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A témaválasztás indoklása

Bár  műszaki  végzettségű  ember  vagyok,  mindig  is  érdekelt,  mely  földrajzi, 

gazdaságpolitikai,  társadalmi és egyéb tényezők motiválják az érintetteket, amikor 

egy-egy régió iparfejlesztésről  döntenek.  Születésem óta Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében élek és dolgozom. 1981-1986 között a Miskolci – akkor még – Nehézipari 

Műszaki  Egyetem  hallgatója,  illetve  a  Diósgyőri  Gépgyár  ösztöndíjasa  voltam. 

Néhány évvel ezelőtt kíváncsiságomtól hajtva meglátogattam régi munkahelyemet, 

hogy lássam, túlélte-e és ha igen milyen áron a rendszerváltozást a DIGÉP. A látottak 

arra  ösztönöztek,  hogy  talán  érdemes  lenne  nem  csak  egy  -  egy  nagyobb 

termelőüzemet e tekintetben górcső alá venni, hanem tanulságokkal szolgálna, ha az 

egész borsodi iparvidéket tüzetesebben elemezném. 

A választott kutatási téma érdemi feldolgozásában jelentős szerepe volt annak, hogy 

elvégeztem a Budapesti  Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi  Karának  Technika-,  Mérnök-  és  Tudománytörténeti  doktori 

iskoláját.

„Nagy  fába  vágtad  a  fejszéd”  mondták  barátaim,  ismerőseim,  későbbi  segítőim, 

amikor  meghallották  tervemet,  mely  eredetileg  Észak-kelet  Magyarország 

iparfejlesztési tendenciáinak tudományos igényű feltárása volt,  az 1950-es évektől 

napjainkig. Úgy látszik ők már akkor tudták, amit én még csak sejtettem, hogy olyan 

témához nyúlok, amely – kimeríthetetlen volta miatt – egyszerre jelent óriási kihívást 

és  szinte  megoldhatatlan  feladatot  a  kutató  számára.  A  téma  alaposabb 

tanulmányozása  olyan  perspektívákat  nyitott  meg  előttem,  amelyet  korábban 

elképzelni sem tudtam, és tulajdonképpen a gondot is ez okozta, hiszen hamar be 

kellett látnom, hogy ennek feldolgozása messze túl mutat egyetlen Ph.D. dolgozat 

keretén.

Kutatásom  során  azt  tapasztaltam,  hogy  az  1950-es  évektől  az  1970-es  évek 

közepéig  a  témával  kapcsolatban  jelentős  irodalom  áll  rendelkezésre,  a 

rendszerváltozást  közvetlenül  megelőző  és  az  azt  követő  időszak  eseményeinek 

tudományos igényű feldolgozásával azonban ez idáig nem, vagy alig foglalkoztak. 
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Ráadásul  a  rendszerváltozást  közvetlenül  megelőző  időszak  „útkeresései”  –  bár 

kétség  kívül  tartalmaztak  előremutató  elemeket  –  korántsem  voltak  ideológiáktól 

mentesek.

Munkámmal  arra  szeretnék  vállalkozni,  hogy  –  a  teljesség  igénye  nélkül  – 

rávilágítsak  azokra  a  tendenciákra,  amelyek  a  térség  jelenlegi  kedvezőtlen 

társadalmi-gazdasági  helyzetét  előidézték,  illetve  bemutassam  azokat  a 

törekvéseket,  amelyek  e  területen  a  rendszerváltozás  okozta  sokk  kezelésére 

születtek. Mivel gépész vagyok, a folyamatok vizsgálata során fontosnak tartottam a 

műszaki, technikai háttér hatásainak részletes feltárását.   

Arra is kíváncsi voltam, hogy ezeket a törekvéseket mennyire befolyásolta az akkori 

politika,  illetve  mennyire  kezelték  –  tudták  kezelni  –  a  problémákat  szakmai 

kérdésként.  Az  ehhez  szükséges  információkat,  a  korábban  „el  nem  mondott 

történeteket”  személyes  interjúkon,  visszaemlékezéseken  keresztül  próbáltam 

megismerni. 

Magyarország,  illetve  az  Észak-magyarországi  térség  gazdaságának,  iparának 

rendszerváltozás előtti időszakáról több átfogó tanulmány készült. Ilyen többek között 

Berend T. Iván – Ránki György 1972-ben megjelent: A magyar gazdaság 100 éve 

című könyve,  Pető Iván – Szakács Sándor:  A hazai  gazdaság négy évtizedének 

története,  mely  1945-1985  közötti  időszak  magyar  gazdaságát  elemzi,  valamint 

Kóródi  József  1959-ben megjelent  könyve,  mely  a  borsodi  iparvidékről  ad átfogó 

képet.

A rendszerváltozást követő időszakról is számos kutatás, tanulmány látott napvilágot. 

Közülük  fontosnak  tartom a  Magyar  Kereskedelmi-  és  Iparkamara  Gazdaság-  és 

Vállalkozáselemzési  Intézetének  „Észak-Magyarország  gazdasági  helyzete  1990-

2001”  címmel  2003-ban  megjelent  kutatását,  mely  egy  nemzetközi  kitekintést 

követően  a  térség  elmúlt  20  évének  gazdasági  fejlődését  tekinti  át  a  statisztika 

tükrében, majd elemzi a gazdaság jelenlegi helyzetét alakító tényezőket, vizsgálja a 

migrációt és a lakosság adóköteles jövedelmét, végül a tanulmány két szomszédos 

szlovák megye gazdaságának helyzetéről ad képet.
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Nem kevésbé tanulságos az MTA Regionális Kutatási Központja, a Miskolci Egyetem 

Regionális  Gazdaságtan  Tanszék,  az  Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési 

Ügynökség  Kht.  és  a  B-A-Z  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  támogatásával 

félévente megjelenő „Észak-magyarországi Stratégiai füzetek” című folyóirat 2006. 

májusi száma, melyben a Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszékének 

munkatársai  Dr.  Kocziszky  György  vezetésével  részletesen  elemzik  az  Észak-

magyarországi régió gazdasági – társadalmi helyzetét, a kohászat válságát és annak 

következményeit, a közúti infrastruktúrát, illetve a régió felzárkózásának esélyeit.

Amikor  iparfejlesztésről  beszélünk,  nem  hagyható  figyelmen  kívül  az  a  humán 

erőforrás, amely nélkül e fejlesztés elképzelhetetlen. Az iparfejlesztés és a humán 

erőforrás  fejlesztés  egymástól  elválaszthatatlan  szerves  egységet  alkot. 

Gépészmérnökként  kevésbé  volt  lehetőségem  a  foglalkoztatáspolitika  eszközeit 

megismernem,  az  utóbbi  hét  évben  azonban  egy  munkaügyi  kirendeltséget 

vezettem,  így  mélyebben  ráláttam  azokra  az  összefüggésekre,  amelyek  a 

munkaerőpiac keresleti – kínálati oldalát mozgatják.   
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1. Bevezetés

Kevés  olyan  térség  van  Magyarországon,  melynek  fejlődése  annyira 

ellentmondásos, mint éppen Borsod-Abaúj-Zemplén megyéé (továbbiakban B-A-Z). 

A megye  természeti,  földrajzi  adottságainak  köszönhetően  már  a  XVIII.  század 

végén jelentős iparral rendelkezett, a hazai iparfejlesztés egyik kiemelt célterületévé 

azonban az 1950-es évektől vált.

 

Értekezésemben  először  számba  veszem  B-A-Z.  megye  területi  adottságait, 

gazdasági szerkezetét, majd röviden vázolom azokat az iparfejlesztéseket, amelyek 

a térséget az 1970-es évekig jellemezték. Ezek után részletesen elemzem a 70 – 80-

as  évek  fejlesztési  tendenciáit,  különös  figyelmet  fordítva  a  70-es  években 

tapasztalható  erőltetett  iparfejlesztésekre,  majd  a  80-as  években  jelentkező 

gazdasági  visszaesésre,  illetve  a  számok  tükrében  vizsgálom  néhány  iparilag 

fejlettebb régió gazdaságának alakulását. 

A rendszerváltozás merőben új gazdálkodási elvei gazdasági mélyponton érték B-A-

Z.  megyét.  Az  1980-as  évek  második  felének  világgazdasági  tendenciáival  már 

végképp nem tudta felvenni a versenyt a szocialista iparosítás és a válság már a 

rendszerváltozást megelőzően komoly méreteket öltött. Nem lehetett véletlen, hogy 

már 1988-ban több szinten olyan komoly válságkezelő kutatásokat folytattak. 

A rendszerváltozást követő években, a 90-es évek elején különféle válságkezelési 

programok indultak, ezek közül néhány, hatását tekintve jelentős kezdeményezést 

mutatok be részletesebben.

A 90-es  évek  második  felére  elkészült  a  megye Integrált  Szerkezetátalakítási  és 

Válságkezelési  Programja.  Ettől  kezdve  ennek  megvalósítására  és  egyúttal  a 

szerkezetátalakításra tevődött át a hangsúly. Az időszakot legjobban Borsodban a 

helyi  programozás  és  az  integrált  forrásfelhasználás  jellemezte,  ami  kiemelt 

lehetőségeket  nyújtott  a  vállalkozások,  üzemek  fejlesztésére,  a  foglalkoztatási 

helyzet  javítására.  A  célzott  programok  a  befektetők  vonzására,  a  privatizáció 

elősegítésére is lehetőséget adtak. 
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A korszak  másik  nagy  eredménye,  hogy  a  döntéshozók  felismerték  a  kistérségi 

szintű  együttműködések  fontosságát  és  olyan  kistérség  fejlesztési  alapot  hoztak 

létre, melynek célja a térségi együttműködés kialakítása, fejlesztése volt. E szemlélet 

gyakorlati  megvalósítása  térségi  stratégiák,  programok  kidolgozásán  és  konkrét 

gazdaságfejlesztési projektek megvalósításán keresztül történt.

A rendszerváltozás utáni évek ipari termelésének drasztikus visszaesése tömeges 

létszámleépítéseket eredményezett.  Az, hogy a borsodi iparvidéken a nagyarányú 

munkanélküliség megjelenése az akkori társadalmi, politika, gazdasági körülmények 

között  nem  okozott  krízishelyzetet,  olyan  alternatív  megoldásoknak  is  volt 

köszönhető, mint pl. a Vállalati Foglalkoztatási Alapítvány. Diósgyőri példán keresztül 

bemutatom ennek működését,  azokat  az eszközöket,  módszereket,  amelyekkel  a 

tömeges létszámleépítésből adódó munkaerő-piaci válsághelyzetet kezelte.

Végezetül a jelenkor történéseinek ismeretében néhány javaslatot fogalmazok meg, 

melyek  a  térség  életképességének,  fejlődésének  fenntartása  szempontjából 

véleményem szerint elengedhetetlenek.
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2. Területi adottságok

Borsod-Abaúj-Zemplén  megye1 rendkívül  változatos  és  gazdag  természeti 

adottságokkal rendelkezik. Helyi szójárás szerint „az ország kicsinyített mása”, ahol a 

hegyvidék, dombság, síkság, bővizű folyók, erdőségek egyaránt megtalálhatók.

A borsodi iparvidéket északon a Szilicei és a Gömöri érchegység nyúlványai, délen-

délkeleten  a  Tisza,  keleten  a  Hernád  és  a  Harangod  dombos  vidéke  határolja, 

nyugaton pedig a Bükk-hegységen megy keresztül a határ (1. számú melléklet).

A Sajó völgyében már a XIX. század második felétől bányásznak barna szenet, a 

Bükkaljai medencében az utóbbi évtizedekben kezdték külszíni fejtéssel kitermelni a 

jelentős lignit-vagyont. A Bükk és az Aggteleki-karszt fő tömegét mészkő és dolomit 

alkotja,  melyeket  építkezéshez  díszítőkőnek,  ezen  kívül  égetett  mész  és  cement 

gyártásához  is  sok  helyen  bányásznak.  A  megyében  található  egyéb  ásványi 

nyersanyagok: gipsz-anhidrid, mészkő, dolomit és márga (Miskolc, Bükkszentlászló, 

Tornaszentandrás), andezit (Boldogkőváralja), különböző vegyes ásványok, bentonit, 

kaolin, kovaföld, perlit, riolittufa (Zempléni hegység és Hegyalja), zeolit. A Sajó és a 

Hernád  völgyében  igen  jelentős  a  kavics-  és  homokvagyon.  A  legnagyobb 

kavicsbányák Miskolc - Mályi - Nyékládháza térségében találhatók. 

A természeti kincsek között említhetők a hegységek legnagyobb részét borító erdők, 

és  az  ezekből  kitermelhető  bükk-,  tölgy-  és  fenyőfa,  a  megye területén  található 

ásvány-,  gyógyvíz-  és  hévízforrások  (Mezőkövesd,  Miskolc-Tapolca,  Sárospatak, 

Bogács, Kács, Kéked, Erdőbénye). Folyói (Sajó, Bódva, Hernád és a Bodrog) a Tisza 

vízgyűjtő  területéhez  tartoznak.  A  kisebb  vízfolyások  hasznosítására  víztárolók 

épültek (Rakaca, Lázbérc).2

1  Borsod-Abaúj-Zemplén megye a II. világháború után, az 1950-es megye átszervezéskor jött létre a 
korábbi  Borsod-Gömör-Kishont,  Abaúj-Torna és  Zemplén vármegyéknek  az  új  magyar  határon 
belülre  eső  területeiből.  A  rendezés  alapelveit  1949.  szeptember  30-án  hagyta  jóvá  a 
minisztertanács. (4343/1949. (XII.14.) MT rendelet a megyék helyének, székhelyének és területének 
megállapítása tárgyában. Complex CD jogtár 2007. március) 

2 Szó szerinti idézet a www.karadi.hu/egyebek/keked˘_borsod.asp honlapról
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B-A-Z. megye természetföldrajzi alapokon és a történelmi gyökerek alapján az alábbi  

sajátos gazdasági körzetekre osztható (2. számú melléklet):

1.   Abaúj - Torna ( Bódva és Hernád völgy)

2.   Zemplén (Hegyalja-Bodrogköz)

3.   Miskolci agglomeráció

4.   Észak - Borsod

           5.   Dél - Borsod      

A Borsodterv Településfejlesztési Osztályán 1989-ben készült egy B-A-Z. megyére  

szóló  regionális  fejlesztési  javaslat,  mely  a  megye  térségeit  ipari,  gazdasági  

adottságai alapján különféle fejlettségi szintekre sorolja:3

1. Abaúj - Torna  

A Bódva és Hernádvölgy morfológiai területe, az Északi hegy és dombvidéki 

nagytáj  része.  Felöleli  a  Cserhát,  a  Bódva  völgy  és  a  Hernádvölgy 

kistájegységét  és  az  Észak-borsodi  Karszt  jellegzetesebb  területét.  Északi 

területei  erdőgazdálkodásra  és  állattenyésztésre,  déli  területei 

növénytermesztésre alkalmasak. Az ipar szempontjából a Bódva és a Hernád 

völgy déli része nevezhető gyengén iparosítottnak. Gazdaságilag összefüggő 

elmaradott térség.

2. Zemplén  

Az északi hegyvidék Zemplén hegységén és az Alföld találkozásánál terül el. 

Magába foglalja a Hegyköz és a Harangodi területeket, a Bodrogközt és a 

Taktaközt.  A Zemplén  erdőgazdálkodásra,  a  Hegyalja  szőlőtermesztésre,  a 

Harangodi  terület,  a  Bodrogköz  növénytermesztésre  és  állattenyésztésre 

alkalmasak.  Iparszerkezet  szempontjából  jellemző a  Szerencs,  Sárospatak, 

Sátoraljaújhelyi  vonal  mentén  a  gyenge  iparosított  jelleg.  Gazdaságilag 

kedvezőtlen adottságú térség.

3

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Regionális Fejlesztési Javaslat, BORSODTREV; törzsszám 312/88; 
1989.  Megtalálható  a  Borsodterv  Településfejlesztési  osztályának  jogutódjánál,  a  PROVINCIA 
Területfejlesztési és Építészeti Kft-nél 3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky u. 9.
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3. Miskolci agglomeráció  

A Sajó és Hernád kiszélesedő völgyét és a Bükk hegység Keleti lejtőit foglalja 

magába. A megye természetföldrajzi fókuszában van, az Alföld és az Északi 

hegyvidék találkozásánál, a történelmileg kialakult É - D kereskedelem kapuja. 

Így válhatott Miskolc megyeszékhellyé. 

Iparára a nehézipari  túlsúly a jellemző. A térség foglalkoztatási gócai óriási 

szívóhatással  voltak  a  megye  egészére.  Gazdaságilag  válság-érzékeny 

térség.

4. Észak - Borsod  

Az  Északi  középhegység Ózdi  dombságát,  az  Észak -  Borsodi  Karszt  déli 

területét  és  a  közbeékelődő  Sajóvölgy  térségét  foglalja  magába. 

Erdőgazdálkodásra, növénytermesztésre, állattenyésztésre alkalmas területek 

egyaránt  megtalálhatók.  Iparszerkezet  és  foglalkoztatottság  szempontjából 

meghatározó az ipari, ezen belül is a nehézipari túlsúly. 

A  nehézipari  üzemek  Ózd,  Kazincbarcika  és  Sajószentpéter  területén 

helyezkednek el koncentráltan. Gazdaságilag szintén válság-érzékeny térség.

5. Dél - Borsod  

A Bükk a Bükkalja és a Borsodi mezőség területét öleli fel. Földjei kiválóak 

növénytermesztésre.  Jellemző  az  erős  ipari,  mezőgazdasági  és  üdülési 

tájfunkció egybeesése. Gyenge, de kiegyenlített iparszerkezettel rendelkezik, 

ami része a Budapestről Sátoraljaújhelyig húzódó, az Északi - Középhegység 

és az Alföld találkozásánál kialakult ipari és innovációs tengelynek. Gazdasági 

struktúraváltás  szempontjából  túlsúlyban  van  a  fejlődőképes  térség 

(Mezőkövesd, Mezőcsát, Leninváros).  

Amint  az  elemzésből  is  látható,  a  megye  egyes  térségei  inkább  mezőgazdasági 

termelésre alkalmasak, míg mások ipari túlsúllyal rendelkeznek. Mivel az értekezés 

témája az iparfejlesztés, a továbbiakban azokra a térségekre koncentrálok, amelyek 

az ipar szempontjából kiemelkedő jelentőségűek.   
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3. A borsodi ipar kialakulása és fejlődése 

A borsodi  ipari  üzemek  története  a  18.  század  közepéig  nyúlik  vissza,  bár  a 

gazdaságtörténeti források szerint a területen már a 18. század előtt is működtek 

ipari, főleg kézműipari üzemek (üveghuták, hámorok, fafeldolgozók, papírmalmok).  A 

legrégebbi borsodi üzem, a Diósgyőri Papírgyár alapítási éve 1782-re tehető.4 

Ha a borsodi ipar kialakulásáról beszélünk, mindenképpen meg kell említeni Fazola 

Henrik  egri  műlakatos  mester  nevét,  aki  a  18.  század  második  felében  a  Bükk 

rengetegeiben vasércet kutat fel és lerakja a vasmű alapjait.5 

A térségben az ipar fejlődése a borsodi kőszénvagyon fokozatos feltárását követően, 

a  XIX.  század  utolsó  harmadában  indult  meg.  A  tőkés  gyáripar  a  Sajó  és 

mellékvölgyeiben,  illetve  a  salgótarjáni  kőszénmedencében,  valamint  a  Zagyva-

völgyben koncentrálódott. Ózdon vasfinomító üzemek, Salgótarjánban pedig gépipari 

üzemek létesültek. A szénmedencékben erőműveket, üveg- és téglagyárakat, a 19. 

század végén cement- és mészműveket építettek.6  

A XX. században három olyan tényezőt lehet tetten érni, amely a térség gazdasági-  

társadalmi viszonyaira meghatározó módon hatott:

• a trianoni békeszerződés,

• a II. világháborút követő, erőltetett iparosítás,

• és a rendszerváltást megelőző évek gazdasági válsága.

4  Az üzemalapítás Csejtei Martinyi Sámuel érdeme. Örökösei 1842-ben adták el a Fried és Társai 
kassai cégnek, majd 1870-től csaknem nyolc évtizeden át a Kolba családé volt. Hazánkban ez az 
egyetlen több mint 220 éve folyamatosan működő vállalat, mai neve Diósgyőri Papírgyár Zrt. Forrás: 
Diósgyőri Papírgyár Zrt. dokumentumtára. 

5 Fazola  (Fassole)  Henrik  (kb.1730-1779)  Würzburgban  született,  Egerben  telepedett  le. 
Lakatosmester, gyártulajdonos, Magyarországon az ipari tőke egyik első képviselőjének tekinthető. 
1770. július 28-án Mária Terézia aláírta a diósgyőri vasgyár alapító levelét, ekkor Fazola elkezdte a 
felső-hámori  (ma  Miskolc-Ómassa)  nagyolvasztó  megépítését,  amelyet  1772  tavaszán  helyezett 
üzembe.  Ettől  kezdve  tartják  számon  a  diósgyőri  kohászat  történetét.  E  kérdéssel  részletesen 
foglalkozik: Kóródi József: A borsodi iparvidék; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1959.

6  Enyedi, Gy.−Horváth, Gy.: Magyar tudománytár 2, Táj, település, régió. MTA Társadalomkutató 
Központ, Kossuth Kiadó 2002.  
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A trianoni békeszerződés alapján az ipar kapacitásának közel 70 százalékát, térségi 

felvevő piacainak közel 60 százalékát veszítette el.  A korábban kifejlődött borsodi 

kohászat  elszakadt  a  legfontosabb  vasérc-,  mészkő-  és  bányafa  forrásaitól.  Az 

ország  megmaradt  egyetlen  számottevő  vasércbányája  Rudabánya,  a  békekötés 

előtti vasércvagyonnak mindössze 14 százalékát tette ki. 

A vasércbányák döntő  hányadának elvesztése mellett  a  szomszédos országokba 

került  a vas- és fémipar 49,3%-a, a vasútvonalak 60,3%-a, így a 4 millió mázsás 

vastermelés  mintegy  1,2  millió  mázsára  csökkent.  A vasipar  nyersanyaghiánnyal 

küzdött, az importot pedig a valutahiány akadályozta. Az új határok között egyedül az 

ózdi gyárnak voltak nagyolvasztói, a diósgyőrieket még csak építették. 

Ebből  a  helyzetből  nehéznek  bizonyult  a  kilábalás,  a  fellendülés  jelei  1926-ban 

mutatkoztak  először.  Az  1929-33.  közötti  túltermelési  válság  aztán  ismét  súlyos 

gondokat okozott. Az ország vas- és fémipar termelése 41%-kal csökkent, ezen belül 

a vasérctermelés mintegy 80%-kal, a nyersvas termelés több mint a 90%-kal, mely a 

borsodi ipart a főként nehézipari profilja miatt rendkívül súlyosan érintette. A termelés 

visszaesése,  a  kapacitás-kihasználatlanság  és  a  munkanélküliség  az  országos 

átlagnál sokkal súlyosabb volt. 

Bár a borsodi ipar háborús veszteségei az országos átlagnál kisebbek voltak, a II. 

világháború  súlyos  anyagi  és  emberáldozatokkal  járt.  A pusztítások  és  a  gépek 

elhurcolása miatt  az ipari  termelés erősen visszaesett  vagy teljesen megszűnt.  A 

termelés megindítását viszont a közlekedés megbénulása akadályozta, hiszen sem 

az alapanyagokat, sem a késztermékeket nem lehetett szállítani. Ennek jelentőségét 

fejezte ki a Magyar Kommunista Párt akkori jelszava: „Arccal a vasút felé!”. 

Az  1948-ban  és  az  azt  követő  években  végrehajtott  államosításokkal  a  megye 

gazdaságának  szervezetében,  irányításában  döntő  változások  mentek  végbe.  A 

Szovjetunióból  importált  vasérc-  és  kokszszállítmányok,  valamint  a  szovjet 

megrendelések  lehetővé  tették  a  borsodi  kohászat  termelésének  folyamatos 

növelését.  A  nehézségek  ellenére  1949-ig  nemcsak  a  háború  okozta  károkat 

számolták  fel,  hanem  a  borsodi  ipar  az  1938-as  színvonalat  minden  ágában 

túlszárnyalta. 
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A térség társadalmi - gazdasági viszonyainak alakításában a második meghatározó 

időszak  az  erőltetett  szocialista  iparosítás  volt.  1953-ban  az  ország  összes 

bányászati  beruházásainak  25  százaléka,  a  kohászati  beruházások  20-29,  a 

villamosenergia-ipari beruházások 32-42, a vegyipari beruházások 18-35 százaléka 

jutott Borsod-Abaúj-Zemplén megyének.7       

A borsodi ipar jellegzetessége az anyag- és hőenergia-igényesség,  amit  pl.  az is 

mutat,  hogy 1955-ös  adatok  szerint  a  kohászat  három,  a  villamosenergia-  és  az 

építőanyag  ipar  két-két  üzemének  működtetéséhez  évente  8  millió  tonna 

nyersanyagra és üzemanyagra volt szükség. A borsodi energiamérleg adatai szerint 

1955-ben több mint 5 millió tonna 3000 kalóriájú szénnek megfelelő hőmennyiséget 

fogyasztott.  Ugyancsak  jellemző  az  ipar  nagy  importigényessége  (vasérc,  koksz, 

földgáz stb.) és az alacsony exporttermelés.8 

Ezek  a  jellegzetességek  a  borsodi  ipar  tekintetében  tartósnak  bizonyultak  és 

véleményem szerint már ekkor magukban hordozták egy későbbi válság csíráit. 

Érdemes  áttekinteni  az  1950-55-ös  évek  közötti  időszakban  a  borsodi  iparvidék 

különböző  ipari  ágazataiban  működő  termelő  üzemek  és  termelési  értékeik 

megoszlását,  már  csak  azért  is,  hogy  számba  vegyük  a  jelentősebb  termelő 

egységeket.

7  Kocziszky,  Gy.  (2001):  Gondolatok  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  gazdasági  helyzetéről  az 
ezredfordulón.  In:  Kocziszky,  Gy.−Lórántné,  O.E.  (szerk.):  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye 
kistérségeinek jelene és jövője az ezredfordulón. Miskolc

8  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  története  és  legújabb  kori  adattára,  B-A-Z  megye  Tanácsa 
Végrehajtó Bizottsága, Miskolc 1970.
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MEGNEVEZÉS 1950 1951 1952 1953 1954 1955
Borsodi Szénbányászati Tröszt 185,4 191,8 202,1 289,0 211,8 208,0
Ózdvidéki Tröszt 78,9 91,2 96,3 132,9 103,3 99,4
Szénbányászat 264,3 283,0 298,4 421,9 315,1 307,4
Rudabányai Vasércbánya 22,0 20,0 19,6 24,4 23,7 20,3 
Vasércbányászat 22,0 20,0 19,6 24,4 23,7 20,3
Nagyalföldi kőolajtermelő 
mezőkeresztesi telepe - 1,6 6,7 12,0 7,8 5,0
Nyékládházi kavicsbánya 10,8 19,6 18,4 16,0 9,9 6,2
Egyéb bányászat 10,8 21,2 25,1 28,0 17,7 11,2
Lenin Kohászati Művek 630,2 823,9 950,2 1107,0 899,4 912,2
Ózdi Kohászati Üzemek 601,0 801,2 913,9 992,0 706,5 747,6
Borsodnádasdi Lemezgyár 129,9 171,6 189,6 213,3 165,5 170,4
Kohászat  1361,1 1796,7 2053,7 2312,3 1771,2  1830,2
Borsodvidéki Gépgyár 17,1 38,5 50,5 62,0 24,8 24,4
DIMÁVAG 371,7 451,8 603,4 627,6 357,6 309,2
B.A.Z. megyei Mg. Gépjavító - 1,6 3,6 2,1 1,6 3,2
Kryptongyár - - 2,5 1,8 4,0 4,9
December 4. Drótművek 41,8 84,6 75,4 66,3 39,1 45,5
XVI. sz. Autójavító Vállalat 2,2 2,5 10,4 14,7 19,3 18,1
Gépipar 475,7 613,4 786,6 833,1 463,8 448,3
Egercsehi Erőmű 0,9 0,0 - 0,0 - -
Barcikai Erőmű 5,3 5,9 6,0 6,7 6,7 4,2
Borsodi Hőerőmű - - - - - 63,4
Nyugati Erőmű 12,5 13,2 13,5 13,8 13,7 9,2
Villamosenergia-ipar 18,7 19,1 19,5 20,5 20,4 76,8
Borsodi Vegyi Kombinát - - - - - 8,1
Vulkán Oxigéngyár 5,0 5,8 6,4 5,9 3,3 3,5
Vegyipar 5,0 5,8 6,4 5,9 3,3 11,6
Ózdi Tűzállóanyag-ipar 17,9 23,3 28,6 37,5 19,7 19,8
Diósgyőri Tűzállóanyag-ipar 21,3 24,9 36,6 49,6 26,3 27,9
Hejőcsabai Cement- és Mészmű 9,9 12,3 16,3 34,1 30,0 48,5
Bélapátfalvai Cement- és Mészmű 48,3 41,8 50,1 57,7 51,2 66,7
Cementipari Gépjavító vállalat - - 18,0 24,2 18,7 20,4
Miskolci Cementáruipari Vállalat 5,4 8,6 12,7 17,7 11,4 15,2
Miskolci Üveggyár 11,4 17,8 12,2 14,6 9,2 14,7
Sajószentpéteri Üveggyár 23,9 29,9 37,7 51,5 27,7 32,4
Borsod-Heves megyei téglaipari ES. 6,3 6,3 9,5 13,6 11,4 12,9
Mályi Téglagyár - - 3,1 5,2 5,2 4,7
Építőanyag-ipar 144,3 164,9 221,7 300,5 205,6 258,5

1. táblázat: A termelési érték megoszlása a borsodi iparvidéken (millió Ft-ban)9

A táblázat adatait elemezve az alábbi fontosabb megállapításokat teszem:

9 Kóródi József: A borsodi iparvidék. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959. 91. oldal.
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• A fejlődés 1950 – 53 között valamennyi iparágban töretlen volt.

• A legjelentősebb  termelési  értéket  a  kohászat  képviselte,  ezen  belül  a 

Lenin  Kohászati  Művek  és  az  Ózdi  Kohászati  Üzemek  közel  azonos 

volumennel volt jelen. Az általuk előállított termelési érték külön - külön is 

megközelítették az összes többi iparágban együttesen előállított értéket.

• Főként a DIMÁVAG-nak köszönhetően jelentős súlyt képviselt a gépipar, 

valamint a Borsodi Szénbányászati Tröszt jóvoltából a szénbányászat.

• Az 1954-55-ös években jelentős visszaesés mutatkozott szinte valamennyi 

iparágban.  Kivételt  képezett  a  vegyipar  és  a  villamosenergia-ipar,  mivel 

1955-ben  kezdte  meg  két  nagyüzem,  a  Borsodi  Vegyi  Kombinát  és  a 

Borsodi Hőerőmű a termelését. 

Összességében az ötvenes évek első felében a megye ipari termelése jelentősen 

növekedett, 7 év alatt 1949-hez képest két és félszeresére emelte termelését, ezzel 

a  növekedés  üteme  az  országos  mértéket  meghaladó  volt.  Az  ipari  termelés 

szerkezete  azonban  alig  változott,  a  fejlesztések  a  borsodi  ipar  már  kialakult 

szerkezetére alapoztak, a szerkezetátalakítást célzó beruházások elhúzódtak vagy 

véglegesen  leálltak.  A  villamosenergia-ipar,  az  építőanyag-ipar  és  a  vegyipar 

aránynövekedése azonban már jelzi a kibontakozó tendenciákat. 

Az 1960 – 1970 közötti években a korábbi extenzív fejlesztéssel szemben az intenzív 

fejlesztések váltak hangsúlyossá.  Jól mutatja ezt  az a tény,  hogy míg 1950 – 55 

között  az  állami  ipar  165%-os  termelésnövekedése  72%-os  munkáslétszám-

növekedéssel valósult meg, addig az 1958-tól 1965-ig elért 114%-os növekedés csak 

29%-os munkáslétszám-emelkedéssel párosult. 

Tovább  növelte  ágazaton  belüli  részesedését  a  vegyipar.  A  nehéziparban 

foglalkoztatottak száma 1965-re - az 1956-os bázison - 122,9%-ra, a vegyiparban 

foglalkoztatottaké  pedig  207,9%-ra  nőtt.  Tudatosan  növelték  a  könnyű-  és 

élelmiszeriparban dolgozók számát, mely növekedés persze nagyságrenddel alatta 

maradt a nehéziparban dolgozókénak, mégis fontos szerepe volt a női munkahelyek, 

a városok ellátásának biztosításában. 
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3.1.  A szocializmus „aranykora”, az 1970-es évek

A következőkben azt vizsgálom, mely tényezők befolyásolták a térség fejlődését a  

rendszerváltozást közvetlenül megelőző évtizedekben.

1970-ben a Sajó-völgyi ipari koncentráció továbbfejlesztése elsődleges feladat volt. 

Itt jött létre az ország ipara által termelt nemzeti jövedelem 12%-a, a vaskohászat 

50%-a,  a  vegyipar  30%-a,  a  szénbányászat  20%-a.  A  nagy  kavicskészletek, 

kőbányák az ország építőkő, zúzottkő igényének jelentős részét fedezték. Ezen a 

területen koncentrálódott a megye lakósságának 70%-a és az ipari termelésnek 85-

90%-a. Számoltak a nehézipar továbbfejlesztésével, állóeszköz állományuk miatt a 

kialakult helyükön. A vegyipar további dinamikus fejlesztését tervezték.

A korszak legjobban a beruházási tevékenységével jellemezhető. 1970-80 között a 

megye részesedése az ország beruházásaiból 8,6% volt. A legkiugróbb évek 1975-

77-es évek,  amikor  ez az arány meghaladta a 9,6%-ot.  A nagy arányú erőforrás 

koncentráció rendkívül erős ágazati és területi koncentrációval párosult. Borsodban a 

70-es évek átlagában a nehézipar részesedése az összes beruházásból 60% volt, 

amíg az országos arány 26%.  Tetézte a torzulásokat, hogy e beruházások döntő 

többsége (85%) a Sajó-völgyben és ezen belül is 70% négy ipari városban valósult 

meg.

B-A-Z.  megye  tehát  az  országos  munkamegosztás  fontos  tényezője  volt.  A 

vasérctermelés, majd a vasipar fejlődése következtében sorra nyíltak a szénbányák. 

A jelentős szénvagyonra erőművek épültek. Később az ipar fejlesztését egyre jobban 

az import nyersanyagbázis határozta meg. Az itteni üzemek és a Szovjetunió között 

kiszélesedett  a kooperáció.  A vasérc,  a vegyipar alapanyaga a szénhidrogének a 

Szovjetunióból érkeztek. 

A  mészkőfejtők  eleinte  a  kohászatot  szolgálták,  később  megteremtették  az 

építőanyag ipart, mészmű, cementmű, az agyagra a téglagyártás, a kavicsra a beton 

ill. házgyár települt. Jelentős volt a mész, húzott síküveg, építőkő, perlit előállítás is. 
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Ezeknek a termékeknek jelentős hányada Szabolcs és Hajdú megyékbe került.  A 

megjelenő feldolgozóipar sok esetben a fővárosi vállalat egységeként jött létre.10

A nagy ipari üzemek új városokat, új fejlesztési hangsúlyokat teremtettek meg. Az új 

és fejlesztett városokba özönlöttek a vidéki területekről az ipari munkakörök igényeit 

kielégítendő a szakképzetlen emberek (3. számú melléklet). A munkaerő, már nem 

csak  ingázott,  hanem  beköltözött  a  városokba.  A hirtelen  megnövekedett  városi 

lakosságot  a  tömeges lakásépítés  keretében lehetett  csak  elhelyezni.  Elindult  az 

iparosított lakásépítési program és gombamód nőttek ki sík és hegyvidéki területeken 

egyaránt  a lakótelepek.  A lakások döntő részét  a  termelő üzemek támogatásával 

kapták meg a dolgozók. 

A  városba  költözés,  mint  nagy  lehetőség  azonban  néhány  év  után  fullasztó 

kötöttséggé vált. Az emberek elszakadtak gyökereiktől és a hétvégeken, különösen 

nyugdíjasként tétlenségre lettek kárhoztatva. Nem véletlenül alakultak ki a városok 

környezetében  a  zártkertek,  ahol  a  családok  a  természet  közelibb,  gyökereikhez 

visszanyúló életkörülményeket vélték megtalálni. De ismert történet ebből az időből a 

panelház erkélyén disznót hizlaló vagy baromfit tartó munkás. 

Közben a vidék kiürülése elindult, a nagyiparhoz, a nagyvároshoz fűzött remények 

elhallgattatták  a  vidék  szavát.  Akik  nem  ingáztak,  azokat  üzemi  buszok  vitték 

naponta a munkahelyre. Rakaca, Meszes környékéről például reggel ½ 4-kor induló 

buszokkal  érték  el  a  munkakezdést.  Elképzelhető  mennyi  idejük  és  energiájuk 

maradt ezeknek az embereknek önképzésre, a családra. 

A fejlesztések  az  iparvidékekre  koncentrálódtak,  a  falvak  és  lakóik  másodrangú 

polgárokká váltak. A vidék értékrendjében is a város, a városi lakások utánzása lett a 

példa, a helyi, több száz éves hagyományokat a sutba dobták. Ebben az időben a 

gazdasági fejlődés szempontjából földrajzilag kedvezőbb helyzetben lévő települések 

faluközpontjaikat léptéktelenül átalakították. 

10  Révész Jánosné Dr.: B-A-Z megye társadalmi-gazdasági problémáinak koncepcionális rendezése. 
Ipargazdasági Intézet, 1988. 
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A vidéki  életforma logikájához illeszkedő falusi  társadalmi,  gazdasági  élet  csak a 

forgalmi utaktól messze eső, így nagyon szegénnyé vált településeken maradt meg, 

ahol kis túlzással mondhatjuk, hogy megállt az élet.

A IV-V. ötéves terv időszakában (1971-75) a megye párt és tanácsi vezetése részéről 

törekvések voltak  arra  – habár  nem ellentmondásmentesen –,  hogy a gazdasági 

fejlettség területi eltéréseit mérsékeljék, szorgalmazták a községek iparfejlesztését, 

új női munkahelyek teremtését. 

Ebben az időben megvalósult beruházások – a BUBIV (Budapesti Bútoripari Vállalat) 

encsi  gyáregysége,  a  B-A-Z.  Megyei  Építőanyagipari  Vállalat  sárospataki 

üzemegysége,  a  Fővárosi  Kézműipari  Vállalat  abaújszántói  gyáregysége,  a 

MEZŐGÉP encsi üzeme – a vidéki iparfejlesztést segítették elő. A nők foglalkoztatási 

helyzetét javították a Borsod Megyei Kézműipari Vállalat leninvárosi üzemegysége, a 

Miskolci  Háziipari-,  és a mezőkövesdi  Matyó Háziipari  szövetkezetek hálózatának 

fejlesztése. 1970-80 között elsősorban a nők aktivitása révén 8000 fővel nőtt az új 

munkahelyek  száma.  Emellett  folyamatosan  bővültek  a  mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek  melléküzemágai  is.  A  munkahelyteremtésnek  kedvező 

feltételeket biztosított, hogy az ipari termelés a IV. ötéves terv időszakában 7,2%-kal, 

majd a V. ötéves terv ideje alatt évi 3,6%-kal bővült.11 

A  szocializmus  „érett” korszakában  tehát  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében  a 

nagyon  változatos  földrajzi  adottságokban  gyökerező különbségek  szélsőségekké 

váltak.  Mondhatjuk,  hogy  a  „magyar  Ruhr-vidéknek” kinevezett  Borsodi  iparvidék 

kiszélesedése, megerősödése mellett, a megye hegy- és dombvidékei, Tisza mente 

ártéri területei a csendes visszavonulásba süllyedtek. Tudomásom van arról, hogy a 

Cserehát elzárt településein ezekben az években, belső és nem leírt utasításra nem 

adtak új lakások építésére engedélyt.12

11  B-A-Z megye gazdasági-társadalmi programja, a gazdaságilag elmaradott térségek fejlesztésének 
gyorsítására MTVB.383/1987 B-A-Z Megyei Tanács. Fellelhető: Provincia Kft.  

12  Szerzőnek elmondott visszaemlékezés alapján. Kocsán Lajosné, B-A-Z. Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség munkatársa, 2006.

19



3.2.  A  gazdasági  visszaesés,  majd  a  rendszerváltozás  előszelének 
megmutatkozása (az 1980-as évek)

A következőkben a 80-as évek gazdasági hanyatlását és annak okait, majd konkrét 

hatásait elemzem néhány meghatározó ipari ágazatban.

       
Először B-A-Z. megye munkaerőpiacának jellemzőit vizsgálom meg.13 

Az ipar területi koncentrációja miatt az ingázók száma magas, naponta 54 000 ember 

ingázik,  mely  az  összes  ipari  foglalkoztatott  közel  40%-a(!)14 A megye munkaerő 

helyzetének  strukturális  feszültségei,  a  gazdaságilag  elmaradott  térségek  gyors 

népességfogyásában jelentkezik. Egyszerre van munkaerőhiány kohász-, öntő-, és 

lakatos  szakmunkásból  és  munkaerő  felesleg,  különösen  a  női  munkaerőben.  A 

jelenlévő  üzemek  nagy  tömegű  segédmunkás  foglalkoztatására  állnak  be.  A női 

foglalkoztatottság aránya jóval az országos alatt van, ráadásul a foglalkoztatott nők 

nagy számban kapun belüli munkanélkülinek15 számítanak. 

