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A magyar ipar térszerkezeti változásai1

KISS ÉVA2

Abstract

Spatial Structural Changes in the Hungarian Industry

During the short history of the modern Hungarian industry there have been such changes
several times, which have affected the location of industrial production and spatial structure of
industry. Of them, the changes after 1989 are the most important ones, because they have resulted
in radical changes in the spatial pattern of the Hungarian industry both on regional and local levels.
In fact, these changes are the spatial consequences of those organisational, structural changes taken
place in industry. The main purposes of this study are to demonstrate what kind of factors and how
have affected the spatial structure of the Hungarian industry on regional level and what are the main
characteristics of the newly developing spatial structure.

Compared to developed countries significant changes began to take place much later in
the Hungarian industry and accelerated only after 1989. Their reasons and consequences are largely
similar to those of western countries. During the last decade the focus of industrial production has
been relocated.The former Northeast-Southwest industrial axis has been replaced by a Northwest-
Southeast axis. Recently, industry develops the most dynamically in the northern part of
Transdanubia. After 1989 regional differences have also been increased in the spatial pattern of
industrial production. Taken as a whole, it seems that industry will be an important factor in the
shapening of the spatial structure of postfordist economy and this probably will not change in the
long run either

Bevezetés

Az 1989-es politikai rendszerváltozást követõen hatalmas társadalmi-gazdasági átalakulások
kezdõdtek hazánkban. Kibõvült a területi szereplõk köre, új elemek jelentek meg és olyan térformá-
ló folyamatok indultak meg, gyorsultak fel, amelyek az ország térszerkezetében is releváns válto-
zásokat eredményeztek. A különbözõ adottságokkal, erõforrásokkal rendelkezõ, eltérõ fejlettségû tér-
ségek más-más ütemben vettek részt a társadalmi, gazdasági megújulásban és ezáltal a térszerkezet
alakításában is. Mindezek az új tendenciák a területi kutatások újbóli fellendülését vonták maguk

1 A tanulmány alapjául az MTA Földtudományi Kutatóközpont tudományos ülésén „Ipari termelésünk
térszerkezetének átalakulási tendenciái” c. 2002. febr. 20-án elhangzott elõadás anyaga szolgált.

2 MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
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után. Az ilyen jellegû vizsgálatok ugyanis mindig gyakoribbak azokban az idõszakokban, amikor
gyökeres társadalmi, gazdasági átalakulás zajlik. Alapvetõen ezzel magyarázható az is, hogy a 20.
sz. végén a társadalmi, gazdasági folyamatok térbeli megközelítésére és térbeli vetületeinek, térbeli
következményeinek az elemzésére jóval nagyobb figyelmet fordítottak hazánkban is. Ezen kívül más
tényezõk (a piacgazdaság kialakulása, a termelési tényezõk szabadabb áramlása, a mezo- és
mikroszintek felértékelõdése, az ágazati szemléletet felváltó területi és települési szemlélet érvénye-
sülése stb.) is indokolták a térbeli aspektusú megközelítések elõtérbe helyezõdését (LÁSZLÓ M. 2000).

Az elmúlt évtizedbeli térhez kapcsolódó kutatások tapasztalatai közül kettõ
érdemel említést. Az egyik, hogy a korábbiakhoz képest a 20. sz. végén mérséklõdtek
a települések közti különbségek, ami elsõsorban az infrastrukturális és az intézményi
fejlõdésnek köszönhetõ. Ugyanakkor a magasabb térségi szinten, a térszervezõdés
makro- és mezoszintjein jelentkezõ különbségek növekedése tapasztalható. Máskép-
pen fogalmazva: eltolódás következett be a települési szintrõl a térségi szintre (KUL-
CSÁR G. 2000). A másik lényeges megállapítás, hogy a területi különbségek mélyülé-
sében az infrastrukturális ellátottságból fakadó differenciák sokkal kisebb szerepet
játszanak, mint 1989 elõtt. Az infrastrukturális ellátás nivellálódásával párhuzamosan
– és azzal szemben – napjainkra a jövedelemszerzés eltérõ lehetõségeibõl származó
különbségek váltak az elsõdleges térformáló erõvé és a területi különbségek legfõbb
elõidézõivé (BELUSZKY P. 2000). A jövedelemszerzés lehetõségei pedig nagymértékben
függnek az egyes területek gazdasági fejlettségétõl és ágazati struktúrájától, ami sok
esetben szinte csak az ipart jelenti (KISS J. 1998).

A rendszerváltozás óta a magyar iparban is jelentõs változások valósultak meg,
amelyek az ipari termelés területi elhelyezkedését sem hagyták érintetlenül. Az ipari
térszerkezet átalakulása valójában az iparban lejátszódott radikális szervezeti, szer-
kezeti, tulajdonosi, térkapcsolati stb. változásoknak a térbeli megnyilvánulása, amely
makro- és mikroszinten, azaz regionális (térségi) és lokális (települési) szinten egy-
aránt megfigyelhetõ. E munka keretei között elsõsorban a magyar ipar regionális tér-
szerkezetében 1989 után bekövetkezett változásokra és okaik értékelésére helyezzük
a hangsúlyt. Többek között arra keressük a választ, hogy a földrajzi tér megítélésé-
nek a megváltozása hogyan hatott az ipar térszerkezetére 1989 után, és hogy az újon-
nan formálódó ipari térszerkezet milyen mértékben befolyásolja a gazdaság egészé-
nek a térszerkezetét, hiszen a magyar gazdaság 1989 elõtti térszervezõdésében az ipar-
nak kitüntetett jelentõsége volt.

