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I. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A világgazdaságot átszövő kölcsönös függőségi viszonyok a legtöbb esetben 

aszimmetrikus interdependenciák formájában öltenek testet, amelyek a kevésbé tőkeerős 

gazdaságokat (perifériákat) kedvezőtlen alkupozíciókba kényszerítik. Az egyes gazdaságok 

megerősödéséhez, a kapcsolat hosszabb távon szimmetrikusabbá tételéhez azonban olykor épp 

a függőség növekedésén át vezet az út. Az egyes nemzetgazdaságok és régiók függőségi 

viszonyainak szimmetrikusabbá válásában a gazdasági reál- és szerkezeti konvergencia kiemelt 

szerepet játszik. Magyarország területében és népességszámában is második legnagyobb 

megyéje nemcsak nemzetközi összehasonlításban számít perifériának, hanem egyike hazánk 

leghátrányosabb helyzetű megyéinek. A megyében nemcsak a hátrányos helyzetű területek 

különböző megjelenési formáival (külső és belső perifériák) és eltérő fejlődési pályáival 

(rendszerváltoztatás utáni rozsdaövezetek és történelmi léptékben elmaradott térségek) 

találkozhatunk, hanem nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű nagyvállalatokkal 

(pl. MOL Petrolkémiai Zrt., volt TVK; BorsodChem). 

Az elmúlt évtizedben azonban a megye a sereghajtók közül az egy főre jutó GDP alapján 

a megyék középmezőnyébe került. Míg Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ezredfordulón csak 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyét előzte meg, addig 2017-re már a tizedik helyre 

került a megyei versenyben. Doktori kutatásomban arra kerestem a választ, (1) hogy mi állhat 

a megye reálkonvergencia folyamatának hátterében, (2) hogy változtak-e a felzárkózás során a 

belső egyenlőtlenségek, (3) valamint arra, hogy mindez milyen szerkezeti változások mellett 

ment végbe, vagyis hogyan változtak időközben a megye és a megyén belül felzárkózó 

periferikus járások gazdasági függőségét hosszú távon befolyásoló tényezők. 

II. A DOKTORI KUTATÁS ELMÉLETI KERETE 

A kutatásban a függőség fogalmát tágan értelmezem, vagyis egy régió függőségének 

növekedése alatt nemcsak a már meglévő, konkrét kedvezőtlen alkupozíciók számának 

növekedését, hanem a régió társadalmi–gazdasági jellemzőinek – a kapitalista társadalmi és 

gazdasági rendben – a jövőbeni nagyobb számú kedvezőtlen alkupozíciók kialakulásának 

irányába ható változásait értem. A függőség csökkenését egyrészről a gazdasági fejlettségben 

megmutatkozó felzárkózásból, a fejlettségi olló záródásából vezetem le, mindezt abból a 

megfontolásból, hogy a centrumtérségekhez történő felzárkózás növeli a perifériák 

függetlenségét. Másrészről vizsgálom a felzárkózást hajtó gazdaság szerkezeti jellemzőit, 

amelyek a periféria által elérhető függetlenség korlátait jelölik ki. 

A nemzetgazdaságok szintjén PERROUX (1972) a gazdasági struktúrák szerkezeti 

egyenlőtlenségeinek függőségi szempontú értékelése és a függetlenség megvalósításához 

vezető stratégia kidolgozása során három fő dimenziót emelt ki, amelyek könnyen adaptálhatók 

más területi szinten értelmezett perifériák függőségi viszonyainak leírására is. Perroux a 
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szerkezeti egyenlőtlenségek kifejezést a függőségi viszonyok kapcsán két területi dimenzióban 

használja. Egyrészről a centrumok és perifériák belső gazdasági szerkezete közötti, másrészről 

a perifériák gazdaságán belüli szerkezeti egyenlőtlenségekre. A centrumok és perifériák közötti 

külkereskedelmi árucsere aszimmetrikus hatásokat idéz elő (1) az export, (2) a közvetlen 

beruházások és (3) a pénzáramlások révén. Az aszimmetria annál nagyobb fokú, minél nagyobb 

a periféria gazdaságán belüli egyenlőtlenség. Ez utóbbi pedig egyrészről a koncentrációs 

viszonyok alakulásán, másrészről a szerkezeti változásokban, valamint a külkereskedelmi 

mérlegben megmutatkozó egyenlőtlenségekben ragadható meg (PERROUX 1972). 