A VI. ötéves terv időszakában (1980-tól) a világgazdasági recesszió már éreztette  

hatását:

• Az ipar, építőipar korábbi dinamikus növekedési ütemének megtorpanása 

az országos átlagnál jobban érintette B-A-Z. megyét.

• A  GYES-en  lévők  állománya  csökkent,  a  háztartásban  élők  nagyobb 

aktivitási igénnyel léptek fel. Sok nő végez nehéz fizikai munkát.

• Az  országos  átlagtól  magasabb  a  megváltozott  munkaképességűek,  az 

egészségileg  károsodottak  és  a  nagycsaládos  cigányszármazású 

munkavállalók aránya.

13  Az észak-magyarországi térségek (B-A-Z,  Nógrád, SZ-SZ-B. megyék) hosszú távú társadalmi-
gazdasági koncepciójához Ipari Részanyag, 1988. Országos Tervhivatal dokumentuma, Fellelhető: 
Provincia Kft. 

14  Az  ingázók  többsége  férfi,  zömében fizikai  foglalkozású,  legfeljebb  8  általánossal  rendelkező 
munkások. A jellemző ingázási távolság 10…30 km.

15   Különösen vonatkozott ez a gimnáziumokban érettségizett fiatal nőkre, akik közül a vállalatok 
sokat az adminisztratív és kisegítő állomány indokolatlan felduzzasztásával alkalmaztak. 
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Kutatómunkám  során  több  tanulmánnyal  találkoztam,  ami  rámutat  arra,  hogy  a 

gazdaságilag fejletlen térségekből a népesség elvándorlása káros méreteket öltött. 

A  foglalkoztatási  feltételek  javítására  a  B-A-Z.  Megyei  Tanács  1985.  évi 

beszámolójában  új  fejlesztési  irányokat  határozott  meg,  mint  pl.  a  progresszív, 

perspektivikus iparágak telepítése (elektronika, műszeripar), a megyei iparszerkezet 

kapcsolódjon a központi elgondolásokhoz, hordozzon korszerű technikát, lehetőleg a 

meglévő üzemek kapacitásnövekedésével valósuljon meg.

„Alapvető gondként érzékeltük, hogy megyénkben a vállalatok döntő hányada olyan 

ágazatokba tartozik, amelyeknek extenzív létszámnövekedéssel járó fejlesztése nem 

indokolt és nem is lehetséges a jelenlegi világgazdasági helyzetben (szénbányászat, 

kohászat). Azok a progresszív ágazatok, amelyeknek fejlesztése népgazdasági és  

megyei érdek, megyénk iparából csaknem teljes egészében hiányoznak.” 16

Mai szemmel meglepő, hogy az akkori megyei vezetés – vagy legalábbis annak egy 

része  –  meglehetősen  tisztán  látta  a  helyzetet  és  a  megfogalmazott  célok  is 

helyesek.  (Ebben  az  időszakban  alakult  Európában  a  Vas-  és  Acélipari  Régiók 

Szövetsége17 a hasonló problémák kezelésére.) Jól tükrözi ez a beszámoló, hogy a 

központosított irányítással szemben nem sok esélye volt a megyei (helyi) szintnek, 

illetve  valószínűsíthető,  hogy  a  borsodi  iparvidéket  a  szovjet  iparral  való 

közösködésben szabad prédának tekintették, előretolt hadászati pont volt. Jó példa 

erre a sajóbábonyi „cigarettagyár”, ami néhány óra alatt lövedék gyártásra volt képes 

átállni, a Digépben az ágyúgyár, a Bükk barlangjaiban a hadászati megfigyelő pont. 

Kiépítették az első, településeket elkerülő autóutat Sátoraljaújhely és Miskolc között, 

hogy nehéz járművekkel is akadálytalanul bevonulhassanak Miskolc környékére,  a 

legfontosabb ipari bázisra.

A beszámoló azzal zárul, hogy a fentebb rögzített célok nem tudtak megvalósulni, 

mert a szigorú feltételek miatt (a támogatás, a beruházási összeg maximum 20%-a 

lehetett)  a  vállalatok  nem  tudták  tervezett  fejlesztéseiket  realizálni  és  pontosan 

azokon a területeken, ahol a legnagyobb szükség lett volna a munkahelyekre. 

16  Részlet a B-A-Z. Megyei Tanács 1985. évi beszámolójából. B-A-Z. Megyei Fejlesztési Ügynökség 
irattára, Miskolc. 

17 Eurofer : European Confederation of Iron and Steel Industries; alapítva 1976-ban.
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A megye gazdasági szerkezetében meghatározó volt a nehézipar teljesítménye. Itt 

bányászták  a  barnaszén  30%-át,  a  megye  iparvállalatai  állították  elő  az  ország 

kohászati termékeinek 2/3-át, a nitrogén műtrágya 50%-át, az összes PVC port, a 

teljes etilén, polietilén, és polipropilén termelést. A megyei termelési érték 90%-át a 

nehézipar adta, ezen belül a vegyipar 30%, a kohászat 25%, a bányászat 10%-kal 

részesedett. A megyében lévő állóeszközök 92 %-a a nehéziparban koncentrálódott, 

míg egyes területek részesedése az állóeszköz állományból elenyésző volt. Pl. Encs 

körzete  0,3%-ban,  Edelény  körzete  2,3%-ban,  Sátoraljaújhely  körzete  1,9%-ban 

részesedett.

A megye szocialista  iparában  foglalkoztatottak  száma 1986-ban 140 000 fő  volt, 

ennek  csaknem  ¾-e  a  nehéziparban  kereste  a  kenyerét.  A  mezőgazdasági 

melléküzemágak csupán 14 000 főt foglalkoztattak. Az ipar területi elhelyezkedése 

egyenlőtlen  volt,  az  iparban  foglalkoztatottak  több  mint  ¾-e  Ózd,  Kazincbarcika, 

Miskolc és Leninváros iparvidékén dolgozott.18 

Érdemes részletesebben elemezni  néhány  térséget,  illetve  ágazatot.  Vizsgálatom 

tárgyául két „nehézipari fellegvárat” választok, melyekre eltérő iparszerkezetük miatt 

a későbbi válság egészen másként hatott. 

Ózd térsége

A kohászatot ellensúlyozandó, az 1980-as években megvalósult fejlesztések jelentős 

hányada Budapesti, vagy más nagyvállalat leányvállalatának térségbeli telepítésére 

irányult. Az 1982-83-as években központi iparfejlesztési alapból például létrejött az 

ózdi  KONTAKTA  üzem,  ez  a  fejlesztés  azonban  a  Budapesti  központ 

leányvállalataként  valósult  meg.  Később  a  rendszerváltozást  követő  első 

racionalizáló hullámban ezeket a cégeket máról holnapra be is zárták, főleg azért, 

mert  ezzel  tudták  a  központi  vállalatot  legegyszerűbben  életképessé  tenni  és 

különben is sok esetben vidékre, a kifutó terméktípusok gyártását telepítették. Jól 

támasztja alá ezt a tényt egy 1988-89-ben készített  Ózd - Putnok térségét érintő 

helyzetfeltárás vizsgálati anyaga. 

18 A megyei iparszerkezet átalakításának lehetőségei; 
    Regionális Szerkezetátalakítási Szakmai Csoport, Ipari szakbizottság 1988.

22



A tanulmány megállapításai, következtetései objektívek, helytállóak:

„Az Ózd -  Putnoki  térség foglalkoztatási  jellege teljesen egysíkúan ipari.”  A 

munkahelyek  területi  elhelyezkedése kiegyenlítetlen, „az  ipari  munkahelyek 

75%-a Ózdon van.”  A vizsgált térség „28 településéből 4 településen van az 

ipari  foglalkoztatók 96,6%-a.” Az térségben „működő vállalatok 71%-a nem 

térségi központú. Megyén kívüli 20 vállalat, ebből 12 budapesti, 2 debreceni,  

Miskolci 24 és Kazincbarcikai központú 5 foglalkoztató.” 19

Térség Foglalkoztatott
(fő)

Arány
(%)

Ózd város 17650     75

Ózd térség 2681 11

Putnok város 855      3,6

Putnok 

környéke
2434     10,4

Összesen 23620    100 

2. táblázat: Ózd, Putnok és térségeinek foglalkoztatási jellemzői (1986)

Ebben  az  időben  alakultak  át  az  Ózd  környéki  kisebb  települések  „alvó” 

településekké. Szinte a teljes aktív korú népesség bejárt a városi gyárba dolgozni. A 

falusi gazdálkodás ésszerűtlenül visszaesett. Az Észak-Bükki meredekebb fekvésű, 

kedvezőtlen  aranykorona értékű földek  művelésével  felhagytak,  így  a  települések 

környezetét az erózió tönkretette. A lakosság elfelejtette az ősi földműves kultúráját. 

Később, amikor 1989 után az ipari foglalkoztatás drasztikusan visszaesett, már nem 

tudta a saját élelmiszer igényét sem megtermelni, újra kellett tanítani gazdálkodni. 

Talán máig ható tanulságokkal szolgálna annak vizsgálata, hogy egy mezőgazdasági 

termelésre egyébként alkalmas területen az ipartelepítés hatására miért áll le szinte 

teljesen a mezőgazdasági tevékenység, de ezzel jelen értekezés keretei között nem 

kívánok foglalkozni, mivel témámat nem érinti.

Az OKÜ főként a kohászat recessziójából és az elavult technológiából adódóan 14 

ezer  fős  dolgozói  létszámát  már  1979 –  1987 között  is  csökkentette  2100 fővel, 

19  BORSODTERV: Ózd térség fejlesztési és rendezési javaslata, vizsgálati munkarész, 1986. Tsz: 
502/90; B-2/4 , B-2/5 oldal, Fellelhető: Provincia Kft.  
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elsősorban felvételi stoppal. 1980 – 1990 között összességében kb. 6500 álláshely 

szűnt meg Ózdon és környékén.20 A legkritikusabb 1993-as évben Ózdon a regisztrált 

munkanélküliek száma meghaladta a 12000 főt (!) 

Ezt a nagyrész szakképzetlen népességet többszörösen sújtja a rendszerváltozás. 

Valószínűleg csak az új felnövő generációk képesek az új eséllyel élni, ha a nagyon 

rossz  társadalmi,  környezeti  hatásokkal  meg  tudnak  birkózni.  Ezeket  a  kohász, 

bányász családokat, a veszélyes munkavégzés miatt megkapott korai nyugdíjazás, a 

szegénység, a rossz egészségi állapot különösen nehéz körülmények közé sodorja. 

1. kép: Ózdi Kohászati Üzemek látképe21        

Leninváros gazdasága

20   Bajka Gábor – Kormos Imre – Kutas János: Ózd és környéke foglalkoztatási gondjainak enyhítési 
lehetőségei. In Foglalkoztatás, szociális gondok. Szerk. Munkácsy Ferencné. Budapest, 1997.

21 Ózdi Városi Múzeum fotótára
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Az 1960-as évek végén alapított Leninvárost  22 az országos méretekben is jelentős 

ipartelepítés hozta létre. Jellemző, hogy az ipartelepítés 10 évében 1970-1980 között 

a népesség megduplázódott. Gazdaságának pillérei a petrolkémiai bázis, az Olefin-

mű,  az  olajfinomító  és  az  erőmű.  Az  1980-as  évek  elejére  jelentős  energia,  és 

nyersanyag, valamint félkész és késztermék előállítóvá vált. Az ipari nagy vállalatok, 

a  Tiszai  Vegyi  Kombinát,  a  Tiszai  Erőmű Vállalat  és  a  Tiszai  Kőolajipari  Vállalat 

termelési  értéke  meghaladta  a  46  Mrd  Ft-ot.  Az  egy  főre  jutó  termelési  átlag  is 

lényegesen  kedvezőbb,  mint  a  hazai  átlag.  Exporttevékenysége  is  meghatározó, 

rubel elszámolási relációban 2,5 Mrd Ft., nem rubel elszámolási relációban 6,5 Mrd 

Ft volt. 

„A folyamatosnak nevezhető fejlesztésekre a komplexitás és a feldolgozottsági fok 

növelése a jellemző. Az új város törekszik a foglalkoztatási kínálat szélesítésére, női  

munkahelyek teremtésére is.”23

Az ipartelepítés népességelszívó hatását mutatják a következő számok:

Település Népesség szám (fő)
1970 1980 1985

Leninváros   9 875 18 990 19 100
Város körzete 
20 település 
összesen:

   28 911 26 915 28 042

Összesen 38 786 45 905 47 142

3. táblázat: Leninváros és térségének népességi jellemzői (1970-1985)

                    
Az  adatokból  kitűnik,  hogy  a  térség  elszívó  hatása  határozottan  érvényesült,  és 

nagyon jelentős volt  a távolabbi településekre kifejtett  szívó hatás is. A térségben 

rövidesen visszaállt népességszám jelzi, hogy az új munkahelyek kedvező hatással 

voltak a környék településeire is.

22  1970. április  22-én – Lenin születésének 100.  évfordulóján – vette fel  a Leninváros nevet.  (A 
Magyar  Népköztársaság  Elnöki  Tanácsának  1970.  évi  11.  számú  határozata.  Országgyűlési 
Levéltár) 

23   Hosszú távú Terület- és Településfejlesztési koncepció, Leninváros Városi Tanács 1985. 
    Fellelhető: B-A-Z. Megyei Fejlesztési Ügynökség irattára
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Leninváros
foglalkoztatott (%)

1970 1980 1985

Ipar 61,6 58,9 62,6

Építőipar 21,5 20,1 11,1

Szállítás, hírközlés 3,8 4,3 6,9

Kereskedelem 5,0 3,6 5,5

Egyéb 3,5 1,7 2,5

Nem anyagi ágazatok 4,6 11,4 11,4

4. táblázat: Leninváros munkaerő felhasználásának alakulása (1970-1985)

A táblázat  jól  mutatja,  hogy  az  iparban  foglalkoztatottak  aránya  15  év  alatt  alig 

változott,  az  építőiparban  alkalmazottaknál  viszont  jelentős  a  csökkenés,  ami 

elsősorban  a  nagyberuházások  visszaesésének,  illetve  az  állami  lakásépítések 

drasztikus csökkenésének az eredménye. 

Szembetűnő  a  nem  anyagi  ágazatokban  (kereskedelem,  szállítás,  hírközlés) 

foglalkoztatottak arányának 1970 - 1980 közötti jelentős növekedése. 

A rendszerváltozást követően, 1990. november 22-től a város neve Tiszaújváros. Bár 

az „új” város fejlődése a korábbi időszakhoz képest lelassult, a vegyipar viszonylagos 

stabilitásának köszönhetően a térség korántsem élt  át  akkora válságot,  mint amit 

Ózd térsége a kohászat szinte teljes összeomlása miatt elszenvedett. 
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2. kép: A Köztársaság Elnökének határozata Tiszaújváros elnevezéséről.24

Az építőipar helyzete

A következő kiemelt  adatok az építőipar  dömpingszerű tevékenységét  tükrözik.  A 

„virágkort” talán leginkább az építőipar expanziójában lehet nyomon követni.  Ebben 

az időszakban épültek a házgyári lakótelepek, a típus iskolák, óvodák, a lapos tetejű 

vasbeton vázszerkezetű kereskedelmi,  szolgáltató egységek. De ebben az időben 

épültek a bányászfalvakban és Putnokon az un.  bányászlakások,  amikor  a  falusi 

bányászcsaládokat bérházakban helyezték el. Miskolc lakótelepi lakásállománya is 

jelentősen megnőtt. A felfelé ívelő szakaszt jellemzi az is, hogy a családi házak iránti 

igény is megjelent főleg Miskolcon. Terület híján ekkor indították az agglomerációs 

lakásépítési akciót, támogatott telekvásárlással. Ebben az időben indult fejlődésnek 

Felsőzsolca, Alsózsolca, Onga, Arnót, Mályi,  Szirmabesenyő. A kiemelt támogatás 

visszásságokat  is  szült,  például  ebben  az  időben  tömegesen  vásároltak  telkeket 

vidékiek is, aki beköltöztek a Miskolc környéki településekre. 

24 Tiszaújvárosi Önkormányzat irattára
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A kivitelező ipar 1985. évi termelési értékei az alábbiak szerint alakultak: 

Vállalat Beruházás értéke (eFt.)

Borsod Megyei Állami Építőipari Vállalat 1 363 500

Észak-magyarországi Állami Építőipari 
Vállalat

680 310

Miskolci Közútkezelő Építőipari Vállalat 55 450

Minisztériumi vállalatok összesen 2 299 260

Borsod Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat 233 076

Miskolci Mélyépítő Vállalat 110 890

Miskolci Építőipari Vállalat 56 061

Megyei Tanácsi Vállalatok összesen 400 027

TÖVÁLL-ok25 összesen 55 098

Mezőkövesd 75 670

Hidasnémeti - Forró 25 615

Ózd 3 676

Putnok 1 397

Sárospatak 6 227

Szikszó 7 061

Építőipari szövetkezetek összesen 119 646

Mindösszesen 2 874 031

5. táblázat: B-A-Z. megye kivitelező iparának 1985. évi termelési értékei26

Mint  látható,  a  beruházások  80%-át  a  minisztériumi  vállalatok,  ezen  belül  is 

leginkább  kettő,  a  Borsod  Megyei  Állami  Építőipari  Vállalat  és  az  Észak-

magyarországi Állami Építőipari Vállalat valósította meg. Arányait tekintve országos 

viszonylatban  is  hasonló  volt  a  helyzet,  hiszen  a  mindösszesen  97 056  mFt. 

termelési értékből 81 661 mFt-ot a minisztériumi vállalatok realizáltak.

25   TÖVÁLL= Termelőszövetkezetek Építőipari Önálló Közös Vállalkozása. Putnokon és 
Sárospatakon működtek.

26   Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, valamint B-A-Z megye párt és állami vezetőinek 
1987. évi megbeszéléséhez, tárgyalási anyag. (1.sz. melléklet) Fellelhető: Provincia Kft.
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A kivitelező ipar VI.  ötéves terv (1981-85) alatti  teljesítménye a következőképpen  

realizálódott:

Vállalat Beruházás értéke (eFt.)

Borsod Megyei Állami Építőipari Vállalat 6 868 300

Észak-magyarországi Állami Építőipari Vállalat 5 228 000

Miskolci Közútkezelő Építőipari Vállalat 1 826 800

Minisztériumi vállalatok összesen 13 923 100

Borsod Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat 1 431 700

Miskolci Mélyépítő Vállalat 1 113 500

Miskolci Építőipari Vállalat 945 400

Megyei Tanácsi Vállalatok összesen 3 490 600

TÖVÁLL-ok összesen 623 500

Építőipari szövetkezetek összesen 1 505 100

Mindösszesen 19 542 300

6. táblázat: B-A-Z. megye kivitelező iparának VI. ötéves terv alatti teljesítménye27

Mint  az  illetékes minisztérium és a  megye vezetőinek állásfoglalásából  kiderül,  a 

fejlődés  dinamikáját  a  következő  években  töretlennek  képzelték.  A  VII.  ötéves 

tervben (1985-90) 22 300 lakás felépítését irányozták elő, melyből 15% állami lakás 

Miskolcon  az  arány  37%  állami  és  63%  magán  lakásépítés.  (A  szövetkezeti 

lakásépítést  is  ide  sorolták.)  A 19  000  magánlakásból  4450  telepszerű,  és  7000 

korszerű  csoportos  beépítéssel  tervezték.  A  tervezett  dinamika,  ami  állóeszköz 

fejlesztésben is megjelent azonban megtört, és hozzájárult a későbbi még mélyebb 

válság kialakulásához. 

Az 1980-as évek második fele
27  Építésügyi  és  Városfejlesztési  Minisztérium,  valamint  B-A-Z megye  párt  és  állami  vezetőinek 

1987.évi megbeszéléséhez, tárgyalási anyag. (2.sz. melléklet). Fellelhető: Provincia Kft.
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A II. világháború utáni korszakban az ország legdinamikusabban fejlődő része volt B-

A-Z. megye Sajó-völgyi térsége. Az 1980-as évek végére viszont az ország legtöbb 

feszültséggel  terhes  részévé  vált.  A  népgazdasági  érdekeknek  egyoldalúan 

alárendelt  gazdaságfejlesztés  eredményeként  a  megyén  belüli  területi  fejlettségi 

különbségek fokozódtak és az ország legszélsőségesebb helyzeteit mutatták.28 

A megye népessége 1980-ban 810 000 fő, 1990-ben már csak 762 000 fő, ez 5,3 %-

os csökkenésnek felel  meg.  A vándorlási  veszteség meghatározóan a képzettebb 

rétegekből tevődött  ki.  Az ország ipari  állóeszközeinek 12%-a, foglalkoztatottainak 

9,3%-a volt a megyében található. Az ipari termelés 11%-át Borsod megye adta. A 

megye ipari termelési értékének a nehézipar 90%-át tette ki. Ezen belül a vegyipar 

30%, a kohászat 25%, a bányászat 5%, egyéb iparágak pedig 30 %-ot képviseltek.

Az  állóeszköz  állomány  állapota  romló,  műszaki  technológiai  színvonala  erősen 

differenciált volt. Jó műszaki színvonal jellemezte a vegyipart, közepes a gépipart, 

bányászatot, míg a kohászatban csak egy-egy technológiai fázis képviselte a fejlett 

technikát. A nagyfokú területi és ágazati koncentráció továbbra is jellemző volt, az 

állóeszköz állomány 90%-a továbbra is a Sajó-völgyben összpontosult.29

Az ipari üzemek nagyságrendje:

•    5 vállalat 5000 fő feletti,

•  11 vállalat 1000 fő feletti foglalkoztatottal dolgozott. 

•   A kis  és  középüzemek  részesedése  alacsony  volt,  a  tanácsi  ipar  a 

foglalkoztatottak 4,3%-át,  az ipari  szövetkezetek 7,3%-át  alkalmazták.  A 

megyei  székhelyű  vállalatoknak  és  szövetkezeteknek  281  ipartelepe 

működött, míg megyén kívüli székhelyű üzemek száma 135 volt.

Az  iparilag  fejlett  területeken  a  nagyszabású  és  nagy  állóeszköz  igényű  állami 

fejlesztések következtében növekedett a megye függősége a központi döntésektől. 

28  B-AZ Megye hosszú távú társadalmi-gazdasági koncepciója (tervezet) 1988. augusztus 
   Termelő ágazatok helyzete, 15.oldal; Fellelhető: Provincia Kft.

29 Miskolci Ipari Park megvalósíthatósági tanulmány, Munkaközi anyag, Miskolci Egyetem 
   Dr. Lehoczky László, 1994. Fellelhető: Provincia Kft.
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A gazdálkodó  szervezetek  jelentős  része  alacsony  önfinanszírozó  képességéből 

eredően eladósodott.  Ezzel  a  függőség kelepcéjébe került.  A világpiac  nehézipar 

iránti igény- és árcsökkenése miatt a veszteségek növekedtek. A helyi megújulási 

törekvések tőkegyengeség miatt nem tarthattak lépést az igényekkel. Például ebben 

az  időben  született  meg  Lyukóbányán30 a  helyi  szakemberek  újításaként  az 

automatikus jövesztő gép, és az, hogy később Lyukóbánya termelhetett legtovább, 

ennek az újításnak is köszönhető. Az önmagától megújulni nem tudó, a népgazdaság 

érdekeinek  egyoldalúan  alárendelt  ipar  nem  kapta  meg  a  megújulás  esélyét.  A 

kialakult  nehézipar  állóeszközei  lényegében  nem  konvertálhatók,  átalakítása 

rendkívül tőkeigényes.

Az ipari koncentrációval párhuzamosan egyre markánsabban rajzolódott ki a megye 

határ  menti  dombvidéki  területein  a  halmozottan  hátrányos  helyzet.  Az  iparilag 

fejletlen, elmaradott vidéki térségek drasztikusan romló helyzete már mindenki által 

beismert  tény  volt.  Hivatalosan is  143 települést  soroltak  a hátrányos helyzetűek 

közé, a Bódva-völgy, a Cserehát, a Hernád-völgye, a Hegyköz, a Bodrogköz és a 

Dél-borsodi térségeken.  Az itt jellemző ipar hiány mellett, a fejletlen infrastruktúra, a 

mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek, elöregedő, fogyó népesség 

és magas ingázási arány is sújtotta a térségeket. A 143 településen 94 000 fő élt, 

közel 20 %-kal kevesebb, mint öt évvel korábban. 

A helyzet jellemzéséhez hozzá tartozik, hogy az infrastruktúra fejlesztései is főleg az 

iparfejlesztésekhez  kapcsolódtak,  sem  a  termelői,  sem a lakossági  infrastruktúra 

kiépítése nem tartott ezzel lépést. A hirtelen megnőtt kapacitás igények a rendszeres 

forráshiány mellett sok esetben átmeneti megoldásokhoz folyamodtak, ami később 

még  nagyobb  gondot  jelentett.  A fejlesztett  településeken  a  túlterheltség  okozott 

gondot,  míg  a  nem kiemelt  települések infrastruktúrája  leépült,  az  új  fejlesztések 

messze  elmaradtak  az  országos  átlagtól.  Az  elmaradás  kimutatható  volt  a 

vízellátásnál, a csatornázásnál, az úthálózat kiépítettségénél és az egyre nagyobb 

jelentőségűvé váló telefonhálózatnál.

30  1950-től  2006-ig  működő,  jelentős  barnaszén  készlettel  rendelkező  bányatelep.  Üzemeléséig 
főként a Borsodi Hőerőmű tüzelőanyag-ellátását szolgálta. Bár a bányamező jelentős feltáratlan 
készlettel rendelkezik, a szén magas kéntartalma miatt a jelenlegi környezetvédelmi jogszabályok 
értelmében nem értékesíthető.
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A  jelentősebb  ipari  vállalatok  létszáma  és  a  foglalkoztatottak  összetétele  a  

következőképpen alakult: 

Ipari üzem neve

Összes 
foglalkoztatott

(fő)

Szak- és 
betanított 
munkás 

(%)

Segéd-
munkás

(%)

Szellemi 
foglalkoztatott

(%)

Lenin Kohászati Művek 12 166 82,6 2,6 14,8

Borsodi Szénbányák 13 838 82,2 5,1 12,7

Diósgyőri Gépgyár 7 104 68,9 - 31,1

December 4 Drótművek 2 168 83,0 - 17,0

Ózdi Kohászati 
Üzemek

11 988 77,7 9,8 12,5

Borsodnádasdi 
Lemezgyár 2 091 77,2 5,7 17,1

7. táblázat: B-A-Z. megye néhány jelentősebb vállalatának foglalkoztatotti összetétele (1985)31

Az adatok részletesebb elemzése két fontos tényre hívja fel a figyelmet. Az egyik a 

nagyobb vállalatok által egyenként foglalkoztatott összlétszám, amely mint látható, 

gyakran a 10 ezer főt is meghaladta, ami mai szemmel nézve különösen figyelemre 

méltó. 

A másik  a  szak-  és betanított  munkási  állomány foglalkoztatottakon belüli  magas 

aránya, amely a későbbi foglalkoztathatóság legnagyobb gátjává vált, hiszen azok a 

speciális  ismeretek,  készségek,  képességek,  amelyek ezekben a munkakörökben 

nélkülözhetetlenek  (olvasztár,  vájár,  öntödei  szakmunkás  stb.),  később  inkább 

hátrányt jelentettek.

31  B-AZ Megye hosszú távú társadalmi-gazdasági koncepciója (tervezet) 1988. 08. hó 2/b. számú 
melléklet. Fellelhető: Provincia Kft.
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Érdemes megnézni, hogy a legnagyobb, több mint 12 000 embert foglalkozató Lenin 

Kohászati  Művek  hogyan  tudta  biztosítani  ebben  az  időben  folyamatos 

szakemberellátását.

A diósgyőri kohászat szakember-utánpótlásának folyamatos biztosítása érdekében a 

Nehézipari Műszaki Egyetemmel és csaknem az összes miskolci szakmunkásképző 

és  szakközépiskolával  szerződéses  kapcsolatban  állt.  E  kapcsolatrendszer  sok 

esetben  messze  meghaladta  a  hagyományos,  szokásos  együttműködés  kereteit, 

hiszen  az  együttműködés  nemcsak  pénzbeli  támogatást,  a  tehetséges  fiatalok 

ösztöndíjjal  való  megsegítését  jelentette,  hanem  különféle  gépek,  berendezések, 

célirányos szemléltető eszközök beszerzését és átadását is. Mindezen túlmenően – 

különösen  a  gyár  közvetlen  közelében  lévő  szakiskolák  esetében  –  a  diósgyőri 

kohászat  biztosította  az  iskolák  teljes  energiaellátását:  fűtését,  melegvíz 

szolgáltatását.  (Az  energiaszolgáltatás  biztosítása  ezekben  az  esetekben  szinte 

„hagyománynak”  volt  tekinthető,  hiszen  a  város  jelentős  részének  lakóépületei 

számára is a gyár szolgáltatta saját tulajdonban lévő fűtőművével a hőenergiát.)

A  sokirányú  szakmai  együttműködés  nem  merült  ki  a  technikai  jellegű 

segítségnyújtással. Számos gyári szakember óraadóként oktatott a szakiskolákban a 

szokásos műszaki tantárgyakon (gépelemek, műszaki rajz, gépgyártás, technológia, 

stb.)  kívül  nyersvasgyártási,  acélgyártási,  hengerlési  ismereteket,  majd  később 

minőségirányítást, környezetvédelmet. Mindez abból a szempontból is hasznos volt, 

hogy az érdeklődő fiatalok azonnal, a gyakorlatban használatos, naprakész szakmai 

ismereteket  szereztek,  ami  különösen  a  későbbi  elhelyezkedésnél,  a  munkahelyi 

beilleszkedésnél jelentett előnyöket.

A  diósgyőri  kohászat  a  város  szakiskolái  közül  különösen  három  szakmai 

intézménnyel  tartott  speciális  kapcsolatot.  A  hagyományos  kohászati  szakmák 

középfokú  szakember-utánpótlását  (nyersvas-  és  acélgyártók,  hengerészek, 

öntészek,  stb.)  a  Kohóipari  Technikum  (ma  Gábor  Áron  „Művészeti” 

Szakközépiskola), míg a gépészeti jellegű szakmák (gépi megmunkáló, forgácsoló, 

lakatos,  hegesztő és  számítás  technikus)  szakembereit,  középvezető technikusait 

elsősorban a Gépipari Technikum (ma Andrássy Gyula Gépészeti Szakközépiskola) 

biztosította.  A gyár  közvetlen  közelében lévő  100.  sz.  Szakmunkásképzőből  gépi 
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forgácsoló,  lakatos,  szerelő  szakemberek  kerültek  nagy  számban  a  gyár 

szakemberállományába.  Mindezeken túl  a diósgyőri  kohászat  saját  Tanműhelyt  is 

fenntartott  és  üzemeltetett,  ahol  évente  rendszeresen,  átlagosan  mintegy  két- 

háromszáz fiatal sajátította el a szakma alapjait, gyakorlati fogásait. A Tanműhelyhez 

mindenkor  színvonalas,  jól  felszerelt  elméleti  oktatótermek  és  a  speciális 

szakmakultúrák  oktatásához  nélkülözhetetlen  gyakorlati  oktatóműhelyek  (öntész, 

hengerész,  forgácsoló,  hegesztő),  szakmai  laborok  tartoztak.  A  gyár  egyéb 

szakterületeire más középfokú intézményekből is kerültek szakemberek. Az Épület-

karbantartó Gyáregységéhez például kőművesek, burkolók, festő-mázolók, cső- és 

vízvezeték-szerelők  kerültek  évente  felvételre  a  114.  sz.  Szakmunkásképző 

Iskolából,  de  a  rendkívül  összetett,  nagy  szakmai  tudást,  pontos,  precíz  munkát 

igénylő öntőminta-készítés szakembereit (asztalos, bútorasztalos, famunkások) is a 

város  szakirányú  középfokú  tanintézménye  adta.  Összességében  a  gyár 

működésének  fénykorában  évente  négy-ötszáz  pályakezdő  fiatalnak 

(szakmunkásoknak,  szakmával  nem  rendelkező  érettségizetteknek)  tudott 

munkahelyet,  megélhetést  és  szakmai  előmeneteli  lehetőséget,  perspektívát 

nyújtani.  A fiatalok továbbtanulását  a gyár számos formában (kiemelt  ösztöndíjjal, 

tanulmányi szabadság biztosításával, diplomaterv-kiírásokkal és azok elkészítéséhez 

a szakmai feltételek biztosításával stb.) ösztönözte és segítette. Egy-egy tanévben 

50-100  fő  –  állományában  lévő  –  fiatal  diplomájának  megszerzéshez  nyújtott 

ösztöndíjat, támogatást, szakmai segítséget.

A felsoroltakon túl a korábbi Nehézipari Műszaki Egyetemmel (ma Miskolci Egyetem) 

az oktatás és szakmai képzés feltételeinek folyamatos javítását,  a gyár felsőfokú 

szakember-,  mérnök-utánpótlásának  biztosítását,  tudományos  és  szakmai 

előmenetelét, az intézmény és a gyár sokirányú kapcsolatrendszerének fejlesztését 

együttműködési szerződés szabályozta, amely évente kiértékelésre és aktualizálásra 

került.  Az  egyetemi  oktatás  fejlesztését  a  diósgyőri  kohászat  vezetése  1990-től 

kezdődően több millió forinttal induló egyetemi Kari Alapítványok létrehozásával is 

támogatta.  A kohászat  szakemberei  az  egyetemi  karokon  előadásokat  tartottak, 

rendszeresen oktattak, míg a gyár fejlesztési feladatainak megoldását az egyetemi 

professzorok, szakemberek tervező- és kutatómunkával segítették.32

32  Szerzőnek  elmondott  visszaemlékezés  alapján.  Dr.  Szedlacsek  György,  1989  -1999  között  a 
Diósgyőri Kohászat humánpolitikai igazgatója. 
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A  következő  táblázat  jól  mutatja  B-A-Z  megye  foglalkoztatási  összetételét  és 

változásának tendenciáit ágazatonként:

Megnevezés
1985 1988

Fő Arány 

(%)

Fő Arány 

(%)

Változás

(%)

A. Munkavállalási korú népesség33 455 600 440 500

B. Időskorú aktív keresők34 3 400 3 000

Munkaerőforrás összesen (A+B) 459 000 443 500

C. Iparban foglalkoztatott 142 300 39,8 133 500 39,2 -0,6

D. Építőiparban foglalkoztatott 20 000 5,6 19 400 5,7 +0,1

E. Mezőgazdaságban foglalkoztatott 66 200 18,5 55 200 16,2 -2,3

F. Termelő infrastruktúrában 
foglalkoztatott 67 800 19,0 68 600 20,2 +1,2

G. Egyéb nem anyagi ágazatban 
foglalkoztatott 61 100 17,1 63 500 18,7 +1,6

H. Összes foglalkoztatott (C+…+G) 357 400 100 340 200 100 - 4,8

I. Napi ingázási egyenleg35 3 000 2 500

Lakónépességből aktív kereső (H - I) 354 400 337 700

Foglalkoztatási színvonal36 77,2 76,1 -0,9

8. táblázat: B-A-Z. megye foglalkoztatási összetétele és változási tendenciái ágazatonként 
(1985-88) 37

Az adatok alapján a vizsgált időszakra levonható néhány fontosabb megállapítás. A 

munkaképes korú  lakosság száma lényegesen,  több mint  15 000 fővel  csökkent, 

mely részben demográfiai, részben migrációs okokra vezethető vissza. Az iparban 

foglalkoztatottak aránya visszaesett, bár az országos átlaghoz képest így is magas 

33 Férfiaknál 15 - 60 év, nőknél 15 - 57 év közötti népesség. 

34 Nyugdíjkorhatár betöltése után munkaviszonyban állók.

35 A térségbe munkába járás céljából be- illetve kiutazók különbsége.

36  Az aktív keresők és az összes munkaerő hányadosa százalékos értékben. Érdekesség, hogy a 
forrásként  szolgáló  táblázat  itt  nem részletezett  részében a foglalkoztatási  színvonalat  1990-re 
75,6%-ra, 1995-re 74,4%-ra prognosztizálja „rossz” forgatókönyv esetén is. Ezzel szemben a valós 
érték az 50%-ot sem érte el.

37   B-AZ Megye hosszú távú társadalmi-gazdasági koncepciója (tervezet) 1988. augusztus. 2/h. 
számú melléklet. Fellelhető: Provincia Kft.

35



maradt.  A  visszaesés  főként  a  nehéziparban  foglalkoztatottak  számának 

csökkenéséből  adódott.  Az  időszak  legnagyobb  vesztesei  az  iparban  és  a 

mezőgazdaságban dolgozók. Emellett megfigyelhető a szolgáltatói (terchier) szektor 

térnyerése  (egyéb  nem anyagi  ágazat),  bár  a  növekedés  mértéke  még  így  is  a 

kívánatos alatt maradt. 

Ezek után áttekintem a gazdasági élet jellemzőit, illetve megnézem, milyen általános  

tendenciák voltak megfigyelhetők B-A-Z. megyében a 80-as évek második felében.

Az 1980-as évek második felére világossá vált, hogy az a szélsőségesen egyoldalú 

és  nagyzoló  iparfejlesztés,  amely  a  borsodi  iparvidéket  a  korábbi  években,  sőt 

évtizedekben  jellemezte,  nem folytatható  tovább.  A KGST keretein  belül  működő 

munkamegosztás,  a  gazdasági  szempontokat  legtöbbször  figyelmen  kívül  hagyó 

diktátumok  olyan  kényszerköltségeket  és  fejlesztéseket  jelentettek,  amelyek  a 

korlátozott belső piacú magyar gazdaságban soha sem válhattak életképessé. 

Jó  példa  erre  a  Borsod  Megyei  Állami  Építőipari  Vállalat  Házgyárnak  esete.38 A 

vállalatnak a teljes sablonparkját, súlyos milliókért kellett lecserélni a Leningrádból 

átvett  elemekkel.  A vásárlás  az  üzemvezetők  tiltakozás ellenére  megtörtént  de  a 

gyártás  az  új  sablonokkal  már  nem  kezdődött  meg,  mert  a  rendszerváltozás 

elsöpörte a tömeges lakásépítés ezen módját. 

Akkor még kevesen látták azt a tudatos tendenciát, hogy a Borsodi iparvidéken az 

egész kohászat és vasgyártás egy önállóan, saját lábán megállni nem képes (mai 

szóval élve) termelési vertikum, többek között azért, mert a termelési folyamat egyik 

lépése  a  Szovjetunióban,  másik  lépése  Borsodban  történt  meg.  (A  vasérc  a 

Szovjetunióból  jött,  de  az  ércelőkészítés  már  Borsodban  történt.)  Ezért  is  omlott 

38  Szerzőnek elmondott visszaemlékezés alapján. Kocsán Lajosné, B-A-Z. Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség munkatársa, 2006.
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olyan hirtelen össze az egész kohászat a rendszerváltozás után, mert  a „szabad 

kezet”  kapott  üzemegységek  teljes  egészében  a  beszállítótól  és  a  felvásárlótól 

függtek, a keleti kapcsolatok pedig máról holnapra bezárultak.

A problémák elfedésére való ismételten fel-fel  bukkanó szépítések miatt  ezeket a 

tényeket,  önmagukat gerjesztő csapdákat,  az ország más területein élők ma sem 

látják. Ezért tűnik messzebbről feneketlen zsáknak a borsodi iparvidék.

A változtatás szükségszerűségét előrelátók szinte egyszerre, egymástól függetlenül 

több területen indították újszerű törekvéseiket. Visszatekintve ezen dokumentumokra 

meglepő, hogy az elképzelések sokszor milyen közel álltak a mai legkorszerűbb, EU-

konform törekvésekhez.

Az új útkeresések a következő alapfelismerésekből indultak ki:

• A  nehézipar  túlsúlyának  további  növelése  társadalmi  és  környezeti 

szempontból egyaránt katasztrofális helyzeteket teremt.

• Az extenzív iparfejlesztésekről át kell térni az intenzív, minőségi előrelépést 

jelentő  fejlesztésekre,  mind  a  piacképesség,  mind  a  szakképzettség 

színvonalának emelése érdekében.

• Az egyoldalú fejlesztések és azok területi koncentrálása a megye gazdasági 

társadalmi  életének  egyre  növekvő  leszakadása,  tragikus  társadalmi 

szituációkat teremt.

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében  az  1970-es  évek  közepétől  elindult  helyi 

törekvés az elmaradott térségek felzárkóztatására, ekkorra már kiforrottan képviselte 

azt a nézetet, hogy a leszakadás megállítására hathatós intézkedéseket kell tenni.

A következőkben  arra  keresem a  választ,  milyen  próbálkozásai  voltak  a  megye  

akkori vezetésének a kialakult helyzet kezelésére. 

Az MSZMP gazdasági bizottságának kezdeményezésére a gazdasági élet különböző 

területein dolgozó szakemberek, vezetők 30 fős csoportja, a helyi sajtó képviselői és 

a Magyar Közvélemény Kutató Intézet képviselői – havi rendszerességgel – 2 napos 
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közös gondolkodásra  ültek  asztalhoz Dubicsányban,  1988-ban.  A cél  a  feladatok 

közös  megfogalmazása  és  a  megvalósítás  lehetséges  útjának  keresése  volt.  A 

munka  egy  sok  tanulsággal  szolgáló  tanulmányt  eredményezett,  de  nem  volt 

elhanyagolható az érdekek, ismeretek egyeztetése, munkacsoport közös nevezőre 

jutása  és  a  résztvevők  közötti  bizalom  kialakulása.  Azzal,  hogy  a  gazdasági, 

társadalmi élet szerteágazó területén dolgozó szakemberek fejében egy közös cél 

formálódott ki, melyet továbbvittek tevékenységükbe, munkatársaik közé, a folyamat 

tovább hullámzott, a fejlesztési törekvések szétterjedtek a megyében.

