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Átalakuló gazdasági régiók a magyar történelemben II. 

 

Pogácsás Péter1 

1. Abstract 

 

The definition of Hungary’s large economic regions for certain historical periods reflects well the 
country’s political and economic development and era changes. The division of Hungary into  
physical and human geographic regions has already a significant literature in Hungarian regional 
science. In this second part of the two-part study, I examine Hungary’s economic regions in the 
periods from the mid-19th century till today. As there are strongly limited data available 
describing the content of the connections for defining the regions based on the connection 
systems, I have described homogeneous regions that cover the whole of the space and can serve 
as a good approach to the sufficiently aggregate economic-based region formation. Until the 
Austro-Hungarian Compromise of 1867, in the formation of economic regions in Hungary we 
can speak of the predominance of  physical geographic effects; however, with the appearance of 
industrial production and rail transport, the country's economic regions were undergoing a major 
transformation. The growth model of the era of dualism, thatwas based on agriculture, served the 
development of both the regions with good agricultural producer capacities and industrial 
regions. In the period between the two world wars and in the era of socialism, relative autarchy as 
well as the limited integration into international trade and division of labor became important 
economic organizing factors. The years following the political and economic transition led to the 
gradual integration of the Hungarian economy into the globalized world economy and the 
predominance of the manufacturing and the service sectors dominated by foreign companies and 
resulted in the transformation of the economic regions based on the factors shaping by foreign 
companies’ decisions. 
Keywords: Hungary, economic regions  

 

2. Bevezetés 

 

Tanulmányom első részében a magyar történelem 19. század közepéig tartó időszakának 
gazdasági régióit vizsgáltam. A gazdasági régiók meghatározása kapcsán kifejtettem, hogy a 
lehatárolt egység egyes elemei közötti összekötő erők (struktúraképző tényezők) 
beazonosításának módszertana szerint két régiótípust szoktak megkülönböztetni: a homogén, és a 
kapcsolati alapon álló régiót. A homogén régiók egyes belső elemei, helyei között a lehatárolás 
tényezői alapján a hasonlóságot tételezik fel, ugyanezen struktúraképző tényezők más régiók 
helyei felé ugyanakkor a különbözőséget jelenítik meg. A homogén régiók meghatározásához 
általában 1-2 struktúraképző tényezőt lehet jól alkalmazni; amennyiben mégis több tényezőt 
vizsgálnak, azokat gyakran komplex mutatókban egyesítik. A kapcsolati régiók egy vagy több 
vonzásközpontot (centrumhelyet) és azok által függésben tartott perifériákat határoznak meg. A 
központi és a perifériaterületek a közöttük fennálló kapcsolatrendszer természete alapján kerülnek 
lehatárolásra. Ebben a típusú régióalkotásban fontos szerepe van a régión belüli tereket összekötő 
kapcsolati, áramlási rendszerek leírásának.  

A homogén régiómodellek valóságértelmezésével szemben kifogásként megfogalmazható, 
hogy egy nagyrégió egyes helyei közötti hasonlóság nem bizonyítja azt, hogy közöttük valódi 
kapcsolat is fennáll, vagyis a régió minden helye társadalomföldrajzi értelemben valóban 
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összetartozik (Gulyás L. 2013). Erre a felvetésre a homogén régiók mellett érvelők azt 
válaszolhatják, hogy a homogén régiók helyei a külső környezettel való interakcióik 
(munkamegosztás, településszerkezeti kapcsolatok) során fennálló hasonlóságok miatt kerültek 
egy kategóriába, ami országos méretekben egységesen megkülönbözteti őket más régiók helyeitől.  

A kapcsolati rendszerek alapján meghatározott régiókkal szemben kifogásként azt lehet 
megfogalmazni, hogy bár ezek a modellek a régiók képződését leginkább meghatározó 
társadalomföldrajzi kapcsolatok leírására törekszenek, ezt ténylegesen viszonylag ritkán sikerül 
megvalósítani. A központ és a vonzáskörzet kapcsolatát Walter Christaller központi hely modellje 
óta több tényező alapján igyekeznek kimutatni, amely során szükség lenne a gazdasági 
munkamegosztás kapcsolatainak feltárására, a közlekedési, szállítási forgalom tartalmi 
megismerésére. Ez a probléma ráadásul egyre súlyosabbá válik, ha a magyar történelem korábbi 
időszakaira nézve próbálunk kapcsolati alapú régiómodelleket felállítani. A gazdasági statisztikák a 
modern korban is alapvetően a gazdasági szervezetekre vagy térségekre vonatkozó kibocsátási és 
teljesítményadatokat tartalmazzák, de nem nyújtanak információt az egyes tájegységek közötti 
gazdasági kapcsolatok feltárásához.  