Az ipar térszerkezete történeti aspektusból

A múlt térbeliségének a vizsgálata nem tartozik a közkedvelt témák közé sem
idehaza, sem külföldön (GYÕRI R. 1999), habár a múlt térszerkezetének a megismeré-
se elengedhetetlen az új idõszakok új folyamatainak a reális megítéléséhez. Ezt szem
elõtt tartva már történtek kísérletek a magyar ipar területi fejlõdésének egy-egy rövi-
debb idõszakot felölelõ áttekintésére is (NEMES NAGY J. 1997).
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A történelem során a különbözõ korokban más-más térstruktúra bontakozott
ki az adott idõszakra jellemzõ, akkor uralkodó társadalmi, gazdasági kapcsolatoknak
megfelelõen. A térkapcsolatok állandó változása a térszervezõdés folytonos módosu-
lásában is megmutatkozott. A térszerkez úgy rendezõdött át, ahogy az egyes terüle-
tek pozíciója változott. A tér formálásában a gazdasági kapcsolatoknak a kezdetektõl
fogva meghatározó szerepük volt, de mindig más gazdasági ágazat vonatkozásában
kerültek elõtérbe.

A modern magyar gazdaság térszerkezete hosszú idõn keresztül szorosan
összefonódott az ipar térszerkezetével, lényegében az határozta meg, s mintha a múlt
még ma is kísértene. Az ipar térszerkezetének az alakulását több tényezõ (politikai,
társadalmi, gazdasági stb. elem) együttesen determinálta, amelyek jelentõsége térben
és idõben is változott az idõk folyamán. Sõt, elöljáróban arra is utalni kell, hogy a nagy
térszerkezeti átrendezõdések mindegyike más-más világpolitikai, világgazdasági fel-
tételek közepette ment végbe. Így a megváltozott külsõ feltételek szintén éreztették
hatásukat több-kevesebb mértékben és közvetve vagy közvetlenül. A hazai ipar röp-
ke másfél évszázados története alatt több olyan esemény, változás is volt, ami az ipa-
ri termelés területi elhelyezkedését, az ipar térszerkezetét is befolyásolta. Közülük
azonban csak néhányat, a legfontosabbaknak ítélteket (pl. az I. világháború utáni or-
szághatár változás, a II. világháborút követõ szocialista rendszer kiteljesedése és az
1989 utáni rendszerváltozás idõszaka) emeljük ki.

A fejlett Ny-i országokhoz viszonyítva Magyarország több évtizedes késés-
sel iparosodott az Osztrák-Magyar Monarchián belül. Kezdetben az élelmiszeripar és
a textilipar fejlõdött, majd a 19. sz. végén a nehézipar is egyre erõteljesebb fejlõdés-
nek indult. Az elõbbiek térbeli elhelyezkedése a nyersanyagok viszonylag egyenlete-
sebb eloszlásából fakadóan jóval kedvezõbben alakult, mint az utóbbiaké. A bányá-
szati, kohászati, gépipari üzemek ugyanis sokkal egyenlõtlenebbül (koncentráltabban)
helyezkedtek el követve a természeti erõforrások (ásványkincsek, energiahordozók)
elõfordulását. Az ipari telephelyválasztás fontos célpontjait képezték még a közleke-
dési és a kereskedelmi centrumok.

A kiépülõ vasúthálózat és sugaras szerkezete nagymértékben hozzájárult ah-
hoz, hogy a történelmi Magyarország iparát a centrum-periféria kapcsolatrendszer jel-
lemezte. Ez a megosztottság tükrözõdött a kitermelõipar és a feldolgozóipar térbeli ta-
gozódásában is.

A kitermelõipari üzemek jobbára a fõvárostól, a feldolgozóipari centrumtól
távol, a perifériákon, a nyersanyagokban gazdag térségekben (Kárpátok, Felvidék, Er-
dély) jöttek létre. Budapesten pedig az elõnyös földrajzi fekvésnek, a viszonylag kép-
zett munkaerõnek, a tetemes tõkekoncentrációnak, a sokféle adó- és egyéb kedvezmé-
nyeknek, a fejlett infrastruktúrának, a nagy fogyasztópiacnak, a jó közlekedésföldrajzi
adottságoknak és a különféle gazdaságpolitikai intézkedéseknek stb. köszönhetõen a
feldolgozóipar fejlõdött.

Ez egyben azt is jelentette, hogy a központ és a peremterületek közötti or-
szágrészek, az Alföld és a Dunántúl jelentékeny hányada ipar nélkül maradtak. Csak
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elvétve akadt néhány nagyobb ipari centrum ezekben a térségekben, ami az ipari fog-
lalkoztatottak tekintélyesebb számában is megnyilvánult, habár Budapest több mint
200 ezres ipari foglalkoztatotti létszámához viszonyítva az az 5000–15 000 fõnyi al-
kalmazott, amely a periféria központjaiban dolgozott, szinte elenyészõnek tûnt. A fõ-
városi ipar túlsúlya már ekkor szembetûnõ.

A 20. sz. elejére az ellentmondásosan zajlott és bizonyos mértékig befejezet-
lenül lezárult ipari forradalom eredményeként az ipar fontos gazdasági ágazattá vált
és kialakult területi struktúrájának néhány olyan sajátos vonása, amelyek még a mai
térszerkezetre is rányomják a bélyegüket (1. ábra).

A gyáripar kialakulásával párhuzamosan az eredetileg alapvetõen nyersanyag-
bázishoz kapcsolódva kifejlõdött ipari térszerkezetnek a konzerválódására nem nyílt
lehetõség, mert az I. világháború után radikálisan megváltozott az ország határvona-
la. A magyar ipar térszerkezetében ez okozta az elsõ nagy változást. A tetemes
országterület veszteség és az új országhatár miatt ugyanis a fõvárostól távoli, ásványi
nyersanyagokban, erdõségekben gazdag területek és a fõváros ellenpólusait képezõ
városok a szomszédos országokhoz kerültek. Ezáltal a jóval kisebb területû ország-
ban még látványosabb lett az ipar egyoldalú, torzult térszerkezete és még nyomasz-
tóbbá vált a budapesti ipar fölénye, ahol 1920-ban az ország ipari foglalkoztatottai-
nak 28%-a dolgozott. A fõvároson kívüli területek iparának kisebb jelentõségét támaszt-
ja alá az is, hogy pl. az Alföldön a gyáripari munkásság mindössze egy %-ának adott
munkát a könnyû- és az élelmiszeripar (Magyarország Nemzeti Atlasza, 1980).