Bár a megyén belüli felzárkózást a megyei átlaghoz viszonyítom, ezzel párhuzamosan 

nem feltételezek a megyén belüli centrumok és perifériák között dialektikus relációt – ahogy 

azt a centrum–periféria duál marxista értelmezése teszi –, csupán referenciapontként használom 

a megyei perifériák gazdasági növekedésének értékeléséhez. Mivel az egyik területi szinten 

csökkenő függőség a másik területi szinten a függőség növekedéséhez vezethet, a megyében 

bekövetkező konvergencia-folyamatok vizsgálatához a váltómozgás (trade-off) elméleti 

felvetéséből indulok ki, és használom azt orientációs pontként, amely a felzárkózás kezdeti 

stádiumában a régión belül az egyenlőtlenségek növekedését vetíti előre. 

Kutatásom pozitivisztikus megközelítésű abban az értelemben, hogy vizsgálódásainak 

alapját a közigazgatási térfelosztás képezi, és ezzel kimondatlanul azzal a látszólagos 

feltételezéssel él, hogy egy-egy közigazgatási egység önálló társadalmi–gazdasági egységnek 

is tekinthető, vagyis a meglévő keretek között adottnak veszi a teret. Azonban a közigazgatási 

határokhoz illeszkedő helyzetfeltárás pusztán benyomások kialakításához, tájékozódásként 

szolgál a megyei folyamatok tendenciáiról. A folyamatok hátterének oknyomozó feltárásához 

a jelenségek lokalitásokig történő dekonstrukcióját alkalmazom. A lokalitásokban 

kibontakozott túlélési stratégia korlátainak függőségi szempontú értékeléséhez az újmaterialista 

irányzatok térfelfogása áll közel, ahol a központi fejlesztéspolitika (pénzügyi források, 

szabályozások) és a helyben elérhető erőforrások (tudás, termőföld, szabad munkaerő, 

világlátott helyi hős, kapcsolatrendszer) egyéni összerendeződéseként és kombinációjaként 

rajzolódnak ki az eltérő korlátokkal rendelkező „fejlesztési sikertörténetek”. 

III. ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN ÉS INFORMÁCIÓS HÁTTÉR 

A kutatásban a reálkonvergenciát az egy főre jutó GDP és az egy főre jutó bruttó 

hozzáadott érték alapján, míg a szerkezeti konvergenciát a külföldi tulajdoni hányadon, az 

export nettó árbevételből történő részesedésén, a gazdaság ágazati összetételén, és a 

vállalkozások jellemzőinek változásán keresztül vizsgáltam. A kutatásban σ-, β- és 

klubkonvergenciát teszteltem, és alapvetően a reálkonvergencia vizsgálata során arra kerestem 

a választ, hogy egy adott földrajzi térség felzárkózása belső egyenlőtlenségeinek milyen 
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változásával járt együtt, és a dinamikában a gazdaságilag legerősebb centrum, vagy az adott 

területi szinten azonosított periféria vett-e részt. 

A megyei szint (NUTS3) alatti (LAU1 és LAU2) reálkonvergencia vizsgálatához a 

GDP-t LŐCSEI – NEMES NAGY (2003) becslési eljárásán alapuló dezaggregálással állítottam elő, 

amelyet a szakirodalom települési gazdasági erőként (TGE) említ. A dezaggregáláshoz 

felhasznált jövedelmi, vállalkozói és helyi adó adatok koncentrációjának változását elemezve 

igyekeztem a felzárkózási folyamatok hátterének feltárására. A bruttó hozzáadott érték és a 

szerkezeti konvergencia vizsgálatához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közétett kettős 

könyvvitelű vállalkozások adatait használtam. 

A kvantitatív elemzés segítségével feltárt folyamatok hátterének azonosításában előnyt 

jelentett a megye abaúji periferikus járásainak terepi ismerete. 2006 óta éves szinten vettem 

részt (2011 óta szervezőként) településfejlesztési terepgyakorlatokon, amely 2012 és 2016 

között egy az Encsi járásba érkező támogatások és helyi innovatív fejlesztések hatásait kutató 

multidisziplináris (földrajz, szociológia, közgazdaságtan) OTKA kutatással egészült ki, ahol az 

évek folyamán hallgatók segítségével több mint 200 kérdőív és 50 interjú segítségével nyertem 

betekintést a helyi folyamatokba. A több mint egy évtizedes terepi jelenlét lehetőséget teremtett 

arra is, hogy egy-egy helyi kezdeményezés (pl. BioSzentandrás) fejlődési stádiumait 

végigkövethessem. A megyei szintű folyamatok oknyomozását a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) 2005 és 2015 közötti időszakra vonatkozó 

rendelkezésemre bocsájtott anyagai, valamint az Emerging Markets Information Service 

(EMIS) részletes vállalati profiljai segítették, illetve a cégeknél dolgozó személyes 

kapcsolataim, valamint az a helyzeti előnyöm, hogy a miskolci agglomeráció legkisebb 

településén, Sajópálfalán nőttem fel. 