A vonzáskörzetekkel és áramlásokkal kapcsolatos régióképzéssel szemben 
megfogalmazható másik probléma az, hogy egészen a dualizmus koráig nehezen képes a 
modelljébe illeszteni a magyar gazdasági kibocsátás túlnyomó többségét adó tevékenységeket. A 
magyar gazdaságtörténetben kétségkívül létező sikeres külkereskedelmi ágazatok ellenére, a 19. 
század közepéig az országban folytatott gazdasági tevékenység túlnyomó részét eleinte a 
természeti gazdálkodás, később az önellátó, helyi termelés határozta meg. Mivel a modern ipari 
árutermelés megjelenéséig a magyar gazdasági tevékenységek túlnyomó része regionális 
méretekben nem állt egymással kereskedelmi kapcsolatban (Bácskai V.–Nagy L. 1984), ezért 
véleményem szerint a kapcsolati alapon álló régióalkotás szigorú logikája alapján a dualizmus 
koráig gazdasági régiókat nehéz Magyarországon kimutatni. A tanulmány első részében amellett 
érveltem, hogy a helyi termelés és kézműipar által dominált, csak a közvetlen környezettel 
munkamegosztásban álló országrészek gazdasági régióira elsődleges hatással a természeti 
környezet volt. Ez alól kivételt képeznek az országos vagy nemzetközi kereskedelembe 
bekapcsolódó áruk termelői és kereskedelemi elosztó központjai, de ezek inkább szigetszerűen 
jelentek meg a helyi termelés által meghatározott környezetben, mintsem régióalkotó 
tényezőkként.  

A tanulmány következő részében a magyar történelem 19. század közepétől napjainkig 
tartó időszakaiban érvényesülő gazdasági régiókat szeretném meghatározni. A rendelkezésre álló 
adatok tartalma miatt továbbra is homogén gazdasági régiók beazonosítására törekszem, amely a 
hasonló termelési tevékenységet hasonló eredményességgel végző gazdálkodók vagy azok 
integrációs kapcsolatban álló csoportjai által lefedett tér lehatárolását jelenti, még akkor is, ha ezen 
gazdálkodók között gazdasági kapcsolódás nem mutatható ki. Az ilyen gazdasági szereplők 
tevékenységük során hasonló előnyökkel és hátrányokkal találkoznak, és a szűkebb körzetükön 
túlnyúló tágabb munkamegosztásba is hasonlóképpen kapcsolódnak be. 
 

3. A történelmi Magyarország polgári időszakának (1848-1920) gazdasági nagyrégiói 

 

A feudalizmus lebontását elindító 1848-as áprilisi törvényektől az I. világháború végéig tartó 70 
éves polgári korszak a korábbi időszakoknál jóval erőtelesebben alakította át a történelmi 
Magyarország gazdaságát, társadalmát és térszerkezetét. A 1848-as áprilisi törvények már 
eltöröltek egy sor rendi korlátot a lakosság jogi státusza, a tulajdon, a települések autonómiája, az 
ipari tevékenységek útjából, és teret engedtek a gazdasági tevékenység szabadságának 
(„iparszabadság”). A szabadságharc leverését követő abszolutizmus kezdetén ugyan történt némi 
visszarendeződés, de a vállalkozások szabadságát biztosító keretek több lépésben megerősödtek, 
végül az 1872-es ipartörvény eltörölte a céheket is. A feudalizmusból kiszabaduló Magyarország a 
gazdasági liberalizmus és a minimális állami beavatkozás alapján állt, később ezeket korlátozott 
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mértékű állami fejlesztéspolitikai beavatkozások is kísérték. 
A szabadságharc leverését követő abszolutizmus egyik első intézkedése a magyar-osztrák 

vámunió bevezetése volt. A Birodalmon kívül eső országok felé felállított magas védővámok a 
mezőgazdasági termelésnek és az arra települt élelmiszeriparnak rendkívül előnyösek voltak, mert 
ezáltal be tudott kapcsolódni az 1850-es évektől kibontakozó mezőgazdasági konjunktúrába, 
később pedig az Európába áramló amerikai és orosz gabona az osztrák piacokról nem tudta 
kiszorítani a magyar termékeket. A könnyű és nehézipar számára azonban a fejlett osztrák és cseh 
termékek a vámunión belül nehezen legyőzhető versenytársként jelentek meg. Az európai 
mintákhoz hasonlóan, a kapitalizmus korszakának első befektetései Magyarországon is a 
mezőgazdaságba, a vasútfejlesztésbe és a pénzintézetekbe áramlottak. Az ország növekedési 
modellje az agráriumon alapult, a növekedés motorját a századfordulóig a mezőgazdaság, az 
élelmiszeripar (malom-, szesz-, cukoripar), a mezőgazdasági gépgyártás, az agrárhitelezés, és az 
infrastruktúra fejlesztése jelentette. Becslések szerint 1913-ban a bruttó hazai termék 44%-át 
adhatta a mezőgazdasági termelés, 25%-át az ipar, 31%-át a szolgáltatások (Nagy M. 2005). A 
századfordulón a feldolgozóipari termelés 47,3%-át az élelmiszeripar képviselte, ennek is több 
mint felét (a feldolgozóipari termelés 26,3%-át) pedig a malomipar. A világháború előtti öt év 
átlagában Magyarország kivitelének 50,9%-át mezőgazdasági nyersanyagok  adják. A gazdaság és a 
társadalom szerkezete alapján tehát Magyarország a 20. század elejére is agrárország maradt, a 
lakosság 75%-afalvakban lakott, 60%-a még 1914-ben is a mezőgazdaságból élt.  

Az ország térszerkezetét ugyanakkor a századfordulóra megerősödő gyáripar formálta át a 
legerőteljesebben. A gyáripari tömegtermelés már nem a közvetlen piackörzetében értékesítette 
termékeit, hanem országos, birodalmi vagy európai piacokra irányult. A bányászat a nyersanyag-
lelőhelyekre, a gyáripar pedig a bányászatra és a nagyvárosokra települt. A tömegtermelés olyan 
szakértelmet kívánt, amit a mezőgazdaságból az iparba áramlók nem mindig tudtak kielégíteni, 
ezért a századforduló gyáripara jelentős arányban alkalmazott külföldön toborzott munkásokat, 
akiket a gyárak közelében létesített munkáskolóniákban telepítettek le. Emellett a városok 
irányába számottevő belső migráció is zajlott az országban, aminek következtében az összes 
nagytérség vesztett a népességéből, ezzel szemben Budapest és környékének lakosságszáma 
jelentősen megnövekedett. 