A két világháború között az ipar lassan fejlõdött. Az I. világháború blokkoló
hatása még mintha akkor is éreztette volna a hatását. Némi fellendülést, fõleg a ne-
héziparban csak a II. világháborúra való készülõdés eredményezett. Az új nyersanyag-
lelõhelyek (pl. bauxit), kitermelõ központok a középhegységek vonalában létesültek,
így a budapesti ipar dominanciáját egyáltalán nem csorbították. Az ipar örökölt, arány-
talan térszerkezete ebben az idõszakban már inkább a fõvárostól ÉK-re és DNy-ra el-
helyezkedõ középhegységek és a rajtuk kívüli országrészek vonatkozásában testesült
meg.

A II. világháború után hazánk társadalmi, gazdasági életében gyökeres vál-
tozás ment végbe, miközben a külpolitikai és külgazdasági feltételek is számottevõen
átalakultak. A szocialista rendszerben az ipar térszerkezetének a formálódását két
egymással ellentétes folyamatos (koncentrációs és dekoncentrációs szakasz) határozta
meg, amelyek térben és idõben viszonylag jól elkülöníthetõk. Kezdetben az extenzív
iparosítás idõszakában a koncentráció folyamata dominált. Nagyon sok, jobbára ne-
hézipari üzem létesült a középhegységi pásztában a nyersanyagforrások, energiahor-
dozók közelében. Így a már korábban halványan körvonalazódó ÉK–DNy-i bányászati,
ipari, energetikai tengely kontúrjai élesebbé váltak, miáltal az ipar örökölt, arányta-
lan térszerkezete még látványosabbá vált. Az élezõdõ területi különbségek enyhítésé-
re csak az 1960-as évek végétõl történtek lépések. Az ipar dekoncentrálására való ha-
tározott törekvés fejezõdött ki a vidék iparosításában, a fõvárosi ipari üzemek, gyárak
egy részének a kitelepítésében és az elmaradott iparhiányos területek iparosításában is.
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1. ábra. A magyar ipari termelés térszerkezeti változásai a 20. sz. utolsó évtizedéig. – 1 = a történelmi Magyarország határa; 2 = államhatár 1945
    óta; 3 = az ipari foglalkoztatottak aránya az összes keresõn (A) belül 1920-ban; 4 = a vidék iparosításának fõ irányai a szocializmus évtizedeiben

Changes in the spatial pattern of Hungary until the last decade of the 20th century. – 1 = boundary of historical Hungary; 2 = state border since 1945;
3 = ratio of those employed in industry within the total number of earners (A) in 1920; 4 = main directions of industrialization of the countryside
                                                                            during the decades of the socialist era
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Az ipar térbeli expanziójának köszönhetõen nemcsak a regionális különbsé-
gek enyhültek – miközben az ipar térszerkezete is arányosabb lett – hanem a lakos-
ság életkörülményei is javultak. Az ipar térbeli szétterjedésével párhuzamosan zajlott
az iparvállalatok térbeli centralizációja is, ami a térbeli függés mélyüléséhez veze-
tett, mivel egyre kevesebb központban (jobbára a nagyvárosokban, fõleg a fõvárosban)
összpontosultak az ipari cégeket irányító és ellenõrzõ funkciók (BOKOR P-NÉ. 1991).

Az 1970-es évek második felében és az 1980-as években az ipar térszerke-
zetében már nem történt markáns változás. A megelõzõ évtizedekben kifejlõdött struk-
túra lassú megmerevedése zajlott, amibe a kedvezõtlen világgazdasági körülmények
is belejátszottak. Ugyanakkor a fejlett Nyugati országokban – részben az elõbbiekbõl
következõen – a hagyományos ipari területek jelentõs változásokon mentek keresztül
és már egy új gazdasági tér körvonalai kezdtek kibontakozni.

Az 1989 utáni térszerkezeti változások okai

A magyar ipar térszerkezetében a harmadik nagy változás a rendszerválto-
zással vette kezdetét, ami teljesen új hazai és nemzetközi viszonyok között zajlott.
Az 1990-es évtizedben a világgazdaságban már hamarabb megkezdõdött folyamatok
(a globalizáció erõsödése, a tõke, a munkaerõ szabad áramlása, az élezõdõ nemzetközi
verseny, a telephelyválasztás szempontjainak átértékelõdése, a határok leomlása, a
nemzetállamok gazdasági trendekbe való érdemi beleszólási lehetõségének háttérbe
szorulása, a multinacionális cégek terjeszkedése, az EU integrációra törekvés foko-
zódása stb.) is egyre erõteljesebben éreztették a hatásukat, amelyek egyben óriási ki-
hívást is jelentettek a megújuló magyar ipar számára. Az ország egészére kiterjedõ
mélyreható politikai, társadalmi, gazdasági reformok az ipar szervezetében, struktú-
rájában, tulajdonviszonyaiban, térkapcsolataiban, az ipari beruházások mértékében stb.
is nagy változásokat eredményeztek, amelyek az ipar regionális és lokális térstruktú-
rájának az átrendezõdését is elõmozdították.

A fejlett Nyugati országok és a volt szocialista országok iparában bekövet-
kezett változások okai és következményei között hasonlóságok és különbségek egy-
aránt elõfordulnak, amelyek mértékében természetesen kisebb-nagyobb eltérések ta-
pasztalhatók (1. táblázat).