A dokumentum szembetűnően korszerű fogalmakkal dolgozik és előremutató célokat 

tűz ki. Természetesen nem sejthette, hogy a szocialista gazdaság rendszere egy év 

múlva  szétesik,  nem  látta  a  nehézipar  súlyának  várható  világgazdasági 

átértékelődését,  de  gondolkodásmódjában  újszerű  volt  és  a  lehetőségek  kereteit 

igyekezett  széttárni.  A következőkben kiragadok néhány részletet  a  tanulmányból 

részben igazolandó, hogy szakmai és egyes politikai körökben is megérett a helyzet 

a változtatásokra, sőt a kereteik között bizonyos szinten tettek is érte. Szembetűnő, 

hogy  sok  esetben  mennyire  magukban  hordozzák  a  mai  tudással  is  elfogadott 

elveket, míg bizonyos korlátokat nem tudtak átlépni. 

Először kiemelek néhány előremutató részletet:

„A szerkezetváltás vezérelve:  a  piacorientált,  hatékony, rugalmas gazdaság 

megteremtése,  amelynek  alapja  a  megfelelő  infrastruktúra  kiépítése.  A 

szerkezetváltás  irányait  a  térség természeti-földrajzi  adottságaira,  termelési  

kultúránkra alapozzuk… A korábbi gyakorlattal  ellentétben fontos érdekünk,  

hogy  az  irányítás  ne  kizárólag  központilag  történjen,  csökkenjen  a  javak 

központosításának és központi újraelosztásának mértéke, növekedjék a helyi  

önállóság, autonómia.”39

A gazdaság szerkezetátalakításának céljait  helyesen állítják fel  (hosszú távú piaci 

igényeknek  való  megfelelés;  ágazati  és  területi  aránytalanságok  megszüntetése; 

többszektorú,  rugalmas  gazdaság;  technikai  színvonalemelés;  szellemi  munka; 

feldolgozottság foka; jövedelemtermelő képesség; stb.). Megállapítja, hogy ezeket a 

célokat  „a  régi  és  a  ma  sok  zavarral  funkcionáló  mechanizmusokkal,  

eszközrendszerrel nem lehet elérni.” 

39  B-A-Z megye regionális fejlesztési  programja MSZMP-MB/1903/1988. 2.  oldal.  MSZP Miskolci 
Városi Bizottsága, Szűcs Erika és munkacsoportja. Fellelhető: Provincia Kft.
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A tanulmány legfontosabb megállapításai: 

• A  piac  területén  megállapítja,  hogy  ösztönző,  szervező,  ellenőrző  és 

kényszerítő  szerepét  semmi  más  nem  pótolhatja,  megteremtése,  a 

tőkeszegénység oldása a struktúraváltás döntő feltétele. A működő piaci 

mechanizmus  segíti  a  tőkemozgást,  de  a  megyére  nézve  ez  mai 

helyzetben várhatóan kedvezőtlen tőke kivonást jelent. Ezért a helyi erők 

mozgósítására feladatok sorát határozza meg, de azzal a kérdéssel nem 

tud megbirkózni, hogy az ehhez szükséges tőkével kik rendelkeznek.

• Az innováció jelentőségét felismeri azzal, hogy kimondja: a piac mellett az 

innováció a gazdaság másik  nagy szervező ereje.  Megállapítja,  hogy a 

versenyképesség  súlypontja  áttevődött  a  szellemi  tevékenységekre, 

ugyanakkor  semmi  jele  nem  látható  annak,  hogyan  kíván  ezen 

felismerésnek a gyakorlatban érvényt szerezni.

• A munkaerő meghatározó szerepét hangsúlyozza,  amikor:  a munkaerőt, 

mint  a  termelő  erők  legfontosabb  elemét  említi,  amely  képzettségével, 

konvertálhatóságával,  mobilitásával  meghatározhatja  a  struktúraváltás 

sikerét.

• A  kultúrának  fontos  szerepet  tulajdonít,  amikor  rávilágít:  a  gazdasági 

változások csak a társadalmi változásokkal párhuzamosan valósulhatnak 

meg.  A  társadalmi  változások  meghatározója  a  művelődési  szint  és 

tartalom. A kulturális örökségnek és a hagyománynak fel kell értékelődnie.

• A politikai, tudati szféra megváltoztatása kapcsán kimondja, hogy a politika 

nem mindenható.  Az önálló cselekvés lehetőségét meg kell  teremteni  a 

társadalmi  és  tömegszervezetek  munkájában.  A döntés  előkészítéseket 

demokratizálni kell és a nyilvánosság elé vinni. Az állampolgár felelőssége 

nő, ha ismeretek birtokában van.

Véleményem szerint ezek a megállapítások alapjában helytállóak, a maguk idejében 

akár „forradalminak” is tekinthetők, ugyanakkor számos elképzelésben fedezhetők fel 

korlátok. A világ és az európai  gazdasági  változások tendenciáit  nem ismerik,  az 

igazi  szerkezetváltást  nem  látják.  A szénbányászatot  továbbra  is  kulcsiparágnak 

tekintik  és  a  tennivalókat  hatékonyság  elérésében  látják.  A  kimerülő  bányák 
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termelésének  pótlását  új  bánya  megnyitásával  tervezik,  melynek  helyszíne  az 

elképzelések szerint Dubicsány környéke.

A  kohászatban  a  szerkezetváltást  a  teljes  vertikumra  való  kiterjesztésben  és 

piacképes  termékek  előállításában  látják  megvalósíthatónak.  A 

szerkezetátalakításból adódóan 6000 - 7500 munkahely megszűnésével számolnak. 

Létre kívánják hozni a Borsodi Kohászati Trösztöt.

 

A  vegyiparban  a  feldolgozottság  fokának  növelését  emelik  ki.  A  gépiparban  a 

gyártmányszerkezet piacképes bővítését, az autóipar meghonosítását tervezik.

A mesterséges fejlesztések hatására eltorzult társadalom tehetetlenségi tényezőit a 

jelentés készítői jól látják: 

„A megyében kialakult társadalmi, politikai,  tudati viszonyok összességében 

nem  kedveznek  a  szükségszerű  változásoknak.  A  politikai  

intézményrendszerben nem alakultak ki  olyan mechanizmusok, amelyek az 

önszerveződő társadalom kialakulását…lehetővé teszik. Nincs reális helyzet-  

és felelősségtudat,  hiányzik  a  teljesítmény és  érdekmotiváció. …rövid távú 

részérdekek dominálnak.” 40

A gazdasági, társadalmi helyzetet és a szükséges elmozdulási irányokat is helyesen 

értékelik. Ugyanakkor érezhető, hogy a párt minden területen való szervező, irányító 

szerepétől nem tudnak elszakadni. A társadalom aktivizálását az egy párt rendszerre 

korlátozzák.  A hatalom és a döntések helyi  szintre  delegálását  a  Megyei  Tanács 

nagyobb önállóságában látják megoldani.

Jól érzékelteti a független szakmai körök gondolkodását a Borsod Megyei Tanácsi 

Tervező  Vállalat  1986-88-ban  készített  fejlesztési  koncepciója. A megyei  tervező 

vállalat településfejlesztési osztálya a több évtizedes vidéki településeken folytatott 

munkája tapasztalatinak összegzésére tett javaslatot az Építési és Városfejlesztési 

Minisztérium  felé.  Az  1986-ben  létrejött  megbízás  címe  „Borsod-Abaúj-Zemplén 

40 B-A-Z megye regionális fejlesztési programja MSZMP-MB/1903/1988  2. oldal
   MSZP Miskolci Városi Bizottsága, Szűcs Erika és munkacsoportja. Fellelhető: Provincia Kft.
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Megye  Regionális  Fejlesztési  Koncepciója” A törekvés  egybe  esett  az  Országos 

Tervhivatal tárcaközi bizottságának feladatával, mely szerint Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye  társadalmi  gazdasági  problémáinak  megoldására,  hosszú  távú  koncepció 

kidolgozását  tervezték.  A  BORSODTERV  kollektívája  –  Kocsán  Lajosné  vezető 

tervező  –  által  elkészített  tanulmányának  meghatározó  szakmai  visszhangja  volt, 

1988-ban miniszteri kitűntetéssel ismerték el újszerűségét és hasznosságát. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  Megye  Regionális  Fejlesztési  Koncepciójának 

célmeghatározásából jól látszik a szerzők komplex gondolkodásmódja: 

„A regionális fejlesztési koncepció a TÁRSADALMAT, a GAZDASÁGOT és a  

KÖRNYEZETET egységes egészként kezeli, ezek kölcsönös összefüggésben 

egymásra  hatásban  vannak,  és  együttesen  határozzák  meg  a  továbbélés  

minőségét,  módjait  és  ezzel  feladatait...  Az  AKCIÓPROGRAM  egy 

szükségszerű megújulási  offenzíva stratégiájából kiindulva két párhuzamos,  

egymásra ható, egymást kontrolláló komponens megváltoztatását tűzi ki célul:  

a  közigazgatás  intézményrendszerének  korszerűsítését  és  a  gazdaság 

struktúraváltásának előkészítését.” 41

Kellően  részletes  helyzetfeltárás  alapján  a  tanulmány  figyelemre  érdemes  új 

gondolkodásmódra  építi  a  megye  fejlesztését.  A  megye  részeit,  mint 

gazdaságföldrajzi egységeket elemzi és tárja fel e területek belső adottságaiban rejlő 

lehetőségeket. Célként nem csak a szerkezetváltást, hanem „a társadalmi gazdasági  

stabilizáció  megteremtését,  az  életkörülmények  javítását,  a  válságfolyamatok 

megállítását,  illetve  a  további  válsághelyzetek  kialakulásának  megelőzését” 

fogalmazza  meg.  A  gazdasági  élet  megváltoztatását  kibővített  komplexitásban 

ellenpontok,  új  súlypontok  képzésében  látja.  Az  ágazati  és  területi  gondolkodást 

integrálja. 

A gazdasági és társadalmi stabilizáció alapjaként három elemet emel ki:

• A  társadalmi  hatásmechanizmusok korszerűsítése,  a  belülről  jövő  önerő 

aktivizálása minden szinten. 

41  B-A-Z Megye Regionális Fejlesztési koncepció, vizsgálatok, koncepció, program. BORSODTERV, 
Miskolc, Településtervezési osztály;Tsz:220/88. Fellelhető: Provincia Kft.
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• A  gazdasági  élet  struktúraváltása, a  természeti  adottságokból, 

hagyományos tevékenységekből kiindulva.

• Mindezek az  infrastruktúra kiemelt,  tudatos fejlesztésére és a gazdaság 

pénzügyi  eszköztárának önszabályozó  rendszerére  épülhetnek.  Az 

infrastruktúrán  belül  az  információáramlás,  innovációs  park  és  a 

közlekedéshálózat fejlesztését sorolja előre.

A szélsőségesen változatos adottságú megyét eltérő fejlesztési szempontok alapján 

jellemző térségekbe sorolja (4. számú melléklet):  Válságtérség, a Sajó-völgyi ipari 

koncentráció  ÉNY  -  DK  irányú  területi  sávja,  stagnáló  térség, ahol  az 

életkörülmények  és  a  gazdasági  élet  viszonylagos  kiegyenlítettségben  van,  az 

önfejlődés jelei már megmutatkoznak (Mezőkövesd - Szerencs - Tokaj - Sárospatak – 

Sátoraljaújhely)  és elmaradott  térség, ahol  a kedvezőtlen adottságok és változási 

tendenciák összesesével az általános leépülés eluralkodott.42

Erősebb  városhálózatot  és  az  egyes  városok  között  nagyobb  munkamegosztást 

javasol (5. számú melléklet):

„Minden  városnak  legyen  sajátos  szerepe,  feladata  térségében.  A 

munkamegosztás  magával  hozza  a  városszövetségek  kialakulását.  Több 

város és térségeik így együtt alkotnak egy funkcionáló gazdasági körzetet.” 43

A túlzott centralizációval szemben megfogalmazza a mellérendeltségi kapcsolatok, 

az  együttműködések  jelentőségét.  Javasolja  például  a  hegyaljai  mezővárosok44 

42   B-A-Z Megye Regionális Fejlesztési koncepció, előzetes helyzetfeltáró tanulmány; Struktúraváltás 
elvi kérdései, 6.oldal. BORSODTERV, Tsz: 172/88 munka. Fellelhető: Provincia Kft.

43  B-A-Z  Megye  Regionális  Fejlesztési  koncepció,  összefoglalás;  Településhálózat  fejlesztés, 
városhálózat és vonzáskörzete. 2. oldal. BORSODTERV, Tsz: 220/88. Fellelhető: Provincia Kft.

44  A  tokaj-hegyaljai  mezővárosok  virágkorukat  a  XVII-XVIII:  században  élték,  amikor  gazdag 
mezővárosok  alakultak,  mint  Szerencs,  Tállya,  Mád,  Tarcal,  Tokaj,  Abaújszántó,  Erdőbénye, 
Tolcsva,  Bodrogkeresztúr,  Sárospatak,  Sátoraljaújhely.   Forrás:  Zempléni  Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány honlapja (www.zrva.hu/tokajhegyalja.html) 
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szövetségének  életre  hívását és  ezzel  együtt  a  szőlő  kultúrát  védelem  alá 

helyezését. 

Másik javaslata a  településszövetségek létrehozása és azok társadalmi gazdasági 

szerepe. Tudomásom szerint először fogalmazza meg a rendszerváltás reformjának 

fontos elemét képező kistérséget és azok mára nagy utat bejárt társulási formáját. 

„A  településszövetségek  célszerűen  egy-egy  sajátos  gazdasági  körzetet  

ölelnek  fel.  Így  alakulhat  ki  önszerveződéssel  a  munkamegosztáson  át  a 

sajátos gazdálkodási feladatokra szervezett rendszer, amely kapcsolataiban 

nyitott, feladatait együtt, de megosztva látja el. Hosszú távon cél, hogy ezek a  

településszövetségek  önszerveződő,  saját  szellemi  központtal  rendelkező 

egységek legyenek.” 45

Előre mutató az a szemlélet, amelyet a gazdasági struktúraváltás kapcsán általános 

érvényű  elvként  rögzít,  miszerint  bármely  beruházás  elindításához  elvárásként 

javasolja megfogalmazni a teljes technológiai folyamatban az ökológiai egyensúlyt.

Korlátja a munkának, hogy a világgazdasági tendenciákat és azok elkerülhetetlen 

begyűrűzését  nem kellően látja.  Nagyobb  szerepet  szán a  mezőgazdaságnak,  a 

mezőgazdasági termelést és feldolgozást termelési egységként kezelve, az iparszerű 

mezőgazdasági nagyüzemek vidéken történő erősítésében látja.

A  kiemelt  két  példa  jól  tükrözi,  hogy  a  változtatás  szükségszerűsége  erre  az 

időszakra  meglehetősen  széles  körben,  egymástól  függetlenül  is  megérett.  A 

változást nem szegregáltan az ipari fejlesztésekben, hanem egy kiegyensúlyozott, a 

társadalom és a gazdaság minden területét érintő átalakulásban látták.

Felismerték  a  mennyiségi  növekedés  és  a  leszakadási  folyamatok  zsákutcáját. 

Gyakorlatilag eljutottak a komplex gondolkodáshoz. 

A sors fintora, hogy mire ezek a felismerő gondolatok, tanulmányok, az elfogadottság 

és  az  intézkedés  szintre  eljutottak  időben  elérkeztünk  1989  őszéhez.  A 

45   B-A-Z Megye Regionális Fejlesztési javaslat; Akcióprogram, a Településszövetségek rendszere, 
31. oldal. BORSODTERV, Tsz: 312/88. Fellelhető: Provincia Kft. 
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rendszerváltozás nagy megújulási, újrakezdési folyamatában pedig a „szocializmus”, 

vagy inkább a józan ész törekvéseit válogatás nélkül kidobtuk és elölről kezdtünk 

mindent.  Új  energiával  a  múltba  visszanyúlva  kezdtünk  építkezni,  a  közelmúltat 

minden rossz emlékével el akartuk feledni. 

3.3.  Az átmenet korszaka

Mint ismeretes, a rendszerváltozás, az átmenet folyamata Magyarországon békés 

folyamat volt, ezt a borsod megyei törekvések is jól tükrözik.

A Minisztertanács 1989.  szeptember  28-án született  határozata  alapján46 Borsod-

Abaúj-Zemplén  Megye  társadalmi,  gazdasági  problémáinak  megoldására,  hosszú 

távú regionális fejlesztési koncepciót kellett kidolgozni. A feladat végrehajtására az 

Országos  Tervhivatal  tárcaközi  bizottságot  hozott  létre,  melynek  keretén  belül  a 

politikai  és műszaki társadalom széles rétege dolgozott.  Hogy a fent elemzett két 

munka mennyire előzte meg, vagy követte a központi döntést kérdés, de hogy szoros 

kölcsönhatásban  volt,  az bizonyos.  Egyúttal  jól  demonstrálja,  hogy  a  különböző 

szinteken  munkálkodó  szakmai  csoportok  egymástól  függetlenül  jutottak  el  a 

változtatási kényszer felismerésére.

A tájékoztató tükrözi,  hogy  a  helyben  (megyében)  kidolgozott  javaslatok  milyen 

válaszokat kaptak a Minisztertanácsi döntésben: 47 

• A munkahelyteremtést szolgáló pénzügyi alapok 520 mFt. keretösszeget 

biztosítottak, de a 10 mFt.–nál nagyobb beruházásoknál a döntés továbbra 

is központi kézben maradt.

• Korábban  csak  Tanácsi  szervezetek  kaptak  támogatást  közhasznú 

foglalkoztatásra,  a  kör  bővült  non  profit  szervezetekre  és  a  végezhető 

tevékenységek köre  is  szélesedett.  1989-ben 1200 főt  foglalkoztattak  a 

megyében.

46  1120/1989.  (IX.28.)  MT  határozat  az  észak-magyarországi  térség  hosszú  távú  fejlesztési 
koncepciójáról és a megvalósításával kapcsolatos feladatokról.

47  Tájékoztató  az  Észak-magyarországi  térség  hosszú  távú  fejlesztési  koncepciójáról  és  a 
megvalósításával  kapcsolatos  feladatokról  szóló  1120/1989.  (IX.28.)  sz.  MT  határozat 
végrehajtásáról. Fellelhető: Provincia Kft.
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• 1990  január  elsejétől  az  elmaradott  térségekben  megvalósított 

beruházások a költségek 30%-a erejéig nyereségadó kedvezményt kaptak. 

• Magán-  és  kisvállalkozások  támogatására  megjelent  az  újrakezdési  és 

vállalkozási kölcsön rendszerének korszerűsítése, az állami garancia és a 

tőkejuttatás.

• A vállalkozásélénkítő program keretében a beruházási  célú kifizetéseket 

terhelő ÁFA 100%-ban visszaigényelhetővé vált.

Emellett a dokumentum azt is mutatja, milyen intézkedések születtek helyben:

• Megjelentek a megyében a vállalkozásokat segítő, szolgáltató és szervező 

irodák.  (pl.  Ózdon  a  Régió  Kft.;  METESZ  Mérnökirodája;  a  Megyei 

Tanácson  belül  a  Vállalkozásfejlesztési  osztály;  Munkaügyi  Szolgáltató 

Irodák;)

• Tervezik, hogy Ózd és Záhony térségét kritikus foglalkoztatási térségnek 

nyilvánítják,  különös figyelmet fordítanak az Ózdi  Kohászati  Üzemekben 

várható létszámleépítés körülményeire.

• Regionális  pénzintézet  alapítványi  formában  történő  megszervezését 

indították el.

• A szerkezetátalakítás elősegítése érdekében külföldi szakértők készítenek 

tanulmányokat.  Ózd  és  körzetére  egy  svéd  cég,  Miskolc  térségére  az 

amerikai Pittsburghi Egyetem készített tanulmányt. 

• Regionális átképzési központ tervein dolgoznak.

Az átalakulást tehát szinte folyamatként élte meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Az 

1980-as évek jól  érzékelhető gazdasági  visszaesése hamarabb kikényszerítette a 

közös gondolkodást és ez talán előnyére vált a rendszerváltozásnak. 

Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy éppen e körülmény késleltette a piacgazdaság 

követelte drasztikus szemléletváltás meggyökeresedését. Mint a fentiekből látható a 

korábbi  rendszer  keretében  is  kialakultak  sok  elemében  racionálisnak  tekinthető 

változtatási  törekvések,  azonban  szemléletmódjában  nem  volt  képes  szakítani 
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korábbi beidegződéseivel,  a nehézipar mindenhatósága a gondolkodásmódot még 

mindig kísértette. 

4. A rendszerváltozás utáni első 10 év Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A rendszerváltozás  gazdasági  fordulatát  jelentő  piacgazdaságba  való  átmenet  – 

sokak által meg nem értett, közhellyé vált – vesztese Borsod-Abaúj-Zemplén megye. 

Itt  korábban  az  ország  példaként  citált,  nagy,  erőszakos,  ugyanakkor  sokszor  a 

látszatra  koncentráló  fejlesztése  valósult  meg.  Az  1980-as  évek második  felének 

világgazdasági  tendenciáival  már  végképp  nem  tudta  felvenni  a  versenyt  a 

szocialista  iparosítás  és  a  válság  már  a  rendszerváltozást  megelőzően  komoly 

méreteket öltött. A rendszerváltozás merőben új gazdálkodási elvei tehát gazdasági 
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mélyponton  érték  B-A-Z.  megyét.  Nem  lehetett  véletlen,  hogy  olyan  komoly 

válságkezelő kutatásokat folytattak több szinten már 1988-ban. 

A tulajdonszerkezet átalakítása, a privatizáció elindulása kapcsán először a mamut 

állami  vállalatokat  le  kellett  bontani,  az  új  alapokon  történő  felépítés  csak  ezt 

követően  indulhatott  meg.  A rendszerváltozás  által  bekövetkezett  alkalmazkodási 

terhek egyszerre zúdultak a megye amúgy is gazdaságtalanul  működő iparára. A 

kohászati  exporttámogatás  megszűnése,  az  ugrásszerű  importliberalizálás,  az 

energia  árak  világpiaci  szintre  emelése és  a  döntő  nagyságrendű szovjet  piacok 

máról - holnapra történő elvesztése a nehézipari vállalatokat azonnal és egyszerre 

krízishelyzetbe rántotta.

A megye gazdaságát a rendszerváltozás hajnalán a következők jellemezték:

• Egyoldalú, az alapanyaggyártásra épülő iparszerkezet.

• Az iparosítás már hátrányokat jelentő területi koncentrációja.

• Nagytérségi infrastruktúra hiányosságai.

• Nagykiterjedésű dombvidék, kedvezőtlen mezőgazdasági adottságok.

Számba veszem azokat a körülményeket, amelyek miatt a változások B-A-Z. megyét  

különösen mélyen érintették:

• A KGST forrásokra, piacokra és eszközökre koncentráló nehézipar.

•  A  tevékenységek  a  világpiaci  áraknál  jóval  olcsóbb  szovjet 

energiahordozókra és nyersanyagokra alapozása.

•  A mennyiségi hajsza, a hazai és főleg szovjet  piaci  igényeket kielégítő 

tömegtermelés.

• A mezőgazdasági tömegtermelés számára bezáruló keleti piac.

•  A válság  ugrásszerű  megjelenése  a  határ  menti  területeken  (ingázók 

elbocsátása, vidéki telephelyek, leányvállalatok bezárása).

• Nyugat - Magyarország behozhatatlan tőkevonzó képessége.
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Mindezek  a  termelés  jelentős  visszaesését  okozták  valamennyi  gazdasági 

ágazatban. Hiába fogalmazták meg a helyi programok helyesen a célkitűzéseket, a 

látványos  eredményekhez  kevés  volt  a  tőke  és  a  tömeges  tudatformálás,  ami 

egyébként  természetes,  ha  felidézzük  a  szocializmus  korának  jellemző 

foglalkoztatási szerkezetét. 

A korábban kidolgozott tanulmányok alapján – a rendszerváltozás után – a Megyei  

Önkormányzat indító programjának célkitűzései a következők voltak:48

• A gazdálkodó egységek hosszú távú versenyképességének alapja a K+F 

tevékenység fejlesztése. Hatékonyabb együttműködés kell  a termelők, a 

tudományos műhelyek és kutatók között.

• Az innovációs kultúra elterjedését új intézményhálózat kialakításával kell 

segíteni.

• Információs  központokra,  kapcsolat  teremtő  irodákra  van  szükség. 

Ezeknek  elindításában,  menedzselésében  a  Megyei  Önkormányzat 

vállaljon kezdeményező szerepet. 

• Kereskedelmi kapcsolatok tudatos keresése, visszaállítása.

• Hitel preferenciák, vállalkozásokat támogató rendszerek kidolgozása.

• Marketing tevékenység megalapozása.

• Képzések az új gazdasági feltételek megismertetésére és az új szakmák 

ellátására. 

Ezeket a célkitűzéseket áttekintve elmondható, hogy elveiben tisztán látták az előttük 

álló feladatokat.

4.1.   Az 1990-es évek első felének törekvései, a VÁLSÁGKEZELÉS.

Az  1990-es  évek  törekvései  leginkább  a  válságkezeléssel  jellemezhetők.  A 

drasztikus  változásokat  hozó  piaci  folyamatok  következményeként  elkerülhetetlen 

volt a megye pozícióvesztése, súlyának csökkenése, ezzel együtt a differenciálódás 

erősödése mind országos viszonylatban, mind a megyén belüli helyzetet tekintve. 

48  B-A-Z megye súlyosbodó gazdasági válságának megoldása érdekében tett  kezdeményezések 
összefoglalása. B-A-Z Megyei Közgyűlés számára. B-A-Z Megyei Önkormányzat Hivatala 1991.
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Erre természetes reakcióként jelent meg a válságkezelés, melynek első szakaszban 

két jellemző vonását emelem ki:

• Az állami vállalatok leépítése, átalakítása, privatizációs, ill. reorganizációs 

kísérletek.

• Feltáró,  útkereső  tanulmányok  készítése  a  célul  tűzött  intézkedések 

megalapozására.

Először röviden áttekintem, mi jellemezte az állami vállalatok leépítését.

Borsodban  is  elindult  a  tulajdonszerkezet  változása,  hasonlóan  az  országos 

tendenciákhoz,  bár  itt  a  meghatározóan  minisztériumi  kezelésben  lévő  mamut 

vállalatok  lebontásához  a  központi  akarat  és  döntés  alapfeltétel  volt.  Erre  pedig 

sokáig kereste a kormányzat a megoldást,  így nem sok jó példát  tudok említeni. 

Jelképesen mondhatom „a lovak közé dobták a gyeplőt”. Nem ez volt az elsődleges 

központi  feladat,  a helyi  kezdeményezések tőkeszegények voltak,  az állam pedig 

ragaszkodott az állóeszköz állomány (vélt) értékének megszerzéséhez. Ez volt a fő 

oka annak, hogy a termeléssel felhagyott üzemek ingatlanjainak állaga új tulajdonos 

híján rohamosan elértéktelenedett. 

Ez különösen a bányabezárásoknál volt jól megfigyelhető. Például a Szuhakállói II. 

akna  területét  a  Mucsonyi  Önkormányzat  már  1992-ben  bérbe  tudta  volna  adni 

termeléssel  foglalkozó  vállalkozónak,  de  akkor  a  Szénbányászati 

Szerkezetátalakítási  Központ  (SZÉSZEK)49 még  hallani  sem  akart  arról,  hogy  a 

bezárt  bányaüzemeket  kedvezményes  áron  önkormányzati  tulajdonba  adja.  Az 

önkormányzatoknak és a helyi új vállalkozóknak pedig a nagy értékű állóeszközök 

megvásárlására  nem  volt  tőkéje,  annál  is  inkább,  mert  általában  merőben  más 

jellegű  tevékenységet  szándékoztak  elindítani.  A  terület  főleg  a  vonalas 

infrastruktúrája miatt volt vonzó. 

Az  állami  vállalatok  leépítésével  párhuzamosan  elkezdődött  a  piacgazdaság 

körülményei  között  is  életképes  új  utak  keresése.  Az  új  korszak  –  a  nyugati 
49  A SZÉSZEK működéséről lásd részletesen Tóth Ákos: A szénbányászati szerkezetátalakítás 1994– 

1999 között. Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 2000. 4. sz. 346–362. o.
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gazdasági  minta  megismerésével,  illetve  nyugati  szakértők  segítségével  – 

elsősorban nemzetközi tanulmányokra, tapasztalatokra akart  támaszkodni.  Ezek a 

tanulmányok központi elhatározásokból készültek és a válságkezelés új lehetőségeit 

voltak hivatottak megalapozni. Ezen munkák tapasztalatait érdemes elemezni, mivel 

jól tükrözik a helyzetet és a helyi folyamatok alakulását, az EU gazdaságpolitikájához 

való közelítés lépéseit.

Mivel  értekezésem  témája  az  ipar,  először  megvizsgálom  a  térség  egyik  ipari  
fellegvára, az Ózdi Kohászati Üzemek (OKÜ) szerkezetátalakítására tett kísérletet.  

Az  ózdi  kohászat  szerkezetátalakítási  szükségszerűségének  belátásakor,  még  a 

rendszerváltozás előtt az Ózdi Városi Tanács, az Ipari Minisztérium és az akkor már 

működő Ózdi Régió Kft. az „Uddevallai Svéd modell” tapasztalatait felhasználandó, 

fejlesztési  stratégiát  dolgoztatott  ki  az  Indevo  Svenska  AB  Consulting  Company 

szakértőivel.50 A munka számos helyi akciót követően 1989 decemberére készült el. 

A Borsod megyében készített külföldi szakértői tanulmányok közül, talán ennek volt a 

legnagyobb hatása. 

Véleményem szerint az eredményességét nagymértékben befolyásolta, hogy a már 

korábban létrehozott Régió Kft.51 tapasztalataira, kapcsolataira alapozhatott. 

A munka  újszerű  problémakezelési  módszerei  közül  kiemelek  néhány  később  is  

ható, tanulságos elemet:52

• Az érintettek és érdekeltek széles körét szólították meg munka közben. A 

különböző  tevékenységű  vállalkozói  körökkel  közös  találkozókat 

szerveztek.

• Nem  csak  a  gazdasággal,  hanem  minden  területtel  foglakoztak,  pl.  a 

mezőgazdasággal, a gyümölcsfeldolgozással is.

50  A projektet 20 millió forintért az Állami Tervhivatal finanszírozta.

51  1987-től  már engedélyezett  volt  a vállalatok mellett  gazdasági  munkaközösségek alakítása.  A 
Régió  Kft.  ezeknek  az új  kezdeményezéseknek kívánt  tanácsadásával,  információival  segíteni, 
főleg jogi, pénzügyi és piaci téren. 

52 Ózdi Üzletfejlesztési Projekt; INDEVO SVENSKA AB, Zárójelentés,1989.Fellelhető: Provincia Kft.
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• Megismertették  az  erőforrások  pénzeszközökön  túli  elemeit  és  azok 

fontosságát.

• Kiemelték  a  szakértelem,  az  együttműködések,  a  kulcsszereplők 

jelentőségét. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a képzésekre, első ütemben 

az új vállalkozói réteg, később a foglalkoztatottak felkészítésére.

• Hangsúlyozták  a  támogató,  tanácsadó,  koordináló  szervezetek 

fontosságát, a példa erejét.

• Rámutattak a marketing munka tartalmára és hatására.

Mindezek  alapján  azt  a  következtetést  vonom le,  hogy  elsősorban  módszereket, 

fogalmakat  és  az  akciók,  cselekvési  programok  gyakorlati  elemekből  történő 

megtervezését  mutatták  be.  Nem  annyira  újat  mondtak,  mint  amennyire  más 

módszerekkel közelítettek a megoldások irányába, és talán ami a legfontosabb volt, 

a lépéseket, a lehetséges tennivalókat nem kinyilatkoztatták, hanem közösségekkel, 

munkacsoportokkal mondatták ki, így azok kreativitása érvényesült, aktívvá váltak és 

a  döntést  magukénak  érezték. Összességében  azonban  úgy  vélem  a 

szerkezetátalakítási  koncepció  inkább  csak  általános  elméleti  tételeket  és 

közgazdasági közhelyeket tartalmazott, a megoldás konkrét módja nélkül.

A következőkben arra keresem a választ, milyen konkrét elképzelések születtek B-A-

Z. Megye Regionális Fejlesztési Tervét illetően. 

A  Phare  kísérleti  program  a  kis-  és  középvállalkozók  támogatását  kiemelt 

feladatának  tekintette  és  ösztönözte  a  Magyar  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány 

(MVA)  hálózatának  megalakítását,  megyei  központok  létrehozását.  Cambridge-i 

szakértőket  bíztak meg egy üzleti  terv  összeállításával.  A munka folyamatában a 

külföldi szakértők találkoztak azzal a ténnyel, hogy Borsod megyében már nem is 

egy,  hasonló  feladatot  ellátó  alapítvány  működik.  Három,  helyi  kezdeményezésre 

elindított,  vállalkozásokat  segítő  szervezet,  alapítvány  kezdte  meg  működését 
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Sátoraljaújhelyen, Ózdon és Kazincbarcikán. Különösen a Sátoraljaújhelyi volt aktív 

és  határ  menti  együttműködést  indított  Szlovákia,  Ukrajna  és  Észak-kelet 

Magyarország  között,  míg  az  ózdi  az  OKÜ  felszabaduló  munkaerőinek 

foglalkoztatására kereste a megoldásokat. 

Ebben a helyzetben a Phare szakértők által  készített  üzleti  terv  arra  koncentrált, 

hogyan  tud  felállítani  egy  megyei  központot  úgy,  hogy  a  meglévő  alapítványok 

aktivitásukból,  függetlenségükből  ne  veszítsenek  és  mégis,  a  megye  egészére 

hatóan segítse a kialakuló hálózat a vállalkozókat. A Segal gazdasági és igazgatási 

tanácsadók  1991-ben  tették  le  tanulmányukat  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei 

Vállalkozói Központ létrehozására.53 A tervezett vállalkozói központok feladata a kis- 

és  középvállalkozások  támogatása,  azzal  a  céllal,  hogy  előmozdítsa  az  új 

vállalatalapításokat  és  a  vállalkozások  számának  növelését.  Tanácsadást, 

információkat, képzéseket nyújtson és a pályázati rendszereken keresztül támogassa 

a  kis-  és  középvállalkozások  kialakulását,  megerősödését.  A tanulmány  érdekes 

momentuma, hogy a megye szélsőséges, sokszínű földrajzi adottságaiból, sugaras 

úthálózatából  és  eltérő  gazdasági  jellemzőiből  következően  belátta,  hogy  a  helyi 

igényekhez jól illeszkedő hálózati rendszeren keresztül támogathatók hatékonyan a 

vállalkozók.  A  megyei  önkormányzat  vállalkozási  osztályának  koordinálásával 

megalakult a központ és 5 helyi alapítvány. 

Az  1990-es  évek  első  felében  nagyon  nagy  jelentőségű  volt  tevékenységük,  de 

sajnos  a  Phare  támogatás  –  a  megye  tőkehiányos  helyzethez  képest  –  gyors 

kivonását  követően  munkájuk  elvesztette  átütő  erejét.  A  kezdetben  önállóan 

megalakultak  közül  ma  is  folyamatos  fejlődésben,  az  aktuális  feladatokra 

koncentrálva működik a  Sátoraljaújhelyi  Zempléni Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány 

(ZRVA) és az  Ózdi alapítvány. Érdekes pályát futott be az Encs térségi alapítvány, 

amely  kezdetektől  a  megye  legelmaradottabb  Abaúji  és  Csereháti  kistérségeit 

szolgálta.  Tevékenysége  szorosan  összefonódott  a  Kistérségi  Gazdaságfejlesztő 

Iroda működésével és a térséget a legaktívabban pályázó kistérséggé tette. 

53   B-A-Z Megye Regionális Fejlesztési Terve 1991 Segal Quince Wicksteed Limited Cambridge, 
Anglia, Ipargazdasági Intézet Munkaközi jelentés a PM részére. Fellelhető: Provincia Kft.
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Szintén a  PHARE program támogatásával  készült  egy  másik,  az  acélipari  régiók 

integrált átalakítási műveletének megalapozását szolgáló tanulmány.54 Javaslatait a 

következő  kiinduló  helyzet  kezelésére  építette.  A  kohászatban  addig  B-A-Z. 

megyében 20 000 ember vesztette el munkahelyét és a tervezett szerkezetátalakítás 

várhatóan további 3500 munkahely megszüntetését jelentette volna. Ez a megyében 

akkor regisztrált 16%-os – ténylegesen azonban 25%-os – munkanélküliséget tovább 

emelését jelenti, ami átlép egy kritikus határt.

Megállapítja,  hogy  az  acéliparban  foglalkoztatottak  számát  csökkenteni  hivatott 

korengedményes  nyugdíjazás  és  a  foglalkoztatási  programok  ellenére  sincs 

elegendő  munkahely.  A Borsodi  acéliparba  a  kormány  által  –  1991-94  között  – 

beruházott 5 Mrd Ft. nem az integrált program keretében került felhasználásra. 

Az integrált program szerinti felhasználás több szempontból is javíthatna a helyzeten, 

ezért  többek között  javasolja,  hogy minden intézkedést a jóváhagyott  stratégiával 

összhangban  tegyenek  meg,  a  programokat  a  Megyei  Fejlesztési  Ügynökség 

koordinálásával  hangolják  össze,  szorgalmazza  a  magánszektor  intenzívebb 

bevonását, illetve ösztönzi új befektetők keresését. 

Mindezekből  jól  látható,  hogy  a  probléma  kezeléséhez  inkább  elvekkel  mintsem 

véghezvihető konkrétumokkal járult hozzá.

A külföldi tanulmányoktól – általában elmondható, hogy – nagyon sokat vártak. Kissé 

túlozva  azt  is  mondhatnám,  leálltak  a  helyi  szakmai  útkeresések.  A  hazai 

szakemberek  ténykedése  gyakran  abban  merült  ki,  hogy  a  külföldi  szakértőknek 

magyarázták a helyi  adottságokat,  szituációkat és gyűjtötték az igényelt  adatokat. 

Több energia ment el arra, hogy megértsék a szocializmust és elfogadtassuk velük, 

azért mi is európaiak vagyunk és korlátjaink zöme nem a fejekben, hanem a korábbi 

adottságokban van. 

54  Az Acélipari régiók integrált átalakítási művelete 1992 CERRM (Centre Européen de Ressources 
sur  les  Reconversions  et  les  Mutations;  France)  HU:92100274,  Időközi  jelentés.  Fellelhető: 
Provincia Kft.
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Amit viszont tanulni lehetett a közös munkák során az a komplex gondolkodás volt.55 

A tanulmányok újdonságait az jelentette, hogy megláttatták a helyi szakemberekkel  

többek között a következőket:

• a széles értelemben vett  környezetet,  feltételeket,  legalább olyan fontos 

megreformálni, mint a termékeket, a technológiákat,  

• eredményesek  akkor  lehetünk,  ha  mindig  megkeressük  az  érintettek 

közvetlen érdekét, majd az így kialakult egyetértésre építjük a hosszabb 

távú célokat, 

• a működő gazdaságban nem lehet ellenség, csak vetélytárs, 

• a versenytársaimat úgy tudom leghatékonyabban kezelni, ha partneremmé 

teszem, 

• mindenki véleményét tisztelni kell, csak meg kell keresni az okot, amiért 

más motiválja,

• a leghatékonyabb eszköz az ösztönző erő,

• a humán erőforrás fejlesztésének fontossága alapfeltétel,

• segítő tanácsadó intézményekre van szükség,

• tiszta, szabályozott keretek között lehet csak demokratikusan fejlődni. 

A sort lehetne még folytatni. E gondolkodás magunkévá tétele a rendszerváltozás 

talán  legfontosabb  eleme,  mivel  a  szocializmusban  éppen  a  gondolkodásunk lett 

megnyomorítva.  

4.2.   Gazdaságélénkítő programok 

Ha a rendszerváltozást  követő gazdasági  alakulásáról  akarunk beszélni,  alapvető 

változás van a szocializmus öt  éves tervekhez kötött  központi  számmisztikájához 

képest. Egyrészt be lehet számolni a gazdaság fejlődését befolyásoló tényezőkről, 

támogató intézkedésekről, pályázatokban priorizált célkitűzésekről, másrészt a most 

már  a  magántőke  által  működtetett,  piac  által  befolyásolt,  utólagosan  mért 

eredményekből lehet következtetéseket levonni.

55  Szerzőnek elmondott visszaemlékezés alapján. Kocsán Lajosné, B-A-Z. Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség munkatársa, 2006.

54



A megyei közgyűlés önként vállalat feladatai között előkelő helyre sorolta a  területi  

gazdaságszervezés feladatát.  Ennek  megfelelően  a  nemzetközi  tanulmányok 

javaslataival  megerősítve  (PITTSBURG,  SEGAL,  INDEVO)  a  megye  gazdasági 

megújulása  érdekében  a  legfontosabb  lépésnek  gazdaságfejlesztő  intézmények, 

szervezetek  sorának  létrehozását  jelölte  meg.  Kiemelt  feladatának  tekintette  a 

gazdasági  élénkítést  ösztönző  intézményhálózat létrehozását.  E  feladatokat  a 

Vállalkozásfejlesztési Osztály koordinálta.