Nagy Marianna tanulmányában klaszterelemzés segítségével 20 agrárrégiót különített el 
egymástól a 20. század eleji Magyarországon, melyeket 7 nagyrégióba rendezett (Nagy M. 2005). 
Az elemzés alapján meghatározott nagyrégiók alapvetően a természetföldrajzi régiók eloszlását 
követik, azzal a különbséggel, hogy a klaszteranalízis egy régióba kapcsolta a Kisalföldet és a 
Dunántúlt, valamint a Partiumban, illetve a Felvidék és a Nagyalföld között egy nagy kiterjedésű 
átmeneti zónát azonosított be. A klaszterelemzést az egyes megyék természeti adottságaira, az 
előállított termékekre, a termelés módjaira, eszköz- és gépállományára és a birtokstruktúrára 
alapozta. Az értékelés szerint, a mezőgazdasági termelés szempontjából a Dunántúl-Kisalföld 
nagyrégió, továbbá a Nagyalföld mutatta a legfejlettebb állapotot. Az Északi és Keleti Átmeneti 
Régió ugyan egyértelműen fejletlenebb a Dunántúl-Kisalfölnél és a Nagyalföldnél, de még így is 
jelentősen az országos átlag feletti értékeket mutatott. A maradék 4 nagyrégió (Északi Felföld, 
Északkeleti Felföld, Erdély, Horvátország) természeti adottságai, modernizációs értékei jóval az 
átlag alatt voltak.  

Beluszky Pál korábbi kutatások szintetizálásával, és az 500 főnél többet foglalkoztató 
mamutüzemekre vonatkozó adatok feldolgozásával határozta meg az 20. század eleji magyar ipar 
körzeteit (Beluszky P. 2005). A gyáripari keresők aránya és az ipari termelés mennyisége alapján 
megállapítható, hogy markáns iparvidékké alakult Budapest és a hozzá nyugat felől kapcsolódó 
tatabányai, dorogi ipari zóna, az egymással összekapcsolódó öt felvidéki ipari régió (Sajó-völgyi, 
Salgótarján környéke, Gömör-Szepesi, Garam-völgyi és a Zsolna-Rózsahegyi), valamint a délkeleti 
országhatár közelében található ipari térségek (Zsil-völgyi szénbányavidék, Hunyad megyei 
vasipar és nemesfémbányászat és a Krassó-Szörény megyei iparvidék). Mellettük szigetszerűen 
jelentős iparral rendelkező városok még Pécs, Brassó, Temesvár, Arad, Fiume, Szeged és 
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Debrecen. A Kisalföld és a Rába völgye nem tartalmaz olyan koncentrált gyáripart, mint az 
előzőekben említett iparvidékek, de az ipari nagyüzemek kibocsátása és az ott foglalkoztatottak 
aránya mégis számottevő.  

A dualizmus kori Magyarország klasszikus szabadpiaci gazdaságfejlesztési tényezők 
következtében kifejlődött gazdasági régióinak meghatározása rendkívül népszerű kutatási téma. A 
saját szempontjai alapján számos szerző elvégezte a 20. század eleji Magyarország gazdasági 
nagyrégióinak felosztását (Fodor F. 1924, Hanák P.–Mucsi F. 1988, Csüllög G. 2008). Az általam 
az alábbiakban leírt nagyrégiók meghatározásánál elsősorban Beluszky Pál és Nagy Marianna 
elemzését vettem alapul, és ez alapján a teljes gazdasági kibocsátásról igyekeztem képet alkotni. 

 
1. ábra: Magyarország nagy gazdasági régiói a 20. század elején (Beluszky Pál és Nagy 
Marianna alapján). Saját szerkesztés. Grafika: Simon Bertalan 

 

A régiófelosztás legszembetűnőbb újdonsága Budapest és a Központi Régió megjelenése. Ebben 
a régióban dolgozott a nagyipari munkások 43,3%-a, ezen belül Budapesten és elővárosaiban 
közel 40%-a. A fővárosban nagy felvevő- és munkaerőpiac jött létre, pezsgő szellemi élettel és 
tudományos potenciállal, ami elősegítette a kor innovatív iparágainak (villamossági ipar, 
híradástechnikai ipar, robbanómotor gyártás, gyógyszeripar) megtelepedését. A századforduló 
Magyarországán egyedül Budapest nőtt föl nemzetközi jelentőségű gazdasági, tudományos, 
szellemi központtá.  

A Nagyalföld, bár Temesvár, Arad, Szeged és Debrecen jelentős helyi iparral rendelkezett, 
alapvetően agrárrégió maradt. Az egy keresőre jutó növénytermelési érték itt a legmagasabb az 
országban, és ez elsősorban a nagyüzemi gabonatermesztésnek köszönhető.  

A Kisalföld fejlett mezőgazdasággal és fejlett ipari városokkal a korábbinál kiterjedtebben 
értelmezett régiót alkot. Noha a növénytermesztés természeti adottságai nem itt a 
legkedvezőbbek az országban, a műtrágyahasználat és a fejlett állattenyésztés összességében 
jövedelmezőbb mezőgazdaságot eredményezett, mint az Alföldön. Erős ipari központtá fejlődött 
Győr, Pozsony, Sopron és Szombathely. A Dunántúl mezőgazdasága a Kisalfölddel azonos 
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mértékben gépesített, modern és jövedelmező, az ipari fejlődés azonban kevésbé tudta elérni. A 
jelentős kivételek egyike Pécs és a komlói iparvidék.  