Nyugaton a válságjelenségek elõidézéséért alapvetõen a világgazdasági folya-
matok okolhatók, míg Keleten a rendszerváltozás tette lehetõvé a korábban a felszín
alatt már érlelõdõ folyamatok „felszínre kerülését”, amelyekhez azután több olyan ok
is „csatlakozott” (pl. a tercierizáció felgyorsulása, a globalizáció fokozódása, a kör-
nyezetvédelem erõsödése), amelyek egyre határozottabban csak 1989 után kezdtek
érvényesülni. A fejlett Nyugati országok iparában a válság elsõ jelei már az 1970-es
években felbukkantak, és elsõsorban az ipar bizonyos ágazataiban (bányászat, kohá-
szat, fémfeldolgozás, textilipar) mûködõ cégeknél jelentkeztek. Ezzel szemben a vál-
ság  jelei  a  volt  szocialista országokban jó két évtizedes késéssel váltak szembetûnõ
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vé. További lényeges különbség a Ny-i országokhoz viszonyítva, hogy Közép- és Kelet-
Európában az ipar egészének és szinte minden üzemnek teljesen meg kellett újulnia.
Amíg Nyugaton elégségesnek bizonyult az ipar néhány ágazatának és cégének a szer-
vezeti és strukturális átszervezése, addig Keleten sokkal szélesebb körû és mélyreha-
tóbb változtatásokra volt szükség, amelyek megvalósításának ütemében jelentõs kü-
lönbségek vannak az egykori szocialista országok között.

Hazánk élen járt a szerkezet átalakítási folyamatok következetes véghezvi-
telében, amelynek eredményeként átrendezõdtek a térkapcsolatok, megjelent a külföldi
tõke, módosult a cégek méretstruktúrája, megnõtt az ipari vállalkozások száma, javult
a felszereltségük stb., azaz mindenre kiterjedõ gyökeres változás ment végbe a ma-
gyar iparban.

A fejlett és a volt szocialista országok iparában lezajlott változások – az el-
térõ és hasonló okokból eredõen – eltérõ és hasonló következményekkel, hatásokkal
is jártak. A különbözõ következményeken kívül az ipari átalakulás számos hasonló
megnyilvánulásainak (az ipar jelentõségének mérséklõdése, a modernizálódás foko-
zódása, a szerkezetváltás iránya, a foglalkoztatás visszaesése, az ipar területi elhelyez-
kedésének módosulása, az ipari területek funkcionális átalakulása) is szemtanúi le-
hettünk. Végezetül azt is hangsúlyozni kell, hogy a volt posztszocialista átalakulás

1. táblázat. Az iparban zajló változások okai és következményei a fejlett országokban  
és a volt szocialista országokban 

Megnevezés Fejlett országok Volt szocialista országok 

Különböző okok 
Változások a 
világgazdaságban az 1970-es 
években 

Politikai rendszerváltozás 
1989-ben 

Hasonló okok 

Válság a hagyományos ágazatokban 
A globalizáció fokozódása az 1980-as évektől 
A telephelyválasztás szempontjai átértékelődnek 
A tercierizáció felgyorsulása 
Helyhiány, főleg a városközpontokban 
Nagyobb hangsúly a környezetvédelmen 
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nehézségektõl, súlyos társadalmi feszültségektõl sem volt mentes. Közép- és Kelet-
Európában a radikálisabb gazdasági (ipari) átalakulás sokkal nagyobb társadalmi és
szociális problémákkal járt. Úgyis fogalmazhatunk, hogy a közép- és kelet-európai
lakosok jóval „magasabb árat fizettek” nagy horderejû változásokért, mint a nyugat-
európaiak.

A térszerkezetet alakító fontosabb folyamatok

Az ipar térszerkezetét befolyásoló tényezõk közül az egyik legfontosabb az
örökölt térstruktúra milyensége, aminek markáns szerepe fõleg az ipar lokális térszer-
kezetében bizonyult tartósnak (KISS É. 2000). Szintén lényegesek a magyar iparban
1989 óta lezajlott szervezeti, strukturális, térkapcsolati stb. változások, amelyek bi-
zonyos mértékig az ipar új térszerkezetének a körvonalait is meghatározták. 1989 után
az, hogy egy terület milyen gyorsan és milyen mértékben újult meg, alakult át, ill.
hol jelentek meg az új ipari létesítmények, számottevõen függött az adott hely föld-
rajzi fekvésétõl, vagyis attól, hogy a földrajzi tér melyik pontjáról volt szó.

Az elmúlt évtizedben azáltal, hogy a telephelyválasztás szempontjai megvál-
toztak, átértékelõdött a tér jelentõsége is, egyes területek fel-, mások leértékelõdtek.
A helyi társadalom milyensége, a humán erõforrás összetétele, a helyben rendelke-
zésre álló tõke nagysága, ill. a tõkevonzó képesség, az infrastrukturális ellátottság fej-
lettsége, amelyek egyben a tér, „az adott terület” értékét is befolyásolják szintén kulcs-
elemei a térszerkezeti folyamatoknak. Ráadásul a gazdaságpolitikai döntések, a kor-
mányzati hozzáállás és beavatkozás iránya sem elhanyagolható szempontok. Mind-
ezek a tényezõk közvetve hatottak az új térszerkezetre.

A továbbiakban az 1989 utáni változások közül csak a térszerkezet alakítása
szempontjából jelentõsebbeket tekintjük át. Ide sorolható elvileg az ipari cégek szá-
mának a gyors gyarapodása is. Az 1990-es évtizedben megtöbbszörözõdött az ipari
vállalkozások száma és 2000-ben a ténylegesen mûködõk száma már megközelítette
a 44 ezret. A döntõ hányaduk teljesen újonnan létesült, ám csak kisebb részük kez-
dett mûködni új telephelyeken. Ennél fogva a meglevõ ipari területek zömében foko-
zódott a zsúfoltság, ami a cégek méretstruktúrájának a kisüzemek irányába való elto-
lódásával is összefügg. Gyakori, hogy a régen egy vállalat által használt ipari terüle-
ten ma már több tucat kisebb-nagyobb cég osztozik, de ennek az ipar térszerkezeté-
nek a megreformálása szempontjából kicsi a jelentõsége (2. ábra).