A szerkezetváltás korszerű feltételeit akarta megteremteni a megyei Önkormányzat 

legitim  testülete,  a  hivatal  tudásának  és  a  megye  széles  szakértői  körére 

támaszkodva. Az 1990-94 között alapított intézmények a megye aktivitását, ambícióit 

tükrözték,  sok  esetben  igen  előremutató  kezdeményezések  voltak.  A 

Vállalkozásfejlesztési  Osztály  országos  szinten  egyedülálló  intézmények, 

szervezetek alakításában vett részt és nem ritkán tőkével is segítette létrejöttüket. Az 

intézmények  nagyobb  része  ma  is  él,  működik,  folyamatos  profilbővítéssel, 

fejlesztéssel szolgálja a gazdasági élet stabilizálását.

Legelsőként  1991-ben  világbanki  segítséggel  az  Észak-Magyarországi  Regionális 

Átképzési  Központ,  az  ÉRÁK  jött  létre.  Feladata  a  képzés,  továbbképzés 

rendszerének kialakítása, korszerű ismeretek, gazdasági egységek és a szakképzés 

specifikációjának összehangolása,  konvertálható tudás átadása volt.  Kezdetben a 

rendszerváltozás  újszerű  ismereteinek  átadása  nagyobb  igény  mutatkozott.  Ma 

erősebb a foglalkozáspolitika eszközökkel való szoros együttműködés. 

A munkaügyi szolgáltató irodák, munkahely teremtő akcióiknak, rétegprogramjainak 

fő végrehajtója.  Célja a munkanélkülivé váltakat  szakmaváltásra képessé tenni,  a 

pályaorientációban  segítés  és  számos  irányban  a  felzárkóztatás,  az  újrakezdés 

esélyét megadni a leendő munkavállalóknak. 

Még  1991-ben  tervezte  a  megye  egy  Megyei  Gazdaságfejlesztési  Szervezet 

létrehozását, amihez nem kapta meg a központi beleegyezést. A szervezet feladata 
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lett volna a fejlesztések, kezdeményezések és a források koordinálása, a fejlesztő 

szervezetek összefogásával.56  

A Megyei Önkormányzat 1992-ben önként vállalt feladatként létrehozta és non profit 

működtette a  Megyei Idegenforgalmi Hivatalt.  Ezzel elindult a szerkezetváltás egy 

markánsan  újszerű  eleme,  a  megye  adottságaihoz  illeszkedő  idegenforgalmi, 

turisztikai fejlesztés. Munkájaként megyei koncepciók készültek és rendszeressé vált 

a megye bemutatkozása Európa turisztikai vásárain. Az első megyei turisztikai vásárt 

is  ez  a  szervezet  indította  el  1994-ben  "Menjünk  Világgá"  címen.  Mára,  mivel  e 

feladat  koordinálásához  forrásokat  nem  tudott  igazán  rendelni  a  fenntartó 

önkormányzat,  a  Területfejlesztési  Osztályán  belül  főleg  a  megyei  marketing 

tevékenységet végzik. A turisztikai fejlesztések a vállalkozók kezében vannak.

Vállalkozásélénkítő céllal hozták létre a  Nemzetközi Kereskedelmi Központot 1991-

ben.  Az  ITC  (International  Trade  Center)  első  megközelítésben  kereskedelmi, 

befektetői partnereink számára nyújtott lehetőséget a Miskolci jelenlétre. Elsőként a 

Németországi és a Holland testvérmegyék képviselete jelent meg, később a Francia, 

Orosz kereskedelmi kirendeltség kezdte el működését.

A vidék első bankja, az akkor egyetlen regionális jellegű bank, a Rákóczi Bank is az 

ITC épületében kezdte el működését. A gazdálkodás élénkítés elősegítésére hozták 

létre  1992-ben,  alaptőkéjét  a  megye  önkormányzatai  adták  össze.  Koncepciója 

szerint  a  banki  tevékenységeken  túl  a  befektetések,  vállalkozások  generálása, 

térségi  infrastruktúra  fejlesztések  finanszírozása,  önkormányzatoknak  hitelek 

nyújtása volt. A szépnek induló, közös helyi érdekeket képviselő pénzügyi szervezet 

végül  nem  kapta  meg  a  központi  bizalmat,  szűken  engedélyezett  tevékenységi 

körével  és  alacsony  tőkéjével  nem  tudta  hosszú  távon  felvenni  a  nemzetközi 

bankokkal a versenyt.

A  Regionális  Vállalkozásfejlesztési  Központ  (RVK),  mint  a  Magyar 

Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  országos  hálózatának  szervezete  a  kis-  és 

56  Javaslat a B-A-Z megyei gazdaságfejlesztési bizottság /tanács/ felállítására a megye gazdasági 
megújulását szolgáló stratégiai elkészítésére és végrehajtásának irányítására. Tájékoztató a B-A-Z 
megyei  Önkormányzat  Vállalkozási  és  Foglalkoztatási  Osztálya  Széni  Nándor  B-A-Z  Megyei 
Önkormányzat anyaga 6309/91.
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középvállalkozások támogatója, az elsők között alakult meg a megyében. Ezzel egy 

időben  létrejöttek  a  helyi  Vállalkozásfejlesztési  Alapítványok  Ózdon, 

Sátoraljaújhelyen,  később  (1994-ben)  Mezőkövesden  és  Miskolcon.  Ezt  követően 

már helyi igényre, területenként eltérően, de összességében gyorsan és hatékonyan 

hálózatba szerveződve 17 településen kiépültek az információs pontok. Feladatuk 

helybe vinni a tanácsadást, információszolgáltatást, mikrohitel működtetését. Az RVK 

programjaiban  már  megfogalmazódott  a  Miskolci  Egyetem,  mint  Technológiai 

Központ  és  további  inkubátorházak  megvalósítása.  Elkészítették  az  első 

befektetőknek szánt katalógust.

A  Megyei  Önkormányzat  különböző,  fontosnak  tartott  célok  megvalósítására 

alapítványokat hozott létre, vagy támogatott, közöttük a legnagyobb szakmai karriert 

talán az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány futotta be. Céljaként 

az  ökológiai  gondolkodásmód  elterjesztését,  a  fenntartható  fejlődés  alapjainak 

kidolgozását, gyakorlati megvalósulásának elősegítését tűzte ki.

Már akkor tervezeték az Európa - Ház, gazdasági, információs és kulturális központ 

megvalósítását,  melynek  révén  az  EU-hoz  való  csatlakozás  felgyorsítását  és  a 

gazdasági  fejlődést  elősegítő  nemzetközi  konzultációs  központ  funkcióit  kívánták 

ellátni.

A  vidék  felzárkóztatása  érdekében  is  történtek  eredményes  lépések.  A  vidék 

leszakadásának  megállítása,  a  helyi  foglalkoztatás  alapszinten  tartása  különösen 

fontos volt  – és ma is az – egy olyan megyében, ahol a népesség jelenős része 

kistelepüléseken él.57 

Az  országban  elsőként  1990-től  kezdve  a  Megyei  Önkormányzat  támogatására 

elindították a falugondnoki rendszer58 bevezetését. Több éves helyi támogatás után 

57 A megye 347 településéből 131 ötszáz fő alatti. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kézikönyv,1990)

58  A falugondnoki szolgálat 1990 augusztusa óta működik, a törvényi szabályozás az 1993. évi III. 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  törvényben  és  a  hozzá  kapcsolódó 
jogszabályokban jelent meg. E törvény a minden települési önkormányzat számára meghatározott 
alapellátási  feladatok  tekintetében  a  600  főnél  kisebb  lélekszámú  falvakban  a  falugondnoki, 
valamint a legalább 70 és a legfeljebb 400 fős lakosságszámú külterületi és egyéb belterületi lakott 
helyeken alternatív megoldásként teszi lehetővé az egy szolgálat által ellátható tanyagondnokság 
bevezetését. 
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az egész országban elterjedt és hatékonysága végül a Szociális Minisztérium által 

koordinálva intézményesítéséhez vezetett.

Hasonlóan példamutató volt a kistérségi társulások59 létrejöttének támogatása. 1995-

ben  a  megyében  már  25  településszövetség,  társulás,  vagy  szövetség 

tevékenykedett. Az első és legerősebb szervezet a „Csereháti Településszövetség”. 

Szervezettsége,  munkája  és  közösségi  megmozdulásai,  elsőként  létrehozott 

Gazdaságfejlesztési  Irodája  újszerűségével,  eredményességével  az  egész 

országban  kifejtette  hatását.  Példájából  tanulva  sorra  alakultak  a  Kistérségi 

Társulások, Gazdaságfejlesztő Irodák, mint térségi koordináló, információ közvetítő 

és  tanácsadó  szervezetek,  valamint  érdekegyesítő,  érdekérvényesítő,  szakmai 

szolgáltató,  és a térség társadalmi-gazdasági  szereplőinek koordinálását felvállaló 

intézmények.  Hálózatuk  fokozatosan  kialakult  Borsodban  és  Szabolcsban  is,  de 

fennmaradásukat és ezzel munkájukat nehezítette az a tény, hogy működésükhöz 

semmilyen  pályázati  rendszerben  nem kaptak  forrás  kiegészítést.  A szövetségbe 

tartozó  települések  által  összeadott  tagdíjakra  alapozhattak  csak.  Aktivitásukat 

nagyban befolyásolta, hogy mennyire sikeres pályázók voltak, mivel főleg pályázatok 

menedzselésével tartották fenn magukat. Kezdetben nem tudták igazán non profit 

módon a vidék fejlesztéseit előkészíteni, ösztönözni, mivel energiájuk jelentős részét 

önfenntartásra fordították.  Mára a helyi  szint  szerepének kiemelésével  a régiókon 

belül gyökeres változás következett be. A kistérségi társulások feladatot és hatáskört 

kaptak és működésük finanszírozásában is komoly előrelépés van.

A regionális együttműködések jelentőségét, a közös probléma megoldások keresését 

is felismerték és már ekkor saját kezdeményezésre elindult a megyék, sőt az ország 

határain átnyúló kapcsolatok kiépítése.

 

A Kárpátok  Eurorégió Kelet  -  Közép  Európa  első  regionális  együttműködéseként 

1993-ban  alakult.  Öt  magyar  megye60 köré  rajzolt  500  km.  sugarú  körben  fekvő 

szlovák,  lengyel,  ukrán  és  román  megyéket  foglalja  magában.  Megalakulásakor 

célként a tagországok közötti interregionális együttműködés fejlesztését jelölte meg. 

59  A kistérség területfejlesztési szempontból a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. 
évi  XXI.  törvény  hatására  vált  fontossá.  A  törvény  a  kistérséget  jelölte  meg  alsó  szintű 
területfejlesztési  térségként  és  az  önkormányzatok  területfejlesztési  társulásait  a  kistérség 
területfejlesztési szerveiként. 

60  Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok 
megye.
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A szerződés  a  határokon  átnyúló  térség  összehangolt  gazdasági,  tudományos, 

ökológiai,  idegenforgalmi,  kulturális  és  oktatási  fejlesztését  hangsúlyozza.  Bár  az 

együttműködés bizonyos területeken tetten érhető, azt bátran kijelenthetem, hogy a 

régióban rejlő lehetőségek még messze nincsenek kihasználva

A rendszerváltozás  első  időszakában  a  két  leghátrányosabb,  legkeletibb  megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén  és  Szabolcs  -  Szatmár  -  Bereg  megye  számos  területen 

működött  együtt.  A versengés elkerülése érdekében még az  is  felmerült,  hogy a 

közös  határon  fekvő  Tokaj  városát  emelik  régió  központtá.  A 7  régió  törvényes 

megalakításával ez a kapcsolatrendszer sajnos háttérbe szorult.

Ezek után áttekintem, milyen tapasztalatokkal valósult meg az első Phare Kísérleti  

Program (1993-1996).

A Phare program első kísérleti szakasza az ország két leghátrányosabb megyéjének, 

B-A-Z és Sz-Sz-B. megyék számára kívánt esélyt adni a felzárkózáshoz. Az Európai 

Unióban bevezetett  új  gondolkodásmódot,  elveket  várta  el,  ami  nem volt  könnyű 

feladat, különösen a finanszírozás rendjét tekintve volt nagy különbség az Uniós- és 

a magyar eljárás között. A magyar támogatási rendszerek beruházás centrikusak, a 

Phare programok felkészítő jellegűek, képezni, módszereket átvenni, vagyis tanítani, 

mintát adni akartak. Az első program egész gazdasági életre ható tapasztalatait a 

következőkben foglalom össze. 

A Phare program szándéka kísérlet és demonstráció a decentralizáció bevezetésére 

a  döntésekben  és  a  szervezeti  rendszerekben, intézményi  háttér  kialakítására, 

együttműködésen és koordináción alapuló stratégiák, programok, szükségességének 

elfogadtatására. 

Eredményeként  1994.  október  11-én megalakult  két  európai  típusú  fejlesztési 

intézmény  –  az  országban  elsőként  –  a  Megyei  Fejlesztési  Közalapítvány és  a 

Fejlesztési Ügynökség.
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A  Kísérleti  Fejlesztési  Program  Alap (KPA)  támogatta  stratégiák,  programok 

kidolgozását, (agrár, idegenforgalmi, termékpiaci és információs megyei stratégiák) 

munkahely teremtő beruházásokat, kísérleti és újszerű fejlesztéseket. 

A KPA 4 fordulójában 482 pályázat érkezett be, melyből 92 pályázat nyert támogatást 

összesen 447 mFt értékben.61 

Pályázat  keretében  egyik  lehetőség  volt  programok,  ágazati  stratégiák 

kidolgozására,  kiadványok  készítésére.  Ennek  keretében  agrár-,  idegenforgalmi-, 

információs-  és  termékpiaci  stratégiák  készültek.  A kiírás  másik  témakörében  a 

munkahelyteremtés,  termelő  beruházások kerültek  támogatásra  ezek között  is  az 

újszerű,  vagy  kísérleti  fejlesztések  kaptak  prioritást.62  Várakozáson  felüli  volt  a 

pályázati  aktivitás,  így  viszonylag  kevés  pályázatot  lehetett  támogatni  a 

rendelkezésre  álló  keretből,  mégis  nagy  hatása  volt,  különösen  a  kidolgozott 

programoknak, amelyek később mintegy megalapozták a megyei fejlesztési program 

készítését. 

A  kísérleti  programok  célja  a  példamutatás,  tanulás,  a  decentralizáció,  döntés, 

szervezeti  rendszer  intézményi  háttér  kialakítása,  tervezettség,  együttműködés, 

koordináció elindítása volt.

Elkészült a  Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési  Program, mely 

ötvözte  a  helyi  akaratot,  a  Magyar  Kormány  elvárásait  és  a  Phare  elveket, 

prioritásokat.  Fő feladata volt  a helyi  szakértelem széleskörű bevonásával  egy,  a 

fejlesztési  utakat  kereső Integrált  Program kidolgozása,  melyet  később a Magyar 

Kormány jóváhagyott és 1996-tól 1998-ig kiemelt decentralizált forrással támogatott.

A felsoroltak hatására tudatos fejlesztések indultak el, a megyében történtek példát 

adtak  a  Területfejlesztési  törvény  megalkotásához,  a  decentralizált 

intézményrendszer  felállításához,  a  pályázati  úton  történő  támogatások  elveinek, 

mechanizmusainak kialakításához.

61  Első  Phare  Területfejlesztési  Program.  VÁTI  Magyar  Regionális  Fejlesztési  és  Urbanisztikai 
Közhasznú Társaság, Budapest.

62  Kísérleti  Program  Alapok  működése  Borsod-Abaúj-Zemplén  és  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyékben. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Területi Phare Program Iroda.
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Az  EU  Phare  programján  keresztül,  több  10  éves  tapasztalatait,  módszereit 

meglehetősen  agresszíven,  saját  elveit  tévedhetetlennek  tartva  kívánta 

megvalósítani. A „nyugati követek” nem ismerték Magyarországot, még messze nem 

beszéltünk  egy  nyelven.  A rendszerváltozás  a  magyar  gazdaság  és  társadalom 

szereplőiből óriási, aktivitást, kezdeményező erőt, változtatási akaratot váltott ki és 

ez az erő a maga logikájával 1989-től dolgozott. Nehezen fogadta be azt a segítő 

szándékot,  amely feltételezte,  hogy Magyarország szellemi  és gazdasági  állapota 

egyaránt „harmadik világ”-hoz hasonló szinten áll. 

Az EU a Nyugat-Európai tapasztalataival – ahol már a gazdaság centralizációja és 

integrációs törekvései a domináltak – nem értette Közép-Európát, ahol a privatizáció 

és decentralizáció volt a legfőbb feladat. Később ezek a kontrasztok szelídültek, de 

akkoriban  nagyon  sok  esetben  volt  a  megye  ütközőpont  mind  a  Kormányzat,  – 

különösen  pénzügyi  vonal  –  mind  a  Phare  program képviselői  között.  A kísérlet 

megvalósulási folyamatában váltak csak érzékelhetővé a problémák és ezt a megyei 

szervezetek, szakértők akadékoskodásának tartották.

Egy  iparfejlesztéssel  foglalkozó  értekezésben  talán  fölöslegesnek  tűnhet  a 

gazdaságélénkítésre létrehozott intézményhálózat ilyen részletes bemutatása, de ha 

belegondolunk, ez időt tájt nem volt más eszköz, ami az ipar szerkezetátalakítását 

érdemben segítette.  

4.3.   Az 1990-es évek első felének tendenciái, eredményei

A megye népessége öt év alatt (1989-94) 7000 fővel csökkent. A nehéziparban 1980-

ban elindult recesszió mélypontját 1992-re érte el. A visszaesés az országos 27%-kal 

szemben itt elérte a 43%-ot. A legkirívóbb csökkenés a kohászat 80%-os termelés 

visszaesése volt.63 

63  B-A-Z megye gazdaságának 1993. évi tapasztalatairól, az 1994. I. félév tendenciáiról. Tájékoztató 
a Megyei Közgyűlés számára, KSH. B-A-Z Megyei Igazgatósága.
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Látszólagos ellentmondás, de a helyzetet jól jellemzi, hogy az első években, amikor 

az országos bányászati termelés 15%-os visszaesést mutatott, Borsodban még 11% 

növekedés  volt.  Az  1980-as  évek  jelentős  technológiai  korszerűsítései  miatt  az 

érintettekben  szinte  fel  sem  merült  a  bányaművelés  felhagyása.  Ez  érvényes 

különösen  a  jó  minőségű  Lyukói  és  a  Királdi  szénvagyon  kitermelésére.  A 

Kormányzat  és  a  gazdaságpolitika  pedig  valószínűleg  nem  merte  felvállalni  a 

drasztikus  foglalkoztatás  csökkentést,  illetve  annak  következményeit.  Ebből  is 

érzékelhető,  hogy  különösen  nagy  csapást  jelentett,  amikor  1997-ben  mégis  a 

bányák drasztikus bezárásáról döntöttek. Ugyanekkor a fémfeldolgozás 18%-kal nőtt, 

az  országos növekedés  már  csak  5,5% volt.  Vagyis  mondhatjuk,  hogy  a  mamut 

állami cégek szerkezetváltásához, privatizációjának elindulásához még évekre volt 

szükség. Nem csoda hogy több tényező jelentősen késleltette a rendszerváltozást 

konkrétan és a tudati szinten is. 

Kedvező  jelenség  volt  az  infrastruktúra  fejlesztés  terén  történt  számottevő 

elmozdulás.  Az  önkormányzatok  jelentős  állami  forráshoz  jutottak.  Hozzáteszem, 

hogy az ellátottsági szint ezt igencsak megkövetelte, hiszen 1990-ben 27 településen 

nem volt vezetékes vízellátás és nagy határ menti térségeken nem volt interurbán 

telefonvonal.

A gazdaság konszolidálásának jelét  mutatta,  hogy 1995 végén több mint 50 ezer 

vállalkozást  tartottak  nyilván,  igaz  97%-uk  10  főnél  kevesebbet  foglalkoztatott.  A 

középvállalkozások  száma  (50  -  250  fő)  nagyon  alacsony  volt,  az  országosnak 

mindössze  1%-a,  ugyanakkor  ezek  a  vállalkozások  adták  a  megye  ipari 

termelésének 18%-át.   

Egyéni-  és  a  jogi  személyiségű  vállalkozók  a  megye  gazdasági  teljesítményéből 

94,7%-kal részesedtek. Az árbevétel változatlan áron 50%-ra, az export 40%-ra esett 

vissza. Az 1989. évi 15,7 Mrd Ft. nettó nyereség  1992-re 17,6 Mrd Ft. veszteségbe 

ment  át.  A  megyei  exportban  meghatározó  volt  a  vegyipar,  nagysága  68,2  %. 

Jelentős veszteség mutatkozott a bányászatban és a villamosenergia iparban.64 

A támogatási rendszerekkel a piacgazdaság buktatóit nem minden esetben sikerült 

elkerülni,  a  kampányszerű  kezdeményezéseket  a  verseny  gyakran  megfojtotta. 

64  A megyei vállalkozások gazdasági helyzete, az ellenőrzési tapasztalatok alapján. APEH B-A-Z 
Megyei Igazgatósága. Tájékoztató a Megyei Közgyűlés számára 1995.
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Gondot okozott a helyi piac alacsony felvevő képessége, az országos és nemzetközi 

piacra jutás, a magas szállítási költségek. A hídvégardói tejfeldolgozó üzem esetében 

például a falvakból összegyűjtött tejszállítás már nem érte meg a helyi üzemnek, így 

az  eredeti  cél  meghiúsult,  az  őstermelők  tehéntartása  visszaesett.  De  sokszor 

kudarcot vallott a külföldi minta másolása is, pl. a kecsketenyésztés francia példára a 

Csereháton. 

Szinte megoldhatatlan feladat volt  a bányatelepek bezárt üzemeinek értékesítése. 

Ugyancsak problémát jelentett a kezdő támogatások hirtelen lecsökkenése, a türelmi 

idő rövidsége, mivel az eredményesség felfutási  üteme lassabb volt,  mint  Európa 

más részein. 

Hátráltatta  a  vállalkozásokat  a  fejlesztési  programok  kidolgozásának  kedvezőtlen 

támogatási  rendszere  azzal,  hogy  saját  maguk  nem,  csak  megbízottakkal 

készíthettek  programot.  Különösen  a  Budapesti  sikercégek  munkái  váltak 

sablonossá, nem érték el tartalmukban a térségeket. 

Megoldatlan  volt  a  helyi  gazdaságszervező  intézmények,  vállalkozásfejlesztési 

alapítványok működési támogatása is. 

Mindezek  valamennyi  gazdasági  ágazatban  a  termelés  jelentős  visszaesését 

okozták és az országos átlagtól – az utolsó években elindult növekedés ellenére – a 

lemaradás  nőtt,  súlyos  munkanélküliséget  vonva  maga  után.  A  demokratikus 

folyamatok  és  az  új  intézményrendszer  kialakulásában  ugyanakkor  nagyon  is 

komoly, megalapozott lépések történtek. Sok szempontból úttörő példával szolgált a 

megye az országos rendszerek kialakításához. A törekvésekhez azonban nem állt 

rendelkezésre kellő belső és külső tőke és a belső piac szűkös fizetőképes kereslete 

is nehezítette a vállalkozások kialakulását, megerősödését.

Az első öt év megalapozott eredményeit az alábbiakban foglalom össze:

• Kísérleti  jelleggel  felállt  az új  decentralizált  intézményrendszer  alapja,  a 

Megyei  Fejlesztési  Közalapítvány  és  a  Fejlesztési  Ügynökség.  A 
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pénzeszközök decentralizálásával a döntések a források felosztásáról ott 

történhettek, ahol a helyi ismeret rendelkezésre állt. 

• 1995 nyarára  elkészült  és  a  Kormány elé  került  Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye  3  évre  szóló  Integrált  Szerkezetátalakítási  és  Válságkezelési 

programja,  jóváhagyása  az  év  végére  történt  meg.65 A  kormányzat 

elfogadta a forráskoordinációban megjelenő integráltságot és a program 

megvalósításával az új decentralizációt képviselő intézményt bízta meg. 

• A  válságtérségek  vállalkozási  övezetté  nyilvánításának  folyamatát 

elindították. (Záhonyi, Ózd – Salgótarján – Pétervásári, Zempléni)

• A  térségi  összefogások,  helyi  kezdeményezésű  együttműködések 

felerősödtek. Gyors ütemben nőtt a településszövetségek, illetve egy adott 

fejlesztési cél megvalósítására létrehozott társulások száma. 

• Ózdon és Diósgyőrben Foglalkoztatási Társaság működött.

• A  megyei  és  települési  önkormányzatok  támogatásával  megalakult  a 

Rákóczi Bank. 

Mindezek közvetve nagyon is hatottak a gazdaság fejlődésére, különösen a későbbi 

uniós pályázatokra való felkészülés terén, de jól mutatják azt a sokszínű, sokoldalú 

és nagyon is  ambiciózus cselekvési  sorozatot,  amivel  a gazdaság és társadalom 

helyzetének javításáért a borsodiak megtettek. 

A pozitív tendenciák ellenére a megye gazdasági helyzete összességében továbbra 

is  kritikus  volt,  a  saját  pénzügyi  források  olyannyira  beszűkültek,  hogy  még 

nyereséges  vállalkozói  körben,  a  legjobb  esetben  is  csak  a  szinten  tartást 

biztosította. A külső források és azon belül a külföldi tőke érdeklődése ez idő tájt jó 

65  1113/1995.(XII.22.)  sz.  Kormány  határozat  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyei  integrált 
szerkezetátalakítási és válságkezelési program támogatásáról.
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indulattal  is  erősen  mérsékeltnek  volt  nevezhető.  Pl.  1995-ben  a  megyében  40 

külföldi  érdekeltségű  társaság  alakult,  összesen  443  mFt.  törzstőkével,  ami  az 

országos érték alig 1%-a volt.66

4.4.   Az 1990-es évek második fele, az integrált programozás és finanszírozás 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ipari gazdasági életének mélypontját az 1992-93-as 

években érte el. 1996-ra a szerkezeti átalakulás elkezdődött ugyan, de nem minden 

területen.67 A megváltozott gazdasági gondolkodás megjelent, de általánosnak nem 

volt mondható. Egyes vállalkozók nagy reményekkel vágtak bele az új rendszer adta 

lehetőségek kiaknázásába. A kiforratlan körülmények, a hiányzó törvények sokszor 

véletlenszerű sikereket és legalább annyi kudarcot jelentettek. 

66     KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 1995.

67 A bányászat például ekkor még komoly termelési értéket képviselt, igaz veszteséggel.
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Az  évtized  eleje  mégis  a  felkészülés  időszaka  volt.  Kialakultak  intézmények, 

megismerték az új elveket és érlelődtek az új fejlesztési irányok. A most bemutatott 

időszak a felkészülés eredményeire építve gyökeres változásokat indított el. Borsod 

megye leghátrányosabb helyzete  miatt  egyedi,  központi  kezelést  tudott  kiharcolni 

magának. Ennek nagy hajtó ereje volt, de az egyedinek, a sorból kilógónak, az un. 

kedvezményezettnek országos vetületben mindig vannak negatív kicsengései. 

Az új, a kezdeményező szerepe egy kissé a magányos utat járóévá vált. Megkapták 

a  lehetőséget  és  élhettek  vele  ahogy  tudtak,  de  például  a  központi  támogatási 

lehetőségekből  több  esetben  kizárták  magunkat,  mondván  „ott  van  nektek  a 

decentralizált  forrás”.  Kemény  harcokat  kellett  folytatni  a  központi  rendszerbe 

bekerülő  vállalkozóknak.  Az  újszerűség,  egyedi  elvárások,  amiket  a  Megyei 

Fejlesztési Tanács meghatározott, nagyon sokszor korlátokba, meg nem értettségbe 

ütközött.  Többször megfogalmazódott;  „ha B-A-Z megyét fel  akarjuk zárkóztatni  a 

Nyugat-Magyarországi megyékhez, akkor kérünk az itt induló kezdeményezéseknek 

teret adni!” 

Kérdés, miért kellett az első helyi kezdeményezésnek bevárni, amíg az ország egész 

területén  felállt  az  összefüggő  szervezeti  rendszer.  Így  a  helyi  specialitások 

általánossá  váltak,  az  első  felismerés  lendülete  lemerevedett,  kezdő  sebességét 

elveszítette és a hátrányát biztosan nem tudta leküzdeni. Mégis elmondható, ezen 

időszak végére nagyon sok esetben a Borsodban kikísérletezettek alapján kerültek 

az országos rendszerbe módszerek, eljárások, pályázati kiírások. 

Az évtized második felére elkészült B-A-Z. megye  Integrált Szerkezetátalakítási és 

Válságkezelési  Programja.  Innentől  ennek  megvalósítására  és  egyúttal  a 

szerkezetátalakításra  tevődött  át  a  hangsúly.  Az  időszakot  legjobban  a  helyi 

programozás és az integrált forrásfelhasználás jellemezte, ami kiemelt lehetőségeket 

nyújtott a vállalkozások fejlesztésére, a foglalkoztatási helyzet javítására, de a célzott 

programok a befektetők vonzását, a privatizációt is elősegítette.

A korszakot számos új elem és kísérlet jellemezte. Ezek közül kiemelek néhányat,  

melyek hatásait tekintve meghatározónak bizonyultak:

• Integrált program megvalósítása 1996-98.
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• A második Phare kísérleti program 1995-98.

• 1999 átmenet és programozás éve.

• Kísérleti törekvések.

• Kormányzati programok (Széchenyi terv).

• Felkészülés az EU csatlakozásra.

Először az Integrált Program megvalósítását, tapasztalatait és eredményeit tekintem 
át (1996-1998).

1995 nyarára elkészült és a Kormány elé került Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1996-

98. évekre szóló Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési programja, melyet 

a  Kormány év végén jóváhagyott.68 Ez a  térség számára nagy áttörést  és  sikert 

jelentett.  A határozat alapján a Megyei Fejlesztési  Közalapítvány írja ki  és dönt a 

decentralizált forrásokra beadott pályázatok támogatásáról. A Magyar Kormány ezzel 

elkötelezettséget vállalt az Integrált Program mellett és ennek érdekében, a (kísérleti) 

B-A-Z. Megyei Fejlesztési Közalapítvány, illetve később az 1996-os törvény alapján 

átalakult  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  döntési  kompetenciájába,  ágazati 

forrásokat  decentralizált.  Áttörést  jelentett  a  decentralizált,  integrált  finanszírozás 

bevezetése, a helyi szintre való döntési kompetencia átadása. Újdonságként jelent 

meg  a  támogatáspolitikában  a  komplex  gondolkodás,  a  korábbi  kizárólagosan 

ágazati fejlesztések mellett. Egyedi eljárás volt a forráskoordináció elfogadtatása. A 

minisztériumok  saját  rendelkezésű  fejlesztési  kereteikből,  közös  alapon  keresztül 

finanszírozták a programot. 

Az integrált program tartalmában számos új elemet tartalmazott. Komplex, egyaránt 

ágazati  és  területi  gondolkodású,  a  gazdasági,  társadalmi,  kommunikációs  és 

pénzügyi  integrációt  egyaránt  biztosító  program  egyszerre  nyújtott  megoldást  a 

válságból  eredő  akut  problémákra  és  segítette,  támogatta,  gyorsította  a 

szerkezetváltást  azzal,  hogy  meghatározta  a  megye  fejlesztési  célrendszerét,  a 

fejlesztésben  együttműködők  kapcsolatrendszerét,  a  prioritásokat  és  a 

68  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  1996-98.  évekre  szóló  Integrált  Szerkezetátalakítási  és 
Válságkezelési  programja.  Jóváhagyva  az  1113/1995.(XII.22.)  sz.  Kormány  határozattal. 
Fellelhető: Provincia Kft.
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projektválogatási  kritériumokat,  a  megjelölt  alprogramokat,  és  célzott  fejlesztési 

irányokat, területeket.

A  fejlesztési  kezdeményezésekkel  szemben  olyan  alapvető  követelményeket 

támasztott, mint a tartós piacképesség, a feldolgozottsági szint növelése, meglévő 

potenciálok  kihasználása,  a  hiányzó üzleti  szolgáltatások betöltése  és  Vállalkozói 

integrációk létrehozása.

A  program  tartalmi  és  szerkezeti  újszerűségei  mellett  kiemelést  érdemelnek  a 

programkészítés  módszertani  újdonságai  is.  A  programot  a  közalapítvány 

koordinálásával  mintegy  150 helyi  szakember  készítette  el.  A szakértői  gárda jól 

reprezentálta a megye gazdasági és települési-térségi struktúráját, szakmai-szellemi 

potenciálját. A helyi szakértők mindvégig szorosan együttműködtek a minisztériumok 

és a PHARE szakembereivel. A program tehát nagyon széleskörű szaktudás és nyílt, 

alkotó jellegű tárgyalási-egyeztetési folyamat eredménye volt. 

Az  integrált  program  keretében  a  gazdaság  szereplői  számos  fejlesztési  

lehetőséghez jutottak.69 

Az 1996 évi pályázatokban preferált ágazat volt a feldolgozó- és a környezetvédelmi 

ipar.  Feltétel  volt  a  versenyképességet  növelő  új  technológiát  bevezető,  vagy 

termékszerkezet korszerűsítéssel alátámasztott projekt. Értékelési szempont volt a 

foglalkoztatás  növelése.  A  mintegy  13  Mrd  Ft.  támogatással,  közel  négyszeres 

beruházási érték valósult meg. Exportnövekedésben évi 1,5 Mrd Ft-tal számoltak és 

a pályázók új munkahelyet összesen 1380 főnek, korszerűbb megtartott munkahelyet 

1528  fő  számára  kalkuláltak.  A gazdaságfejlesztés  kiemelt  preferálására,  további 

külön Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési pályázati kiírás is volt, ahol 47 pályázót 

támogattak  521  mFt-tal,  főleg  értékesítést,  piacra  vitelt  és  ehhez  kapcsolódó 

szolgáltatást.  A pályázók meghatározó része miskolci volt, de sikeresek voltak az 

Edelényi, Mezőkövesdi, Ózdi, Szikszói és Sátoraljaújhelyi pályázók is.

69   Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Programjának eredményei. Beszámoló a B-A-Z Megyei 
Területfejlesztési Tanácsnak, B-A-Z Megyei Fejlesztési Ügynökség. Fellelhető: Provincia Kft.
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A valós forrás integráció 1997-ben valósult meg. A pályázati kiírásokban megjelentek 

a  célzott  fejlesztések  támogatása  mellett  az  össz-megyei  érdekeket  szolgáló 

fejlesztések,  melyek  kiemelt  támogatást  kaptak.  A  vállalkozói  kezdeményezésű 

pályázatokon belül új elemként megjelent a marketing, az informatika, a vállalkozói 

infrastruktúra és kereskedelemfejlesztés támogatása. 

Preferált  célkitűzés  volt  az ipari  szolgáltatásfejlesztés,  a  gazdasági  struktúra 

átalakítása,  a  külföldi  forrás  bevonás  és  gazdaságélénkítés,  a  versenyképesség 

növelése, műszaki korszerűsítés, környezetbarát technológiák bevezetése valamint a 

termelési, értékesítési integrációk kialakítása. Mindez azt mutatja, hogy a korábban 

elviekben  meghatározott  célkitűzéseknek  –  a  pályázati  kiírásokon  keresztül  –  a 

gyakorlatban is igyekeztek érvényt szerezni. 

A támogatott 68 pályázat minden célterületet érintett. Jellemző volt a feldolgozó- és 

az élelmiszeripari  fejlesztések.  Megjelent a nemzetközi  érdeklődés is.  A projektek 

nagyságrendje  is  egészséges  megoszlást  bizonyított.  Két  projekt  500  mFt-ot,  13 

projekt 100-500 mFt., 7 projekt 50-100 mFt. közötti értéket és 43 pályázó 50 mFt. 

alatti nagyságrendű támogatást kapott.

Említésre érdemes, hogy ettől az évtől az integrált forrásokból célzott fejlesztésekre 

irányuló pályázati kiírások is születhettek. A kiválasztott célokat széleskörű szakértői 

konszenzust követően az egész megye érdekeit szem előtt tartva fogalmazták meg. 

Egyedi és nagyon hatékony elem volt a vállalkozói infrastruktúra fejlesztések célzott 

pályázata.  Célterületei  voltak  a  szerkezetváltást  elősegítő  iparterületek 

infrastruktúrával való ellátása ipari park céljából, kisléptékű infrastruktúra kiépítése, 

kihasználatlan  ingatlanok  újrahasznosítása,  inkubátorházak  létesítése,  fejlesztése, 

logisztikai központ létrehozásának előkészítése. Az e célra elkülönített 280 mFt-ból 

fejlesztési lehetőséget kapott a Digép- és a Borsod-Chem Ipari Park, a Vállalkozói 

park  Sárospatakon  és  4  inkubátor  ház,  Encsen,  Ózdon,  Mezőkövesden  és 

Sátoraljaújhelyen.

Ugyancsak  sikeresnek  bizonyult  a  vállalkozások  számára  nyújtott  üzleti 

szolgáltatások fejlesztését célzó pályázati rész. Ebben a blokkban lehetőség volt az 
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ISO  minősítés  bevezetésére,  marketing  munka  támogatására,  informatikai 

rendszerek továbbfejlesztésére, kiadványok és rendezvények megszervezésére.

Az 1997-ben beérkező, összesen 2200 db. pályázat (nem csak vállalkozói) 31 Mrd 

Ft. támogatást igényelt a rendelkezésre álló 2,75 Mrd Ft-tal szemben.  A támogatott 

pályázók összes beruházása 22,6 Mrd Ft. értéket hozott létre, mely közvetlenül vagy 

közvetve 4000 munkahelyet teremtett.

Az  integrált  program  utolsó  évében  (1998)  hasonló  lehetőségeket  kaptak  a 

vállalkozók. Az addigi tapasztalatok birtokában kiérlelt pályázati rendszerek jelentek 

meg.  A működtetési  mechanizmusok  gördülékenyebbek  lettek.  Előnyt  élveztek  a 

beruházási  célú  fejlesztések  és  a  programozott  összefüggésekkel  megalapozott 

gazdaságfejlesztések.

A célrendszerben a korábbiak mellett új prioritások jelentek meg:

• A megye regionális versenypozíciójának erősítése.

• A gazdaságfejlesztésben a technikai infrastruktúra fejlesztése.

• A társadalmi, gazdasági válsággócok – Ózd és Kazincbarcika térsége, a 

határ menti térségek – jelentősen megnövelt támogatási aránnyal élhettek.

• A  kisvállalkozók  számára,  további  kamattámogatási  lehetőséget 

biztosítottak. 

A következő táblázat jól mutatja az integrált program évenkénti mind eredményesebb 

működését,  hiszen  mérsékelten  növekvő  támogatások  mellett  egyre  nagyobb 

fejlesztési  érték  realizálódott,  ami  a  saját  tőke  erőteljesebb  bevonásának  volt  

köszönhető:  

Integrált program pályázatai minden ágazatban

1996 1997 1998 1999 Összesen
Támogatott pályázat (db) 921 671 595 703 2890
Támogatás (mFt.) 2022 3139 3158 4683 13002
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Fejlesztési érték (mFt.)
(Támogatás + saját erő) 6597 11935 15055 24990 58577

9. táblázat: B-A-Z. megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program 
pályázatainak fontosabb mutatói (1996-1999).70

A  B-A-Z  megye  felzárkóztatását  célzó  Integrált  program  1999.  évvel  lezárult. 

Folytatását  a helyiek által  1999-ben elkészített  és jóváhagyott  2000-2003. évekre 

vonatkozó,  „Fejlesztési - Felzárkóztatási Program” végig vitelét a Kormányzat nem 

támogatta. A 2000 évre kidolgozott feladatterv már csökkentett és nem integráltan 

kezelhető támogatást kapott. A támogatás forrása 2004 évtől drasztikusan csökkent. 

A központi források jelentős hányadát innentől az EU-s források társfinanszírozására 

fordították. 

10.táblázat: B-A-Z. megyei pályázatok fontosabb mutatói (2000-2004).71 

70 A 70. forrás adatainak felhasználásával, saját szerkesztés.
71  B-A-Z Megyei Fejlesztési Ügynökség rendezetlen dokumentumai. Fellelhető: Provincia Kft. Saját 

szerkesztés.

Önkormányzatok pályázatai (TERKI, CÉDE)

Támogatott pályázat (db) 170 162 161 180 673
Támogatás (mFt.) 932 1028 1589 1880 5429
Fejlesztési érték (mFt.)
(Támogatás + saját erő) 1517 2169 3641 7974 15301

Vállalkozói szféra pályázatai minden ágazatban

2000 2001 2002 2003 2004 Összesen
Támogatott pályázat (db) 389 516 656 807 44 2412
Támogatás (mFt.) 3590 3033 3916 4525 305 15369
Fejlesztési érték (mFt.) 13720 15150 18475 23530 933 71808

Önkormányzatok pályázatai (TERKI, CÉDE)

Támogatott pályázat (db) 197 265 435 298 244 1439
Támogatás (mFt.) 1874 1740 1699 1849 2093 9255
Fejlesztési érték (mFt.) 15232 10326 7625 8403 22499 64085
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Az Integrált Program legjelentősebb eredményeit a következőkben foglalom össze:

• A  tartalmában,  irányultságában  is  újszerű  megyei  integrált  program 

megvalósításában is újszerű pályázati rendszer kidolgozásához vezetett. 

