066 717 1 025 78 10 
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Közép-
Magyarország 5 668 786 1 997 152 I 

Fejér 706 014 1 664 127 3 
Komárom-

Esztergom 340 681 1 093 83 7 

Veszprém 412 714 1 112 85 6 
Közép-Dunántúl 1 459 409 1 318 100 III 
Győr-Moson-

Sopron 744 319 1 754 134 2 

Vas 398 503 1 499 114 4 
Zala 325 669 1 113 85 5 
Nyugat-Dunántúl 1 468 491 1 494 114 II 
Baranya 397 034 993 76 11 
Somogy 294 111 892 68 14 
Tolna 263 558 1 084 83 9 
Dél-Dunántúl 954 703 982 75 IV 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 620 209 852 65 18 

Heves 298 218 925 71 13 
Nógrád 154 397 714 54 19 
Észak-

Magyarország 1 072 824 847 65 VI 

Hajdú-Bihar 502 548 929 71 12 
Jász-Nagykun-

Szolnok 358 071 874 67 16 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 404 096 710 54 20 

Észak-Alföld 1 264 715 832 63 VII 
Bács-Kiskun 471 917 887 68 15 
Békés 337 242 864 66 17 
Csongrád 452 679 1 088 83 8 
Dél-Alföld 1 261 838 943 72 V 

ÖSSZESEN 13 150 
766 1 312   

Forrás: www.ksh.hu 

 

Végül a következő ábrán a 2000-es évben foglalkoztatottak megoszlását mutatja. 
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Forrás: http://www.b-a-z.hu/mframe.html 

12. ábra A termelő szférában foglalkoztatottak megoszlása gazdasági ág szerint 

(2000) 

 
 

Összefoglalva megállapítható, hogy az egy főre jutó GDP tartósan alacsony 

volta, és a munkanélküliségi ráta magas értékei azt jelzik, hogy a gazdasági 

szerkezet hatékony és gyors változása Borsod megyében késik, a vártnál lassabban 

halad. A megye gazdasági szerkezetének átalakulása az elmúlt évtized közepén 

kezdődött meg, de még korántsem fejeződött be. Az elmúlt évtized nagy részében 

főként a leépítések domináltak, viszont a gazdaság szervezeti és tulajdonosi 

korszerűsödése jelentősen előrehaladt, de a progresszív ágazatok térhódítása, a 

technikai modernizáció még csak viszonylag szűk körben jellemző. 

 



                         Borsod-Abaúj-Zemplén megye  
 

 54

 

Irodalomjegyzék 
 

[1] Berend T. Iván - Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története 

Magyarországon 1948-1944. Szerk: Pach Zsigmond Pá,l Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1989. 

 

[2] 200 éves a borsodi szénbányászat, Miskolc, 1986. 

 

[3] Magyarország gazdaságföldrajza, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1986. 

 

[4] Minisztertanácsi jelentés a Borsodi Szénbányák tevékenységéről 1984. 

 

[5] Vas László: A szénbányászat szervezeti, irányítási, tulajdonosi rendszerének 

átalakítása, Bányászati és Kohászati lapok, 1992. 11-12. sz. 

 

[6] Hajnóczy árpád: Változott valami?, Figyelő, 1988 február ll. 

 

[7] Dr. Kemenes Ernő: A stabilizáció rögös útján, Figyelő, 1989. január 5. 

 

[8] Bányai Miklós: A szindróma neve: szerkezetátalakítás, Figyelő, 1989. július 

6. 

 

[9] Sziklavári János: A műszaki fejlesztés problémái vaskohó iparunkban, 

Kohászat, 1989.január 

 

[10] Dr. Fürjes Emil: A kohászat elmúlt három évi munkájának értékelése, 

legfontosabb feladatai, Ipari Szemle, 1989. május 

 

[11] Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja, Budapest, KJK, 

1987 



                         Borsod-Abaúj-Zemplén megye  
 

 55

 

[12] Az integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési program 

végrehajtásának folyamat és eredményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

1995-1998 Készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területfejlesztési 

tanács, Miskolc, 1999. 