A térszerkezet módosításában elsõdlegesen az új telephelyeken létesített ipari
üzemek játszanak döntõ szerepet. A regionális térszerkezet formálásában a leginkább
a zöldmezõs beruházások elhelyezkedése lehet mérvadó. Az 1990-es években az összes
zöldmezõs külföldi érdekeltségû ipari beruházás több mint 85%-a az Észak-Dunántú-
lon és a fõváros térségében valósult meg (DICHÁZI B.1997). Tekintélyes hányaduk az
ipari parkok keretében vált valóra, ezért további támpontul az ipari parkok térbeli
megoszlása szolgálhat. Közülük is a teljesen zöldmezõs, ill. a részben zöldmezõs be-
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2. ábra. A megyék „rangsora” a gazdasági térszerkezetet alakító fontosabb ipari részesedési mutatók alapján. Az országos értékbõl legkisebb (a), ill.
legnagyobb (b) arányban részesedõ megyék. – 1 = az ipari cégek; 2 = a külföldi érdekeltségû ipari cégek; 3 = az ipari beruházások; 4 = az ipari
foglalkoztatottak megyén belüli aránya alapján. A jelek fölötti számok az egyes megyéknek a megfelelõ mutató fajta alapján adódó országos sorrendjét
                                                                                                                  jelzik

Ranking of Hungarian counties according to the most important parameters of share in industry affecting economic spatial pattern. Counties representing
minimum (a) and maximum (b) share of the national total on the basis of: – 1 = industrial firms; 2 = industrial firms in foreign ownership or joint
ventures; 3 = industrial investments; 4 = proportion of industrial employees. – Numbers indicate the rank-size of counties in national scale derived
                                                                                             from the corresponding parameter
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ruházásként létesült ipari parkok a legfontosabbak, mivel ezek azok a területek, ahol
mindenféle elõzmény nélkül jöttek létre az ipari létesítmények, mint új térformáló erõk.
Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy ma még ezen ipari parkok egy része csak potenci-
álisan tekinthetõ térszerkezet alakítóként, mert jónéhányuk csak a kiépülés kezdeti stádi-
umában van, vagy ha mûködnek is, a betelepült cégek sem a méretük, sem a termelési
értékük vagy az exportjuk nagysága alapján nem tekinthetõk jelentõsnek (3. ábra).

Az elmúlt évtizedben az ipari vállalatok belsõ szervezetében is nagy változá-
sok mentek végbe. A legtöbb cég új szervezeti keretek között kezdett mûködni, míg a
hagyományos szervezeti formák megszûntek vagy átszervezõdtek. Az egykori sok te-
lephelyes, erõsen centralizált vállalatok száma nagyon megcsappant, amit az iparte-
lepek számának a drasztikus csökkenése is jelez. 1990 és 1998 között 12 934-rõl 7052-
re esett vissza az ipartelepek száma. A fõvárosban ennél jóval nagyobb mértékû (kb.
65%-os) volt a fogyásuk, s ma már csak 1200–1300-ra becsülhetõ a számuk. Az ipar-
telepek egy része önállósodott, azaz az anyavállalattól független céggé vált. Másrészt
sok ipartelep megszûnt, többségük az elavult gépekkel felszereltek és a vesztesége-
sen termelõk körébõl került ki. A szervezeti rendszer korszerûsödése olyan folyama-
tokkal is együtt járt (pl. profiltisztítás, modernizáció, mûszaki fejlesztés, térkapcsolati
rendszer átalakulása, létszámváltozás), amelyeknek nem is mindig volt térbeli vetülete.

Az ipari vállalatok belsõ munkaszervezésének a megváltozása szintén kihat
a regionális térszervezõdésre. A piacgazdaság kiépülésével és a külföldi tulajdonú vál-
lalkozások megjelenésével módosult az egyes cégek adott, gyakran országhatárokat
is átlépõ „vállalatbirodalmon” belüli pozíciója is, ami a munkaszervezés átalakítását
ugyancsak maga után vonta. Ám egy adott országon belül és az egy vállalathoz tarto-
zó egységek között is szükségessé válhat a munkafolyamatok, a térkapcsolatok átszer-
vezése. Az egyes cégek esetében más-más munkaszervezési és belsõ szervezõdési el-
képzelések, irányvonalak érvényesülnek. Tükrözõdött ez a magyarországi külföldi ér-
dekeltségû vállalatoknak a külföldi anyavállalathoz és más országokban található társ-
vállalatokhoz fûzõdõ kapcsolatában is (ÁRVA L. 1997).

Az új kihívásokkal összhangban egyre nagyobb teret hódít az állandóan vál-
tozó igényekhez való gyors és rugalmas alkalmazkodást lehetõvé tevõ munkaszerve-
zés és a hálózatok építése, ami cégen belüli és cégen kívüli struktúrákat egyaránt
magába foglal (DICKEN, P. 1994). Ez utóbbit tekintik Ázsiában is az új ipari körzetek
kialakulása egyik leglényegesebb faktorának (PARK, S. O. 1996). A különbözõ tevé-
kenységek alvállalkozókhoz való kihelyezése és a széles alvállalkozói rendszer kiépí-
tése a nagyvállalat által releváns térformáló erõvé léphet elõ hazánkban is.

A közelmúltban kidolgozott regionális gazdaságépítési programnak is az egyik
fõ pillére a hálózatfejlesztés, amit térségi klaszterek és integrátori ipari parkok kiala-
kításával terveznek megvalósítani (NIKODÉMUS A.–ZULAUFNÉ LÕCSEI G. 2001). Ma még
azonban ez a folyamat a kezdeti stádiumban van, a hálózatépítésnek csak a csírái fi-
gyelhetõk meg a dinamikusan fejlõdõ ipari térségekben.