IV. A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ EREDMÉNYEI ÉS KÖVETKEZTETÉSEI 

A doktori disszertációm módszertani újszerűsége az a komplex elemzési szemlélet és 

módszertan, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági felzárkózási folyamatának 

különböző területi szintű, függőségi szempontú kvantitatív értékelését a statisztikai 

eredményeken túlmutató, a jelenségek hátterének a lokalitások szintjén történő feltárásán 

(dekonstruálásán) keresztül végeztem el, amely nem megszokott a kvantitatív területi 

elemzések esetén. 

A dolgozat általam elsőként megfogalmazott tudományos eredményei a következőkben 

foglalhatók össze. A függőség mérésére használt indikátorok alapján kimutatható, hogy a 

vizsgált időszakban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megváltoztak a gazdasági függőséget 

meghatározó tényezők. A tényezők változása területi szintenként és a különböző fejlettségű 

járásokban lényeges eltéréseket mutat. A függőség minőségét nagymértékben meghatározza, 

hogy a térségben megjelenő külföldi működőtőke passzív (piacszerzési célú vagy 
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adóparadicsom) vagy aktív beruházásként jelenik-e meg. Míg megyei léptékben az aktív 

beruházások erősödésére, a periferikus járások szintjén mindkét jelenség (aktív és passzív) 

erősödésére látunk példát. 

A doktori disszertáció tudományos eredményei részletesebben a következők: 

I. MEGYE EGÉSZÉRE JELLEMZŐ FOLYAMATOK 

I.1. Az újraiparosítás hajtotta felzárkózás a gépipari szereplők koncentrációjának növekedése 

révén munkavállalási oldalról csökkenti a függőséget, de az ágazati egyoldalúság révén növeli 

a megye gazdasági szerkezetének törékenységét. 

A vizsgált időszakban a megyei felzárkózási folyamat nem volt egyenletes, mélypontját 

a 2008-as gazdasági válságot követően érte el, majd 2011-től egy lassúbb, 2014-től pedig egy 

gyorsabb felzárkózási szakasz vette kezdetét. A kutatás során arra a megállapításra jutottam, 

hogy az egy főre jutó GDP alapján mért megyei reálkonvergencia mögött az időszak folyamán 

zajló, egyre erősödő újraiparosodás áll. A megye mint vegy- és gépipari hagyományokkal és 

ahhoz kapcsolódó tudásbázissal (egyetem) rendelkező kapitalista periféria az 

adókedvezmények és az olcsó munkaerő következtében a külföldi (amerikai, német, kínai) 

befektetők célpontjává vált. Azonban a néhány, főként a gép- és vegyipari ágazatra 

koncentrálódó gazdasági növekedés a megye függőségének növekedéséhez járul hozzá, 

miközben az egyre nagyobb számban megjelenő hasonló képzettségű munkaerőt igénylő 

munkahelyek bővülésével csökkenti a munkavállalók munkaerőpiaci bizonytalanságát egy-egy 

munkáltató létszámleépítése esetén. 

A megyei növekedéshez a nemzetgazdasági jelentőségű, a megye centrumtérségeinek 

számító Tiszaújvárosi, Miskolci és Kazincbarcikai járások járultak hozzá, amelyek a népesség 

50, a TGE 66, a bruttó hozzáadott érték 75 és a vállalkozások 61 százalékát koncentrálták. 

I.2. A felzárkózás során a periferikus térségek döntő részének további leszakadása megállt. A 

legtöbb periférikus járás az erősebb munkanélküliséggel sújtott hinterlandok közfoglalkoztatási 

programjai következtében állt növekedési pályára, így esetükben a függőség növekedett. 

Megállapítható, hogy a vizsgált időszak jelentős részében az egy főre jutó TGE alapján 

mind a járások közötti (σ-konvergencia), mind a járási centrumok és hinterlandok közötti (duál-

mutató) egyenlőtlenségek csökkentek. Igaz, a MOL Petrolkémiai Zrt. (volt TVK) révén 

megnövekedett helyi adóbevételek nyomán megélénkült a Tiszaújvárosi járás (azon belül is 

Tiszaújváros) gazdasági növekedése. Ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy 2014 és 2015 között 