Széles  körben  mozgósította  a  helyi  szakmai  erőket,  ezzel  jelentős 

szemléletváltást eredményezett. 

• A  területfejlesztés  önálló  megyei  szervezeti  keretei  kialakultak.  A 

kialakulatlan  vállalkozói  réteg  támogatását  nagyban  segítették  az 

intézmények és a gazdaságszervező tevékenységet felvállaló szervezetek.

• A vállalkozók számára kedvezőbbé vált az infrastrukturális környezet (ipari 

parkok,  vállalkozói  övezetek,  testre  szabott,  célzott  pályázati  források, 

adókedvezmények, autópálya).

• A  piacképes  (legígéretesebb)  vállalatok  privatizációja  megtörtént. 

Megjelentek a zöldmezős fejlesztéseket beruházó külföldi cégek (General 

Electric Ózd, Ross Mould Sátoraljaújhely, SHINVA Miskolc stb.) 

• A nagyüzemi struktúra felbomlása mellett oldódott a nehézipari szerkezet 

túlsúlya. Átütő erőt képviselve húzóágazattá lett  a vegyipar, fokozatosan 

megmutatkozott  a  kis-  és  közepes  vállalkozások  aktivitása.  Jelentős 

előrelépés történt a feldolgozó- és az élelmiszeripar területén.

A pályázati  rendszerek  kidolgozása,  a  helyi  döntés  és  a  megvalósítás  folyamata 

hatékony tanulási folyamatnak bizonyult, kapcsolatot teremtett a vállalkozói szféra, a 

kistérségek  és  a  Tanács  munkáján  keresztül  a  megye  intézményei,  szellemi 

központjai  között.  Kialakult  egy  működő  kapcsolati  háló  a  megye  vállalkozói, 

intézményei,  szervezetei  és szakembergárdája között  a Tanács összetételéből  és 

szakértőinek széles köréből adódóan.

Tapasztalható,  hogy  a  program  a  vállalkozói  fejlesztéseket  rákényszeríttette  a 

realitás  és  a  hatékonyság  átgondolására.  A kiírások  elvárták  a  beszállítók  és  a 
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felvásárlók  bemutatását  is.  Az  üzleti  tervben  pénzügyi  oldalról  is  alá  kellett 

támasztani  az  elképzelést.  Esetenként  egy-egy  vállalkozó  többszöri  nekifutásra 

kapott csak támogatást, de a projekt közben előnyére alakult.

A helyi  szellemi  tőkére  alapozott  kezdeményezések  indultak  el,  amelyek  minden 

bizonnyal hozzájárultak a megye gazdasági leszakadásának visszafogásához. A fent 

kifejtett  számos  újszerű  kezdeményezés,  a  helyi  társadalom  megmozdulása,  a 

folyamatosan erősödő beavatkozások és növekvő források hatására  B-A-Z megye a 

sokk-hatású válság ellenére talpon tudott maradni és egy merőben új fejlődési pálya 

alapelemei alakultak ki. Az eredmények lassabban de megjelentek. Pontosan ugyan 

nem mérhető az eredmény, hiszen ennek szélesedő, tovagyűrűző hatása van, de 

meggyőződésem, ha az integrált program nincs, a ma látható kedvező változások 

csak a vágyak szintjén léteznének.

4.5.   A második Phare Program (1995 -1998) 

A Phare  program  a  Közép  és  Kelet-Európai  Régiók  szerkezetváltásához  kívánt 

segítséget  nyújtani.  Hatása  a  gazdasági  életre  közvetett,  de  az  Európai  Unió 

gazdasági közösségéhez való csatlakozás előkészítési folyamatából nem hagyható 

ki. Erről a programról a Magyar Kormány és az EU Bizottság között 1995. december 

21-én jött létre a megállapodás. 

A gazdasági átalakulás két témakörében kívánta támogatását kifejteni:72

• a magyar területfejlesztési intézményrendszer továbbfejlesztésében,

• a Borsodi Integrált Szerkezetátalakítási program társfinanszírozójaként, az 

EU területpolitikai elveinek és gyakorlatának átadásában, alkalmazásának 

bevezetésében.

72  Phare lépésről lépésre. A Második Területfejlesztési Phare Program B-A-Z. megyében 1997-1999, 
FVM Területfejlesztési Phare Programirányító Iroda.
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Az EU 22 millió ECU támogatást ígért B-A-Z. megye programjának támogatására, 

végül 5 millió ECU értékű konkrét programot fogadott el. Ebből 2 millió ECU került a 

Tanács döntési körébe, a többi célzott Phare programokban realizálódott.

A magyar források integrációját 1996-ban a Kormányzat nem tudta keresztül vinni, 

ezért  a Phare társfinanszírozás elmaradt.  1997 évben létrejött  a magyar integrált 

forrás. 

A Phare program két általa kiválasztott feladatot támogatott. Azzal, hogy a kistérség 

fejlesztéseit támogatta:

    a  térségi  koordináció  szükségességét  várta  el,  az  önkormányzatok, 

vállalkozók és civil szféra együttműködésének kikényszerítésével,

    komplexitásával  (előkészítés,  képzés,  fejlesztés,  marketing  munka) 

rávezetett a megalapozott fejlesztések szükségességére,

    a partnerség, a szinergia, az innovativitás és fenntarthatóság elveinek 

szigorú elvárásával a gazdasági hatékonyságot kényszerítette ki. 

A kiemelt idegenforgalom fejlesztés támogatásával pedig: 

    a fejlesztési források prioritásra koncentrálását várta el,

    a komplex, partnerségben megvalósuló beruházások fontosságára és az 

ezekben rejlő lehetőségekre világított rá,

    példákat, zászlóshajó projekteket támogatott.73 

A két program támogatására a külön „Alap”-ot hoztak létre, amelyben a Phare és a 

magyar állami források együtt és párhuzamosan működtek. 

1998-ban  a  Kistérség-fejlesztési  Alap  folytatásán  túl,  célzott  Phare  fejlesztések 

valósultak meg:

    Hosszú- és rövid távú szakértői tanácsadások, képzések.

    Megyei szintű PR. marketing és üzleti információs projekt.

73  Ilyen volt  a  thermál  fürdők,  Sárospatak,  Mezőkövesd és a  Miskolc-Tapolcai  fürdő fejlesztése, 
valamint a Nemzeti Parkok, közöttük Aggtelek és a Vöröstó kiépítése.
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    Az induló kisvállalkozások tőkeellátását célzó program.74 

    Újszerű ötletet valósított meg fél sikerrel a közepes méretű vállalkozások 

átvilágításáról szóló program.

A felsorolt  programokkal  az  Integrált  program  Phare  elveivel  leginkább  egyező 

elemeit  kívánták  támogatni.  A  célzott  Phare  programok  alapvetően  oktatattak, 

tanítottak, példát teremtettek. 

Az 1999 év az átmenet és programozás éve volt.  Lezárult az integrált program, de 

még erre  az évre rendelkezett  a  Tanács – igaz csökkenő értékű  –  decentralizált 

forrásokkal. 

A korábbi  évek  tapasztalataiból  kiindulva  erőteljesebben  jelentek  meg  a  célzott  

pályázatok:

• Gazdaságfejlesztés és gazdasági szerkezetátalakítás programcsomag.

•  Korszerű termék és technológia - fejlesztés.

• Vállalkozói infrastruktúra - fejlesztés, célzottan az ipari  parkok területén. 

Ekkorra már 7 ilyen terület volt a megyében. (Tiszaújváros, Ózd, DIGÉP, 

Sajóbábony, Borsod-Chem, Kazincbarcika AES és Sátoraljaújhely)

•  Az EU csatlakozásra való felkészülés. 

•  A kistérségi kohézió erősítése.

•  Vidékfejlesztés.

A befektetők vonzása szempontjából nagy jelentősége volt az Ózd – Putnok – Észak-

hevesi és a Záhonyi Vállalkozási övezet preferenciáinak. Az utóbbi Sátoraljaújhely 

fejlődésére hatott, míg Ózdon 1998-ban jelent meg a General Electric.

74  A projekt a források közös működésének egyeztetésén elvérzett, olyannyira távol volt egymástól a 
kormányzati és a Phare elvárási rendszere.
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Közben az addigi  tapasztalatok alapján elkészültek a megye rövid-  és középtávú 

koncepciói és éves operatív programjai.75

A külső  tőke megjelenése először  1997-ben volt  érzékelhető,  majd  évente  egyre 

erősebben mutatkozott.  A kedvező folyamat oka éppen a területi  preferencia és a 

támogatási  lehetőségek  voltak.  A  multinacionális  cégek  mellett  a  kis-  és 

középvállalkozásoknak a beszállítóvá válás jelentette  a legnagyobb esélyt,  ehhez 

viszont  jelentős  korszerűsítésre  volt  szükségük.  Amint  a  7.  számú  mellékletben 

található  táblázatból  kitűnik,  a  befektetések  jelentős  része elsősorban  az  iparilag 

fejlettebb régiókban valósultak meg. 

A 2000. évvel új gazdasági korszak kezdődött el. Nemcsak azért mert EU tagállamok 

lettünk,  hanem mert  kialakult,  letisztult  a  gazdaságfejlesztés országos támogatási 

rendszere.  A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Fejlesztési  Felzárkóztatási  Program 

2000-2002 – mely 1999-ben került kidolgozásra – lényegében az integrált program 

tapasztalataira, annak folytatására épült. Ugyanakkor az Európai Unió programozási 

elveinek  és  gyakorlatának  megfelelően  operatív  feladatokra  bontotta  le  a 

tennivalókat. A dokumentumokat a Kormányzat ugyan elfogadta, de végrehajtásukra 

a  decentralizált  forrásokat  csak  töredékében  biztosította.  Ekkorra  már  felálltak  a 

Régiók és a decentralizált források itt jelentkeztek. A megyei fejlesztéseket a helyi 

programozás, a központi  előírások, az integráció megszűnése és a többlet  állami 

források drasztikus csökkenése, majd megszűnése jelentette.  

Ezzel  egy  újabb alkalmazkodási  korszak  vette  kezdetét.  A decentralizált  források 

megyei szintről a régiók kezelésébe mentek át. Új gondolkodásmódra kellett átállni, 

hiszen a térségi hatású (regionális) fejlesztések kaptak csak zöld utat.  Az országos 

ágazati támogatási lehetőségek mellett megjelentek az országos programok, melyek 

közül  legjelentősebb  a  Széchenyi  Terv volt.  A  hét  részprogramot  átfogó  nemzeti 

75  1.)  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált  Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program 
1999 évi feladatterve. B-A-Z Megyei Területfejlesztési Tanács által elfogadott, készítette B-A-Z 
Megyei Fejlesztési Ügynökség. Fellelhető: Provincia Kft.

2.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye középtávú (5-7éves) EU-konform Területfejlesztési Koncepciója, 
2000-2002. Fellelhető: Provincia Kft.

3.)  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megye  (3  éves)  Fejlesztési  -  Felzárkóztatási  Programja  2000-2002, 
stratégia és program. Fellelhető: Provincia Kft. 

4.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési  -  Felzárkóztatási  Program 2000. évi  feladatterve. 
Készítette: B-A-Z. Megyei Fejlesztési Ügynökség. Fellelhető: Provincia Kft.
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fejlesztési  terv megvalósítására  2001-ben  296,  2002-ben  331  milliárd  forint állt 

rendelkezésre.  Az  összeg  40  százalékát  eleve  elkülönítették  az  autópályák 

építésére,  a  többi  program  a  magyarországi  kis-  és  közepes  vállalkozások 

megerősítését,  a  kutatás-fejlesztés  ösztönzését,  az  információs  társadalom 

kiépítését, a turizmus fejlesztését, a kistérségek gazdaságának korszerűsítését és a 

lakásprogram megvalósítását  szolgálta.   A B-A-Z.  megyei  pályázók  2001-ben  az 

összes támogatás  5,72%-át  kapták,  ami  komoly  sikernek számított,  hiszen ennél 

többet  csak  négy  megye  tudott  megszerezni.  Ezen  kívül  a  Kormány  a 

leghátrányosabb  helyzetű  öt  megye  részére  (Borsod-Abaúj-Zemplén,  Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Békés, Nógrád, Somogy) elkülönített  felzárkóztatási keretet hozott 

létre, melyek odaítéléséről a Megyei Területfejlesztési Tanácsok döntöttek, a központ 

pályázatinál kedvezőbb feltételeket kínálva. E forrásból Borsod és Szabolcs megye 

kapta a legtöbb támogatást.

A borsodi vállalkozói réteg számára az előző időszak jó tanulási lehetőséget adott 

pályázati  rutinban,  de  az  önerő  szűkössége  Borsodból  elindult  pályázni 

szándékozókat eleve megszűrte. 

A  Kistérség-fejlesztési  Alap,  mint  a  vidék  gazdaságfejlesztésének 
megalapozója, működésének tapasztalatai

Először  megvizsgálom az  Alap  létrejöttének  körülményeit,  illetve,  hogy  milyen  fő 

elveket fogalmazott meg.

Az 1995-ben elfogadott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Integrált Szerkezetátalakítási 

és  Válságkezelési  Program  a  területi  egyenlőtlenségek  kezelésre,  az  elmaradott 

térségek felzárkóztatására, a leszakadó társadalmi rétegek helyzetének javítására és 

a vidékfejlesztés feladatainak komplex kezelésre egyik  kulcselemként emelte ki  a 

„gazdaságfejlesztés  integrált  kistérségi  rendszerének  kialakítását". Az  önálló 

alprogramként  is  megfogalmazódó  célkitűzés  az  addig  kialakult  kistérségi 

szövetségek társulások és az általuk létrehozott kistérségi gazdaságfejlesztő irodák 

működése során felhalmozott pozitív tapasztalatokra épült. 

A kistérségi  rendszer  kialakításának  célja  az  volt,  hogy  helyi  aktivitást  elősegítő 

decentrumok működjenek, a helyi szellemi tőke koncentrálódjon, a decentrumok a 

77



kistérségi fejlesztési programok kidolgozói és kezelői legyenek, ösztönözzék a térség 

helyi  szereplőinek  együttgondolkodását,  együttműködését.  A  térségi  szemlélet 

lényege, hogy alulról építkezik, a cselekvés a térség saját elhatározásán alapul, és a 

belső  szellemi  és  fizikai  erőforrásait  hasznosítja.  A közös  munka  az  ismeretek, 

szakértelem és a források koncentrált és integrált felhasználását kívánta meg.

Nagyon  fontos  leszögezni,  hogy  eredményes  területfejlesztés  a  térségi  jellemzők 

figyelembe vétele nélkül  nem lehetséges.  A fejlesztések azokra a tényezőkre kell 

alapuljanak (gazdasági, társadalmi, kulturális), amelyek az adott térséget viszonylag 

homogén egységgé teszi.  Ezért fontos az erőforrások – meglévő és potenciális – 

teljes  körének  feltérképezése  és  minden  olyan  kezdeményezés  támogatása,  ami 

hozzájárulhat a térség erőforrásainak továbbfejlesztéséhez.

A  Területfejlesztési  Phare  Program  az  Integrált  Szerkezetátalakítási  és 

Válságkezelési Program feladatsorai közül kiemelte a kistérség-fejlesztést, vagyis "a 

gazdaságfejlesztés integrált kistérségi rendszerének kialakítása"  című alprogramot, 

mint a saját elveihez, módszereihez legközelebb állót és beépítette saját támogatási 

céljai közé.  

A feladat támogatására a két fél közös Alapot hozott létre, amely fele részben Phare, 

fele  részben  magyar  állami  forrásból  tevődött  össze.  Az  Alap  1997-1998-ban 

összesen 570 mFt. pályázati úton működő támogatási keretet teremtett. Ugyanezen 

idő alatt az Integrált program állami támogatási kerete meghaladta a 10 Mrd Ft-ot.  A 

Kistérségi Alap nagyságrendje viszonylag kis részét tette ki az egész programnak, de 

hatásfoka  mégis  figyelemre  méltó,  mivel  speciális  erőket  generált,  fajlagosan 

alacsony támogatási értékeivel sok fejlesztési szándékot indított el.

A  Kistérségi  Alap  által  támogatott  pályázati  kiírás  "a  kistérségi  és  helyi  

gazdaságfejlesztési  stratégiák,  programtervek,  projektek  elkészítésére” és  a 

"komplex  programcsomag"-ja  a  kistérségek  integrációs  képességének  és 

aktivitásának  növelésére  irányult.  Alapfeltételként  várta  el  szereplőinek 

(önkormányzatok,  vállalkozók  és  civil  szervezetek)  együttműködését  a  térség 

komplex és/vagy integrált fejlesztése érdekében.76  

76  B-A-Z Megyei Fejlesztési Ügynökség rendezetlen dokumentumai. Fellelhető: Provincia Kft.
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Ez a programcsomag az országban elsőként valósította meg a közös finanszírozást 

és a magyar illetve Phare elvárások tartalmi és célrendszerének harmonizálását. A 

pályázati rendszerben így az EU elvárásoknak megfelelő, korszerű, új prioritás és 

célrendszer került megfogalmazásra. Ezek közül az együttműködés és partnerség, 

mint alapfeltétel kapta a legnagyobb hangsúlyt.

A pályázati kiírás az együttműködés, mint alap kritérium mellett, a támogathatóság 

feltétele  és  a  döntés  prioritásaként  rögzítette  a  valós  partnerség,  a  szinergia,  a 

térségi hatás, a komplexitás, a fenntarthatóság, és innovatív hatás megvalósítására 

vonatkozó elvárásait. 

A program fő célkitűzéseit a következőkben foglalom össze:

• A térségi  együttműködés kialakítása,  fejlesztése,  az önkormányzatok és 

gazdasági, társadalmi szereplők között valamint ennek eredményeképpen, 

megalapozott fejlesztések elindítása.

• A fejlesztések a térségi adottságokból és konkrét igényekből induljanak ki 

és közös akaratot tükrözzenek. 

• A  térségi  összefogásból  eredő  szinergia  járuljon  hozzá  a  térség 

erőforrásainak továbbfejlesztéséhez.

• Érvényesüljön és valósuljon meg az együttgondolkodás és ezzel szülessen 

meg a tartós partnerség.

• A  pályázott  tevékenység  tartalmában  legyen  komplex.  Tartalmazza  a 

megalapozott előkészítést,  képzést, teremtse meg a megvalósítás fizikai 

feltételeit, biztosítsa a szükséges marketing munkát és foglalja magába a 

projekt menedzselését. 

• A  tevékenység  legyen  innovatív  és  hozzon  felszínre  rejtett  belső 

energiákat.

• Illeszkedjen a megyei és kistérségi fejlesztési irányokhoz. 

A programcsomagokra jellemző volt, hogy a gesztori feladatot a kistérségi társulások, 

vagy működő civil szervezetek, szövetségek látták el. 
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A helyi társadalom széles rétegének kezdővállalkozásait, önkormányzatok közösség- 

és  kultúra  formáló  fejlesztéseit  szedték  csokorba.  Összekötötték  képzésekkel, 

rendezvények  szervezésével  és  kiadványok  megjelentetésével.  Sok  esetben  a 

program célja,  annak továbbfejlesztési  lehetősége megmozgatta a lakosságot. Így 

nem  csak  a  projektgazdák,  hanem  esetenként  annál  szélesebb  rétegek  is 

csatlakoztak az együttműködésekhez, vagy továbbfejlesztették azt. 

Értéke a programnak, hogy települések egyeztették, összehangolták fejlesztéseiket a 

vállalkozói réteggel. Különösen a kezdő- és kisvállalkozások versenyképességének, 

közös piaci megjelenésének módjaira mutatott rá.

Példa  értékű  programcsomagot  valósított  meg  a Sajó-Hernád  és  Bükkvidéki,  

Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása  "Kistérségi komplex faipari  fejlesztési  

program" létrehozásával. Itt valóban termelési integráció valósult meg. A kistérségi 

program  készítése  során  a  vállalkozások  feltérképezésekor  rajzolódott  ki,  hogy 

Mályiban és környékén több kezdő faipari  vállalkozó működik.  Tehát  egy tudatos 

fejlesztési  munka  során  történt  meg  a  vállalkozók  közötti  kapcsolatfelvétel,  majd 

közös programkialakítás, melynek során a vállalkozók fejlesztéseiket úgy hangolták 

össze,  hogy  az  üzemek  egymás  munkáját  és  piacát  termelési  láncot  alkotva 

erősítsék. Így került támogatásra egy faszárítás, előkészítés, hajópadló és lambéria 

gyártás,  belsőépítészeti  feldolgozás és  nyílászáró  készítés,  végül  faipari  hulladék 

feldolgozó üzem megvalósítása.77 

Ezek  a  pályázatok  fontos  eszközei  voltak  a  helyi  társadalom tudatformálásának. 

Sikerüket  bizonyította,  hogy  B-A-Z.  megye  1999.  évi  decentralizált  pályázati 

rendszerében,  a  Kistérségi  Alap  újszerű  elveinek  folytatásaként  a  "Kistérségi 

Kohéziós" pályázati csomagban további finanszírozásukra került sor.

Mindezek  alapján  kijelenthetem,  hogy  a  Kistérségi  Alap  összes  nehézkessége 

ellenére  meg  tudta  valósítani  azt  a  sokszor  idézett  és  nehezen  megvalósítható 

alapelvet,  hogy  "hálót"  tudott  nyújtani  az  aprófalvas  kistérségeinknek  nem  csak 

"halat".  A  vidék  felzárkóztatási  folyamata  ezzel  kezdődött  el  és  járult  hozzá  a 

gazdasági kiegyenlítődéshez.

77 Interjú Kocsán Lajosnéval, a Phare Program menedzserével.
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Megtanította a résztvevőket küzdeni, kompromisszumot kötni, alkalmazkodni. Több 

olyan  kezdő  vállalkozót  indított  el,  akik  ma  is  sikeres  és  elismert  szereplői  a 

gazdaságnak.

Nem tudhatjuk, hogy e nélkül a – sokak által a források elaprózása miatt kritizált – 

pályázati rendszerek nélkül, hogyan tudott volna a vidék a mai szintre emelkedni, a 

régiók fejlesztési egységeivé válni. 

4.6.   A Phare támogatások tanulsága  

Az előkészítés és a megvalósulás folyamata hosszadalmas, lassú, és nem minden 

tekintetben  sikeres  küzdelem  volt,  önmagunkkal,  a  törvényekkel  és  a  merev 

elvárásokkal.

A  folyamat  kísérleti  jellegű  bevezetése  nem  csak  azt  jelentette,  hogy  az  út  a 

működtetők  és  végrehajtók  számára  új,  hanem  azt  is,  hogy  a  még  nem  létező 

decentralizált szintű törvények helyett, a bevezetett és működő országos törvények 

szabta  keretfeltételeknek  kellett  megfelelni.  Úgy  kellett  az  EU  nagyon  is  kiérlelt 

Nyugat-Európai ízű szokásainak, feltételeinek megfelelni, hogy azok szinkronizálása 

a  Magyar  Kormányzattal,  minisztériumokkal  nem történt  meg.  A program kísérleti 

jellege nem adott engedményeket, sőt – talán sokszor erőszakos módon – azonnal 

minden elemére meg akart tanítani. 

A Phare program nehezen mérhető elvei és nagy volumenű projektekre kidolgozott 

eljárásai  keményen ütköztek  a  magyar,  ágazat-  és  beruházás centrikus  pályázati 

gyakorlatának  elvárásaival.  Ilyen  körülmények  között  az  egyeztetési  munka  csak 

részben  eredményezett  harmonizációt,  sok  elemében  párhuzamosságba 

kényszerült.  Így  a  pályázóknak  és  a  működtetőknek  egyaránt  mindkét  feltétel 

rendszernek, elvárás sornak eleget kellett tenni. 

4.7.   A szerkezetváltás törvényi és intézményi háttere
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A területfejlesztés, mint a gazdáság fejlesztés cél-, eszköz- és intézményrendszerét, 

a magyar fejlesztési politika, egyben a szerkezetváltás reformját a rendszerváltozást 

követően a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény78 alapozta meg. A 

területfejlesztés céljának meghatározása után a feladatokat és jogosítványokat négy 

–  országos,  regionális,  megyei  és  kistérségi  –  szintre  építette.  Létrehozta  a 

Területfejlesztési  Tanácsok  intézményrendszerét,  megyei  szinten  kötelezően, 

regionális szinten önkéntes alapon. 

A  Brüsszelben  is  nagyon  pozitívan  értékelt  törvény  Közép  -  Európa  első  ilyen 

témakörű  rendelkezése.  Célja  „az  ország kiegyensúlyozott  területi  fejlődése és  a 

térségei társadalmi - gazdasági,  kulturális fejlődésének előmozdítása, valamint az  

átfogó területfejlesztési politika érvényesítése az Európai Unió regionális politikájára  

figyelemmel,  alapelveihez,  eszköz-  és  intézményrendszeréhez  való  csatlakozás 

követelményeire is tekintettel.” 

A létrehozott intézményrendszer meghatározói az Országos-, Regionális- és Megyei 

Területfejlesztési Tanácsok. A Területfejlesztési törvény feladatává tette a megyéknek 

a legitim Megyei Területfejlesztési Tanácsok létrehozását. B-A-Z. megyében 1996. 

június 21-től működik Tanács és Fejlesztési Ügynökség. A Tanács által kiírt pályázati 

rendszerek a kiegyenlített  piacgazdaság megerősítése érdekében a társadalmi és 

gazdasági élet minden területének fejlesztésére irányulnak. Az Ügynökség feladata 

az Integrált program kezelése, az éves feladattervek elkészítése és az ez alapján 

megkapott decentralizált fejlesztési források, pályázati úton történő felhasználásának 

lebonyolítása. 

Kétségtelen, hogy az 1990-es évek második felének meghatározó gazdaságfejlesztő 

szereplői,  a  demokratizálódó  Magyarország  új  intézményei  a  Tanácsok  és 

Ügynökségek. Borsod megyében kiemelt jelentőségű szerepük, mivel itt a spontán 

gazdasági  folyamatok  mellett,  az  elmaradottság és  válsághelyzet  miatt  a  tudatos 

fejlesztések koordinálása elengedhetetlen feladat.

A Tanács hozzásegített ahhoz, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatos döntések azon a 

szinten szülessenek, ahol a problémák felmerültek, s ahol a megoldáshoz legtöbb a 

helyi ismeret és legerősebb a változtatási szándék. Európai tapasztalatok alapján ez 

78 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről.
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az  intézmény  az  egyik  legműködőképesebb  modell  a  válságtérségek  szerkezet-

átalakítási problémáinak kezelésére, a területfejlesztési feladatok ellátására.

A Megyei Fejlesztési Ügynökség, mint új innovatív intézmény, bevonja a fejlesztési 

folyamatok  tervezésébe  és  a  programok  végrehajtásába  az  érdekképviseleti  és 

szakmai szervezeteket,  tudományos műhelyeket,  a vállalkozókat és a civil  szférát 

egyaránt.  A  megye  fejlesztési  programjait  gondozza  ki,  feladattervet  készít  a 

fejlesztési program megvalósítására, pályázatokat ír ki a decentralizált pénzeszközök 

felhasználására, beszámol a minisztériumok, a kormányzat felé a program állásáról. 

Működésének  elveit  jellemzi  a  közvetítés,  vertikális  információszolgáltatás,  az 

együttműködés  az  intézményekkel,  tanácsadás  és  információszolgáltatás  a 

gazdasági élet szereplői felé.

Az eredményes vállalkozások és a vállalkozói interjúk elemzéséből jól látható, hogy 

azok  a  vállalkozók,  akik  ezekben  a  folyamatokban  aktívan  részt  vettek,  az 

információkkal és a képzési lehetőségekkel éltek, gyökeres fejlődésen mentek át és 

vállalkozásuk sikeressé vált. A nagy vállalatok lebontásánál a fejlődést a belső erők, 

öntörvényűen  határozták  meg.  Fejlődésüket,  átalakulásukat,  belső  vállalkozói 

stratégiájuk, piaci pozíciójuk alakította. Értékelésüket elsősorban közzétett mutatóik 

alapján lehet megtenni. 

A decentralizáció fontos eleme a legitimált  kistérség,  a megyében akkor 11 volt.79 

Egy-egy kistérség 50 - 150 ezer lakost foglalt magában.  Minden kistérségnek volt 

egy delegáltja a Tanácsban. Ezzel a részvétellel, közvetlen információhoz juthattak, 

és  ténylegesen  befolyásolhatták  a  fejlesztési  irányokat.   Borsodban  több 

kistérségben  önszerveződési  alapon  működnek  Kistérségi  Gazdaságfejlesztési 

Irodák,  a  kistérségi  programok  kezelésére,  a  helyi  vállalkozói  és  civil 

kezdeményezések  felkarolására  és  azok  megvalósítására.  Az  alaptörvény  első 

módosításának80 pozitívuma, hogy tartalommal töltötte meg a regionális szintet. 

79  Lásd  értekezés 91. oldal 15. ábra „Kistérségek” oszlopa. Ma 15 kistérség található a megyében, a 
korábbi 11-en kívül megalakult az Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Mezőcsáti és a Tokaji kistérség.

80 1999. évi XCII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosításáról.
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Ugyanakkor a partnerség terén érdekeket sértett, amikor a Tanácsban minisztériumi 

tagok számát növelte, a kamaráktól megvonta a részvétel jogát és a kistérségeket 3 

fő  delegálttal  képviselhette  csak.  Emellett  az  Országos  Területfejlesztési 

Koncepcióban meghatározott  régiókat törvényi szinten is megerősítette.  A későbbi 

módosítás81 a kistérségi fejlesztési tanácsok létrehozásáról döntött és itt kapcsolta be 

a  helyi  vállalkozói  és  társadalmi  szervezeteket  az  előkészítési  és  döntési 

folyamatokba.

4.8.   Újszerű kísérletek, komplex programok

A  teljesség  igénye  nélkül  kiemelek  néhány  egyedi  kezdeményezést,  újszerű 

projektet, mely az ezredfordulóig eltelt 10 év alatt valósult meg. 

Általánosságban  elmondható,  hogy  a  kezdeményezések  legfontosabb  célja  a 

területfejlesztés  és  a térség megtartó  képességének növelése volt.  A vállalkozási 

irodák mellett további új vállalkozásokat is segítő intézmények alakultak, például az 

„Európa  Ház”, „Eu-infopont” és  hálózata,  vagy  a  leszakadó  területek  számos 

komplex programja, amelyek a vidéki vállalkozások esélyét is növelték, például a „3 

éves  szociális  program” és  a  „Roma  program”.  A gazdasági  élet  fejlesztésére 

irányultak a turisztikai és számos, a Phare CBC82 keretén belül támogatott szlovák-

magyar  közös  projektek.  Kiemelem közülük  a  „Vaskultúra  Útja”83 című  turisztikai 

programot.  Ez  a  nagysikerű  program  egész  folyamatot  indított  el  a  felhagyott 

81  2004.  évi  LXXV.  törvény a  területfejlesztésről  és a  területrendezésről  szóló  törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról.

82  CBC.  =  Cross  -  border  cooperation:  Határ  menti  együttműködés.  Az  EU  -  támogatási 
programforrása, amelynek keretében az országhatárokon átnyúló programokat támogatják.

 
83  Észak-Magyarországon 1999-ben elindított kezdeményezésről van szó, mely a térség termelés-és 

technikatörténeti emlékeinek védelmére és hasznosítására indult el. Célja, hogy hazánk és ezen 
belül  az  észak-magyarországi  régió  ipartörténeti  emlékeit,  tematikus  kulturális  útra  felfűzve 
mutathassák be az érdeklődőknek. Első lépésben Magyar - Szlovák területeket összekapcsoló, a 
Miskolc, Ózd, Rimaszombat, Selmecbánya közös gyökerű ipartörténeti múltját feltáró, bemutató, 
egyúttal együttműködéseket ösztönző program.
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iparterületek  létesítményeinek  felértékelésével,  kulturális  és  turisztikai 

hasznosításával.  A  program  a  szlovák-magyar  bányászat  és  kohászat  közös 

emlékeihez nyúlt vissza. Nagysikerű kiadványai európai szinten is szemléletváltást 

indítottak el azzal, hogy a XX. század ipari emlékeire, mint az ipari fejlődés kulturális 

örökségére tekintett. Ma már ezen az elven fejlesztik tovább az „Európai Vaskultúra 

Útját”

Bányászprogram

Az egyedi programok között rengeteg tanulsággal szolgált az 1998-ban indított un. 

„Bányász  foglalkoztatási  Program”. Ezzel  azért  foglalkozom  részletesen,  mert  a 

térségben a bányászat mind gazdasági, mind társadalmi szempontból meghatározó 

jelentőséggel bírt, másrészt a történések jól jellemzik a korszak gazdasági átalakítási 

törekvéseit és a sikerek, kudarcok mérlege is tanulságokkal szolgál. 

A  Kormány  határozatának84 megfelelően  –  amely  konkretizálta  a  még  működő 

bányák bezárásának időpontját – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési 

Tanács és munkaszervezete a Gazdasági Minisztériummal együttműködve 1998. év 

elejétől akciót indított a bányabezárásokkal érintett térségek gazdaságfejlesztésének 

hangsúlyos előremozdítására. 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Fejlesztési  Ügynökség  koordinálásával  a 

Bányavagyon Hasznosító Rt.  és a bányaüzemek,  valamint  az érintett  kistérségek 

szereplőinek egy asztalhoz ültetésével közös munka indult el. 

A résztvevők a legfontosabb célokat a következőkben határozták meg: 85

• A felszabaduló munkaerő foglalkoztatását térségben kiterjesztve, komplexen 

kell kezelni.

84  1127/1997.  (XII.18.)  Korm.  határozat  az  integráción kívüli  szénbányatársaságok problémáinak 
rendezéséről. Hatályon kívül helyezte az 1062/2001. (VI. 26.) Korm. határozat.

85  A bányászati  létszámleépítéssel  kapcsolatos  feladatok  végrehajtásáról  (Putnok,  Feketevölgy). 
Tájékoztató az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága 2000. március 13-i ülésére; 
kidolgozta a B-A-Z Megyei Fejlesztési Ügynökség. Fellelhető: Provincia Kft.
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• Meg  kell  akadályozni  a  bánya  ingatlanok  állagának  leromlását  és  a 

használatból  kivont  berendezések  tönkremenetelét.  A  meglévő  értékek 

hasznosulására programot kell kidolgozni.

• A  bányaüzemek  működő  üzemegységeinek  lehetőség  szerinti  önálló 

gazdasági egységgé alakításával törekedni kell az önálló termelő üzemek 

létrehozására  (pl.  TMK  műhely).  A bányaüzemek  kiszolgálása  mellett  a 

külső  piacra  is  termelő  egységek  fokozatosan  önállósodhatnak  és  így  a 

bányabezárásokat követően továbbélő, termelő üzemek lehetnek.

E munkákkal párhuzamosan a Munkaügyi Központ szervezett,  célzott  akciókkal a 

munkaerő képzését és a változásra, vagy új szakmára való felkészítését indította el.

A  bányabezárások  várható  gazdasági,  társadalmi  következményei  a  helyi 

szereplőket  együttműködésre  ösztönözte.  A  Putnok  Bánya  Üzem  vezetésének 

kezdeményezésére – partnerek széles körének bevonásával, a Megyei Fejlesztési 

Ügynökség  koordinációjával  és  szakmai  segítségével  –  elkészült  a  két  bánya 

bezárásával  (Feketevölgy  2000.  I.  negyedév;  Putnok:  2000.  III.  negyedév) 

elsősorban  érintett  kazinbarcikai,  valamint  ózd-putnoki  kistérségek  3  évre  szóló 

komplex  gazdaságfejlesztési  programja,  valamint  2000.  évi  –  a  konkrét  indítható 

projekteket  tartalmazó  –  feladatterve.86 A  projektek  a  bányaüzemek  belső 

szerkezetváltásával  indítható  piaci  vállalkozásokon,  a  tranzitfoglalkoztatás 

lehetőségein túl a helyi kis- és középvállalkozók valamint az ipari parkok fejlesztéseit 

is  magukba  foglalták.  A  program  a  két  kistérségben  együttesen  3,8  Mrd  Ft 

támogatással,  6  Mrd  Ft  összes  fejlesztési  értékből  mintegy  2800  új  munkahely 

teremtését irányozta elő.

1999.  őszén  olyan  célzott  programcsomag került  kidolgozásra  a  Gazdasági 

Minisztérium  és a Fejlesztési Ügynökség egyeztetései során, amely kiemelt, célzott 
86   Kazincbarcika és Ózd-Putnok kistérségek komplex gazdaságfejlesztési programja 2000-2002. A 

2000  évi  feladatterv  operatív  projektjei,  figyelembe  véve  a  szénbányászattal  érintett  térség 
szerkezetváltási  fejlesztési-felzárkóztatási  programját,  valamint  a  2163/1999.(VIII.8.)  Korm. 
határozat rendelkezéseit, 2000. január. Kidolgozták a kistérségek és a B-A-Z Megyei Fejlesztési 
Ügynökség.
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fejlesztési forrásokra alapozva hathatós tőkeinjekciót jelentett volna a koncentráltan 

jelentkező foglalkoztatási válság kezelésére. Alapja a kistérségi program és operatív 

terv  volt.  Az  elképzelés  szerint  a  kidolgozott  programcsomag  megvalósítását  az 

elfogadását  követően 3-5  éven keresztül,  több minisztérium fejlesztési  forrásaiból 

összevont, elkülönített alapból támogatnák. A végrehajtásra a térségben állítanák fel 

a  menedzselő  társaságot,  akik  felelősséggel  tartoznak a forrás  felhasználását  és 

megvalósítását illetően . A programcsomagban elfogadott fejlesztéseknek nem kellett 

volna az országos pályázatokon versenybe szállni. 

A  bányabezárásokkal  érintett  Ózd  -  Putnok  és  Kazincbarcika  kistérségei 

rendelkeztek  gazdaságfejlesztési  programokkal,  operatív  projektekkel,  amelyek 

között a volt bánya üzemterületek – Királd, Putnok és Feketevölgy – hasznosítására 

vonatkozó  elképzelések  egész  sora  került  kidolgozásra  úgynevezett 

programcsomagokban.  A  szerkezetátalakítás  elemei  a  környezetvédelmi  ipar 

megteremtése,  a  bányaüzem  területek  vállalkozói  parkká  alakítása,  a  környezet 

rehabilitációs feladatok ellátása a közmunka és a tranzitfoglalkoztatás segítségével.

A  bányásztársadalomnál  meglévő  összefogás  jelentős  pozitív  erő  volt.  A  még 

működő  Putnok  bánya  területén  már  több  gazdasági  társaságot  alakítottak. 

Fémmegmunkáló,  kerékpár  összeszerelő  és  alkatrészgyártó,  valamint  építőipari 

tevékenységet folytató vállalkozásokat működtettek. A felszabadult bányajáratokban 

gombatermesztő  üzemekben  is  foglalkoztattak  bányászokat.  Közel  300  új 

munkahelyet  létesítettek,  amikor  még  Putnok  Bánya  is  működött.  További 

lehetőségeket terveztek, többek között inkubátorházat és egy komoly rekultivációs 

programot,  ahol  a  szeméttelepeket  és  tájsebeket  a  felszabaduló  munkaerő 

bevonásával, erdőtelepítéssel kívánták eltüntetni.  

Sajnos, a tervezett válságkezelő program kiemelt egyedi támogatása nem valósult 

meg. A bányaüzemek újrakezdő, tőkeszegény vállalkozóinak minden esetben meg 

kellett  mérkőzniük  a  megyei  és  országos  pályázókkal.  Az  állami  tulajdonú  egy 

személyes  bánya  Kft.-k  sem önerővel,  sem a  jelzálog  fedezetét  képezhető  saját 

ingatlannal  nem  rendelkeztek.  A  Szénbányászati  Szerkezetátalakítási  Központ 

(SZÉSZEK) a kihasználatlanul maradt ingatlanjait nem volt hajlandó kedvezményes 

áron átadni a vállalkozásoknak. Sőt voltak olyan, a Megyei Fejlesztési Tanács által 

támogatott pályázataik, melyek azért nem valósulhattak meg, mert a SZÉSZEK mint 
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résztulajdonos  nem  járult  hozzá  a  megvalósításukhoz.  Így  a  példaértékű 

kezdeményezés folytatódni,  erősödni  nem tudott  és a szép reményű,  bányaüzem 

területből  ipari  park  elképzelés  fokozatosan  elhalt.  A  kudarc  ellenére 

meggyőződésem, hogy igazán átütő eredményeket ehhez hasonló koncentrált, 3-5 

éves megvalósításra tervezett nagyprojektekkel lehet elérni. Remélhetőleg lesz olyan 

Uniós forrás, amely támogatja az ilyen lehetőséget és a magyar fél is lesz olyan erős, 

hogy megtervezze, végigvigye az ilyen programcsomagot.

4.9.   Az 1990-es évek második felének eredményei

Ebben  az  időszakban  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  gazdaságát  kettősség 

jellemezte. Továbbra sem volt meghatározó a termelés dinamizálását mutató jelek, 

még  mindig  alacsonyabb  volt  a  beruházás,  a  szolgáltatás,  a  hatékonyság,  a 

tőkebefektetés, vagy a kutatás-fejlesztés aránya, mint országosan. 