Az ipari beruházások volumene, térbeli megoszlása szintén sokat elárulhat
egy térség iparosodásának mértékérõl és az ipar térszerkezetének fejlõdési tendenciá-
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3. ábra. Ipari parkok az országban a beruházás jellege szerint. – a = zöldmezõs; b = barna mezõs; c = vegyes jellegû beruházás; d = volt katonai bázis
                                                                                               területén létrehozott ipari park

Industrial parks in Hungary according to the type of investment. – a = green field; b = brown field; c = investment of mixed type; d = industrial park
                                                                                established on the site of former Soviet military bases
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iról. Az 1990-es évtizedben többszörösére nõtt ipari beruházások zöme a fõvárosi agg-
lomerációba, valamint a Dunántúl É-i felébe érkezett. Itt a legmagasabb az egy fõre
jutó ipari beruházások értéke is (2000-ben több mint 200 ezer Ft jutott átlagosan egy
lakosra). Ez szorosan összefügg a külföldiek fokozott érdeklõdésével ezen régió iránt,
ami viszont több tényezõre (pl. a magyar-osztrák határhoz közeli fekvés, képzett mun-
kaerõ, viszonylag fejlett infrastruktúra, jó közlekedésföldrajzi adottság, korábbi ipar-
szerkezet, ipari tradíciók, kedvezõ társadalmi szerkezet, épített környezet és térségi
image, kiemelkedõ innováció iránti fogékonyság) vezethetõ vissza. Ezek a régiók jól
tudják a külsõ forrásokat abszorbeálni, amit a versenyképességük, vonzóképességük
határoz meg (HRUBI L. 2000).

Az ezredfordulón az ipari beruházások túlnyomó hányada származott külföl-
diektõl Gyõr-Moson-Sopron, Fejér és Komárom-Esztergom megyében. (Közvetett bi-
zonyítékként szolgálhat az a tény, hogy ezekben a megyékben az összes beruházások-
ból 70–97%-ban részesednek a külföldiek.) A beruházások nagyobb részét a meglevõ
üzemek modernizálására, a mûszaki berendezések korszerûsítésére és a technológia
fejlesztésére fordították, s csak kisebb részét teljesen új létesítmények építésére. Szin-
tén ezekben az országrészekben a legmagasabb a külföldi érdekeltségû ipari cégek
száma és részesedése is az ország összes ilyen vállalkozásából. 2000-ben az összes
külföldi érdekeltségû ipari vállalkozások (4052) 31%-a a fõvárosban, 14%-a a Dunántúl
É-i felében koncentrálódott.

Mivel magyarázható az, hogy a külföldiek hazánkat, és annak bizonyos régi-
ói részesítették elõnyben? Mostanra már számos megállapítás látott napvilágot erre
vonatkozóan. Iparunk térszerkezetének alakulása szempontjából, különösen az orszá-
gon belüli telephely választási döntéseikben szerepet játszó tényezõk lényegesek,
amelyek részletes számbavételére és értékelésére már sok kutatás kitért, csakúgy mint
a külföldi tõkeberuházások hatásvizsgálatára (ANTALÓCZY K–SASS M. 2000; DICHÁZI

B. 1996; ILLÉS M. 1999; SZANYI M. 1997). Éppen ezért csak néhány következtetés is-
mertetésére szorítkozunk, amelyek bizonyos mértékig a már felsorolt, konkrét okok
megfogalmazásában lehettek döntõek.

Az egyik, hogy a külföldiek nagyon sok kisebb-nagyobb jelentõségû tényezõ
alapján döntenek, amibe a vállalati stratégiától, a világpolitikai, világgazdasági hely-
zettõl, ill. az adott ország sajátosságaitól, valamint a tényleges telephely adottságai-
tól, a munkaerõ minõségétõl függõen sok minden beletartozik.

A telephely választási szempontok nagyarányú hasonlósága ellenére is éles kü-
lönbségek lehetnek azok fontossági sorrendjében az egyes beruházókat tekintve. A
globalizáció elõrehaladtával mind fontosabb faktor a földrajzi fekvés, a földrajzi elhelyez-
kedés, ill. az adott hely szûkebb és tágabb környezetének a milyensége. Ráadásul az idõ
során ugyanazon tényezõ megítélése is változhat pozitív és negatív irányba egyaránt.

Az elmúlt évtizedekben egyre határozottabb tendencia, hogy a telephelyválasztás hagyo-
mányos szempontjai (pl. nyersanyag) háttérbe szorulnak. Sokkal fontosabbá válik az idõ tényezõ, a
gyors elérhetõség, az információáramlásban, kommunikációban való azonnali és közvetlen részvé-
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tel lehetõsége, milyenségének foka. Mind jelentõsebb lesz, hogy ehhez milyen fogadási, felhaszná-
lói és továbbítói képességgel, eszközökkel rendelkezik a kiválasztandó hely. Továbbá az, hogy mi-
lyen az adott helynek a globális mûködõ képessége, az élet ottani minõsége. A jövõben még a biz-
tonság, a kiszámíthatóság és a bizalom kaphat kitüntetett szerepet abban, hogy a külföldi cégek hol
és milyen mértékben telepednek le (KISS É. 2002).

Az új térszerkezet meghatározásában szintén releváns elemnek bizonyult az
ipari foglalkoztatottak területi megoszlása és annak idõbeli változása. A statisztikai
adatok is alátámasztották azt a feltételezést, hogy az ipari beruházások volumene és
az ipari foglalkoztatottak elõfordulása között szoros a korreláció. Ahol nagyobb mér-
tékû az ipari beruházás, ott valószínû, hogy az ipar fejlõdésének köszönhetõen több az
ipari foglalkoztatott is.

Az elmúlt évtizedben az ipar szervezeti és strukturális átalakulásával párhu-
zamosan a foglalkoztatottak száma is erõteljesen megfogyatkozott, kiváltképp a vál-
sággal küszködõ régiókban, s ez megnyilvánult az ipari foglalkoztatottak térbeli meg-
oszlásának változásában is. 1990 és 2000 között az ezer lakosra jutó ipari foglalkoz-
tatottak számának a területi tagozódásában markáns súlyponteltolódás következett be
az ország ÉK–DNy-i irányú sávjából a Dunántúl É-i felére, ahol a legnagyobb ennek
a mutatónak az értéke. Ez az átrendezõdés már részben elõrevetíti az ipar új térszer-
kezetét is, aminek a pontosabb megrajzolásához számottevõen hozzájárult az egyes
megyék néhány ipari jellemzõjének (ipari cégek száma, foglalkoztatottak száma, be-
ruházás volumene, külföldi érdekeltségû cégek száma) az országos értékekbõl való
részesedésének a figyelembe vétele is. Az egyes mutatókból legnagyobb mértékben
részesülõk bizonyultak a legdinamikusabban fejlõdõ régióknak (4. ábra).