A Nyugati-felvidéki régióban a középkori érclelőhelyekre települt bányászatot egészítette 
ki az Északi-középhegységben feltárt barnaszén, ami együttesen életre hívta a térség nehéziparát. 
A bányászat, vaskohászat és energiaigényes kiegészítő iparok (cementgyártás, üveggyártás, 
zománcozott edénygyártás) alaposan átalakították az Északi-középhegység ipari központjait 
(Salgótarján, Ózd, Miskolc, Diósgyőr). Kassa ipara az iparvidéktől némileg elkülönülten fejlődött.  

Az Északkeleti Átmeneti Régió a Nagyalföldet északon és keleten határolja. A 
mezőgazdaság jövedelmezősége itt csak fele az alföldinek. Jelentős ipar csak Nagyváradon 
fejlődött ki, de ez is elmarad az országos jelentőségű központoktól. A Keleti-Felvidék adottságai 
és teljesítménye alapján is a legszegényebb agrárrégió. Jelentős gyáripar nem települt a térségben.  

Erdély a kevésbé fejlett mezőgazdasági területek közé tartozott, de a mezőgazdaság 
teljesítménye alapján kiemelkedett belőle Brassó és Csík vármegye. Az erdélyi gazdaság 
szerkezetén belül nagyon magas az agrárhányad. Komoly ipari potenciált Brassó és Kolozsvár 
képviselt, amelyek iparosodottságukkal szigetszerűen emelkedtek ki a környezetükből. A Hunyad-
Krassó-Szörény Megyei Ipari Régió a térségben bányászott szénre és vasércre települve kizárólag 
bányászatra, kohászatra és gépgyártásra koncentrálódott nehézipari régióvá vált. 

Horvát-Szlavónország a dualizmus időszakában az alacsonyan iparosodott területek közé 
tartozott. Az ország túlnyomó részét kitevő „pannon-horvát” terület megfelelő 
növénytermesztési adottságokkal rendelkezik, az ipar is jórészt ezek feldolgozására települt 
élelmiszer-, fa-, textil- és bőripar formájában jelent meg. Fiume a régió legjelentősebb gépipari 
központja (hajógyártás). A mezőgazdasági termelés színvonala elmaradt a magyarországi átlagtól.  

 

4. Magyarország gazdasági régiói a két világháború között 

 

Bulla Béla és Mendöl Tibor szerint a 19. századi Magyarország történetét két egymással ellentétes 
hatású fejlődés jellemzi: egyrészt a belső medencerendszer és a külső hegykeret gazdasági 
integrációja minden korábbinál erőteljesebbé válik, másrészt a peremvidékek nem magyar 
népességének nemzeti öntudatra ébredése a Kárpát-medencei egység szétszakítása irányában hat. 
(Bulla B.–Mendöl T. 1947; 1999 p. 75.) Cholnoky Jenő és a földrajzi deterministák várakozásai 
ellenére ez utóbbi, a Kárpát-medence gazdasági egységét szétfeszítő erő bizonyult erősebbnek.  

Az első világháborút lezáró trianoni békével a történelmi Magyarország természetföldrajzi 
és ezer éven keresztül formálódó gazdasági egysége megszűnt. A trianoni országterület a 
történelmi Magyarország Horvátországgal együtt számolt korábbi területének 28,6%-ára, 
népessége pedig 36,4%-ára csökkent. A Kárpát-medence természeti nagytájaiból majdnem teljes 
egészében csak a Dunántúl maradt az 1920 utáni Magyarországon, ezen kívül a Nagyalföldnek az 
északi és középső része, a Kisalföld déli fele, a Felvidéknek pedig csak az Északi-
középhegységben megtestesülő déli sávja található a jelenlegi ország területén. A gazdaság 
tekintetében, a teljes mezőgazdasági földalap 1/3-a, a szántóföldek 39%-a, a szőlő-, 
gyümölcsültetvények 63%-a, az erdőállomány 13%-a tartozott a lecsökkent országterülethez. A 
bányászati tevékenységek tekintetében az érc- és a szénhidrogén-bányászatból szinte semmi, 
ugyanakkor a feketeszén-bányászatból 74%, a barnaszén- és lignitbányászatból 70% esett a 
trianoni Magyarország területére. A közlekedési infrastruktúra, energetikai rendszerek mintegy 
egyharmada maradt az országban, de az ország peremére eső térségek elvesztették a kapcsolatukat 
a számukra legfontosabb forgalomgyűjtő és elosztó központokkal. Budapest és a központi régió 
kiemelt fejlettsége miatt Magyarország területén maradt a gyáripari telephelyek 45%-a, a vas- és 
fémipar 50%-a, amelyek ugyanakkor a korábbi termelési érték 55,9%-át képviselték.  