érvényesült a váltómozgás-elmélet. A megyei félperifériák és perifériák esetén erőteljes 

klubkonvergencia és a periferikus csereháti és hernád-völgyi járások megyei átlaghoz történő 

egyre erőteljesebb közeledése mutatható ki. Kevés kivételtől (Ózdi járás) eltekintve megállt a 

periferikus térségek leszakadása a megyében a vizsgált időszakban. 
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A dezaggregált GDP becsléséhez használt tényezők vizsgálata rávilágított, hogy a 

periferikus járások felzárkózási folyamatára jelentős hatást gyakorolt az új rendszerű 

közfoglalkoztatási programok beindulása. A közfoglalkoztatási programok következtében a 

legnagyobb munkanélküliséggel sújtott térségek (pl. Cigándi járás) megyén belüli 

jövedelemaránya látványosan nőtt. Mindez egyben azt is valószínűsíti, hogy azokban a 

járásokban (pl. Mezőcsáti járás), ahol a megyei átlagon felüli növekedés nagyobb részét a 

közfoglalkoztatáson alapuló jövedelem gyarapodása jelenti, és amellett a későbbiekben sem 

jelenik meg erőteljesebben a formális gazdaság valamilyen piacképes formája, a növekedés a 

jövőben várhatóan lelassul vagy stagnálásba csap át. 

A vizsgált időszak folyamán a Gönci járás növekedett a leggyorsabban, amellyel 

látványosan megerősödött (az egy főre jutó TGE alapján a megyei rangsorban 4, az országosban 

pedig 18 hellyel lépett előre). A járás az egy főre jutó TGE, a becsléséhez használt valamennyi 

változó, valamint az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték alapján is erőteljesen növekedett. A 

megyében a Göncin kívül csupán az Encsi és Szikszói járásokban növekedett valamennyi 

változó (ha szerényebb mértékben is) a vizsgált időszakban. 

I.3. A felzárkózás a megye kapitalista ranglétrán történő előre lépése és külpiaci 

beágyazottságának növekedése, továbbá a meglévő vállalkozások stabilabbá válása, vagyis 

függőségi viszonyainak átrendeződése révén valósult meg. 

Kimutatható, hogy a privatizáció idején a főként piacszerzési céllal megjelent külföldi 

befektetőket felváltják a valódi termelési tevékenységet folytató zöldmezős beruházók (pl: 

Bosch, Jabil, Remy stb.), vagy a meglévő nehézségekkel küzdő cégcsoportokat valóban 

fejleszteni kívánó multinacionális cégek (l. BorsodChem). A konvergenciában, az új 

munkahelyek megteremtésében, valamint a megye részleges gazdasági szerkezetváltásában 

játszott szerepe ismeretében meglepő módon a beáramló külföldi működőtőke nemcsak 

arányaiban, de abszolút mértékében is visszaesett. Vagyis a külföldi működőtőke 

mennyiségének csökkenése jelen esetben nem a gazdaság függőségének mérséklődésére, 

hanem a megye „kapitalista ranglétrán” történő előre lépésére utal. Ez pedig azt jelenti, hogy 

kikerült a kizsákmányolásra sem alkalmas, pusztán piacszerzési céllal megjelenő külföldi tőke 

által uralt körből. A külföldi működőtőke arányainak csökkenésével párhuzamosan nőtt a 

vállalkozások által koncentrált gazdasági erő, az egy főre jutó jegyzett tőke, és növekedett a 

térség külpiaci beágyazottsága az export árbevétel arányának növekedése alapján (igaz utóbbi 

esetén nehezen mutatható ki, hogy ebből mekkora mértékű a vállalaton belüli mozgás). 

A periferikus járásokban a reálkonvergencia esetén meg kell említeni a 

közfoglalkoztatási programok hajtotta felzárkózás korlátait, ami mellett a függőség új formája 

is megjelenik: a külföldi működőtőke arányának növekedése. A külföldi működőtőke, valódi 

termelő kapacitás esetén azonban jelentős előrelépés a periféria számára (pl. Hell Energy – 

Szikszó; Bionly – Encsi járás). Ha a külföldi működőtőke megjelenése egy adóparadicsomi 
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léttel társul, akkor az egyes adókedvezmények ellenére is jelentős helyi adóbevételeken 

keresztül plusz bevételt generálva, kezdeti tőkeinjekcióként megalapozhatja a térség (település) 

fejlődését (pl. Komlóska), azonban passzív jövedelemként csupán növeli a függőséget. 

II. A FELZÁRKÓZÓ JÁRÁSOK SAJÁTOS FOLYAMATAI 

II.1. A relatív pozíciójavulásban is megnyilvánuló periferikus járások növekedését a 

közfoglalkoztatási programokon túlmutató, mérhető vállalkozói aktivitás növekedés okozta. 