Az új térszerkezet jellemzõi

A szocialista ipar térszerkezete, ami a fordista térszervezõdés szélsõséges ese-
tének tekinthetõ, 1989-tõl átrendezõdés alatt áll (ENYEDI GY. 1996). A térszerkezetet
alakító rendkívül bonyolult és komplex folyamatoknak betudhatóan – és annak elle-
nére, hogy az ipari tér formálódása még napjainkban is zajlik – mind határozottab-
ban kijelölhetõ az ipar új térszerkezete. Az egykori és az évtizedek során dominánssá
vált ÉK–DNy-i ipari-energetikai tengelyt, a fordista térszerkezet központi elemét
(amely valójában a nyersanyagok és energiahordozók futásirányát követte, és ahol az
ipari termelés túlnyomó hányada koncentrálódott a szocializmusban) felváltotta egy
ÉNy–DK-i irányú tengely, amely már a posztfordista térszerkezetet reprezentálja, és
amelynek a DK-i szárnya ma még kevésbé fejlett. Szinte csak addig tart ameddig az
autópálya, de a délszláv válság is blokkolta a fejlõdését az 1990-es években.

Másképpen közelítve az ipari tengely durván 90 fokos elfordulása úgy is fel-
fogható, hogy az 1990-es évtizedben a kényszerû szocialista iparosítás eredményeként
kifejlõdött ipari övezetet felváltotta a nemzetközi viszonyoktól függõ iparosítás foly-
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4. ábra. Az 1000 lakosra jutó ipari foglalkoztatottak számának változása megyénként, 1990–2000
                                                                         között

Change in the number of those employed in the industrial sector per 1000 inhabitants by counties,
                                                        between 1990 and 2000
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tán kialakult ipari körzet. Mivel ebben a térségben létesült a legtöbb külföldi érde-
keltségû cég, ezért a dualitás ebben a vonatkozásban is megfigyelhetõ. Ezen a viszony-
lag intenzíven fejlõdõ ipari tengelyen kívül csak néhány olyan település említhetõ meg,
amelyekben az ipar jelentõs helyet foglal el a lokális gazdaságban és/vagy a jövõben
(is) gyors ütemû fejlõdése várható (5. ábra).

Az újonnan kibontakozó posztfordista ipari térszerkezeten belül is vannak
olyan centrumok, amelyek kimagasló szerepet játszanak a magyar iparban. Ezek közé
sorolható a fõváros és agglomerációja is. Budapest csökkenõ súlya ellenére még min-
dig hazánk legjelentõsebb ipari központja, amit az ipari területek viszonylag jelenté-
keny részesedése is sejtet a város területébõl (KISS É. 1999). Jóllehet, az utóbbi évek-
ben egyre jobban zsugorodik és felszabdalódik az egykori összefüggõ ipari körzet, ami
részben Budapest átalakuló ipari szerepkörének tulajdonítható. A fõváros tradicioná-
lis ipari övezetébõl a tényleges termelés kiszorulóban van, fõként az agglomerációs
övezetbe. Ugyanakkor Budapest az iparirányításban, ellenõrzésben továbbra is kiemel-
kedõ szerepet játszik és egyre elszántabban törekszik minél több információs techno-
lógiával, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó, magasabb szintû ipari tevékenységet
folytató létesítményt is magához vonzani.

5. ábra. A hazai ipar térszerkezetének átalakulása az 1990-es évtizedben. – 1 = fordista termelési
jellegû; 2 = posztfordista jellegû iparszerkezet; 3 = jelentõs vagy potenciális ipari centrum a nagy
                                                              ipari zónákon kívül

Changes in the spatial pattern of Hungary in the 1990’s. – 1 = area of fordist type industrial structure;
2 = area of post-fordist type industrial structure; 3 = significant existing or potential industrial centre
                                               outside the large zones of manufacturing
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Az 1990-es években nemcsak az országon belül változott meg Budapest po-
zíciója, hanem tágabb térségünket, a Kárpát-medencét, ill. Közép-Európát tekintve is.
A magyar fõvárosnak jó esélyei vannak arra, hogy ezen térség regionális gazdasági,
iparirányítási centrumává váljon. Budapest hídfõ lehet Kelet és Nyugat között. Hosszú
távon ugródeszkaként szolgálhat az idetelepülõ külföldi és hazai cégek számára, ame-
lyek innen szándékoznak terjeszkedni a környezõ országokba (2. táblázat).

Az új ipari térszerkezet másik fõ alkotója a Dunántúl É-i része, amely az ipari
termelés legfõbb színhelye. A termékek tekintélyes hányada exportra megy, ami a térség
egyik vezetõ iparágával a jármû- és alkatrészgyártással hozható összefüggésbe. Itt fejlõ-
dik a legdinamikusabban az ipar. Ma még a fejlõdés legfõbb motorja a sok külföldi érde-
keltségû cég, és nem a közöttük meglevõ, kibontakozó tudásalapú, tudásintenzív kapcso-
latok. Így ez a térség most még sokkal inkább tekinthetõ ipari agglomerációnak, mint va-
lódi klaszternak. A régión belül az ipar elsõsorban a Budapest–Bécs tengely mentén, a
Duna vonalában és a Ny-i országhatár mentén összpontosul. A legaktívabb centrumként
Gyõr, Székesfehérvár, Esztergom, Tatabánya és Komárom említhetõ meg.