A számokon túl a negatív hatásokat súlyosbította, hogy a nyersanyagellátással és a 
felvevőpiacokkal korábban fennálló kapcsolatok megszakadása a megmaradó mezőgazdasági és 
gyáripari kapacitások egy részét alkalmatlanná tette a további működésre. Az első világháborút 



XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM                                                                             ISSN 1788-8026 

 20 

követő időszakban Európa országai a bezárkózásra és önellátásra helyzeték a hangsúlyt, ezért az 
új magyar gazdaságpolitika is erre kényszerült. Felgyorsultak a megmaradt országterület geológiai 
feltárásai. Elsősorban Zalában a kőolaj és földgáz, a Bakonyban és a Vértesben a bauxit bizonyult 
jelentős ásványkincsnek. A szénmedencék termelése kissé visszaesett a korábbi szinthez képest, 
de az Északi- és a Dunántúli-középhegység mentén széntüzelésű villamoserőművek épültek, 
jelentősen kiterjedt az ország villamosenergiával való ellátottsága. A 1920 és 1940 közötti 
időszakban a GDP termelésén belül a mezőgazdaság részaránya 37-40% körüli mértékre szorult 
vissza, az ipar azonban, az 1930-34 közötti visszaeséstől eltekintve, folyamatos növekedésre volt 
képes. A feldolgozóiparon belül az élelmiszeripar megmaradt a legnagyobb ágazatnak, de súlya az 
1921-es 47,5%-ról 1938-ra 28,4%-ra mérséklődött, ami elsősorban a malom-és cukoripar 
zsugorodásának köszönhető. Ezzel szemben a korábban osztrák és cseh importcikkek által 
dominált textilipar az 1921-es 5,6%-ról 1938-ra 15,3%-ra erősödött. A kőolajfinomításnak, a 
műtrágya- és hadianyaggyártásnak, valamint a gyógyszeriparnak köszönhetően, a szintén 
dinamikus vegyipari ágazat az 1921-es 6,3%-ról 1939-re 9,8%-ra növelte részesedését. A gépipar 
az 1921-es 9,6%-hoz képest 1939-ben már 12,1%-os részarányt képviselt az ipari teljesítményből. 
A gépiparon belül kiugróan nőtt az elektrotechnikai ipar elsősorban Budapesten koncentrálódó 
kibocsátása (izzólámpák, villamos motorkocsik, mérőműszerek, rádiók gyártása) (Koffler K. 
1942). 

A két világháború között átalakuló magyar gazdaság az iparosodás korábbi évtizedekben 
kialakult térségformáló irányait tovább erősítette, ezzel jelentős változásokat eredményezett az 
ország gazdasági térszerkezetében. 

 

 
2. ábra: Magyarország nagy gazdasági régiói a két világháború között. Saját szerkesztés. 
A térképet készítette: Simon Bertalan  
 

Budapest és a Központi Régió gazdasági súlya tovább nőtt, lakosságában az ország 20%-át, ipari 
teljesítményében a gépipar és a textilipar túlnyomó többségét, a vegyipar és élelmiszeripar jelentős 
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részét képviselte. A megmaradt ország kohászati központjaként megnőtt a jelentősége az Északi-
középhegység Ipari Körzetben található miskolc-diósgyőri és ózdi nehéz- és gépiparnak, valamint 
a térség energiaiparának. A Dunántúli-középhegység Ipari Körzete a „magyar energia- és 
nyersanyagtengely” másik bázisaként a bauxitbányászat és alumíniumgyártás, a szénbányászat és a 
villamosenergia-termelés régiójává vált, továbbá itt kaptak helyet fontos vegyipari gyárak is. A 
trianoni Magyarországon maradt kisalföldi rész, kibővülve a Dunántúl nyugati felével, védettsége 
miatt a háborús iparfejlesztés helyszíneként fejlődött, ahol a gépipar, kőolajipar, élelmiszeripar 
vált meghatározóvá a fejlett mezőgazdaság mellett. A Dunántúl Balatontól délre és keletre eső 
részei az iparosodó Magyarország perifériájává váltak. A pécsi ipari körzeten kívül elsősorban a 
mezőgazdaság, néhány helyi központban az élelmiszer- és könnyűipar jellemzi a gazdaságát. A 
Nagyalföld megmaradt tájai a Dunántúlhoz hasonlóan szintén perifériális helyzetbe süllyedtek, 
elsősorban élelmiszer- és könnyűipari központokkal. 

 

5. Magyarország gazdasági régiói a szocializmus évei alatt 

 

A szocializmus 40 éve a magyar történelemben a gazdaságba és a társadalomba történő erőteljes 
állami beavatkozások korszaka. A mindenre kiterjedő változtatási szándék természetesen kiterjedt 
az ország regionális és térszerkezetére is. A korszak teljes ideje alatt érvényben volt az az állami 
célkitűzés, hogy az ország gazdasági térszerkezetének koncentráltságát oldani kell. Ennek 
érdekében már az első ötéves terv során felvetődött, hogy az előirányzott nagyszabású 
ipartelepítési beruházásokat a kevésbé iparosodott térségekben kell létrehozni, Budapest iparát 
pedig minél nagyobb mértékben ki kell telepíteni. Az aktuális (elsősorban hadiipari) preferenciák 
azonban olyan ágazatokat (bányászat, a nehézfém és nehézvegyipar) tekintettek a legfontosabb 
fejlesztendő területnek, amelyek elsősorban a természeti kincsekre települtek, így a beruházások 
többnyire továbbra is a korábbi gazdasági térstruktúra fennmaradását, sőt erősödését 
eredményezték. Az ötvenes és hatvanas évek elsősorban a bányászat, a nehézipar, az energetika és 
részlegesen a gépipar fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, a hetvenes-nyolcvanas években már 
szerepet kaptak a vegyipar, a könnyűipar és a szolgáltatások fejlesztései is. A korszak évtizedeiben 
lejátszódó szerkezeti átalakulások következtében a GDP előállításában a 3 fő nemzetgazdasági ág 
súlya az alábbiak szerint változott. 