A felzárkózó járások közül csak a minden változó tekintetében reálkonvergenciát 

produkáló Gönci, Szikszói és Encsi járást vizsgáltam. A három egymással szomszédos, 

alapvetően aprófalvas térszerkezetű, városhiányos (három járás 83 települése közül csak 4 

város), egykor a történelmi Abaúj vármegye részét képező, mind a külső térben, mind a belső 

térben hátrányos helyzetű járások. A három járás közül az egy főre jutó TGE alapján a Gönci 

és a Szikszói növekedése jelentősen, több mint 20 százalékponttal meghaladta a megyei 

növekedési ütemet, míg az Encsi csupán 5 százalékponttal. A gyorsabb gazdasági növekedésű 

Gönci és Szikszói járás esetén a TGE becsléshez használt mindhárom tényező esetén 

jelentősebb növekedést tapasztalhatunk, míg az Encsi esetén a növekedést inkább csak a 

közfoglalkoztatási programok következtében megnövekedett jövedelmi koncentráció hajtotta. 

II.2. A felzárkózási folyamat során a belső egyenlőtlenségek alakulásában a helyi adóbevételek 

területi egyenlőtlensége a meghatározó. 

A három járás közül a Szikszóiban és Gönciben nőttek, míg az Encsiben csökkentek a 

belső egyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenségek növekedésének hátterében a Szikszói járás esetén 

a gazdasági centrum – egyben járásszékhely – Szikszó helyi adóbevételének gyarapodása 

érhető tetten (1. ábra), ahol a Hell Energy folyamatos bővülései és fejlesztései jelentik a 

növekedés motorját. 

A Gönci járásban a polarizáció mögött a hinterland, legfőképpen az aprófalu Sima helyi 

adóbevételének növekedése állt. Azonban a Gönci járás hinterlandjában nem pontszerű a 

növekedés, hanem a Zempléni-hegység és a Hernád-völgy több települését is érinti a helyi 

adóbevétel, a vállalkozói aktivitás és ezzel párhuzamosan a bruttó hozzáadott érték bővülése. 

A bruttó hozzáadott érték növekedésében a legfigyelemreméltóbb Göncruszka 16 ezerszeres (!) 

megugrása, ami a helyi agrárvállalkozóknak és egy közösségi méhészetnek köszönhető. 

Az Encsi járásban az egyenlőtlenségek csökkenésében a hinterland helyi 

adóbevételeinek és jövedelmi koncentrációjának növekedése játszik kulcsszerepet. A helyi 

adóbevételek bővülése jelentős részben a Forrón működő Abaújtej erősödéséhez köthető, míg 

a jövedelem-koncentráció növekedése a helyi sikeres közfoglalkoztatási programokhoz (pl. 

Ináncs vagy Hernádszentandrás). 
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1. ábra: Abaúj járásaiban a TGE és a becsléséhez használt egyes tényezők változásának aránya 2004 és 2015 

között 

Adatforrás: TeIR – MÁK, KSH (T-STAR) 

II.3. A függőség hosszú távú csökkentése a formális és szubsztantív gazdaság kombinációjaként 

lehetséges a társadalmi–gazdasági szempontból elmaradott, leghátrányosabb helyzetű 

térségekben, valamint az adóbevételek fenntartható gazdaságfejlesztési projektekbe történő 

visszaforgatása révén. 

A közfoglalkoztatási programok tüneti kezelést ugyan jelentenek, de ha nem épülnek 

bele a szubsztantív gazdaságon túlmutató elemek, akkor csak újratermelik a függőséget. 

Azonban az olyan halmozott hátrányokat elhordozó periferikus térségek esetén, mint amilyen 

Abaúj is, a gazdasági fejlesztés sikerének kulcsa a szubsztantív és formális gazdaság megfelelő 

arányának elegye (pl. Göncruszka), alkalmazkodva a helyi munkaerő kínálathoz, ami jelentős 

állami támogatás mellett, vagy már felfutott vállalkozások CSR tevékenysége (pl. Bionly) 

nyomán képes csak megvalósulni. 

Az aktív külföldi működőtőke megjelenése a függőséget ugyan bizonyos tekintetben 

újratermeli, de ezekben a halmozottan hátrányos helyzetű járásokban lényegesen javítja a 

munkaerőpiaci kilátásokat és a térségben gyarapítja a tőkét, javítja a munkakultúrát, esetlegesen 

növeli a beszállítói hálózatot. A passzív külföldi működőtőke esetén (l. adóparadicsomok) e 

pozitív hatások nem jelentkeznek. A térségben a külföldi működőtőke mindkét megjelenési 

formájára látunk példát.  
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