Ez az ÉNy–DK-i irányú ipari tengely a rendszerváltozás nagy nyertese. Az ipa-
ri megújulás itt zajlott le a leggyorsabban, mert helyzetébõl, adottságaiból fakadóan ha-
marabb és könnyebben tudott alkalmazkodni a kihívásokhoz, a megváltozott körülmé-
nyekhez. Betudható ez annak, hogy az „új idõk” csak bizonyos térségeknek kedveznek,
még pedig azoknak, amelyek nem tartoznak a tradicionális ipari körzetekhez, kedvezõ a
földrajzi fekvésük és rendelkeznek olyan humán és materiális erõforrásokkal, amelyeket
azonnal mozgósítani tudnak. Az észak-dunántúli régió ilyen volt Ezzel a térséggel szemben
az ipari átalakulás nagy vesztese az ország ÉK-i fele, az egykori ipari tengely É-i része.
A már 1989 elõtt is nehézségekkel küszködõ térség iparának a válsága a rendszerváltozás
után tovább mélyült és súlyos szociális és társadalmi problémákkal párosult. Depresszi-
ós térségek alakultak ki Miskolc, Ózd és Salgótarján körzetében, amelyek csak az 1990-
es évek végén kezdtek el lassan kilábalni „kiúttalannak látszó” helyzetükbõl.

Az ipari térnek ez a duális tagozódása, nyertes (dinamikusan fejlõdõ, iparo-
sodottabb) és vesztes (hanyatló, kevésbé iparosodott) régiókra való elkülönülése idõ-
ben is nyomon követhetõ. A rendszerváltozás elején az ország egészének az ipara, csak-
nem az összes ipari üzem valamilyen mértékû válságba került, tehát valamennyien
vesztesek voltak bizonyos értelemben. A kezdeti sokkból többnyire „elsõként ébredõk

2. táblázat. Budapest jelentősége az ország iparában, 1990-2000 

Részesedés (%) 
A főváros részesedése 

1990 2000 
az összes jogi személyiségű ipari vállalkozásból 37,0 * 37,8 ** 
az összes ipartelepből 30,5 20,7 *** 
az összes ipari foglalkoztatottból 21,7 15,2 
az ipari beruházásból 19,0   8,8 
az összes külföldi érdekeltségű ipari vállalkozásból 33,4 31,6 
*1992. évi adat, **1999. évi adat, ***1997. évi adat. 
Forrás: Budapest statisztikai évkönyvei 1990, 1992, 1997, 1999, 2000. 
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és lépõk” váltak azonban a késõbbiekben, az 1990-es évek közepétõl mind látványo-
sabban az ipari szerkezetváltás nyertesévé és ezek lettek az ipari térszerkezet legfõbb
formálói is. Mindezek pedig a regionális különbségek élezõdését is maguk után vonták.

Az új ipari térszerkezet egyik legfõbb sajátossága, hogy a szocializmusból örö-
költ viszonylag kiegyenlített térstruktúra igen aránytalanná vált, amelyben a két vég-
letet képezõ, gyorsan fejlõdõ és válsággal sújtott, ill. abból lábadozó térségekkel szem-
ben jól elkülöníthetõk az ország nagyobb részét kitevõ, még kiútkeresõ „stagnáló” te-
rületek. A jövõ szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogyan alakul ezek sorsa, s
abban milyen szerepet vállal az ipar. Jelenleg csak szigetszerûen, foltokban található
egy-egy jelentõsebb iparral rendelkezõ település ezekben az országrészekben.

Amíg néhány évvel ezelõtt a két szélsõséget alkotó csoportot úgy is meg le-
hetett különböztetni, hogy a prosperálókra (kivéve a fõvárost) az (újra)iparosodás
(re)indusztrializáció és a hanyatló, depressziós területekre az „elipartalanodás”
(dezindusztrializáció) volt inkább jellemzõ, addig az utóbbi években már az egykor
válságtól szenvedõ térségben is új ipari üzemek jelentek meg. Ez szintén azt a tapasz-
talatot erõsíti, hogy a fõvárossal szemben a vidék nagyobb részében az ipar továbbra
is fontos gazdasági ágazat és releváns térformáló erõ lesz.

Összefoglalás

A magyar ipar történetében és térszerkezetében a harmadik nagy fordulat 1989
után következett be. A politikai rendszerváltozást követõ évtizedben az iparban is vég-
bement radikális változások hatására az ipar regionális szerkezete is módosult. A te-
rületi különbségek fokozódtak és a dualitás a térben is megnyilvánult. Ennek az ol-
dása az elkövetkezõ évek egyik legfõbb feladata, amiben elvileg kitüntetett szerepet
játszhatnak az ipari parkok. Az 1990-es évek második felében fellendült ipari park
alapítási láz, ami akár harmadik iparosítási hullámként is felfogható, arra utal, hogy
az ipari parkok az egyenlõtlen ipari térszerkezet kiegyenlítésének fontos eszközei le-
hetnek, legalábbis potenciálisan annak vélhetõk. Ám az ipari parkok sem tehetnek
„csodát” egy adott területtel, ha nincsenek olyan endogén tényezõi, amelyek motivál-
nák a cégek odatelepülését. Ebbõl adódóan a valóságban sokkal fontosabb lesz az elõ-
fordulásuknál a „tartalmuk”. Az, hogy milyen vállalkozásokkal telnek meg. Ez pedig
a leginkább attól függ, hogy a külföldi érdekeltségû vállalkozások milyen mértékben
jelennek meg jobbára a Balassagyarmat–Kecskemét vonaltól K-re esõ területeken, és
ott milyen nagyságú beruházásokat valósítanak meg.

Az ipar jövõbeni térszerkezete és térformáló hatása alapvetõen a multinacioná-
lis cégek további telephely választási döntéseinek a függvénye. Az eddigi tapasztalatok
alapján azonban nagy a valószínûsége annak, hogy a már kialakult térszerkezetben lényegi
változás belátható idõn belül nem lesz. Az viszont kétségtelen, hogy az ipar a posztfordista
gazdaság térszerkezetében is releváns tényezõ lesz, és hogy az átalakuló ipari térszerke-
zet a lokális társadalmi struktúrát és az életkörülményeket sem hagyja érintetlenül.
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