 
1. táblázat: A fő nemzetgazdasági ágak GDP termelésében betöltött súlya és a fő 

ágazatok iparon belüli aránya (%) 

 Mezőgazdaság Ipar 
Iparon belül  

Bányászat Kohászat Gépipar Vegyipar Élelmiszeripar Szolgáltatások 

1950 36,7 44,8      9,4 

1960 18,8 50,0 20,8 9,6 25,1 5,7 8,9 24,3 

1988 21,1 36,2 6,8 9,0 24,9 19,1 16,9 25,6 

Forrás: Gyulavári A. 1990, KSH Iparstatisztikai évkönyvek 

 

Már az első ötéves tervvel elkezdődött a Dunai Vasmű, a Borsodi Vegyi Kombinát, a tatabányai 
alumíniumkohó, az almásfüzítői timföldgyár, a Mátravidéki Erőmű, a Péti Nitrogéngyár építése, a 
komlói szénbányák fejlesztése, a diósgyőri és az ózdi kohók rekonstrukciója. Későbbi kiemelkedő 
beruházások voltak a leninvárosi (tiszaújvárosi) vegyi kombinát, a Paksi Atomerőmű és a 
Dunántúli-középhegység erőműveinek felépítése. A bányászati és nehézipari beruházások 
némelyike új településtípust, a szocialista várost is létrehozta. A szocialista városokat a kutatók a 
szocialista újraelosztásban elfoglalt helyzetük, ipari jelentőségük, városi tradícióik hiánya és a 
gyors népességnövekedés alapján azonosították be. Ide sorolható többek között Ajka, 
Dunaújváros, Kazincbarcika, Komló, Oroszlány, Ózd, Salgótarján, Százhalombatta, Tatabánya, 
Tiszaújváros és Várpalota fejlődése is. 
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Az 1968-as új gazdasági mechanizmus bevezetésével egy érdekes decentralizációs 
ipartelepítés is kezdetét veszi. A reform következtében a vállalatok önállóan rendelkezhettek 
nyereségük egy részével, amit sok nagyvállalat vidéki gyáregységek létesítésére fordított. Ezeket a 
beruházásokat azonban nem a hatékonysági szempontok vezérelték, hanem a szocialista 
vállalatok Kornai János nyomán kimutatott célrendszere, a piachelyettesítő, államilag 
meghatározott szükséglet-kielégítés betöltése (Kornai J. 2011). A folyamat következtében „az 
ipari termelés soha nem látott méretekben terjedt szét az ország területén, az irányítás-
döntéshozás viszont egyre centralizáltabbá vált” (Barta Gy. 1991.). Így került sor az Alföld és a 
Dunántúl kisebb településeinek iparosítására. Ez a „részlegipar" azonban a helyszínein 
gyökértelen maradt, nem ösztönzött további fejlesztéseket, a körülmények későbbi, kedvezőtlen 
változásai következtében sok helyen megszűnt. Barta Györgyi szerint a hetvenes-nyolcvanas évek 
iparfejlesztései összességében a korábbi ipari térstruktúra fenntartását segítették elő (Barta Gy. 
1994.) A fentiek alapján, a szocializmus időszakának magyar gazdasági régióit a következő 
formában határozhatjuk meg: 

 
3. ábra: A szocializmus időszakának (1949-1989) gazdasági régiói Magyarországon. Saját 
szerkesztés. A térképet készítette: Simon Bertalan 

 

A szocialista bányászati, nehézipari és energetikai beruházások a 20. század elején kialakult ipari és 
energetikai tengely (az Északi- Középhegység és a Dunántúli-középhegység Ipari, Körzetei 
valamint Budapest és a Központi Régió) regionális gazdasági súlyának további erősödését 
eredményezték. Ebből a tengelytől földrajzilag kissé „kilóg”, de új térségként hozzákapcsolható 
Leninváros, Paks és Dunaújváros ipari térsége. Budapest ipari jelentősége ugyan fokozatosan 
csökkent, de az ipar helyét a szolgáltatási ágazatok vették át, amik továbbra is fenntartották a 
főváros korábbi gazdasági súlyát. 

Már az ötvenes években léteztek tervek Győr és Debrecen nehézipari fejlesztésére, ezek a 
többi kiemelt nagyberuházás és a Nyugat-dunántúli Körzetnek a lehetséges következő háború 
szempontjából kedvezőtlen elhelyezkedése miatt lekerültek a napirendről. A Nyugat-dunántúli 
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Körzetben jelentősebb volumenben csak a hatvanas évek közepétől kezdődnek gépipari (Rába 
Magyar Vagon és Gépgyár) és könnyűipari fejlesztések. 

Bár Komló és Pécs a szocialista bányászati beruházások kiemelt célpontjává vált, 
komolyabb ipari fejlesztések a Dunántúlon is csak a hatvanas évektől, elsősorban a könnyű- és az 
élelmiszeriparban következtek be. Az Alföld gazdasági szerepe a mezőgazdaság háttérbe 
szorulásával és a nagyobb ipari beruházások hiányában tovább csökkent (Tóth J. 1988). Mind az 
Alföld, mind a Dunántúl a szocializmus korszakának Magyarországán perifériahelyzetben maradt, 
sőt a fejlettebb régiókhoz viszonyított lemaradása tovább nőtt. A hetvenes-nyolcvanas évekre a 
Nyugat-dunántúli Körzet gazdaságilag ugyan sokat erősödött, relatív pozíciójában azonban 
visszacsúszott a korábbi történelmi korokban játszott vezető szerepéhez képest. 

