
Az értekezés tézisei

1. Kutatási eredményeim alapján megállapítható, hogy az egyoldalú iparfejlesztés, a 

nehézipar túlsúlya már jóval a rendszerváltozás előtt magában hordozta azokat a 

feszültségeket, amelyek később a válságot előidézték. Már a 80-as évek elején 

fel kellett volna ismerni, hogy Európában a nehézipar leépül. 

2. A feldolgozott  források  bizonyítják,  hogy  az  1980-as  évek  második  felében  a 

válság kezelésére a megye akkori vezetése próbált ugyan megoldást találni, de 

döntéseikben  képtelenek  voltak  az  ideológiai  korlátoktól  szabadulni,  ezért  a 

sokszor racionálisnak mondható kezdeményezések is sorra elbuktak.  1988-ban 

elkészült  „Borsod-Abaúj-Zemplén  Megye  Regionális  Fejlesztési  Koncepció”-ja, 

mely a településszövetségek létrehozására tett  javaslatával tudomásom szerint 

először fogalmazza meg a rendszerváltozás reformjának fontos elemét képező 

kistérségek életre hívását. 

3. A feldolgozott források alapján megállapítható, hogy a privatizáció az országos 

tendenciához  képest  nehézkesebben  ment,  mert  a  mamut  vállalatok 

lebontásához központi akarat kellett, az állam pedig ragaszkodott az állóeszköz 

állomány  (vélt)  értékének  megszerzéséhez.  Emiatt  a  termeléssel  felhagyott 

üzemek ingatlanjainak állaga új tulajdonos híján rohamosan elértéktelenedett. 

4. Az  1990-es  évek  első  felének  törekvései  az  általam  kutatott  térségben  a 

VÁLSÁGKEZELÉS  -sel  jellemezhetők.  Nyugati  szakértők  számos  tanulmányt 

készítettek,  melyek  a  probléma  kezeléséhez  inkább  elvekkel,  mintsem 

véghezvihető  konkrétumokkal  járultak  hozzá,  ugyanakkor  komplex 

gondolkodásmódra kényszerítették a résztvevőket.

5. Eddig  nem  publikált  forrásokra  támaszkodva  megállapítottam,  hogy  a 

rendszerváltozást követő években a borsodiak sok szempontból úttörő példával 

szolgáltak  az  országos  rendszerek  kialakításához.  Ezek  közvetve  komoly 

hatással voltak a gazdaság fejlődésére, különösen a későbbi uniós pályázatokra 

való felkészülés terén. 



6.  Az  ezredfordulóig  megvalósuló  válságkezelő  programok   (Phare,  Integrált 

program,   gazdaságélénkítő  programok)  közös  érdeme,  hogy  a  sokk-hatású 

válság ellenére a megye talpon tudott maradni és egy merőben új fejlődési pálya 

alapelemei alakultak ki.

7. Értekezésemben  a  feldolgozott  források  alapján  bizonyítani  tudtam,  hogy  az 

1990-es évek elején jelentkező tömeges létszámleépítések kezelésére hatékony 

eszköznek bizonyult a Vállalati Foglalkoztatási Alapítványi modell, mely azonnal 

reagált  a  problémákra,  gyors  diagnózis  alapján  komplex  munkaerő-piaci 

szolgáltatás együttesével biztosította a konfliktusok feloldását. 

8. Értekezésemben tárgyalt témakörökből megállapítható, hogy napjainkra a megye 

az élénkülő kelet-európai piac, a kedvező geopolitikai adottságok következtében 

kedvező helyzetben van, de az ebből származó előnyök csak akkor realizálhatók, 

ha  haladéktalanul  megindulnak  a  szükséges  fejlesztések.  Ezek  a  fejlesztések 

elsősorban  a  régió  adottságaira,  a  határokon  átnyúló  együttműködési 

lehetőségekre és a tudásalapú társadalom megteremtésére kell koncentráljanak.