A termelésben még mindig jelentős szerepet játszottak a nagyvállalatok. A megye 

húzóágazatai  a  vegyipar,  gépipar,  az  energiatermelés  és  a  nehézvegyipar 

nagyüzemei  voltak,  a  kisvállalkozások  csak  a  foglalkoztatásban  játszottak  fontos 

szerepet.  A  fejlettebb  térségekhez  képest  nem  volt  jelentős  a  magas  szellemi 

termékhányadot tartalmazó produktum.

Ugyanakkor  bíztató,  hogy  a  turizmusban  néhány  éve  mutatkozó  fellendülés  a 

kedvező adottságok kihasználásával hosszabb távon is érvényesülhet. Az autópálya, 

autóút hálózat épülését követően nemcsak az infrastruktúra színvonala javul, hanem 

az érintett térségekben növekszik a beruházások száma. Az adottságokat ismerve 

Mezőkövesd – Miskolc – Kazincbarcika – Tiszaújváros térségeiben várható további 

jelentősebb növekedés.

Az autópálya hálózat tőkevonzó képessége mellett  bebizonyosodott az is, hogy a 

nagyobb népesség koncentrációk vonzereje erősebb, a tőkebefektetés hatékonyabb, 

mint egy ritkábban lakott, távolabbi kistérségben. A fentiek alapján kirajzolódik egy, a 

fő útvonalak mentén megvalósuló dinamikus fejlődés, amelynek a kisugárzó hatása 

remélhetőleg  a  távolabbi,  kedvezőtlen  adottságú  térségeket  is  eléri.  A 

versenyképesség  -  hatékonyság  elve  nem  jelenti  a  fenti  térségek  kizárólagos 

fejlesztését.  Ezért  a  kedvezőtlen  adottságú  kistérségek  elérhetőségét,  az  ottani 
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alapellátási  szolgáltatási  viszonyokat  is  javítani  kell,  azaz  a  fejlesztési  források 

versenyképes térségekbe történő koncentrálása mellett a méltányosság elvének is 

érvényesülnie kell. 

Az 1992-93-as évek mélypontja után csak lassan indult el a stabilizáció. Az évtized 

második felében kimutatható fejlődés, más megyékkel történő összehasonlításban 

nem elegendő a felzárkózás elindulásához. 

Szinte minden területen tovább nyílik  az olló,  bár a jelenkor mutatóinak részletes 

elemzésénél  mutatkozik  némi  elmozdulás.  A megyék  közötti  összehasonlításban 

még mindig csaknem minden téren  utolsó Borsod,  de pl.  Baranyához,  Békéshez 

képest a növekedés aránya nagyobb. Ha optimistán tekintjük a helyzetet, lehet, hogy 

a szerkezetváltás lassabb lefutásának hátrányait sikerült leküzdeni és fokozatosan 

érvényesülni fog a valamikori ipari fejlettség előnye is (?) 

A megye társadalmának állapotát tekintve a helyzet egyáltalában nem reménykeltő. 

Minden  szinten  és  területen  érzékelhető  a  különbségek  növekedése  az  egyes 

rétegek  és  térségek  között.  A  nagyobb  városokban  a  szegény  negyedek 

kialakulásának  jelei  mutatkoznak,  az  elzárt  kistérségekben  az  elnéptelenedés, 

elöregedés,  a  cigány  lakosság  arányának  növekedése  figyelhető  meg.  Jelentős 

számú fiatal diplomás hagyja el a megyét. A demográfiai mutatók érzékeltetik, hogy 

ott, ahol a roma népesség nagyobb arányban él, romlik az életszínvonal, alacsony az 

iskolázottsági  szint,  sok  a  szociális  támogatásra  szoruló,  csökken  a  várható 

élettartam és nő a halálozási arány. 

A népesség egészségi  és  mentális  állapota  egyre  rosszabb és  ez  vitathatatlanul 

összefügg  a  közművesítettség  lemaradásával,  a  lakások  alacsonyabb  komfort 

fokozatával  és  talán  leginkább  a  képzetlenségen  alapuló  reménytelen,  a  fiatalok 

körében egyre nagyobb arányban újratermelődő munkanélküliséggel. Előre vetül az 

a  jövőkép,  ha  nem  tudunk  ennek  a  növekvő  lélekszámú  leszakadó  rétegnek 

valamilyen rájuk szabott perspektívát adni, a megye gazdasági fejlődését ez fogja 

visszahúzni, vagy drasztikusan kettészakítani.  

A magyar - szlovák határ átjárhatóságát követően hosszú távon mindkét határ menti 

oldalon kedvezőbbé válnak a feltételek, a történelmi tradicionális kapcsolatok tovább 
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épülhetnek,  azonban  rövidtávon  inkább  a  gondok  fokozódása  várható,  mivel  a 

szlovák határ menti területek ha lehet, még reménytelenebb gazdasági és társadalmi 

válságba süllyedtek. 

A megye arculata a  külső  szemlélő  számára is  kettős  képet  mutat.  Az  érintetlen 

természeti szépségek, a Világörökség helyszínek, a Nemzeti Parkok és Tájvédelmi 

körzetek,  a  Bóldva-völgye  és  a  Bükk-hegység,  a  számtalan  megkímélt 

idegenforgalmi látványosság. A kulturális és történelmi emlékek sora, az Árpádkori 

templomoktól  a  kastélyokon,  kúriákon,  a  népi  építészet  hagyományai  mellett 

történelmünk  nagyjai,  Rákóczi  földje  és  Kossuth  szülőhelye  és  a  sor  hosszan 

folytatható. De ha őszinték vagyunk rejtve, vagy szemünk előtt feltárul a felhagyott 

művelésű bányák, bezárt, lepusztult ipartelepek, vasutak, meddőhányók, a pusztuló 

erdők, kezeletlen hulladéklerakók, a rossz utak látványa. 

Úgy vélem a szerkezetváltás, a gazdasági fejlődés esélyét az 1990-es évek fentebb 

részletezett  törekvései,  eredményei  alapozták meg.  A számtalan kezdeményezés, 

program, támogatás ellenére a megye gazdasága – és így társadalmának helyzete – 

átütő  eredményeket  nem  tudott  produkálni,  az  országos  mutatókhoz  képest 

változatlanul megtartotta a 17 - 18. helyét a megyék között. Az 1990-es évek elején 

hasonló  helyzetben  mindig  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  volt,  később  Békés, 

majd  az  aprófalvas  megyék  (Baranya,  Nógrád)  sodródtak  a  leszakadás  útjára. 

Mélyebb elemzést  érdemelne ez  a  tény,  mivel  eredménye várhatóan rávilágítana 

arra, miért szakadnak le a piacgazdaság versenyében a vidéki térségek.

Mindezek  után  néhány  fontosabb  mutató  alapján  azt  vizsgálom,  milyen  főbb 

megállapítások  tehetők  illetve  következtetések  vonhatók  le  a  megye  iparára  

vonatkozóan a 90-es évektől az ezredfordulóig terjedő időszakban.87 

Évek Magyarország
(%)

B-A-Z. megye
(%)

1990 100 100

87  A felzárkózásért,  Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ezredfordulón.  Beszámoló a  B-A-Z Megye 
Közgyűlésének.  Készítette Alföldi  László és a B-A-Z Megyei Fejlesztési  Ügynökség. Fellelhető: 
Provincia Kft.
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1992 76 58

1994 83 61

1996 91 61

1998 114 68

2000 147 77

11. táblázat: Az ipari termelés alakulása 1990-2000. év között.88

Az  adatok  jól  mutatják,  hogy  a  fejlődés  ellenére  az  olló  tovább  nyílik,  a  megye 

termelésének növekedése jóval az országos értékek alatt marad.

Évek Magyarország
(%)

B-A-Z. megye
(%)

1990 2 4

1992 12 19

1994 10 16

1996 10 19

1998 9 18

2000 10 19

12.táblázat: A munkanélküliségi ráta alakulása 1990-2000. év között.89

88 B-A-Z. megye 1990 … 2000. évi statisztikai évkönyvei. Saját szerkesztés.

89 A Munkaügyi Szervezet 1990 … 2000. évi adatbázisa. Saját szerkesztés.
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A munkanélküliség90 aránya – munkanélküliségi ráta91 – stabilan magas, ami mögött 

részben a még minden területen le nem játszott privatizáció, a korszerűsítésekkel 

együtt  járó  racionális  foglakoztatás  csökkenés,  a  valóságban  piacot  megvásárló 

külföldi,  vagy  mamut  cégek  kiemelt  támogatások  utáni  kivonulása,  a  helyi 

vállalkozások  tőkehiánya,  a  helyi  felvásárló  erő  korlátozott  volta,  kisvállalkozások 

elvérzése az egyre kapitalizálódó piac versenyében és még sok ismert és nem kezelt 

gazdasági folyamat húzódik.

Ágazat 1992 
(fő)

1999
 (fő)

Ipar 86 891 54 441

Építőipar 8 501 5 570

Mezőgazdaság 15 679 7 081

Szolgáltatás + egyéb 95 287 85 816

Összesen 206 358 152 908

13.táblázat: Az alkalmazásban állók száma B-A-Z. megyében.92

Világosan  kitűnik,  hogy  a  szerkezetváltás  még  nem  lejátszódott  folyamat,  a 

foglalkoztatottak  száma  minden  ágazatban  csökken  és  a  szolgáltatás  még  nem 

képes felszívni a más ágazatokból leépített munkaerőt.

90 A munkanélküliség alakulásából Magyarországon két forrásból kaphatunk képet:
• KSH Munkaerő-felmérése alapján: Munkanélküli az, aki a statisztikai felvételt megelőző héten 

nem  dolgozott,  illetve  nem  rendelkezett  olyan  munkával,  amelytől  csak  meghatározott 
okból(pl. betegség, szabadság) és csak átmenetileg volt távol, aktívan keresett állást és két 
héten belül munkába tudna állni, vagy már talált munkát és 90 napon belül el is kezdi.

• A Foglakoztatási  Hivatal  (FH) munkaügyi  regisztere alapján:  regisztrált  munkanélküli  az a 
nem nappali  tagozaton tanuló,  nem nyugdíjas,  munkával nem rendelkező személy,  akit  a 
Munkaügyi Szervezet területileg illetékes munkaügyi kirendeltsége nyilvántartásba vesz. 

A KSH adatai  nemzetközi  összehasonlításra  is  alkalmasak,  míg  a  Munkaügyi  Szervezet  által 
nyilvántartott adatok – az országonként különböző támogatási rendszerek miatt – elsősorban adott 
országon belüli elemzéseknél adnak reális képet.

91  A munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli  aránya. Az FH által nyilvántartott 
adatok alapján.

92 B-A-Z. megye 1992. és 1999. évi statisztikai évkönyvei. Saját szerkesztés.
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Kistérség

Népesség 
arány

(%)

Ezer főre 

jutó 
vállalkozás

(db)

Ezer főre jutó 
adóalapot 

képező jöv. 
(ezer Ft.)

Hozzáadott érték93

Nagyság 

(millió Ft.)

Megoszlás

(%)

Miskolc 37,2 52 285,6 74 404 38,1

Ózd 10,3 36 190,3 7 537 3,9

Kazincbarcika 8,9 45 261,1 33 384 17,1

Szerencs 8,6 40 187,1 6 270 3,2

Tiszaújváros 6,4 50 339,5 52 095 26,3

Mezőkövesd 6,4 50 216,4 5 445 2,8

Sátoraljaújhely 6,0 39 199,8 7 686 3,9

Edelény 4,9 31 164,0 2 191 1,1

Encs 4,8 30 154,2 1 835 0,9

Sárospatak 3,8 48 209,4 3 183 1,6

93  Nemzetgazdasági  szinten  a  bruttó  kibocsátás  és  a  termelő  fogyasztás  különbsége.  Konkrét 
vállalkozás esetében az árbevétel és a vásárolt áruk vagy szolgáltatások értékének különbsége.
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Szikszó 2,7 29 169,6 1 090 1,1

Összesen: 100,0 52  240,8 195 120 100,0

14. táblázat: Gazdasági teljesítmények kistérségenként B-A-Z. megyében. (1999. évi adatok)94

Ezek az adatok jól tükrözik a megye területi különbségeit és egyben azt is, hogy a 

korszerű profilú termelő tevékenység milyen erősen meghatározza az érintett térség 

általános  állapotát.  Világosan  látszik  ez,  ha  összehasonlítjuk  térségenként  a 

népességi arány illetve a hozzáadott  érték megoszlását.  Csupán három kistérség 

képes a népesség arányához viszonyítva magasabb hozzáadott értéket produkálni, 

miközben  a  megye  népességének  közel  50%-át  kitevő  további  8  kistérség 

ugyanezen mutatója együttesen a 20%-ot sem éri el. 

Néhány jellemző mutató kapcsán bevonom a vizsgálatba Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyét  is,  mivel  úgy vélem, tanulságokkal  szolgál  a  két  leghátrányosabb megye 

adatainak egymás mellé állítása.

Ágazat B-A-Z.(%) SZ-Sz-B.(%)

Ipar 37,4 24,2 

Építőipar 4,2 5,3 

Mezőgazdaság 5,0 10,5 

Szolgáltatás 53,4 60,0 

15.táblázat: A GDP megoszlása a gazdasági ágak között (1999. évi adatok).95

A számsor  megerősíti  az  ismert  tényt,  miszerint  az  egyik  megye  ipari,  a  másik 

mezőgazdasági jellegű, de mutatja azt is, hogy Szabolcs jobban fejlődött, a korszerű 

arányt  jobban  megközelítette,  hiszen  magasabb  a  szolgáltatás  aránya  és  az 

építőipar  is  –  amely  mindig  tükre  a  fejlődésnek  –  nagyobb  arányt  képvisel  az 

ágazaton belül.

16.táblázat: Ezer főre jutó külföldi tőke nagysága (millió Ft-ban).96

94  B-A-Z. megye 1999. évi statisztikai évkönyve. Saját szerkesztés.
95 Magyar Statisztikai Évkönyv  1999. Saját szerkesztés.

96 Magyar Statisztikai Évkönyv 1994. és 1999. Saját szerkesztés.

B-A-Z. megye
      (millió Ft.)

SZ-Sz-B. megye
(millió Ft.)

Magyarország
(millió Ft.)

1994    24,1    10,3  81,2

1999  160,8    32,1          256,3

Változás (%)      667,2          311,7 315.7
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A külföldi  befektetések  mind  a  vállalkozások  számát,  mind  azok  tőkéjét  tekintve 

mindkét megye esetében jóval elmaradnak a területi és népességi arányától. Sajnos 

sem Borsod, sem Szabolcs megye nem vonzó a külföldi befektetések számára, bár 

Borsod  helyzete  ebből  a  szempontból  lényegesen  kedvezőbb.  Az  okok  között 

szerepelhet  az  infrastruktúra  fejletlensége,  a  megközelíthetőség,  a  rendelkezésre 

álló munkaerőforrás alacsony képzettsége, a sajátos gazdasági környezet. 

Érdekes  megállapítás  tehető,  ha  a  külföldi  tőke  ágazatok  szerinti  megoszlását 

elemezzük. Míg Borsodban – az országos tendenciának megfelelően – a szolgáltató 

ágak részarányának folyamatos növekedése figyelhető meg, addig Szabolcsban a 

legtöbb külföldi tőke a feldolgozóiparban, ezen belül is a gyógyszergyártásban, fém- 

és  fafeldolgozásban,  fonott-  és  ruházati  termék  gyártásában  található.  E  mögött 

azonban elsősorban nem tudatos fejlesztések, hanem a korábbi termelési struktúra 

maradványainak hatásai húzódnak. 

Megnevezés
B-A-Z. 

(%)

SZ-Sz-B.

 (%)

Magyarország 

(%)

Népesség (1999) 7,3 5,7 100 

GDP (1999) 5,0 3,2 100 

Gazdálkodó szervek 

beruházásai (1991-99)
5,4 2,8 100

Területfejlesztési hatású 

támogatások (1991-99)
9,0 9,3 100 

17.táblázat: Főbb gazdasági adatok az ország egészére vetítve.97 

Az adatokból jól látható, hogy a népesség arányához viszonyítva mind a GDP, mind 

a beruházások tekintetében jelentős elmaradás van minkét megye esetében. Az is 

látszik, hogy a két megye közül a támogatások lehívásában Szabolcs fajlagosan jobb 

eredményeket ért el, de e tekintetben Borsodnak sincs szégyenkezésre oka. A gond 

az,  hogy  ilyen  nagyságrendű  támogatások  mellett  sem  volt  képes  a  két 

leghátrányosabb helyzetű megye a lemaradását csökkenteni. 

97 KSH 1991-1999. évek közötti adatbázisa. Saját szerkesztés.
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B-A-Z. megye helyzetének súlyosságát mutatja, hogy 1975 és 2000 között a GDP az 

országos átlaghoz képest a legnagyobb arányban, közel 59%-ra csökkent, ezzel a 

megye a legfejlettebb megyék rangsorának első harmadából  az utolsó harmadba 

csúszott.98 

Sajnálatos,  hogy  a  két  megye  régóta  tartó  törekvése  az  egy  régióba  tartozás 

kapcsán  nem  talál  meghallgatásra,  pedig  meggyőződésem,  együtt  sokkal 

eredményesebbek lennénk a hátrányos helyzet leküzdéséért évek, sőt évtizedek óta 

vívott harcban. Jóval több dolog köt bennünket össze, mint szétválaszt.  

A számok száraz elemzése, nem ad mindenről hű képet, nem tudja mérni, a belső 

átalakulásokat,  amelyek  a  felkészültségben,  az  alkalmazkodási  képességben,  a 

változások felé irányuló nyitottság, az egyén és közössége aktivitásának kitartásában 

rejlik.  Talán  ezek  igénylik  a  legtöbb  erőfeszítést,  ráadásul  eredményük  csak 

hosszútávon  mutatkozik  meg.  A jövő  valóban  működő  régiói  önrendelkezésükkel 

remélem e tényezőket képesek lesznek felértékelni. 

98 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyekönyv 2002., 7. táblázat.
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5.  Új  foglalkoztatáspolitikai  eszközök  megjelenése,  különös  tekintettel  a 
tömeges létszámleépítés kezelésére

Az 1990-es  évek  elejére  világossá vált,  hogy a  válság tömeges létszámleépítést 

eredményez,  melynek  kezelése  az  akkori  társadalmi,  politika,  gazdasági 

körülmények között rendkívül nehéz feladatnak ígérkezett.

Az ipar leépülése a munkaerőpiac szerkezetét is megváltoztatja. Csökken az iparban 

foglalkoztatottak  részaránya,  míg  a  tercier  szektor  munkavállalói  egyre  nagyobb 

arányt képviselnek. Növekvő munkanélküliség mellett csökken a teljes munkaidőben, 

nő a részmunkaidőben és a szezonális munkákban foglalkoztatottak aránya, illetve 

nő  az  állami  szférában  foglalkoztatottak  aránya  a  versenyszférában 

foglalkoztatottakéhoz képest. 

Külföldi tapasztalatok bizonyítják, hogy a nagy tömegben elbocsátott munkaerőnek 

meglazulnak  a  társas  kapcsolatai,  az  újonnan  elhelyezkedők  a  korábbinál 

kiszolgáltatottabb  helyzetbe  kerülnek,  nő  a  migráció,  melynek  következtében 

növekednek a területi egyenlőtlenségek. Az elvándorlással párhuzamosan megindul 

a  területen  élő  népesség  fogyása,  a  tartós  munkanélküliek  magas  aránya  és  a 

munkalehetőségek hiánya pedig a lakónépesség mentális leépülésével jár együtt.   
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Amikor a 80-as évek elején a gondok jelentkeztek, az éppen aktuális cégvezetés a 

túlélésre koncentrálva próbálta a jelentkező problémát kezelni. Az már ekkor látszott, 

hogy a talpon maradáshoz az alkalmazotti  létszám drasztikus csökkentésére lesz 

szükség, ezt azonban az adott politikai, jogszabályi környezetben – amikor a teljes 

foglalkoztatottság  még  nem utópia,  hanem kötelezően  teljesítendő  feladat  volt  – 

gyakorlatilag egyetlen vezető sem vállalta, vállalhatta fel. Az évtized végére azonban 

a tömeges létszámleépítés elkerülhetetlenné vált. 

A borsodi térségben 1989. január 1-vel a kohászati vállalatok, így a Lenin Kohászati 

Művek, az Ózdi Kohászati Üzemek, a Borsodi Ércelőkészítő Mű szerkezetátalakítási 

feladatai  végrehajtásának  előkészítésére  az  Ipari  Minisztérium  megalakította  a 

Borsodi Vaskohászati Trösztöt.

 A Tröszt alapító okiratában egyik kiemelt feladatként szerepelt a szerkezetátalakítási 

ciklus alatt mintegy 8000-10000 fő létszámcsökkentés végrehajtása. 

A tömeges létszámleépítés kezelésére számos kezdeményezés indult el, ami akkor 

teljesen újszerű volt.  Ezek egy része nem igényelt állami beavatkozást, de voltak 

olyan területek, mint pl. a korengedményes nyugdíj, előnyugdíj, rokkantsági nyugdíj 

intézménye,  a  melegüzemi  munkakörökből  adódó  munkaidő  kedvezmények 

igénybevétele,  melyek  a  szükséges  jogszabályi  háttér  megteremtése  nélkül  nem 

működhettek. 

Ezek  sem  oldották  meg  azonban  a  foglalkoztatási  problémákat,  ezért  új 

módszereket,  gyakorlatot  kellett  kidolgozni,  melyek  a  helyi  specialitásokat  is 

figyelembe veszik. 

A munkanélküliség  kezelésére  a  90-es  évek  elején,  országos  szinten  létrejött  a 

munkaügyi  szervezet,  megyei  munkaügyi  központokkal  és  területileg  illetékes 

kirendeltségekkel.  Feladata  elsősorban  a  munkanélküliség  hátrányos 

következményeinek  csökkentése,  a  munkanélküliség  megelőzése,  aktív 

foglalkoztatáspolitikai  eszközök  segítségével  a  munkába  állás  támogatása, 

képzések,  átképzések,  különböző  munkaerő-piaciszolgáltatásokon  keresztül  a 

munkavállalók  elhelyezkedési  esélyeinek  növelése  volt.  Emellett  hatósági 
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tevékenység  keretében  a  munkanélküli  ellátásokkal  kapcsolatos  adminisztrációs 

feladatokat  is  a  kirendeltségek  kezelték  illetve  kezelik  ma  is.  A létszámleépítés 

volumene, illetve a munkanélkülivé válók ügyintézésének könnyítésére célszerűnek 

látszott, ha egy - egy kirendeltség – a már működők mellett – a létszámleépítéssel 

érintett gócpontokba telepszik. 

Így  jött  létre  a  Diósgyőri  Kohászati  Nagyvállalat  területén  kihelyezett  munkaügyi 

kirendeltség,  melynek  munkatársai  részben  a  gyár  szakembereiből,  részben  a 

megyei munkaügyi központ által delegált ügyintézőkből álltak össze.

Ezzel  a  megoldással  az  ügyintézés  ugyan  gyorsabbá,  rugalmasabbá  vált,  a 

probléma  lényege  azonban  –  nevezetesen  a  munkanélküliek  elhelyezkedési 

esélyeinek növelése – továbbra is megmaradt. 

Mielőtt  a  munkanélküliség  problémájával  foglalkoznék,  célszerű  megvizsgálni  
röviden a munkanélkülivé válás folyamatát. 

Magyarországon  a  kialakult  foglalkoztatási  gyakorlat,  hasonlóan  más  európai 

országokéhoz,  a  létszámleépítések  gazdasági  és  szociális  terheit  megosztja  a 

munkavállaló, a munkáltatók és az állam között.

A gyakorlatnak megfelelően a munkáltatóknak jelentős költségei mellett (kiértesítési 

és felmondási időre járó bér és járulékai, végkielégítés, egyéb juttatások) hosszabb 

türelmi  időszakot  is  biztosítania  kell  dolgozóinak  a  létszámleépítés  tényének 

közlésétől a tényleges munkaviszony megszűnéséig.

Ezt  az  időszakot  a  kialakult  gyakorlattal  ellentétben  a  munkavállalók  egyéni 

problémáinak megoldására célszerű felhasználni.

Az  időszak  alatt  az  állami  szolgáltatásokat  és  erőforrásokat  –  kevés  kivételtől 

eltekintve  –  nem  használják  fel  a  munkanélküliség  kialakulásának 

megakadályozására. Az állami szerepvállalás az esetek túlnyomó többségében csak 

a  munkaviszony  megszűnése  utáni  időszakra  és  a  törvényi  szabályozásnak 

megfelelő intervallumra korlátozódik.
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A folyamatból egyértelmű, hogy a munkanélküliség problémáinak kezelésére, illetve 

a munkanélküliség – egyes ember esetében – kialakulásának megakadályozására 

szolgáló erőforrások időben széthúzódva és csak meghatározott időintervallumokban 

állnak rendelkezésre. Az időben egymástól függetlenül biztosított vállalati és állami 

eszközök  nem  tudják  hatékonyan  elősegíteni  a  kívánt  célt,  hogy  a  leépítésben 

érintett  munkavállalók  nagy  része  ne  jelenjen  meg  munkanélküliként  az  érintett 

Munkaügyi Központban. A felsorolt problémák miatt a konfliktusok mérséklése vagy 

megelőzése ebben a folyamatban nem valósulhat meg.

Ezek  után  részletesen  elemzek  egy  olyan alapítványi  programot,  amely  komplex 

gondolkodásmódjával  eredményesen  képes  a  munkanélkülivé  válás  nehézségeit  

kezelni.

Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében  a  válságmenedzselési  elemeket  nélkülöző 

létszám  leépítési  folyamatok  a  90-es  évek  elején  kedvezőtlen  irányba  fordultak. 

Kialakult  a  munkaerőpiac  egyensúlyi  hiánya,  melynek  következtében megjelent  a 

tartós munkanélküliség. A létszám leépítéseket – különösen a tömegeseket – tervek 

és  az  érintett  felek  konszenzusa  nélkül  hajtották  végre,  ami  hátrányos  helyzetbe 

hozta a munkaerőpiac valamennyi résztvevőjét. A munkavállalók nem ismerték teljes 

körűen a jogaikat,  így csak részben tudták igénybe venni  a foglalkoztatáspolitikai 

eszközrendszer  aktív  és  passzív  ellátásait.  A  munkáltatók  a  létszám-leépítési 

folyamat következtében általában a legjobban képzett szakembereiket vesztették el 

először, a szűkülő anyagi erőforrások pedig nem tették lehetővé a cégnél maradt 

alkalmazottal folyamatos képzését.

Az állami munkaügyi szervezetek csak részben tudták a megnövekedett feladatokat 

ellátni. A relatívan csökkenő pénzügyi források miatt fokozatosan háttérbe szorultak 

az aktív foglalkoztatási eszközök, ennek hatásaként pedig folyamatosan növekedett 

a  tartósan  munkanélkülivé  válók  aránya.  Az  egyes  problémák  nem  azonos 

mértékben  jelentkeztek  a  különböző  területeken,  de  a  létszámleépítések 
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foglalkoztatási és szociális hatásai régiónként azonosan, nagymérvű társadalmi és 

politikai feszültséget okoztak.

Ebben a helyzetben fogalmazódott  meg egy új  típusú aktív  foglalkoztatáspolitikai 

eszközrendszer életre hívása, mely úgy tűnt, hatékonyan alkalmazható a létszám-

leépítési  konfliktusok  csökkentésére,  az  érintett  szereplők  együttműködésének 

megteremtésére és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználására.

A Vállalati  Foglalkoztatási  Alapítvány (VFA) a tömeges létszámleépítés egy olyan 

eszköze,  mely  azonnal  reagál  a  problémákra,  gyors  diagnózis  alapján  komplex 

munkaerő-piaci  szolgáltatás  együttesével  biztosítja  a  konfliktusok  feloldását. 

Finanszírozási  és  működési  rendszerén  keresztül  megtalálja  és  együttműködésre 

ösztönzi  mindazokat  a  helyi  és  állami  szervezeteket,  akik  megfelelő  eszközökkel 

rendelkeznek és befolyást gyakorolhatnak a leépítés negatív hatásainak enyhítésére.

A probléma kezeléséhez világosan kellett látni, hogy a munkanélkülivé válás, ezen 

belül a létszám-leépítésekhez kapcsolódó folyamat nem akkor kezdődik el, amikor az 

érintett  munkavállaló  leszámol munkahelyéről,  és nem akkor fejeződik be,  amikor 

jelentkezik az illetékes munkaügyi központ kirendeltségén. A folyamat időben hosszú 

és  többlépcsős.  Átfogja  a  munkahely  elvesztésének  a  különböző  szakaszait, 

valamint  a  munkanélküliséghez  kapcsolódó  ellátási  időszakokat  is.  Ennek 

megfelelően a beavatkozásra megfelelő időintervallum áll rendelkezésre. 

Az  alapítványi  modell  szerepe,  hogy  lehetővé  tegye  a  vállalat  rugalmas  piaci 

alkalmazkodása mellett  a cég image-nek megőrzését, az állami és önkormányzati 

erőforrások közvetlen bevonását, megteremtve ezáltal egy új finanszírozási formát. 

További  szerepe,  hogy  az  érdekeltségi  rendszer  kiépítésével  biztosítsa  a 

foglalkoztatási programok és a koncentrált pénzeszközök hatékony felhasználását és 

ellenőrzését.

Az elképzelés a gyakorlatban a következőképpen működik (7. számú melléklet).  Az 

első  lépés  a  Vállalati  Foglalkoztatási  Alapítvány  létrehozása.  A  VFA  a 

létszámleépítésben érintett vállalat kezdeményezésére jön létre, emellett azonban az 

Alapítvány megalakulásához és sikeres működéséhez helyi társadalmi összefogásra 
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és  állami  hozzájárulásra  is  szükség  van.  A Vállalati  Foglalkoztatási  Alapítvány  – 

tekintettel  a  munkanélkülivé  válás  fázisaira  –  két  külön  programmal  kezeli  a 

munkavállalók foglalkoztatási  problémáit.  Az első program a munkanélkülivé válás 

első négy szakaszában (elbocsátási listák összeállítása, kiértesítés, felmondási idő 

szakasza, felmentési idő szakasza) fejti ki hatását. Tevékenységét a munkáltatónál 

végzi  a  munkaviszonyban  álló  dolgozók  részére.  Célja,  hogy  a  munkavállalók 

részére  olyan  segítséget  nyújtson,  mellyel  az  érintettek  fel  tudják  dolgozni  a 

munkanélkülivé  válás  tényét  és  képesek  legyenek  még  elbocsátásuk  előtt  új 

álláslehetőséget találni és elhelyezkedni. Abban az esetben, ha az új munkahelyet a 

dolgozónak  nem  sikerül  ezen  idő  alatt  felkutatni,  előkészíti  a  VFA-ba  történő 

belépésüket,  illetve –  a munkavállalók  egyéni  döntése alapján segítséget  nyújt  a 

munkanélküliség tényéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok megoldásához.

Ennek előnye, hogy a program már a problémák kezelésénél be tud avatkozni, illetve 

a munkáltató bérjellegű megtakarításokat  érhet el  a dolgozók négy szakasz alatti 

elhelyezésével.

A második programban – a munkaviszony megszűnését követő szakasz – további 

eszközök  beléptetésével,  kibővített  tevékenységében  a  munkaviszonyuk 

megszűnése  után  az  Alapítvány  szervezetébe  belépett  dolgozók  vehetnek  részt. 

Szoros kapcsolatban áll a munkáltatóhoz kötődő résszel és annak szolgáltatásai egy 

részét  is  biztosítja  a  belépő  munkavállalók  számára.  Emellett  munkaerő-piaci 

felkészítő  tréningek,  átképzési  programok,  vállalkozás-élénkítési  tevékenység 

szervezésével  és  védett  vállalkozási  környezet  kialakításával  segíti  a  résztvevők 

elhelyezkedését. 

Fontos  azonban  megjegyezni,  hogy  a  második  program  keretében  a 

munkaviszonyuk  megszűnése  után  a  munkavállalók  szabadon  választhatnak, 

belépnek-e  a  Vállalati  Foglalkoztatási  Alapítványba,  vagy önállóan próbálják  meg 

karrier  céljaikat  elérni.  Az  Alapítványba  történő  belépés  egyben  munkaviszony 

létesítést is jelent, a munkavállalók főmunkaviszonyt létesítenek az Alapítvánnyal. Ez 

a  megoldás  kettős  előnnyel  jár,  egyrészről  nem szakad  meg a  munkaviszonyuk, 

másrészről  az  Alapítványnál  bedolgozott  idő  beszámít  a  munkanélküli  járadék 

folyósításának számítási alapjába.
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A teljesség igénye nélkül áttekintek néhány programelemet, melyek az alapítványba  

belépett munkavállalók újbóli elhelyezkedését segítik.

A  munkaerő-piaci  tréningek kiegészítik  és  hatékonyabbá  teszik  a  támogató 

tanácsadói  technikát.  A tréning  módszereket  és  a  csoporthatásokat  felhasználva 

biztosítják,  hogy  a  munkavállalók  sikeresen  képviselhessék  érdekeiket  az 

álláskeresési folyamat alatt. 

A tréning a csoport összetételének és felkészültségének függvényében a más-más 

elemeket  tartalmaz.  Ilyen  lehet  az  önismeret  fejlesztése,  az  életstílus  váltás  (a 

munkanélküli  vagy  tevékenység  nélküli  életmód),  karriertervezés  (állás-  vagy 

pályamódosítás),  az  álláskeresési  és  megszerzési  technikák  (információk 

összegyűjtése,  hálózatépítés,  kommunikációs  technikák,  önéletrajzírás,  sikeres 

felvételi beszélgetések, a jelentkezési folyamat nyilvántartása), alapvető munkajogi 

ismeretek  (a  munkaviszony  megszüntetéséről  és  az  újbóli  elhelyezkedéshez 

szükséges információk), az önfoglalkoztatás – vállalkozások alapfogalmai, az állami 

foglalkoztatási eszközrendszer és igénybevételi lehetőségei.

Személyes tapasztalatom, hogy bár a tréningek szervezése nagyon nehéz feladat, 

ha  sikerül,  hatására  a  résztvevők  motiváltsága,  önbizalma,  munkavállalási 

hajlandósága számottevően javul. Nem csoda, hiszen a munkavállalók jelentős része 

soha  életében  nem  írt  önéletrajzot,  nem vett  részt  állásinterjún.  Különösen  igaz 

lehetett ez a tárgyalt időszakban azokra a bányászokra, kohászokra, akik számára a 

munkanélküliség fogalma mindaddig ismeretlen volt. 

Az átképzési  programok a VFA egyik  legfontosabb tevékenység csomagja,  bár  a 

felmérések és a gyakorlati  tapasztalatok ellentmondásos eredményeket mutatnak. 

Ellentmondásosak  egyrészről  azért,  mert  a  hatékony,  az  új  ipar-  és  szolgáltatási 

ágaknak  megfelelő  korszerű  képzések  nélkül  a  munka  nélkül  lévők  jelentős 

százaléka nem tudna ismételten elhelyezkedni. Másrészről viszont a képzések nem 
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váltják  be  teljes  körűen  a  hozzájuk  fűzött  reményeket,  ugyanis  a  munkavállalók 

jelentős része a képzési programok befejezésével sem tud elhelyezkedni.

Úgy vélem az ellentmondások feloldására a következő elveket célszerű szem előtt  

tartani:

• Minden  szakmai  képzési  programot  ki  kell  egészíteni  egy  általános 

életmód  jártasságot  adó  (munkaerő-piaci  felkészítő  tréninggel)  és 

támogató tanácsadással.  Ennek oka, hogy a hallgatók részére meg kell 

adni mind a kellő szakmai jártasságot, mind pedig be kell mutatni, hogy 

ezeket  az  ismereteket  hogyan  tudják  saját  karrier  céljaik  elérésére 

fordítani.

• A képzési programokat rugalmasan és modul rendszerűen kell felépíteni és 

ezek olyan ismereteket közvetítsenek, melyek a gyakorlatban is azonnal és 

jól alkalmazhatóak.

• A képzési programokat a térség fejlesztési elképzeléseire és a vállalatok 

szakemberszükségleteire kell alapozni.

• Be kell vonni a különböző cégeket a képzési programokba, elsősorban a 

kis-és közepes vállalatokra alapozva, melyek a felmérések szerint nagyobb 

elkötelezettséggel  rendelkeznek  és  rugalmasabbak  az  újraképzési 

programok  megvalósításában.  A  vállatoknak  a  képzési  programokban 

történő felhasználását az a tény is elősegíti,  hogy a dolgozók előnyben 

részesítik  a  konkrét  munkahelyhez  kötött  képzéseket,  illetve  megnőnek 

elhelyezkedési esélyeik is.

• Az  átlagtól  magasabb  fizetésű  dolgozók  részére  intenzívebb  képzési 

formákat  kell  kialakítani,  melyek  segítségével  alkalmazkodni  tudnak  a 

megváltozott körülményekhez.

• A  képzési  programoknak  elsősorban  a  már  felállított  és  hatékonyan 

működő intézményrendszerre és képzési intézetekre kell támaszkodnia. 

A VFA keretében megvalósuló képzési  programok lehetnek javító (alapműveltség, 

alapismeretek elsajátítására), szakmai, idegen nyelvi, vezetői, vállalkozói képzések 

(a vállalkozás-élénkítési program keretében).
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A vállalkozás-élénkítési tevékenység alapja egy Vállalkozói Ügynökség (vállalkozás-

élénkítő  és  fejlesztő  szervezet)  felállítása,  mely  célja,  hogy  tanácsot  és  üzleti 

információkat  adjon  olyan kis-és  közepes vállalkozások részére,  melyek az  adott 

térségben  új  vállalkozást  létesítenek,  vagy  a  már  meglévő  vállalkozást  –  új 

álláshelyeket  létrehozva  –  bővíteni  kívánják.  A  vállalkozás  gondolatával 

foglalkozóknak  fontos  bemutatni  a  vállalkozási  folyamatot,  a  vállalkozáshoz 

elengedhetetlenül szükséges ismereteket és készségeket. A vállalkozni szándékozók 

sok esetben megélhetési kényszerből választják a megélhetésnek ezt a formáját, ami 

kellő  motiváltságot  ad,  ugyanakkor  nem  pótolhatja  azokat  az  alapvető  piaci, 

marketing,  pénzügyi,  vállalkozásszervezési  ismereteket,  ami  nélkül  nincs  sikeres 

vállalkozás.    

A  védett  vállalkozási  környezet filozófiája  azon  a  tényen  alapszik,  hogy 

leggyakrabban  a  tőkeszegény  kis-  és  közepes  vállalkozások  mennek  tönkre, 

szüntetik  be  tevékenységüket.  Ennek  elsődleges  oka  –  mint  a  felmérések  is 

bizonyítják –,  hogy nem tudják vállalkozásuk számára a megfelelő elhelyezést és 

szolgáltatásokat biztosítani. A kis- és középes vállalkozások kezdeti nehézségeken 

történő  átsegítésére,  illetve  fejlődésük  –  munkahelyteremtő  képességük  – 

elősegítésére hozták létre a nyugati országokban a védett vállalkozási környezetek – 

Inkubátorházak – hálózatát.

A védett  vállalkozási  környezet  feladata,  hogy  megadja  mindazt  a  technikai  és 

szolgáltatási  hátteret,  mellyel  a  tőkeerős  cégek  is  rendelkeznek.  Ezáltal  a  kezdő 

vállalkozások termékei illetve szolgáltatásai is versenyképessé válhatnak a piacon.

A védett vállalkozási környezet kettős szerkezetű, melynek elemei:

• A  „bentlakó”  vállalkozások,  melyek  az  Inkubátorházat  telephelyként 

használják és működésükhöz igénybe veszik szolgáltatásaikat, vagy azok 

egy részét.

• Külső vállalkozók, akik csak meghatározott szolgáltatásokat igényelnek az 

Inkubátorháztól  és  telephelyük  máshol  található.  A külső  vállalkozások 

lehetnek olyanok, akik rendszeresen – jól tervezhetően – veszik igénybe a 

szolgáltatásokat,  illetve  lehetnek  olyanok  is,  akik  esetenként  tartanak 

ezekre igényt.
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Felvetődik ezek után a kérdés, hogyan lehet megteremteni a pénzügyi forrásokat,  

milyen módon finanszírozható az Alapítvány tevékenysége?

A VFA finanszírozása egy rendkívül széleskörű helyi és állami szintű összefogáson 

alapszik.  Az  Alapítvány  munkájába  –  a  létszámleépítéssel  közvetlenül  érintett 

munkavállalókon  és  munkaadók  kívül  –  bekapcsolódhatnak  más  cégek, 

önkormányzatok  és  az  állami  munkaügyi  szervezetek  is.  A  munkáltató  és  az 

önkormányzatok  az  Alapítvány  finanszírozásához  hozzájárulhatnak  az  alaptőke 

biztosításával  vagy  egyéb  hozzájárulással  (épület,  bútorzat  biztosítása,  közüzemi 

díjak átvállalása stb.). 

A munkavállalók Alapítványi hozzájárulását a végkielégítésük kamatai biztosítják. A 

munkavállalók  az  Alapítványba  történő  belépésük  előtt  lemondanak  a 

végkielégítésük  azonnali  felvételéről  és  az  Alapítvány  kezelésébe  helyezik.  A 

munkaügyi  kormányzat  pénzügyi  fedezete  biztosítja  az  Alapítvány  szervezetébe 

belépett munkavállalók bérének pénzügyi keretét és ezáltal a dolgozók folyamatos 

munkaviszonyban  tartását.  A  támogatás  mértéke  a  dolgozókat  megillető 

munkanélküli járadék összegével azonos, melyet a munkaügyi kormányzat az adott 

térség foglalkoztatási helyzetének figyelembe vételével 1-2 év időtartamra biztosítja. 