 

6. A rendszerváltás utáni Magyarország gazdasági régiói (1990-2015) 

 

A rendszerváltást követő időszakban a politikai és a társadalmi változások mellett a gazdaság 
szerkezete is jelentős átalakulásokon ment át. A nyolcvanas években még inkább csak látensen 
létező dezindusztrializáció felgyorsult, az ipar GDP előállításban képviselt aránya csökkent. A 
mezőgazdaság súlya tovább marginalizálódott. A korábban meghatározó két nagy 
nemzetgazdasági ág helyét a szolgáltatási ágak töltötték be.  

 
2. táblázat: A fő nemzetgazdasági ágak GDP termelésében betöltött súlya és a fő 

ágazatok iparon belüli aránya (%) 
 

Mezőgazdaság Ipar 

Iparon belül 

Szolgáltatások 
Bányászat 

Textil-, 
ruházati ipar 

Gépipar Vegyipar Élelmiszeripar 

1990 14,7 31,4 11,1 7,5 26,1 15,6 9,6 46,0 

2015 4,1 26,8 0,4 1,5 50,4 12,8 10,3 65,0 

Forrás: KSH évkönyvek 

 
Az összesített adatok mögött azonban az iparon belül is nagyon jelentős szerkezeti, szervezeti és 
természetesen tulajdonviszonyokat érintő átalakulás zajlott. A rendszerváltást közvetlenül követő 
négy évben az ipari termelés jelentősen visszaesett, először a nyersanyagigényes nehézipar, majd a 
magas élőmunka igénnyel működő textil- és ruházati ipar leépülése vált általánossá. A kilencvenes 
években zajló privatizációnak és külföldi tőkeberuházásoknak köszönhetően ugyanakkor új 
ágazatokban és térségekben indult el erőteljes ipari növekedés, ami napjainkig is tart. Bár az 
elmúlt húsz év növekedésének egyik legfontosabb motorjává ismét az ipar vált, a szolgáltatások 
térnyerése miatt az ipar GDP előállításban betöltött súlya nem tudott erősödni. A kilencvenes-
kétezres évek legdinamikusabb ipari ágazatai a szocializmus éveiben kevésbé fejlesztett 
elektrotechnikai-, híradástechnikai ipar és a járműipar lettek, de ezt a szerepet a 2010-es években 
már egyedül a járműipar tölti be.  

Az ipar szerkezeti változásainak köszönhetően a magyar gazdaság térszerkezete is 
jelentősen átalakult az elmúlt 25 évben. Az új gépipari beruházások már nem a középhegységek 
nyersanyag- és energiatengelyéhez, hanem a logisztikai feltételekhez és a munkaerő adottságaihoz 
igazodtak. Az elsődleges telepítési térségek a nyugat- és észak-dunántúli megyék (Vas, Győr-
Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér) és Budapest tágabb környezete lettek. Nem sokkal 
később az Északi-középhegység aljában futó autópálya mentén is megindult a keleti irányú 
terjeszkedés (Hatvan, Miskolc, Debrecen és környéke), dél felé pedig Jászberény, Szolnok 
térségében keletkeztek jelentős ipari beruházások. A Mercedes kecskeméti beruházása új, 
előzmény nélküli, erőteljes ipari központot hoz létre Bács-Kiskun megye közepén. 

Budapestről folytatódik az ipar kitelepülése, de a főváros tágan vett körzete továbbra is 
népszerű maradt az ipari létesítmények számára. A szintén erőteljesen bővülő szolgáltatási 
ágazatok a legerőteljesebben Budapesten és környékén fejtik ki tevékenységüket. A kereskedelemi 
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és logisztikai központok elsősorban a főváros agglomerációjában, másodsorban a nagy autópályák 
mentén jöttek létre. Budapest nemcsak az ország közigazgatási és kulturális életének központja, 
hanem a pénzügyek, a turizmus és az ingatlanügyletek legfontosabb helyszíne is. Az új típusú 
tevékenységek előtérbe kerülésével megfigyelhető, hogy Budapest gazdasági kisugárzó hatása a 
korábbiaknál nagyobb térségre terjed ki, amelyen belül szoros munkamegosztás figyelhető meg 
(Barta Gy.–Czirfusz M.–Kukely Gy. 2008).   

A rendszerváltást követően a privatizációval, a működőtőke beáramlással, valamint az 
Európai Unió egységes piacához való csatlakozással a magyar gazdaság az egyre inkább 
globalizálódó világgazdaság részévé vált. A multinacionális vállalatok magyarországi 
leányvállalatánál vagy az országon belül több telephelyen működő cégek (pl. kiskereskedelmi 
láncok) egy településre bejegyzett cégközpontjainál felmerülő teljesítménymérések nehézségeinek 
kiküszöbölésére Csomós György olyan komplex mutatót alkotott, amely viszonylag pontosan 
mutatja be az adott településen végzett gazdasági tevékenységnek a magyar gazdaságon belüli 
súlyát. A mutató a helyben működő vállalatok adózott eredményét, értékesítésük nettó 
árbevételét, export értékesítésük nettó árbevételét, összes kibocsátásukat, mérlegfőösszegüket, 
saját tőkéjüket és az általuk előállított bruttó hozzáadott értéket egyesíti az ún. településgazdasági 
súly (TGS) mutatószámába. Az összes település TGS-ének összege 100, az adott település TGS-e 
az ország gazdasági teljesítményében betöltött súlyát mutatja. (Csomós Gy. 2013) 