 

[13] Borsod-Abaúj-Zemplén megye integrált szerkezetátalakítási és 

válságkezelési programja. Készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Fejlesztési Tanács Miskolc, 1995. 

 

[14] Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztési és felzárkóztatási program 

2000-2002. 

[15] Készítette: B.-A.-Z. megyei Fejlesztési Ügynökség és B.-A.-Z. 

Megyei Területfejlesztési Tanács, Miskolc, 1999. 

 

[16] Útkeresés a régiók kialakulásában Falu-Város-Régió 1997/5. szám, 

35-37. o. 

 

[17] Káló Tamás: Emberi Erőforrásokkal való gazdálkodás a Borsodi 

Szénbányákban. 

[18] Szakdolgozat, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 1993. 

 

[19] 17.Demeter Éva: A kohászat válsága és a kilábalás stratégiája a 

DIMAG Rt.-ben, különös tekintettel az acélgyártásra. 

[20] Szakdolgozat, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 1990. 

 



                         Borsod-Abaúj-Zemplén megye  
 

 56

Feladatok 
 

Feleletválasztós kérdések 

 
 

1. 

 

Melyik három megye alkotja a NUTS 2-es szintű Észak-Magyarországot? 

 
(a) Borsod-Abaúj-Zemplén 

(b) Szabolcs-Szatmár-Bereg 

(c) Heves 

(d) Hajdú-Bihar 

(e) Nógrád 

 
 
Megoldás: 
 

 (a)  (c)  (e)
 
 
 (Egynél több hiba esetén újra!) 
 
 

 
 

2. 

 

Válassza ki azt a három ágazatot – a gazdasági szervezetek száma alapján -, 
ami jelenleg Borsodban a legmeghatározóbb! 

 
(a) mezőgazdaság 

(b) kereskedelem 

(c) ingatlanügyletek 

(d) egyéb közösségi és személyi szolgáltatás 

(e) ipar 

(f) építőipar 
 
Megoldás: 

!

!
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 (b)  (c)  (d)

 
 
 (Egynél több hiba esetén újra!) 
 
 
 

3. 

 

Milyen tünetei voltak a szénbányászati válságnak a válság ideje alatt? 
Válassza ki a megfelelőket! 

 
(a) az állami támogatás csökkenése, majd megszűnése  

(b) rossz geopolitikai helyzet 

(c) állandó likviditási gondok  

(d) munkások elégedetlensége 

(e) kitermelési költségek növekedése 
 
Megoldás: 
 

 (a)  (c)  (e)
 
 
 (Egynél több hiba esetén újra!) 
 
 
 

4. 

 

Milyen programok készültek kifejezetten a borsodi válságtérség 

felemelkedésére? 

 
 

(a) Integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési program 

(b) Revitalzációs Program 

(c) Megyei fejlesztési és felzárkóztatási program 

(d) Széchenyi Terv 
 
Megoldás: 
 

 (a)  (c) 

!

!
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 (Egynél több hiba esetén újra!) 
 
 

 
 

5. 

 

Mennyi jelenleg a munkanélküliségi ráta Borsod-Abaúj-Zemplén megyében? 

 
(a) 11,1% 

(b) 18,6% 

(c) 9,2% 

(d) 15,4% 

(e) 20,4% 
 
Megoldás: 
 

 (e) 
 
 
 (Egynél több hiba esetén újra!) 
 
 
 

6. 

 

Hányadik helyet foglalja el Borsod megye az egy főre jutó GDP alapján a 

megyék között Magyarországon? 
 

 
(a) 5 

(b) 15 

(c) 18 

(d) 9 

(e) 2 
 
Megoldás: 
 

 (c) 

!

!
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 (Egynél több hiba esetén újra!) 
 