Emellett  szerepet  vállal  az  Alapítvány  foglalkoztatási  programjait  működtető 

munkatársak bérének finanszírozásában is. 

A  diósgyőri  térség  létszám-leépítési  gondjainak  kezelésére  az  Országos 

Foglalkoztatási Alapítvány 1991 júliusában létrehozta a Diósgyőri Foglalkoztatási Kft-

t (DIFO Kft).99 A társaság létrehozásának a célja az alapító okirat szerint: 

„Az  alapító  a  társaság  létrehozásával  kíván  segítséget  nyújtani  ahhoz,  hogy  a 

DIMAG Rt-nél és a közvetlen érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságoknál  

bekövetkező  tömeges  létszám-leépítések  ne  okozzák  a  munkanélküliség 

ugrásszerű, kezelhetetlen növekedését, s emellett a társaság – működtetése során –  

biztosítsa  a  munkavállalók  elhelyezkedési  lehetőségeit  kiszélesítő  képzést,  

átképzést,  az  általa  foglalkoztatottak  számára  új  munkahelyek  megtalálását,  
99  A DIMAG Rt. részéről a Foglalkoztatási Alapítványi modell készítői és működtetői: Dr. Szedlacsek 

György, 1989 -1999 között a Diósgyőri Kohászat humánpolitikai igazgatója, Dr. Szoboszlai Attila a 
Munkaerő-szolgálati Iroda vezetője, Bárány Szilárd az iroda munkatársa.
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esetlegesen új munkahelyek és munkaalkalmak megteremtésével, a munkavállalási  

lehetőségek felkutatásával és folyamatos ajánlásával.”

A társaság tevékenységi köre igen széles területet  ölelt  fel,  nyilvánvalóan azzal a 

céllal,  hogy a létszám leépítéssel érintett munkavállalók minél nagyobb táborának 

legyen  reális  esélye  munkát  vállalni.  A különféle  szolgáltatások  és  kereskedelmi 

tevékenységek mellett jelentős hányadot képviselt a fémipari termékek előállítása, az 

építési  szakipar,  de  szerepelt  a  felnőttoktatási  tevékenység  vagy  a  települési 

hulladékok kezelése és a köztisztasági tevékenység is. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tömeges létszám-leépítést nem lehet ad-hoc 

módon  kezelni.  A leépítés  egy  hosszabb  folyamat,  mely  fázisainak  ismeretében 

lehetőség  van  a  folyamatba  való  tudatos  beavatkozásra,  ezáltal  a  hátrányos 

következmények csökkentésére.

A  Vállalati  Foglalkoztatási  Alapítvány,  mint  aktív  foglalkoztatáspolitikai  eszköz, 

lehetőséget nyújt arra, hogy a létszám leépítés a lehető legkisebb konfliktussal és az 

összes érintett fél közvetlen bevonásával valósuljon meg. Ilyen módot ad arra, hogy 

a  folyamatokba  ne  utólag  avatkozzanak be,  hanem a  problémák megjelenésével 

egyidejűleg teremtsék meg azok kezelésének feltételeit. 

Ugyanakkor  keretet  szolgáltat  a  munkavállalók  tovább  foglakoztatásához,  így 

hozzájárul  a  munkanélküliség  csökkentéséhez.  A  rendszer  alkalmazásával  az 

európai gyakorlatnak megfelelően megteremthető, hogy a munkaadókat anyagilag 

érdekeltté  téve,  a  tömeges  elbocsátással  érintett  munkavállalóik  sorsának 

megoldásában, aktív eszközöket működtetve közreműködjenek.

A rendszer  számos olyan  elemet  tartalmaz  –  bár  a  tömeges  létszám leépítések 

szerencsére ma már nem túl gyakoriak – amelyek napjainkban is sikerrel lennének 

alkalmazhatók.    
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6.   A jelenkor kihívásai, dilemmái

Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  sok  tekintetben  Magyarország  egyik 

legellentmondásosabb térsége.  Kedvező földrajzi,  természeti,  kulturális  adottságai 

ellenére a gazdaság, a társadalom állapotát jellemző mutatók alapján Európai Uniós 

szinten is az utolsó helyek egyikét tudhatja magáénak. A magyarországi régiók közül 

a  2004.  évi  kibővült  Európai  Unió 260 NUTS2 egysége közül  az egy főre jutó  – 

vásárlóerő paritáson mért – GDP tekintetében az Észak-magyarországi régió a 255., 

az Észak-alföldi régió a 256. a fejlettségi sorrendben, ami önmagában is beszédes 

adat. 

Hazai adatokat vizsgálva sem bíztató a helyzet, hiszen a két régió az egy főre jutó 

GDP tekintetében messze az országos átlag alatt teljesít.
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1. ábra: Egy főre jutó GDP az országos átlag százalékában100

Tény  tehát,  hogy  az  eddigi  erőfeszítések  ellenére  a  megye  továbbra  is  nehéz 

helyzetben van.

Egy térség jövője  azon múlik,  képes e  az  ott  élők  számára  alternatívát  nyújtani, 

élhető  környezetet  biztosítani.  Ez nem könnyű feladat,  hiszen egyszerre igényel 

többek  között  infrastrukturális  fejlesztéseket,  tudatos  gazdaságélénkítés  révén 

munkahelyteremtést,  környezettudatos  szemléletformálást.  Különösen  igaz  ez 

azokra a térségekre – mint amilyen B-A-Z megyei is – ahol a múlt terhes örökségével 

is meg kell küzdeni.

A következőkben  vázlatosan  áttekintem,  mi  jellemzi  a  közelmúltat  a  fenntartható 

fejlődés  szempontjából  fontos  néhány  stratégiai  területen  és  milyen  lehetséges 

megoldások körvonalazódnak a térség életképességének megőrzésére.  

6.1.  Gazdaság

Történelmi  példák  sora  mutatja,  hogy  hosszú  távon  azok  a  térségek  lehetnek 

sikeresek, amelyek adottságaikra, erősségeikre építenek, a piaci igényekre időben 

és megfelelő módon képesek reagálni.

Lássuk  be:  a  borsodi  iparvidék  akkor  sem  volt  alkalmas  nagyszabású,  főként 

kohászati fejlesztésekre, amikor a „vas és acél országa” célkitűzéssel az 1950-es 

években  az  akkori  politika  ezt  elhatározta.  Bár  a  nehézipar  szempontjából  a 

természeti  adottságok  megfelelőnek  tűntek,  mint  utólag  kiderült,  a  gazdaságos 

termeléshez  sem  az  alapanyagbázis  sem  a  feldolgozáshoz  szükséges 

energiahordozók nem álltak rendelkezésre.  Ráadásul  megfelelő  munkaerőről  sem 

beszélhettünk,  hiszen  a  falusi  munkásokból  lett  ipari  alkalmazottak  nehezen 

birkóztak  meg  az  új  elvárásokkal,  bár  úgy  vélem,  a  későbbi  válságnak  e  tény 

kevésbé volt előidézője.
100  Tóth László: Gazdaság – Innováció – Oktatás – Régiók szerepe. Prezentációs anyag. Műszaki 

tudomány az Észak-alföldi régióban.
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Tanulságokkal  szolgál  a  kohászat,  ezen  belül  az  acélipari  termelés  országos  és 

térségi vizsgálata. 
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2. ábra: Az acéltermelés és a vaskohászatban foglalkoztatottak számának változása 
Magyarországon101

Mint  látható,  a  70-es  évek  végéig  a  hazai  termelés  folyamatosan  növekedett. 

Ezekben az  években a hazai  nyersanyag-  és energiaárak a  világpiacihoz képest 

alacsonyak voltak, ezért kohászati üzemeink korszerűtlen technikai színvonal mellett 

is  olcsón  tudtak  hengereltárut  előállítani,  amiből  aztán  jelentős  exportbevételük 

származott. A technológiai fejlesztések elmaradása miatt később aztán súlyos árat 

kellett  fizetni.  Amikor  a  80-as  években  a  KGST  piac  összeomlott,  a  hazai 

101  Bakos  István:  A kohászati  válság  okai  és  regionális  hatásai  a  borsodi  iparvidéken.  Észak-
magyarországi Stratégiai Füzetek 2006. III. évf. 1. szám; 2. ábra.
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feldolgozóipar  termelése  drasztikusan  csökkent,  a  világpiaci  árakkal  versenyezni 

képtelen magyar vaskohászat rövid idő alatt válságba került. 

A  következő  táblázat  jól  szemlélteti  a  termelés  visszaesését,  illetve  a 

foglalkoztatottak számának radikális csökkenését a legkritikusabb években. 

1988 1989 1990 1991 1992

Nyersacéltermelés 3.546 3.303 2.823 1.855 1.520

Hengerelt rúdidom 1.422 1.231 914 422 367

Hengerelt acéllemez 1.367 1.302 1.251 1.072 1.070

Hengerelt acélcső 169 167 113 75 53

Másod - harmadtermék 810 729 449 325 291

A vaskohászatban foglalkoztatottak létszáma (fő)

53.000 44.000 34.000 27.000 21.000

18.táblázat: A magyar acélipar termelésének alakulása (ezer tonna)102 

Szembetűnő, hogy volumenét tekintve alig csökkent a hengerelt acéllemez gyártása, 

ami  a  dunaújvárosi  üzem  életképességét  mutatja.  A  hengerelt  rúdidom  gyártás 

viszont négy év alatt a negyedére, a hengerelt acélcső gyártás pedig a harmadára 

esett vissza, ami  az ózdi és diósgyőri gyár sorsát megpecsételte. 

  

1985 1990 2000

Diósgyőr 1.070 690 190

Ózd 1.100 650 40

19.táblázat: Az acéltermelés változása a borsodi térségben (ezer tonna)103 

A  drasztikus  termeléscsökkenés  természetesen  nem  kevésbé  fájdalmas 

létszámcsökkenést  is  eredményezett.  A dolgozói  létszám  1985-ben  Diósgyőrben 

102 Sziklavári János: Az acélipar válsága. Kohászat 1994. 9. szám pp. 355.

103 Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, 2004.
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közel 20 ezer, Ózdon 11 ezer volt, az ezredfordulóra ez a szám az 1200 illetve 600 

főt sem érte el.

Ilyen  előzmények  után  a  rendszerváltozást  követő,  a  kohászatra  vonatkozó 

reorganizációs  kísérletek104 sorra  kudarcot  vallottak.  A  borsodi  kohászat  az 

összességében  közel  75  Mrd  forint  állami  juttatás  ellenére  sem  tudott  talpon 

maradni. Nem csoda, hiszen ha megvizsgáljuk a forrásfelhasználást kiderül, hogy a 

tőke több mint 80%-át a működőképesség megőrzésére, veszteség finanszírozásra, 

végkielégítésekre  fordították  és  a  versenyképességet  biztosítani  hivatott 

szerkezetváltás sem Diósgyőrben sem Ózdon nem valósult meg. Az is igaz, hogy a 

források jórészt célzott támogatásként érkeztek, emiatt a mindenkori cégvezetésnek 

alig volt  mozgástere, illetve a pénz jelentős része adók formájában visszakerült  a 

központi  költségvetésbe.  Volt  azonban  a  támogatásnak  egy  nem  titkolt  pozitív 

hozadéka:  a  tömeges  létszámleépítések  elkerülése,  amit  a  politika  nem  mert 

felvállalni, inkább finanszírozta a nyilvánvalóan veszteséges üzemeltetést. Sorozatos 

sikertelen privatizációkat követően105 a diósgyőri vállalat napjainkban DAM 2004 Kft. 

néven közel 1000 alkalmazottal ötvözött és mikroötvözött acélokat állít elő különféle 

kivitelben.

 

Hasonló  sorsra  jutott  az  ózdi  üzem.  A  rendszerváltozást  követően  az  állam 

visszavásárolta  a  céget,  majd  az  újraindítást  pénzügyileg  támogatta,  de  a 

működtetés továbbra is veszteséges maradt, így néhány hónap múlva megindult a 

felszámolás.  A  felszámolás  során  a  termelő  egységek  közül  csak  a  Rúd-  és 

Dróthengerművet ítélték gazdaságos működtetésre alkalmasnak. A borsodi regionális 

válságkezelési  program  keretében  a  tulajdonos  ÁPV  Rt.  kivásárolta  a 

reorganizációhoz szükséges vagyonelemeket és átadta az Ózdi Acélművek Kft-nek 

működtetésre.  Ezt  több sikertelen pályáztatás  követte,  végül  1997-ben a jegyzett 

tőke 90 %-a került a Max Aicher GmbH tulajdonába. A privatizációs szerződésben 

foglaltak egy részét teljesítve a tulajdonos 2000-ben a hengermű betétanyagainak 

biztosítására.  miniacélmű  beruházást  valósított  meg.  A  Kft.  jelenleg  600  fő 

104  2014/1994.(II.16.) Korm. rendelet A borsodi acélipar reorganizációjáról.; 2110/1994. (X.27) Korm. 
rendelet A borsodi acélipar folyamatos működésének biztosításáról.;  2156/1994. (XII.24.)  Korm. 
Rendelet A borsodi acélipar reorganizációjának folytatásáról.

105  1991-92.  Nouvometal-Szojuzruda  (DIMAG  Rt.);  1998-99.  Kelet-Szlovákiai  Vasmű;  2001-2003. 
Cogne  Acciai Speciali (DAM Steel Rt.); 2004- Donbass (DAM 2004 Kft.)
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alkalmazottal főként melegen hengerelt  betonacélokat, illetve hegesztett betonacél 

síkhálót állít elő különböző méretekben.

Hogy  mi  lesz  ezen  –  a  korábbi  időszakokhoz  képest  ma  már  csak  vegetáló  – 

kohászati társaságok sorsa, nehéz megmondani. Az bizonyosnak látszik, hogy újabb 

„életmentő”  állami  támogatásokra  nem  számíthatnak,  így  –  bár  fájdalmas  ezt 

kimondani  –  valószínűleg  csupán  idő  kérdése,  hogy  borsodban  az  acélgyártás 

véglegesen megszűnjön.

Ugyanakkor  B-A-Z.  megye  gazdaságában  az  ipar  ma  is  meghatározó  szerepet 

játszik,  amit  az  is  bizonyít,  hogy  az  iparban  foglalkoztatottak  aránya  5%-kal 

magasabb, mint az országos átlag, illetve a 2006. évi TOP 100 címet viselő megyei 

kiadványban vegyipari, gépipari, elektronikai cégek sorakoznak a megye gazdasági 

szereplőinek  élbolyában.  Tanulságokkal  szolgál  az  ipari  termelés  ágazatonkénti 

vizsgálata. Az ezredfordulón a megye összes ipari termelésének 53%-át a vegyipar 

adta, melynek hátterében elsősorban a BorsodChem Rt. és a Tiszai Vegyi Kombinát 

Rt.  kimagasló  teljesítménye  húzódik.  Ez  a  dominancia  azonban  veszélyeket  is 

hordoz, hiszen az iparág esetleges problémái a teljes ágazatot sújthatják. A második 

helyen e tekintetben a villamos energia  ipar állt  17%-os részesedéssel,  majd ezt 

követte a kohászat 11%-kal, ami azt jelzi, hogy a nagy válságok ellenére az ágazaton 

belül még mindig fontos szerepet tölt be. 

A leglátványosabb változások talán a gépiparban zajlottak és zajlanak ma is, mely az 

ezredfordulón az élelmiszeripart követően 4,4%-kal az ötödik helyen szerepelt,  az 

elmúlt  években  azonban  –  részben  a  korszerű  technológiát  képviselő  külföldi 

befektetéseknek,  részben  a  kis-  és  középvállalkozói  szektor  megerősödésének 

köszönhetően – dinamikus fejlődésnek indult.  Meggyőződésem, hogy a korábban 

nagy szakmai hagyományokkal rendelkező gépipar célirányos fejlesztése a térség 

egyik húzóágazata lehet.     

Fontos tájékoztatást ad egy térség gazdaságáról az ott tevékenykedő vállalkozások 

összetétele.  A  B-A-Z.  megyei  vállalkozásokat  magas  munkaerő  és  alacsony 

tőkeintenzitás  jellemzi.  Míg  a  foglalkoztatottak  közel  kétharmada  a  kis-  és 

középvállalkozókhoz  köthető,  az  árbevételből  és  a  jövedelemtermelésből  való 

részesedésük  a  nagyvállalkozásokhoz  képest  elenyésző.  A  megye  társas 
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vállalkozásainak  98%-a  kisvállalkozás,  ezen  belül  mintegy  92-93%-a  mikro-

vállalkozás, aminek jelentős hányada ún. kényszervállalkozás.

Megnevezés
1999 2003

Társas 
váll. %

Egyéni 
váll. %

non-profit 
váll.%

Társas 
váll.%

Egyéni 
váll. %

non-profit 
váll. %

BAZ megye 33,7 56,2 10,1 36,3 53,6 10,1

É.mo.-i régió 30,6 59,6 9,7 33,6 56,7 9,7

Országos 38,7 54,1 7,2 42,9 49,7 7,4

20.táblázat: A működő gazdasági szervezetek arányának alakulása.106 

Ezek az adatok azt mutatják, bár a tendenciák az országoshoz hasonlóak, arányait 

tekintve  a  megyében  a  társas  vállalkozások  aránya  alacsonyabb,  az  egyéni 

vállalkozások  és  a  non-profit  szervezetek  aránya  magasabb.  Ez  egyrészt  utal  a 

nagyobb,  több  foglalkoztatottat  alkalmazó  ipari  vállalatok  magasabb  arányára, 

másrészt a munkanélküliség elől menekülő sok kényszervállalkozóra. További gondot 

jelent a vállalkozások elaprózottsága mind megyei, mind országos szinten, hiszen 

pontosan az a középmezőny hiányzik, amelyik a betelepülő multinacionális cégek 

beszállítójává válhatna. 

Jelenleg  a  KKV  szektor  talán  legnagyobb  problémája  a  tőkehiány,  mely  a 

versenyképességet  megalapozó  korszerű  technikai  háttér  megteremtéséhez 

nélkülözhetetlen.  A  pályázati  lehetőségekkel  pedig  –  a  kiírási  feltételek  miatt  – 

sokszor éppen azok nem tudnak élni, akiknek a támogatásra a legnagyobb szüksége 

lenne.

A gazdaságfejlesztés terén fontos szerephez jutottak és jutnak ma is az ipari parkok, 

melyek egyaránt eszközei a befektetés ösztönzésnek, a munkahelyteremtésnek, a 

technológiaszint  emelésének  és  a  területi  egyenlőtlenségek  mérséklésének.  E 

tekintetben B-A-Z. megye az elmúlt évtizedben jelenős sikereket ért el.

106 KSH 1999., 2003. évi adatbázisa. Saját szerkesztés.
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A megyében  2002-ben  11  ipari  park  működött  az  országos  160-ból.  Korábban 

többnyire a régi gyárterületeken meglévő, még használható infrastruktúrára alapozva 

kezdték  működésüket  (Diósgyőr,  Ózd,  Kazincbarcika,  Sajóbábony  és  részben 

Sárospatak),  az  utóbbi  években  az  új  betelepülők  a  zöldmezős  beruházásokat 

részesítik  előnyben  (Tiszaújváros,  Miskolc,  Szikszó),  hiszen  sok  esetben  a 

korszerűtlen meglévő infrastruktúra inkább hátrányt jelent. 

Megnevezés Elnyerés 
éve

Terület 
(hektár)

Betelepült 
vállalkozások 

száma
Foglalkoztatott 

létszám

BorsodChem Ipari Park 
(Kazincbarcika) 1997 15,4 21 1084

Diósgyőri (DIGÉP) Ipari 
Park (Miskolc) 1997 44 25 850

Ózdi Ipari Park (Ózd) 1997 70 120 1700
Kazincbarcikai Ipari Park 

(Kazincbarcika) 1998 18 5 103

Sajóbábonyi Vegyipari 
Park (Sajóbábony) 1998 80 15 200

Sátoraljaújhelyi Ipari Park 
(Sátoraljaújhely) 1998 88 30 1897

Tiszaújvárosi Ipari Park 
(Tiszaújváros) 1998 140 11 2600

Miskolc-Alsózsolca Ipari 
Park (Alsózsolca) 1999 80 10 890

Szikszói Ipari Park 
(Szikszó) 1999 33,3 6 243

Encsi Ipari Park (Encs) 2000 50,4 15 653
Mezőkövesdi Ipari Park 

(Mezőkövesd) 2000 3,4 2 510

21.táblázat: B-A-Z. megyei ipari parkok főbb adatai.(2002)107 

Az adatokból jól látszik, hogy a megye legjelentősebb ipari parkjai a BorsodChem, a 

Tiszaújvárosi,  az  Ózdi  és  a  Sátoraljaújhelyi  Ipari  Park,  de  általánosságban 

elmondható, hogy borsodban az ipari parkok döntő többsége fejlődőképes. Bizonyítja 

ezt az a tény, hogy a betelepítettség az összterületre vonatkozóan országos átlagban 

48,51%, az Észak-magyarországi régióban pedig 57,52%.108 

107 B-A-Z. megyei Ipari Parkok honlapja (www.ipnetwork.hu) alapján, saját szerkesztés.

108 www.gkm.gov.hu. Tájékoztató az ipari parkok helyzetéről.
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A  BorsodChem  Ipari  Park  elsősorban  a  helyi  alapanyaggyártásra  támaszkodó 

vegyipari  cégeknek ad otthont  és főként  a vegyipar és a műanyag-feldolgozóipar 

területéről várja az érdeklődőket. A betelepült cégek közül hat olyan van, melynek 

éves termelési értéke eléri vagy meghaladja a 2 Mrd forintot.

A  Tiszaújvárosi  Ipari  Park  zöldmezős  beruházásban  valósult  meg.  Kiváló 

infrastrukturális  adottságokkal  és  megközelíthetőséggel  rendelkezik.  A  betelepült 

cégek közül kiemelkedik az amerikai érdekeltségű integrált áramköröket gyártó Jabil 

Circuit Magyarország Kft. a 2500 fős foglalkoztatotti létszámával és a 12 Mrd forint 

fölötti éves termelési értékével.

Az Ózdi Ipari Park legjelentősebb vállalkozásai (Finomhengerű Munkás Kft, Fémiksz 

Kft,  Feralpi-Hungária  Kft.)  hengerelt  készárú gyártással,  huzal-  és  szeggyártással 

illetve  kohászati  fémfeldolgozással  foglalkoznak,  de  a  betelepültek  között  van  az 

energiaszektorban, a szállítmányozásban vagy az őrzés-védelemben tevékenykedő 

vállalkozás is.   

Az egyik legdinamikusabban fejlődő ipari park Sátoraljaújhelyen működik. Míg 1998-

ban a 25 betelepült vállalkozás 1668 fő foglalkoztatottal 10 Mrd forint árbevételre tett 

szert,  2003-ban már  35  vállalkozás 1974 fő  foglalkoztatása mellett  közel  32 Mrd 

forint árbevételt realizált.109 Mind a vállalkozás nagyságát, mind profilját tekintve az 

eddig  vizsgált  ipari  parkok  közül  a  legváltozatosabb  képet  mutatja.  A 

fémmegmunkálás,  műanyag  nyílászáró  gyártás,  tűzálló  zománctermék  gyártás 

mellett szép számmal vannak jelen a szolgáltató szektort képviselő vállalkozások is.  

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a várt eredmények eléréséhez évekre, sőt nem 

egyszer  évtizedekre  van  szükség,  mégis  megéri  az  ipari  parkok  kialakítására, 

fejlesztésére forrásokat biztosítani. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy hosszú távú 

sikert  a  parkok  csak  akkor  érhetnek  el,  ha  a  betelepült  cégeknek  sikerül 

integrálódniuk  a  térség  gazdaságába,  azaz  fejlődésük  összhangban  áll  a  térség 

terület-  és  településfejlesztési  koncepciójával,  illetve  a  hazai  KKV  szektor 

résztvevőinek sikerül a multinacionális cégek beszállítói körbe bekapcsolódni. 

109 www.zrva.hu  Sátoraljaújhelyi Ipari Park mutatószámok.
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Ha ez  nem valósul  meg  és  csak  a  rövid  távú  költségelőnyök,  illetve  különböző 

kedvezmények  kihasználása  miatt  települnek  be  a  vállalkozások,  az  ipari  park 

területfejlesztéshez  kötődő  kedvező  hatásai  elmaradnak,  sőt  a  vállalkozások 

kivonulása a korábbiaknál is nagyobb feszültséget okozhat az érintett térségekben. 

A gazdaság helyreállításában,  egy forráshiánnyal  küzdő térség felzárkózatásában 

meghatározó  szerepet  játszik,  mennyire  képes  a  külföldi  működő  tőkét  céljai 

eléréséhez mozgósítani. Magyarország e tekintetben kiemelkedő helyet foglalt el a 

kelet-európai  országok  rangsorában.  A  régió  14  országába  2002-ig  beáramló 

működő  tőke  21,9%-a  jutott  hazánknak,  ezzel  nemzetközi  összehasonlításban  is 

előkelő helyen álltunk mind az  egy lakosra eső,  mind az egységnyi  GDP-re eső 

működőtőke-állományt illetően.

Az  országon  belüli  területi  koncentráció  erőteljes,  mely  az  ezredfordulóig 

gyakorlatilag alig változott. Közép-Magyarországon működött a külföldi részesedésű 

vállalatok 60%-a,  a Közép-Dunántúlon és a Nyugat-Dunántúlon alapított  cégekkel 

együtt pedig a külföldi vállalatok 75%-a ebben a három régióban tevékenykedett. 

Ennek ismeretében némi derűlátásra ad okot, hogy B-A-Z. megye a fenti régiókhoz 

mérten  ugyan  kevés,  a  többi  megyével  való  összehasonlításban  azonban  mégis 

jelentős külföldi befektetőt volt képes a térségbe csábítani. 

Jól  mutatja ezt a következő táblázat, mely a megyéket állítja rangsorba az 1994-

2000. év között megvalósult működőtőke-állomány növekedés alapján.
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Megye A növekedés mértéke
(%)

1. Győr-Moson-Sopron 13,29
2. Pest 12,16
3. Borsod-Abaúj-Zemplén 11,48
4. Vas 10,62
5. Csongrád 9,90
6. Hajdú-Bihar 9,51
7. Jász-Nagykun-Szolnok 8,64
8. Heves 8,37
9. Komárom-Esztergom 7,61
Országos átlag 6,23
10.Veszprém 6,20
11. Somogy 5,82
12.Budapest 5,23
13.Békés 4,94
14.Fejér 4,61
15.Nógrád 4,24
16.Szabolcs-Szatmár-Bereg 3,69
17.Bács-Kiskun 3,60
18.Tolna 3,50
19.Baranya 3,40
20.Zala 3,27

22.táblázat: A megyék sorrendje a működőtőke-állomány növekedése alapján, 1994-2002110 

Ha a megyén belüli helyzetet vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 1993 – 1998 között a 

külföldi részesedésű vállalkozások száma növekedett, utána viszont lassú csökkenés 

tapasztalható. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy egyre több kizárólag külföldi 

vállalkozás telepszik le a megyében, másrészt a külföldi befektetők jobban kedvelik a 

többségi tulajdonosi formát, ezért folyamatosan kivásárolják a magyar partnereket a 

vállalkozásból. 

Érdemes megnézni,  hogy  a  külföldi  befektetők  mely  ágazatokban  foglalkoztatnak 

leginkább a megyében.

110  Antalóczy Katalin-Sass Magdolna: A külföldi működő tőke - befektetések regionális elhelyezkedése 
és gazdasági hatásai Magyarországon. Közgazdasági Szemle, LII. Évf., 2005. május (3. táblázat)  
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3. ábra: A külföldi vállalkozásokban dolgozók ágazat szerinti megoszlása B-A-Z megyében111

Amint  az  ábrából  kitűnik,  a  külföldi  érdekeltségű  vállalatok  döntő  részben  a 

feldolgozóiparban  és  a  kereskedelemben  foglalkoztatnak.  Emellett  jelentősnek 

mondható  a  mezőgazdaságban,  a  vendéglátásban  és  a  pénzügyi  szférában 

alkalmazottak aránya.

Összességében elmondható,  bár a  megye gazdaságában mutatkozó eredmények 

bíztatóak,  a  régóta  várt  szerkezetváltás  megindult,  elégedettségre  még  sincs  ok, 

hiszen mindezzel együtt sem sikerült a megye országon belüli pozícióján javítani.

111  Kalocsai  Kornél  –  Péter  Zsolt:  Külföldi  működőtőke-befektetések  regionális  hatásai 
Magyarországon. www.uni-miskolc.hu/~euint/publikaciok/pzs/fdihun.pdf ; 11. ábra
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6.2.  Humán erőforrás

Közismert, hogy Magyarországon a rendszerváltozást követően a munkanélküliség 

elől menekülve, munkavállalók tömegei hagyták el a munkaerő-piacot és váltak idő 

előtt gazdaságilag inaktívakká.

A megye humán erőforrás-potenciálja – a népesség, az aktív keresők, valamint az 

ifjúsági  munkaerőforrás  összetétele,  iskolázottsága és  szakképzettségi  színvonala 

szempontjából – hasonló képet mutat, mint a főváros nélkül számított országos átlag. 

A megyén belül  azonban igen jelentősek a gazdaság fejlettségében és a humán 

erőforrás minőségi összetételében meglevő területi különbségek. A megye lakossága 

folyamatosan  öregszik,  ami  a  nyugdíjellátó  rendszer  finanszírozhatóságát 

veszélyezteti.  

Az  utóbbi  években  a  megye  vándorlási  vesztesége  csökkent,  ugyanakkor  a 

népesség a  születések és  halálozások közötti  eltérés  miatt  továbbra  is  fogy,  bár 

kisebb mértékben, mint az országosan tapasztalható. Ehhez nagyban hozzájárul az 

a tény, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legnagyobb a roma etnikumhoz 

tartozók  száma,  amiben  viszont  a  szocialista  nagyipar  játszott  meghatározó 

szerepet, hiszen tömegével vonzotta a képzetlen, olcsó munkaerőt.

23.táblázat: A 15 – 74 éves népesség gazdasági aktivitása112 

112 KSH 2000, 2004. évi munkaerő felmérése alapján. Saját szerkesztés.

Megye,
régió, 

országos

Foglalkozta-
tottsági ráta 

(%)

Aktivitási
arány (%)

Munkanélkü
-liségi

ráta (%)

Regisztrált munkanélküli

Férfi Nő

2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004

B-A-Z  megye 41,4 43,5 46,8 48,8 11,6 10,9 32923 32796 23436 24297

É.mo.-i régió 43,7 44,6 48,6 49,3 10,1 9,7 48095 48095 35702 37704

Országos 49,6 50,5 53,0 53,8 6,4 6,1 202227 209600 170782 190997
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A táblázatból  megállapítható,  hogy  humán  erőforrás  tekintetében  B-A-Z  megye 

országosan, de még régiós viszonylatban is kétségtelenül rossz helyzetben van. Az 

EU tagállamokkal  való összehasonlításban Magyarországot  egyébként  is jellemző 

alacsony  foglalkoztatási  és  aktivitási  arány  tekintetében  a  megye  –  általában 

Szabolcs-Szatmár-Bereggel „versengve” – a legrosszabb értékeket produkálja. Mind 

emellett a munkanélküliségi ráta az országos értéknek csaknem kétszerese.

Ahhoz,  hogy  a  számok  mögött  rejlő  összefüggéseket  feltárjam,  először 

megvizsgálom, mit mutat a foglalkoztatottak és az álláskeresők összetétele nemek 

és iskolai végzettség szerinti megoszlásban.

4. ábra: B-A-Z megyei foglalkoztatottak száma iskolai végzettség és nemek szerint113

A foglalkoztatottak többsége, 54 %-a férfi, 46 %-a nő. Egy negyedük a 30 év alatti, 

17 %-uk az 50 év feletti  korcsoporthoz tartozik. Az iskolai végzettséget tekintve a 

legmagasabb  részaránnyal  (35  és  31  %)  a  középiskolai  érettségivel,  valamint  a 

szakmai oklevéllel  rendelkezők szerepelnek. A foglalkoztatottakon belül  viszonylag 

magas, 17 %-os részarányt képviselnek a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a 

friss  diplomások  azonban  vonzó  álláslehetőség  hiányában  máshol  keresnek 

munkaalkalmat.

113  KSH 2001. évi népszámlálás adatai alapján.
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Az  álláskereső munkanélküliek száma 1995 óta gyakorlatilag 55 – 60 ezer között 

állandósult. 

5. ábra: B-A-Z. megyei regisztrált álláskeresők száma iskolai végzettség és nemek szerint114

Többségük (57 %) férfi, 43 %-uk pedig nő. Egy ötödük 25 évnél fiatalabb, 14 %-uk 50 

évnél idősebb. Az iskolai végzettséget tekintve a legmagasabb részaránnyal (37 és 

31 %) a 8 általános iskolai végzettséggel, illetve a szakmai oklevéllel rendelkezők 

szerepelnek.  A  munkanélküliek  között  viszonylag  magas,  11  %-os  részarányt 

képviselnek a 8 általános alatti végzettséggel rendelkezők is.

Önmagában a magas munkanélküliség is komoly problémát jelent, de ha az adatok 

mögé nézünk, még elkeserítőbb képet kapunk. Egyrészt sok a tartós munkanélküli,115 

ami  a  munkaerőpiac  rossz  állapotának  jelzése  mellett  arra  is  figyelmeztet,  hogy 

egyre  többen  válhatnak  reményvesztett,  passzív  munkanélkülivé.  Másrészt 

számottevőek a megye kistérségei közötti különbségek. Miközben a miskolci és dél-

borsodi kistérségekben a munkanélküliségi ráta alig haladja meg az országos átlagot 

(6…7%), az encsi, edelényi és szikszói kistérségben nem ritkán a 20%-ot is eléri. 

114  B-A-Z. Megyei Munkaügyi Központ 2006. évi márciusi adatok alapján.

115  Az  Állami  Foglalkoztatási  Szolgálat  értelmezésében  azok  a  leendő  munkavállalók,  akik  a 
munkaügyi szervezet regisztrációjában pályakezdők esetében legalább 3, más esetben legalább 6 
hónapja folyamatosan szerepelnek.
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Bár  önmagában  a  szakképzettség  megléte  nem  garantálja  a  biztos 

munkalehetőséget, az a fenti két diagramm összevetéséből is megállapítható, hogy a 

magasabb  végzettséggel,  szakképzettséggel  rendelkező  munkavállalók 

elhelyezkedési  esélyei  sokkal  jobbak.  Az  is  látható,  hogy  minden  második 

munkanélküli legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A munkanélküliség  csökkentésében  tehát  fontos  szerepet  játszanak  a  képzések, 

átképzések.  Mivel  a  munkanélküliek  döntő  többsége  a  képzetlenek,  vagy  elavult 

képzettséggel rendelkezők köréből kerül ki, e területen kis eredmények is látványos 

javulást hozhatnak. Az elhelyezkedési esélyeket persze számos más körülmény is 

befolyásolja  –  mobilitás  hiánya,  egészségi  állapot,  családi  körülmények  –  de  az 

bizonyos, eladható tudás nélkül nincs esély a felzárkózásra.

Az is tény azonban, hogy jelenleg a képzés keresleti és kínálati oldala – nem csak 

megyei  szinten – nincs összhangban.  Ennek leginkább két  oka lehet:  egyrészt a 

munkáltatók többsége a bizonytalan gazdasági környezet miatt még középtávon sem 

képes megfogalmazni  munkaerőigényét,  másrészt  a képző intézmények inkább a 

divathoz, mintsem a valós munkaerő-piaci igényekhez igazítják képzési palettájukat. 

Jól mutatja ezt a következő táblázat:

Szakterület
Szakiskolai

oktatásban résztvevők 
(fő)

Szakközépiskolai 
oktatásban résztvevők 

(fő)

Összesen
(fő)

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

megye

agrár 711 72 783

gazdasági 1.171 1.348 2.519

humán 529 2.762 3.341

műszaki 2.590 1.459 4.049

Összesen 5.001 5.641 10.692

24.táblázat: A szakiskolai és szakközépiskolai képzésben résztvevők száma szakterületenként 
(2003. év)116

116 KSH 2003. évi adatbázisa alapján. Saját szerkesztés
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Az utóbbi időben a szakiskolai oktatásban résztvevők száma évről-évre csökken, a 

szakképzés egyre inkább az érettségi melletti szakmaszerzés irányába tolódik el, sőt 

a felsőoktatási rendszer elszívó hatása miatt ez utóbbi képzési forma is folyamatosan 

veszít presztízséből.  

Miközben a munkáltatók manapság – főként a miskolci kistérségben – jól  képzett 

forgácsoló,  lakatos,  faipari  szakmunkásokat  keresnek,  a  szakképző  iskolákban 

tömegével  végeznek  kereskedelmi,  élelmiszeripari  szakmunkások,  akik  jelentős 

része  minden  bizonnyal  a  munkanélküliek  táborát  gyarapítja.  Abban,  hogy  a 

szakképzésben érdemi struktúraváltás nem következett be a kényelmi szempontok 

mellett az is közrejátszott, hogy az iskolák és fenntartóik a profilváltásban nem voltak 

– és ma sincsenek – érdekeltté téve, beiskolázásukat a meglévő kapacitásuk és nem 

a  tényleges  munkáltatói  igények  motiválják.  Ez  a  helyzet  hosszútávon  sem 

financiális, sem munkaerő-piaci szempontból nem tartható fenn. 

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy a képzési piacon egyre nagyobb súllyal 

vannak  jelen  az  iskolarendszeren  kívüli  szakképző  intézmények,  melyek  a 

munkaerőpiac keresleti oldalának gyors változásaira sokkal rugalmasabban képesek 

reagálni. 

A szakképző  rendszer  általános  problémájaként  említhető  a  végzősök  gyakorlati 

tudásának hiányosságai. A munkáltatók – joggal – arra panaszkodnak, hogy kevés a 

jól  felkészült,  önálló munkára képes,  megbízható szakember.  E mögött  a korábbi 

nagyvállalatok  tanműhelyeinek  felszámolása,  az  iskolai  tanműhelyek  személyi  és 

tárgyi  feltételeinek  hiánya,  illetve  általában  a  szakmaszerzés  társadalmi 

presztízsvesztése miatt a gyenge tanulási  képességekkel rendelkező, motiválatlan 

tanulói háttér áll. A munkáltatók elvárásainak megfelelő szakembereket csak „éles” 

helyzetben,  valós  gyakorlóhelyeken  és  nem  elszeparáltan  működő  iskolai 

tanműhelyekben  lehet  képezni.  Ehhez  a  munkáltatói  oldal  mainál  nagyobb 

szerepvállalására van szükség.

Mindezek az  anomáliák  persze  nem csak a  középfokú szakképzésre  jellemzőek. 

Régi almamáterem, a Miskolci Egyetem által ma kínált képzési szakirányok döntő 

többsége ugyan piacképes, de a túlképzés itt is tetten érhető. 
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Fontosnak tartom röviden elemezni, hogyan változott az észak-magyarországi térség 

legnagyobb  felsőoktatási  intézménye,  a  Miskolci  Egyetem  képzési  struktúrája  az 

általam vizsgált  időszakban, mennyire követte a képzési  kínálat  – főként műszaki 

területen – a valós piaci igényeket. Mindezt a beiratkozási adatok tükrében teszem, 

amely persze nem ad lehetőséget mélyreható vizsgálatra, hiszen ezzel az adatsorral 

sem  az  egyes  karok  adaptációs  képessége,  sem  a  képzés  szakmai 

követelményrendszerének  időbeni  változása  nem  követhető  nyomon,  azonban 

legalább tendenciájában a kereslet - kínálati oldal egyensúlyára való törekvés jelei 

kimutathatók.  

Az egyetem megalakulása óta – 1949. szeptember – számos jelentős változáson 

ment  keresztül.  Az  első  diplomaosztó  ünnepségen  1953-ban  236  bányagépész, 

kohász és szerszámgépész vehette át oklevelét. Ezt követően egészen 1981-ig kari 

szinten a képzési profil nem változott,  bár 1969-ben és 1970-ben az egyetem két 

főiskolai karral, a dunaújvárosi Kohó-és Fémipari Főiskolával, illetve a kazincbarcikai 

Vegyipari Automatizálási Főiskolával bővült.

1963/64 1973/74 1983/8
4

1988/89 1993/94

Állam-és Jogtudományi Kar - - 370 608 793

Bányamérnöki Kar 428 332 498 468 403

Gépészmérnöki Kar 1334 1503 888 954 1324

  Kohómérnöki Kar 267 313 187 161 265

Gazdaságtudományi Kar - - - 147 712

Bölcsészettudományi Intézet - - - 1119

Összesen 2029 2148 1943 2338 4616

25. táblázat: A Miskolci Egyetem (korábban NME) anyaintézményébe nappali tagozatra 
beiratkozottak száma117 Saját szerkesztés.

117  A Miskolci Egyetem (1990 előtt Nehézipari Műszaki Egyetem) évkönyvei. Miskolci Egyetem 
Könyvtára.
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A táblázat alapján néhány fontosabb megállapítás tehető:

• A Bányamérnöki  Karon  a  vizsgált  30  év  alatt  az  évente  beiratkozottak 

száma  alig  mutat  változást.  Ez  az  elsőre  talán  meglepő  tény  nem  is 

annyira  meglepő,  ha  figyelembe  vesszük,  hogy  a  borsodi 

szénmedencében egészen 1997-ig jelentős bányászat folyt.

• A  Gépészmérnöki  Karra  jelentkezők  száma  a  80-as  évek  elejére 

számottevően, mintegy harmadával csökkent. Bár ekkor az ipari ágazaton 

belül a nehézipar még meghatározó erővel bírt, a gépészmérnöki diploma 

már kevésbé volt vonzó a fiatalok számára. 

• A  legnagyobb  változás  a  Kohómérnöki  Kar  beiskolázási  adataiban 

mutatkozik.  A kohászat  hanyatlásával  a  szakma  presztízse  rohamosan 

csökkent.  A  70-es  évek  közepétől  a  80-as  évek  végéig  a  karra 

beiratkozottak száma a felére esett vissza.

• A  rendszerváltozást  követő  években  a  hallgatói  létszám  ismét 

növekedésnek indult mind a gépészmérnöki, mind a kohómérnöki karon, 

ez  a  növekedés  azonban  már  nem  a  hagyományos  nehézipar  újbóli 

térnyerésének, hanem a korszerű műszaki, technológia ismereteket kínáló 

új szakok indításának volt köszönhető.  

Mindez  azt  jelenti,  hogy  a  Nehézipari  Műszaki  Egyetem  a  műszaki  értelmiség 

képzése kapcsán képes volt időben reagálni az ipar változó igényeihez. Azt persze, 

hogy ez a gyors alkalmazkodás mennyire volt tudatos és mennyire kényszerítette ki 

a kereslet hiánya, nehéz utólag megállapítani.  

Mégis joggal feltételezhető tudatosság, hiszen ha az egyetem történetének elmúlt 

negyedszázadát vizsgáljuk, számos, merőben új kezdeményezés valósult meg. A kor 

igényeit  követve  1981-ben  az  állam-  és  jogtudományi  karon,  1987-ben  a 

közgazdasági intézetben indult meg az oktatás, amit 1992-ben a bölcsészeti intézet 

megalakulása követett. 1997-ben zeneművészeti, 1998-ban egészségügyi intézettel 

bővült az egyetem.
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Kétségtelen, hogy az Egyetemnek – és általában a felsőoktatásnak – az oktatáson 

és a K+F tevékenységen keresztül  komoly szerepe,  felelőssége van a gazdaság 

versenyképességének növelésében. Sajnos az Észak-magyarországi térség a 80-as 

években megjelenő K+F tevékenységben nem kellő mértékben vett  részt.  Bár az 

Egyetem  kezdeményezésére  elsőként  Észak-magyarországon  vetődött  fel  az 

Innovációs Park,  Ipari  Park,  Logisztikai  Központ  megvalósításának ötlete,  a  régió 

vezetése nem ismerte fel az ezekben rejlő lehetőségeket, így megvalósulásukra csak 

10-15 év múlva került sor.  

A  végzős  diplomások  motorjai  kell  legyenek  a  tudásalapú,  innováció-orientált 

gazdaságfejlesztésnek. Remélhetőleg a bolognai folyamat – a BSc. alapképzés és 

az MSc. mesterképzés – bevezetésével az Egyetem még inkább képessé válik a 

munkaerőpiac  által  igényelt  rugalmas,  gyors  alkalmazkodásra.   A  gyakorlati 

ismeretek fontosságát azonban itt is hangsúlyoznunk kell. Amíg egy gépészmérnök 

hallgató első hajtóműtervét úgy készítheti el, hogy működő hajtóművet talán életében 

nem látott,  addig az ipar  számára oly  hőn áhított  kreatív,  alkotó,  értéket  teremtő 

mérnök csupán az elvárás szintjén lesz jelen. A műszaki felsőoktatásban is meg kell 

teremteni a gyakorlatorientált képzés feltételeit és az oktatói munkába nagy szakmai 

gyakorlattal rendelkező mérnököket kell bevonni.        

Ahhoz,  hogy  a  helyzet  változzon  és  a  munkaerő-piac  keresleti  –  kínálati  oldala 

közelítsen  egymáshoz,  az  érintettek  –  szakképző  iskolák  és  fenntartóik, 

felnőttképzést folytató intézmények, munkáltatók, kamarák, a munkaügyi szervezet, 

civil szervezetek – szoros együttműködésére van szükség. Ma ez az együttműködés 

esetleges, vagy teljesen hiányzik. 

Manapság  az  Észak-magyarországi  régióban  oklevelet  szerzett  hallgatók  közül 

növekvő  mértékben  vannak  jelen  a  humán-  és  társadalomtudományi  szakon 

végzettek  és  folyamatosan  csökken  a  műszaki-  és  természettudományi  szakon 

diplomát szerzők aránya, amit a következő ábra jól mutat. Ez természetesen nem 

valamiféle,  az  Észak-magyarországi  régióra  jellemző  specialitás,  az  ország  más 

régiójának azonos tárgyú vizsgálata hasonló eredményt mutatna.
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6. ábra: Az Észak-magyarországi régióban oklevelet szerzett hallgatók száma és végzettség 
szerinti megoszlása118

Fontos  lenne  a  végzett  hallgatók  elhelyezkedéséről  megbízható  adatbázissal 

rendelkezni,  hiszen  ennek  ismeretében  a  következő  évek  beiskolázása 

tervezhetőbbé válna. Sajnos a friss diplomások jelentős része munkahely hiányában 

ma is más régiókban, esetleg külföldön helyezkedik el. 

Van azonban még egy fontos tény, ami a munkaerőpiac törvényeivel szemben hat, 

nevezetesen a szociális ellátórendszer és annak jelenlegi anomáliái. Amikor egy-egy 

válság sújtotta térségbe  munkahely teremtési szándékkal végre beruházó érkezik, 

gyakran azzal szembesül, hogy a munkaügyi regiszterben – elvileg – rendelkezésre 

álló, akár több ezres álláskereső létszámból nem képes kielégíteni 100 – 200 fős 

munkaerő igényét, legyen akár egyszerű betanított munkáról szó. A szociális segély 

célját  tekintve  arra  hivatott,  hogy  a  munkaerő-piacról  átmenetileg  távol  maradó 

megélhetését  biztosítsa,  de  ha  a  segéllyel  –  és  némi  fekete  munkával  –  több 

jövedelemre  lehet  szert  tenni,  mint  bejelentett  munkával,  a  felajánlott 

munkalehetőség  biztosan  nem  lesz  vonzó.  Ez  a  probléma  persze  a  jelenlegi 

értekezés keretein már jócskán túlmutat.  

118  Tóth  László:  Gazdaságfejlesztés,  a  régió  kis-  és  középvállalatainak  helyzete.  Prezentációs 
anyag. Bay Logi, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet.
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7.  Összegzés

Értekezésemben – a teljesség igénye nélkül  –  azokat a  tendenciákat igyekeztem 

feltárni, amelyek Borsod-Abaúj-Zemlén megye iparát jellemezték a rendszerváltozást 

megelőző néhány évtől az ezredfordulóig terjedő időszakban. 

A borsodi iparvidéken – kialakulása óta – a nehézipar túlsúlya dominált. Az 1950-es 

évek elejétől az erőltetett bányászati, kohászati, gépipari fejlesztések miatt a térség 

az 1970-es évek végéig az ország egyik legdinamikusabban fejlődő területe volt. A 

beruházások  elsősorban  a  Sajó  völgyébe,  azon  belül  is  leginkább Ózd,  Miskolc, 

Kazincbarcika  és  Leninváros  térségére  koncentrálódtak.   A nagyüzemek  kínálta 

munkalehetőségek  mágnesként  vonzották  a  megye  más  területén  élőket,  akik 

ezekbe a nagyvárosokba telepedtek le,  de jelentős volt  a megyén belüli  és azon 

kívüli  ingázók száma is. Ezzel egy időben Borsod-Abaúj-Zemplén megye kevésbé 

preferált vidéki területei, főként északi része csendes pusztulásnak indult. 

A 70-es évek első felében bekövetkezett olajárrobbanás alapjaiban rengette meg a 

világgazdaságot. A „keleti blokk” országai úgy gondolták, képesek a válság hatásait 

távol tartani, de tévedtek. A politika a maga sajátos módján tudta ugyan késleltetni a 

válságot,  a  gazdasági  törvényszerűségeknek  azonban  a  „vasfüggöny”  sem  volt 

képes ellenállni. Azzal, hogy a válság Magyarországon késleltetve éreztette hatását, 

talán  még  nagyobb  krízist  idézett  elő.  Már  ekkor  végre  kellett  volna  hajtani  a 

szükséges szerkezetváltásokat,  műszaki  fejlesztéseket,  –  mint  ahogy ezt  számos 

nyugat-európai ország megtette – ehelyett nálunk a KGST „védőernyője” alatt tovább 

folyt  főként  az  olcsó  szovjet  alapanyagra  és  energiára  épülő  technológiák 

üzemeltetése, a KGST tagországok pedig biztos piacot jelentettek a magyar ipari és 

mezőgazdasági tömegtermelés számára.  

A 80-as évek közepére aztán világossá vált, hogy a korábbi túlzó, egyoldalúan fejlett, 

nagy anyag- és energiaigényű feldolgozó- és kitermelő-ipari gazdaságfejlesztés nem 

folytatható.  A  válság  kezelésére  a  megye  akkori  vezetése  –  szakemberek 

bevonásával – próbált ugyan megoldást találni, de döntéseikben képtelenek voltak 

az  ideológiai  korlátoktól  szabadulni,  ezért  a  sokszor  racionálisnak  mondható 

kezdeményezések is sorra elbuktak.  
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Már  a  80-as  évek  elején,  közepén  fel  kellett  volna  ismerni,  hogy  Európában  a 

nehézipar leépül. Míg Európa számos részén időben reagáltak (Rurh vidék, Anglia), 

nálunk  a  nehézipari  lobby  a  szükségszerű  leépítést  sokáig  késleltette.  Ha  a 

nehézipari  lobby  nem  olyan  erős,  valószínűleg  az  adott  viszonyok  mellett  is 

változhatott volna az ipar szerkezete.     

A 80-as évek végén a gazdasági összeomlás elkerülhetetlenné vált. A KGST, a keleti 

piacok megszűnésével a válság szinte minden területen egyszerre érte a borsodi 

iparvidéket.  A  gazdasági,  politikai  válság  „rendszerváltozásban”  csúcsosodott  ki, 

amely  politikai  értelemben  egy  viszonylag  gyorsan  lezajló  folyamat,  a  gazdaság 

azonban nem képes ilyen gyors adaptációra. A tervgazdaságból a piacgazdaságba 

való átmenet útja hosszú és gyötrelmes, amit a borsodiaknál jobban talán senki nem 

ismer.  

Késleltette  az  átmenetet  a  vállalati  menedzsment  szemlélet  késői  kialakulása.  A 

KGST kínálta nagy piaci lehetőségek miatt a marketing szemlélet háttérbe szorult, a 

vállalatok  nagy  készletekkel  rendelkeztek,  hosszú  átfutási  idővel,  nagy 

költségráfordítással  termeltek,  az  igénytelen  termékek  miatt  pedig  nem alakult  ki 

időben az innovatív fejlesztés.     

Az  1990-es  évek  első  felének  törekvései  leginkább  a  válságkezeléssel  volt 

jellemezhető. A drasztikus változásokat hozó piaci  folyamatok következményeként 

elkerülhetetlen volt a megye pozícióvesztése, súlyának csökkenése, ezzel együtt a 

differenciálódás erősödése mind országos, mind a megyén belüli viszonylatban. Az új 

helyzetben először a régi tulajdonosi szerkezetet kellett lebontani (privatizáció), ezzel 

egy  időben  a  válságból  kivezető  útkeresés  is  megindult.  Egyik  feladat  sem volt 

egyszerű, megvalósításuk korántsem volt problémamentes. A privatizációt számos 

körülmény  –  jogszabályi  háttér  hiánya,  tőkehiány,  tapasztalatlanság,  az  állam 

ragaszkodása  az  állóeszközök  vélt  értékéhez  stb.  –  hátráltatta,  az  útkeresésben 

pedig  elsősorban  külföldi  szakértőkre  kívántak  támaszkodni,  akik  inkább  csak 

általánosságban fogalmaztak meg tennivalókat, a probléma kezeléséhez elvekkel és 

nem véghezvihető konkrétumokkal járultak hozzá.
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Az  évtized  első  felében  a  szerkezetváltás  feltételeinek  megteremtésére  megyei 

szinten számos intézmény alakult (ÉRÁK, RVK, Rákóczi Bank, Kárpátok Euro-Régió, 

kistérségi  társulások, Fejlesztési  Közalapítvány,  Fejlesztési  Ügynökség).  Mindez a 

megye  aktivitását  bizonyította,  ugyanakkor  állami  szinten  a  fejlesztéspolitikát  az 

ágazati  szemlélet  uralta,  ami  a  versenyképesség  növelését  tekintette  elsődleges 

feladatnak,  a  térségi  szinten  megjelenő  gazdasági,  társadalmi  problémákat  – 

befektetők  hiánya,  foglalkoztatási,  szociális  gondok  –  egyedileg,  ad-hoc  módon 

kezelte. Abban persze, hogy a szerkezetváltás folyamata, főként a nagyüzemeknél 

lelassult,  esetenként  teljesen  leállt,  bizonyára  fontos  szerepe  volt  a  borsodi 

nehézipari  lobbynak,  amely  az  egyébként  is  bizonytalankodó,  gyakran  koncepció 

nélküli politikai elitet a korábbi nehézipari ágazatok életképességéről mindannyiszor 

meggyőzte.  

Mindezek  hatására  Borsod-Abaúj-Zemlén  megye  gazdaságát  mélyülő  válság, 

folyamatos leszakadás, drasztikus munkanélküliség jellemezte. 

A  90-es  évek  második  felére  elkészült  Borsod-Abaúj-Zemlén megye  Integrált 

Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Programja. Innentől ennek megvalósítására 

és egyúttal a szerkezetátalakításra tevődött át a hangsúly. Az időszakot legjobban a 

helyi  programozás  és  az  integrált  forrásfelhasználás  jellemezte,  ami  kiemelt 

lehetőségeket  nyújtott  a  vállalkozások  fejlesztésére,  a  foglalkoztatási  helyzet 

javítására. 

Az  1996-ban  törvényi  hátteret  kapó  területfejlesztés  és  területrendezés  a 

válságkezelésben  komoly  előrelépést  jelentett,  hiszen  a  gazdaságpolitikában  a 

korábbi,  ágazati  szemlélet  helyett  a  területi  sajátosságok  érvényesülése  vált 

meghatározóvá.  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  úttörő  szerepet  vállalt  a 

területfejlesztés  gyakorlati  megvalósításában,  számos  egyedi  program, 

kezdeményezés ötletgazdája  és  megvalósítója  volt,  forráshiány miatt  azonban az 

ötletek jelentős része csak elképzelés maradt. 

Az  évtized  második  felében  kimutatható  ugyan  fejlődés,  más  megyékkel  történő 

összehasonlításban  azonban  ez  nem volt  elegendő  a  felzárkózás  elindulásához. 

Szinte minden területen tovább nyílt  az olló. Az ezredforduló mutatóinak részletes 
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elemzésénél felfedezhető némi elmozdulás, de a megyék közötti összehasonlításban 

még mindig csaknem minden téren az utolsó két helyet Borsod, és Szabocs megye 

foglalja el. 

A válságból  kivezető útra  nincs  mindenható recept.  Ahogy azt  a  Nyugat-Európai, 

vagy  akár  Egyesült  Államokbeli  példák  sora  mutatja,  a  „rozsdaövezetek”  –  vagy 

„barnaövezetek” – felszámolása hosszú éveket, sőt évtizedeket vehet igénybe, és a 

siker  egyáltalán  nem garantált.  Ma is  számos példa van arra,  hogy ott  ahol  –  a 

borsodihoz  hasonlóan  –  egyoldalú  iparszerkezet  alakult  ki,  döntően  nyersanyag-

kitermelés  és  alapanyag  termelés  folyt,  az  egysíkú  szaktudás  miatt  a  munkaerő 

konvertálható tudása alacsony volt, máig sem tudtak a válsághelyzetből kilábalni (8. 

számú melléklet).

Szerencsére  sikertörténetekkel  is  találkozhatunk.  A  Zempléni  Regionális 

Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  jó  példa  arra,  hogy  megfelelő  kreativitással 

válságtérségben  is  jelentős  eredményeket  lehet  elérni.  Ha  a  siker  okait 

általánosságban  kutatjuk  egyetértek  azzal  a  vélekedéssel,  miszerint  „azok  a 

struktúraváltási programok voltak (lehetnek) sikeresek, amelyek a vállalati struktúrán 

belül  a  kis-  és  középüzemeket  preferálják,  a  fogyasztói  igényekhez  rugalmasan 

alkalmazkodó, technológiailag korszerű, munkaigényes, környezetkímélő iparágakat 

fejlesztenek,  a  csúcstechnológiának  megfelelő  telephelyeket  (ipari  parkokat, 

technológiai  centrumokat  vagy  parkokat)  hoznak  létre,  elősegítik  a  közületi  és  a 

magánjellegű kutatási és fejlesztési intézmények megtelepülését, megoldják a teljes 

körű  szennyvíztisztítást,  a  szemét-  és  hulladékkezelést,  illetve  a 

hulladékgazdálkodást, javítják a térség közlekedési adottságait, különös tekintettel a 

légi  közlekedésre,  integráltan  fejlesztik  a  telekommunikációt  és  az  informatikát, 

megfelelő szakmai képzési és átképzési rendszert építenek ki, kiemelten kezelik a 

tercier  ágazatokat,  különösen  a  termelői  és  az  üzleti  szolgáltatásokat  …  A régi 

nyersanyag- és alapanyag-termelő ágazatokat pedig a minimálisra  csökkentik vagy 

felszámolják.” 119  

Úgy  vélem,  a  jövő  stratégiája  elsősorban  a  régió  adottságaira,  a  jó  geopolitikai 

helyzet  hasznosítására  és  jellegzetességeire,  a  jellemző  és  piacképes  iparágak 
119 Horváth Gyula: Európai regionális politika. Budapest–Pécs, 1998, Dialóg Campus, 43.o.

132



fejlesztésére és a ráépülő beszállítói  kisvállalkozásokra építve lehet  fejlődőképes. 

Ehhez  érdemes  a  kapcsolódó  iparágak  betelepülését  elősegíteni,  párhuzamosan 

támogatva a produktív szektorok vállalkozásait és a háttér-infrastruktúra fejlesztését.

A kis-és közepes vállalkozásokat segítő üzleti  szolgáltatások fejlesztése, a KKV-k 

technikai  modernizációja,  a  minőségbiztosítási  rendszerek  bevezetése  és  az 

integrációk,  klaszterek  létrehozása  a  versenyképesség  és  a  kapacitásteremtés 

hosszú távú fenntartását szolgálhatja.

A versenyképes helyi  jellegzetességeket  hordozó termékek fejlesztése előnyt  kell 

évezzen a  feldolgozóiparon,  a  mezőgazdaságon és  a  turizmuson belül  egyaránt. 

Erősíteni kell a marketingtevékenységet, az értékesítési együttműködéseket, segíteni 

kell a termékek és szolgáltatások piaci megjelenését.

A  gazdaság  háttér-infrastruktúrájának  megteremtése  és  a  megközelíthetőség 

javulása  a  gazdasági  versenyképesség  serkentésének  alapja.  Az  új  autópálya  új 

lehetőséget ad, ezért az ilyen irányú fejlesztéseket szorgalmazni kell.  

A Kárpátok  Eurorégió  kínálta  együttműködési  lehetőségek ma még többségében 

kihasználatlanok.  Ez  részben  annak  köszönhető,  hogy  a  régiót  alkotó  országok 

érintett határ menti területei társadalmi – gazdasági szempontból ma is periférikus 

helyzetűek,  emellett  a  politikai  jellegű  akadályok  sem  elhanyagolhatók.   Bár  a 

megalakulása óta eltelt 15 évben számos területen sikerült eredményeket elérni – új 

határátkelők  megnyitása,  különleges gazdasági  övezetek  létrehozása,  nemzetközi 

szakvásárok, közös kutatási projektek stb. – az együttműködés ez idáig nem váltotta 

be  a  hozzáfűzött  reményeket.   Ahhoz,  hogy a  Kárpátok  Eurorégió  tevékenysége 

valóban  kitörési  lehetőséget  jelentsen  az  érintett  térségek  számára,  a  meglévő 

természeti,  gazdasági  és  humán  erőforrások  dinamizálása  mellett  az  érintett 

országok részéről közös területfejlesztési politikára van szükség.

Nincs  felemelkedés  kiművelt  emberfők  nélkül.  A  gazdaságban  jól  képzett,  a 

mindennapokban  hasznosítható  gyakorlati  ismeretekkel,  konvertálható  tudással 

rendelkező  szakemberekre  van  szükség,  ezért  a  képzési  rendszert  úgy  kell 
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átalakítani,  hogy  a  résztvevők  képesítése,  szakmai  ismeretei  a  munkaerőpiac 

igényeihez a jelenleginél jobban igazodjon.

Úgy  vélem,  az  Észak-kelet  Magyarországi  térség  leszakadásának  megállítása,  a 

felzárkózási folyamat felgyorsítása kormányzati ciklusokon átívelő, reális, a meglévő 

adottságokra  épülő,  társadalmi  konszenzuson  alapuló,  következetesen  végigvitt 

gazdaságpolitikai  intézkedések  sorával  és  persze  megfelelő  anyagi  ráfordítással 

megvalósítható. 

Addig viszont, amíg egy több sebből vérző térség fejlesztésére fordítható összeg alig 

több mint egy közepes méretű fővárosi beruházás bekerülési költsége, nem lehet 

érdemi áttörést elérni. A hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásáért végre nem csak 

jelszavakban, hanem kézzel fogható módon is tenni kellene!

Az ún. jelenkor-történet írás sok nehézséggel jár. Nincs meg a történelmi távlat, a 

tervek, javaslatok megvalósulásához alig néhány év telt el. Egy helyét kereső térség 

problémái ezek egy helyét kereső országban. 

Nehéz  volt  eligazodni  a  sokszor  ellentmondásos  források  között  is.  Célom 

alapvetően az volt, hogy mérnökként, a térség ismerőjeként elemezzem a forrásokat, 

vonjak le holnapnak szóló következtetéseket, amelyek nem maradhatnak meg egy 

értekezés  keretei  között.  Szeretném,  ha  az  eddig  nem  publikált  források 

megismerhetők lennének a levont – néha bizonnyal vitatható – következtetéseivel 

együtt. Így lehet az írástudók felelősségével hozzájárulni egy arra érdemes térség 

talpra állásához. 

Köszönetet mondok mindazoknak, akik munkám elkészítésében támogattak. Külön is 

köszönöm  témavezetőm,  Németh  József  c.  egyetemi  tanár  úr  bíztatását, 

támogatását,  valamint  Kocsán  Lajosnénak,  a  B-A-Z.  Megyei  Területfejlesztési 

Ügynökség  munkatársának  sokoldalú  segítségét.  Mély  fájdalommal  és  őszinte 

tisztelettel mondok köszönetet miskolci konzulensem, Dr. Cselényi József professzor 

úr iránymutatásaiért, szakmai tanácsaiért.
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Program 1999  évi  feladatterve. B-A-Z  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  által 
elfogadott  anyag.  Készítette  B-A-Z Megyei  Fejlesztési  Ügynökség.  Budapest 
1995. 

15.) Dr.  Lehoczky  László:  Miskolci  Ipari  Park  megvalósíthatósági  tanulmány. 
Munkaközi anyag, Miskolci Egyetem, 1994.

16.) Enyedi, Gy.−Horváth, Gy.:  Magyar tudománytár 2, Táj, település, régió.  MTA 
Társadalomkutató Központ, Kossuth Kiadó 2002.

17.) Észak-Magyarország  gazdasági  helyzete,  1990-2001; Adatok,  tendenciák, 
elemzések. Az MKIK Gazdaság és Vállalkozáselemzési Intézetének kutatása, 
Tóth István János (szerk.) 2003.

18.) Észak-magyarországi  Stratégiai  Füzetek III.  évfolyam  1.  szám; Regionális 
kutatási  periodikus  kiadvány,  az  észak-magyarországi  regionális  fejlesztés 
szakmai folyóirata, 2006.

19.) G. Fekete Éva: „Együtt! – De hogyan?” Kistérségi szerveződések megjelenése 
a területfejlesztésben. MTA RKK Észak-Magyarországi Osztály, Miskolc 1995.

20.) Horváth  Gyula:  Európai  regionális  politika. Budapest–Pécs,  Dialóg  Campus 
1998.

21.) Javaslat a B-A-Z megyei gazdaságfejlesztési bizottság /tanács/ felállítására a 
megye  gazdasági  megújulását  szolgáló  stratégiai  elkészítésére  és 
végrehajtásának  irányítására.  Tájékoztató  a  B-A-Z  megyei  Önkormányzat 
Vállalkozási  és  Foglalkoztatási  Osztálya  Széni  Nándor  B-A-Z  Megyei 
Önkormányzat anyaga 6309/91.
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22.) Juhász  István:  A  Zempléni  Regionális  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány 
vállalkozói inkubációs programja. Tájékoztató a B-A-Z megyei Önkormányzat 
Vállalkozási  és  Foglalkoztatási  Bizottsága  részére.  Zempléni 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 1995.

23.) Kazincbarcika  és  Ózd-Putnok  kistérségek  komplex  gazdaságfejlesztési  
programja  2000-2002. A 2000  évi  feladatterv  operatív  projektjei,  figyelembe 
véve  a  szénbányászattal  érintett  térség  szerkezetváltási  fejlesztési-
felzárkóztatási  programját,  valamint  a  2163/1999.(VIII.8.)  Korm.  határozat 
rendelkezéseit,  2000.  január.  Kidolgozták  a  kistérségek  és  a  B-A-Z  Megyei 
Fejlesztési Ügynökség. 

24.) Kocziszky,  Gy.:  Gondolatok  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  gazdasági  
helyzetéről  az  ezredfordulón. In:  Kocziszky,  Gy.−Lórántné,  O.E.  (szerk.): 
Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  kistérségeinek  jelene  és  jövője  az 
ezredfordulón. Miskolc 2001.

25.) Kóródi  József:  A  borsodi  iparvidék. Közgazdasági  és  Jogi  Könyvkiadó, 
Budapest, 1959.

26.) Munkaerőpiaci  tükör  2000, MTA  Közgazdaságtudományi  Kutatóközpont, 
Budapest. Fazekas Károly (szerk.)

27.) Nagy  Gábor:  A magyar  gazdaság  területi  folyamatainak  mérlege:  erősödő 
területi  különbségek,  vs.  területi  kiegyenlítődés.  MTA Regionális  Kutatások 
Központja, Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsabai Osztály 2005.

28.) Tájékoztató  az  Észak-magyarországi  térség  hosszú  távú  fejlesztési  
koncepciójáról  és  a  megvalósításával  kapcsolatos  feladatokról  szóló  
1120/1989. (IX.28.)MT sz. határozat végrehajtásáról. B-A-Z. Megyei Fejlesztési 
Ügynökség.

III. Tanulmányok (napi, heti, havi lapok, periodikák)

1.) A PVC gyár maradhat, a többit privatizálják : francia – magyar vegyes vállalat a  
BorsodChemben. Magyar Hírlap, 26. évf. 90. sz. (1993), 15. oldal

2.) A  régi  munkahelyek  helyett  a  kormány  létesítsen  újakat. Ózdi  Kohászati 
Üzemek, Vasas Szakszervezet ultimátuma. Népszava 1989, jún. 10. 1. oldal

3.) A szerkezetváltás ne csak leépítést jelentsen! Vasas szakszervezetek elnökség, 
Ózdi Kohászati Üzemek helyzete. Népszava (A4/8165) 1989.júl.13. 5. oldal

4.) A tét a keleti megyék felzárkózása: beszélgetés T. Asztalos Ildikóval, az IKIM  
államtitkárával. Világgazdaság, 29. évf. 103. sz. (1997), mell. 3. oldal
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5.) Andacs Botond: A „vas és acél” régiója : huszonegy ipari park van a területen . 
Napi gazdaság 14. évf. (75. sz. 2004. ápr. 20.), mell. 4. oldal

6.) Aradi  Mária:  Munkanélküliség  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében.  1990-1993. 
Társadalmi Szemle, 1995. 2. szám 27-37. oldal

7.) Arató Zsolt, Makai József, Tenczer Gábor : Ózdi Fohász. Kohászat válságának 
megoldására  létrehozott  foglalkoztatási  Kft.  Kudarca.  Magyar  Narancs  1994. 
márc. 13. 11. oldal

8.) Barnamezős területek az Észak-magyarországi régióban. : regiszter / kész. és 
szerk.  Papp  György;  munkatársak  Gyöngyössy  Szabolcs  [et  al.].  Észak-
magyarországi tényképek, 1. évf. 2. sz. (2006), 5-175. oldal

9.) Barta Györgyi - Beluszky P. - Berényi I. (1975): A hátrányos helyzetű területek 
vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Földrajzi Értesítő, 3. szám, 299-
390. oldal 

10.) Barta  Györgyi,  Poszmik  Erzsébet:  A gazdasági  alkalmazkodás  első  jelei  a  
borsodi válságtérségben. Közgazdasági szemle, 39. évf. 4. sz. (1992), 357-369. 
oldal

11.) Borsodi privatizációs kísérletek: alakulóban a Kassa-Diósgyőr-Ózd-acéltengely. 
Új Magyarország, 6. évf. 299. sz. (1996), 6. oldal

12.) Cselényi  József,  Lévai  Imre:  A műszaki  haladás  és  a  gépipar  fejlődésének 
kölcsönhatása Miskolcon.  Északkelet-Magyarország, 11-12. sz. (2000), 70-74. 
oldal

13.) Dobos  Ferenc;  [riporter]  Menyes  Angéla:  A  régió  iparának  megmentése, 
fejlesztése a cél : kedvezményezett tőkeerős, külföldi befektetők. Profit Világ, 1. 
évf. 18. sz. (2000), 8-9. oldal

14.) Dövényi Zoltán, Kertész Ádám, Mezősi Gábor:  Az ipartelepítés lehetőségeinek 
foglalkoztatási  feltételei  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében.  Földrajzi  értesítő, 
38. évf. 1-2. füz. (1989), 123-136. oldal

15.) Dr.  G.  Fekete  Éva  (2004):  Észak-magyarországi  régió  kistérségeinek 
abszorpciós  képessége  és  helyzetük  Magyarország  más  kistérségéivel  
összehasonlítva. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 1. 2004. 1. 40-97.p.

16.) Gépipari  menetelés:  dupláztak  a  termelésben:  a  megyei  ipar  második  
legnagyobb termelési értéket produkáló ágazata lett. Észak- Magyarország 60. 
évf. (2004. márc. 17.), 64. sz.1., 3. oldal

17.)Germuska Pál:  Válságkezelési  utak  a  magyarországi  szocialista  városokban
Szerkezetváltás Tatabányán és Ózdon 1990 és 2000 között. Budapest 1956-os 
Intézet. Évkönyv X. 2002, 391-417. oldal.
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18.) Gulácsi  Gábor,  Szőke  Tibor  ;  [riporter]  Ferber  Katalin:  Az  ózdi  milliárdos 
baklövés : Ki fizet a végén?  Figyelő, 35. évf. 37. sz. (1991), 14-15. oldal

19.) Gulyás Mihály:  Vihar előtti csend. A borsodi iparvidék, történeti áttekintés és a 
jelenlegi  válság,  munkanélküliség,  Miskolc,  Diósgyőr,  Ózd.  Zárt  Kör  1993.  2. 
szám 49-58. oldal

20.) Győri  Béla:  Keserves  folyamat  is  lehet… Északi  iparvidék,  felszámolások, 
DIMAG, Ózd, munkanélküliség. Interjú Szabó Iván IKM miniszterrel. Ring 1992. 
júl. 27. 18. oldal

21.) Hargitai Éva: Csődben a Diósgyőri Ipari Park: nem gazdaságos az üzemeltetés  
a várt nagyvállalatok nélkül. Világgazdaság 34. évf. 212. sz. (2002. nov. 5.), 7. 
oldal

22.) Házi Zsuzsanna:  Tömeges elbocsátás várható. Bihall  Tamás (Borsod Megye, 
Regionális Gazdasági Kamara) tájékoztatója, Munkanélküliek a bányászati  és 
kohászati iparban. Vasárnapi Hírek 1990. márc. 12. 7. oldal

23.) Hlavay  Richárd:  Saját  cégekben  a  bányászok. A bányabezárások  hatása  a 
borsod megyei munkahelyekre. Világgazdaság 1999. szept. 13. 1-7. oldal

24.)  Illésy  Sándor:  Borsod-Abaúj-Zemplén. A lehetőségek  megyéje  lett  Borsod-
Abaúj-Zemplén, még ma is az ipar a meghatározó. Napi Gazdaság 1998. júl. 14. 
melléklet 1-3. oldal

25.) Kapros  Tiborné:  Kistérségek  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében. Területi 
statisztika, 1998. 3. szám, 223-238. oldal

26.) Lukács  Jánosné:  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  iparának  és 
mezőgazdaságának helyzete 1970-1980 között. Borsodi Szemle, 1989.          1. 
szám, 49-67. oldal

27.) Lukács Vali:  Megmenteni, ami menthető : Észak-Magyarország felvirágoztatás 
előtt. Privatizációs  törekvések a borsodi  nehéziparban.  Kápé,  2.  évf.  32.  sz. 
(1994), 23. oldal

28.) M. Vadas Zsuzsa:  Miskolci üzemet épít a Delco Remy : indítómotorgyártás és  
generátorfelújítás indul/. Világgazdaság, 30. évf. 195. sz. (1998), 16. oldal

29.) Madarász  Béla  –  Kővágó  Zoltán:  A  borsodi  acélipar  reorganizációja. Ipari 
szemle, 1995. 1. szám, 49-50. oldal

30.) Megmenthető-e  még  a  borsodi  kohászat? Összeomlás  szélén  a  borsodi 
kohászat,  a  DAM Steel  vagyona  egy  részének  elárverezése.  Népszabadság 
2003. febr. 18. 1, 11. oldal

31.) Nyílt  levél  a  Magyar  Köztársaság Kormányához. A Borsodi  térség kohászata 
reorganizációjának szociális vetületei. Országos Sajtószolgálat 1996. aug. 23. 4. 
oldal
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32.) Ózdi jövő - bajor kézben: az új tulajdonos, Max Aicher miniacélmű megépítését  
ígéri. Észak-Magyarország, 53. évf. 119. sz. (1997), 1. oldal

33.) Regős Zsuzsa:  Zsugoracél Pprivatizáció előtt a borsodi kohászat  Figyelő, 40. 
évf. 8. sz. (1996), 25-26. oldal

34.) Réti Pál: Lenin után szabadon. Dimag privatizáció. Heti világgazdaság, 14. évf. 
13. sz. (1992), 79-81. oldal

35.) Romhányi  Tamás:  A  nagy  leszázalékolási  biznisz. Leszázalékolások,  a 
rendszeres járadékhoz jutás lehetőségei  a munkanélküliséggel  sújtott  Borsod 
megyében. Népszabadság 2005. május 07. Hétvégi melléklet 12. oldal

36.) Szendrei: Miből élnek majd a kohászok? Ózdiak az IKM-ben, munkanélküliség, 
foglalkoztatáspolitika, válságkezelés. Magyar Nemzet 1992. márc. 19. 9. oldal

37.) Szilágyi Béla:  Ózd, az újrakezdés városa. Körkép az egykori kohásztelepülés 
gazdasági reményeiről és a befektetők érdeklődéséről. Magyar Nemzet 2000. 
jan. 06. 8. oldal

38.) Tóth  László:  A kutatás-fejlesztés  lehetséges  szerepe  a  régió  fejlesztésében. 
Északkelet-Magyarország, 11-12. sz. (2000), 75-80. oldal

39.) Tóthné  Sikora  Gizella:  Emberi  erőforrás  hasznosulása  a  borsodi  térségben. 
Ipargazdaság, 46. évf. 10. sz. (1995), 21-29. oldal 

40.) Turkovics  Barnabás:  A  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyei  elmaradott  térségek 
néhány jellemzője. Gazdaság és Statisztika, 1993. 6. szám.

41.) Új fejlődési pálya előtt az Ipari Park Kft. Ózdi közélet, 4. évf. 22. sz. (2006. jún. 
9.), 3. oldal

42.) Zöld  mezők  a  város  szélén:  a  szélrózsa  minden  irányában. Miskolc  ipari 
területeiről, a Miskolci Ipari Parkról. Déli Hírlap, 30. évf. 117. sz. (1998), 3. oldal
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Czomba Sándor tudományos közleményei

2007. szeptember

Magyarországon folyóiratban megjelent magyar nyelvű, lektorált publikációk:

1. Czomba  Sándor:  A  vállalati  foglalkoztatási  alapítvány,  mint  a  tömeges 
létszámleépítés kezelésének egyik lehetséges eszköze. GÉP, 2005. 4. szám, 
9-15.  oldal

2. Czomba  Sándor:  Pályakezdő  fiatalok  helyzete,  lehetőségei  Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. Munkaügyi Szemle 2005. 4 szám, 37-40. oldal

Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadás:

1. S. Czomba and Bent Dupon: The position of Hungarian and Danish engineers 
on  the  labour  market.  Copenhagen,  Denmark,  May  6,  2003;  pp  11-4.

2. S. Czomba: Projection of the Employment Situation for Engineers 1990- 2010.
International  Conference on PES (Public  Employment  Service),  Stockholm, 
Sweden, May 9, 2003; pp. 9-6.

3. S.  Czomba:  Social  Ageing,  the  Labour  Market  and  Pensions  in  Hungary. 
International  Seminar:  “Demographic change and labour market:  Strategies 
and experiences in order to favour the active ageing of the population”. 20-22 
October 2006 Milano, Italy; pp. 11-18.

4. S. Czomba:  From Immigration to Integration. Migration Strategy in Hungary. 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) High-level 
Parliamentary Seminar. International Migration – Challenges and Prospects. 
22 February 2007. Paris, France; pp.22-20.

5. S. Czomba: New Ways of Addressing Partial Work Capacity. Thematic Review 
on  Sickness,  Disability  and  Work.  ELSA (Employment,  Labour  and  Social 
Affairs Committee) Seminar. 23-24. April 2007. Paris, France; pp. 76-70.

Magyar nyelvű kiadványban megjelent konferencia-előadás:

1. Czomba  S.:  A  munkáltatói  kapcsolattartás  hatékonyabb  működtetésének 
lehetőségei. Munkaügyi Konferencia, Budapest, 2003. január 16, 8 -12. oldal. 

2. Czomba  S.:  Vállalti  kapcsolattartás,  munkaerő-piaci  felmérés.  Dániai-
Svédországi  tapasztalatok  az  Állami  Foglalkoztatási  Szolgálat 
modernizációjával kapcsolatban. Értékelő szeminárium 2003. május 27-28.
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Magyarországon folyóiratban megjelent magyar nyelvű cikk:

1. A kerekek vízisízni kezdenek. Kelet - Magyarország napilap. 2003. július 30.
      6. oldal

2. A rendszeres  tréning  életet  menthet. Kelet  -  Magyarország  napilap.  2003. 
augusztus 06.

     
3. Övhasználat helyesen. Kelet - Magyarország napilap. 2003. október 27.

Kiadványban nem publikált előadás:

1. Rugalmas  gyártósejt  alkalmazásának  lehetősége  az  alkatrészgyártásban. 
DIGÉP 1986.

2. CNC esztergagép programozása a gyakorlatban. TDK konferencia, Nehézipari 
Műszaki Egyetem. 1985.

3. Korszerű  kis  teljesítményű  fűtéstechnikai  eszközök  családi  házakban. 
Fűtéstechnikai  konferencia a Viessmann Fűtéstechnika Kft.  szervezésében. 
Nyíregyháza, 1996.

4. A közúti  közlekedésbiztonság javításának lehetőségei.  Az  emberi  tényezők 
szerepe. Igazságügyi műszaki szakértői továbbképzés. Nyíregyháza, 2005.

5. A  legsúlyosabb  következményekkel  járó  balesettípusok  elemzésének 
tanulságai. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság. 2004.

6. A  minőségirányítási  rendszer  bevezetése  a  munkaügyi  kirendeltségeken. 
Minőség  a  közigazgatásban. Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Munkaügyi 
Központ, Nyíregyháza. 2005.

7. A  magyarországi  munkaerőpiac  sajátosságai,  anomáliái. 
Foglalkoztatáspolitikai konferencia, Hajdúszoboszló. 2004.

8. Felzárkózás,  de  hogyan? A Kelet-magyarországi  térség  lehetőségei  az  Új 
Magyarország  fejlesztési  terv  tükrében.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei 
Közgyűlés által szervezett szakmai konferencia. 2007.
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Kiadványban nem publikált ipari innovációs tevékenység:

1. Ikarus  autóbusz  kerékfelfogató  csavar  automatizált  gyártásának  tervezése.  
DIGÉP Miskolc, 1986.

2. BISON  csiszolósor  csapágyazási  problémáinak  megoldása. INTERSPAN 
Faipari Kft. Vásárosnamény, 1988.

3. Falfúró  gyártási  technológiájának  korszerűsítése,  hőkezelési  eljárásának 
kidolgozása. Ferromash Tiszaszalkai Gyáregysége, 1989.

4. A Heller - féle hűtőtorony egyes alkatrészeinek hidegalakító eljárással történő 
megmunkálása.  Ferromash Tiszaszalkai Gyáregysége, 1989.

5. Az  Otto  -  rendszerű  benzinmotorok  keverékképzésének  javítása  a 
pillangószelep konstrukciójának módosításával. Egyedi kísérlet. 
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