Csomós György számításai szerint 1992-es és 2011-es években a legnagyobb gazdasági 
teljesítménnyel rendelkező 20 magyarországi település az alábbi volt: 

 
3. táblázat: A legmagasabb TGS értékekkel rendelkező 20 magyarországi település 

1992-ben és 2011-ben 

Rangsor Település TGS 1992 Település TGS 2011 

1. Budapest 47,97 Budapest 45,72 

2. Győr 2,37 Győr 5,19 

3. Debrecen 2,06 Szombathely 2,26 

4. Pécs 1,83 Budaörs 2,24 

5. Szeged 1,67 Debrecen 2,07 

6. Miskolc 1,53 Székesfehérvár 1,91 

7. Paks 1,33 Újlengyel 1,65 

8. Székesfehérvár 1,30 Szeged 1,01 

9. Dunaújváros 0,97 Komárom 0,97 

10. Szombathely 0,90 Miskolc 0,94 

11. Tiszaújváros 0,87 Nyíregyháza 0,88 

12. Nyíregyháza 0,86 Kecskemét 0,87 

13. Szolnok 0,79 Jászfényszaru 0,77 

14. Nagykanizsa 0,74 Pécs 0,75  

15. Kecskemét 0,70 Törökbálint 0,74 

16. Zalaegerszeg 0,68 Csomád 0,70 

17. Békéscsaba 0,68 Esztergom 0,67 

18. Kaposvár 0,58 Dunaújváros 0,65 

19. Veszprém 0,56 Paks 0,58 

20. Hajdúszoboszló 0,54 Tiszaújváros 0,57 

Forrás: Csomós Gy. 2013. 

 

Csomós György TGS táblázata egyrészt jól mutatja, hogy a magyar gazdaságban mintegy 150 éve 
kialakult budapesti túlsúly a gazdaság szerkezetének átalakulása ellenére a mai napig változatlanul 
fennáll. A rangsorváltozások és súlyeltolódások másrészt pontosan érzékeltetik az elmúlt 
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időszakban bekövetkezett regionális átalakulásokat. (A 2011-es rangsorban kakukktojásként 
megjelenő Újlengyel és Csomád a Magyarországon a kilencvenes évek óta létező, tényleges 
belföldi tevékenység nélküli offshore cégek jelenlétére utal.) 

A fentiekben tárgyalt tendenciák és adatok alapján megállapítható, hogy a szocializmus 
időszakában kialakult gazdasági térszerkezet a piacgazdaság elmúlt 25 évében jelentősen 
megváltozott. Ezek alapján, a rendszerváltást követő időszakban kialakult magyarországi 
gazdasági régiókat alábbi térképi ábrán is látható módon határozhatjuk meg: 

 

 
4. ábra: A rendszerváltást követő időszak (1990-2015) gazdasági régiói Magyarországon. 
Saját szerkesztés. Grafika: Simon Bertalan 

 

Budapest gazdasági vonzáskörzete (Budapest és a Központi Régió) Pest megyén túlra is kiterjed, 
de a gazdasági aktivitás nem elsősorban az iparnak, hanem a tercier ágazatok terjedésének 
köszönhető. Székesfehérvár és szintén kiterjedt vonzáskörzete, valamint az ország északnyugati 
megyéi és Vas megye (Észak-dunántúli Ipari Térség) dinamikus újraiparosításon mentek 
keresztül, elsősorban a gépiparba beruházó külföldi multinacionális cégeknek köszönhetően. 
Hasonló, külföldi gépipari beruházásoknak köszönhetően Kecskemét és széles vonzáskörzete, 
valamint Szolnok és környéke (Kecskemét-Szolnok Ipari Térség) új ipari körzetté válik.  

Külföldi gépipari beruházásoknak köszönhetően ismét erősödő miskolci és az életerős 
vegyiparnak köszönhető dél-borsodi térség, valamint az új külföldi gépipari beruházások alapján 
ipari központtá fejlődő Debrecen fokozatosan összeérő új ipari, logisztikai zónát alkot (Borsod-
Debrecen Ipari Körzet).  

A középhegységekre és a Mecsekre illeszkedő bányászati, energetikai, ipari tengely azon 
térségei, amelyek nem tudtak bekapcsolódni a külföldi befektetések által meghatározott 
reindusztrializációs folyamatba, továbbá a mezőgazdaság által dominált térségek stagnáltak vagy 
visszaestek. A Dunántúl és az Északi-középhegység (Észak-Magyarország) térségében a 
szocializmus éveiben meghatározó bányászati és fémkohászati üzemek megszűntek vagy 
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visszafejlődtek. A vegyipari alapanyaggyártás, a gyógyszeripar és a gumiipar jól átvészelte a 
rendszerváltást, külföldi és magyar tulajdonosokkal sikeresen működik tovább. A gumiiparban 
több jelentős külföldi cégalapítás is történt.  

A Dunántúl és az Alföld fejlődése, Észak-Magyarországhoz hasonlóan, egyelőre elmaradt 
az elmúlt 25 év országos gazdasági növekedésétől. Ezek a régiók a külföldi működőtőke számára 
még nem váltak eléggé elérhetővé. A helyi vállalatoknak még nem sikerült olyan növekedési 
modellt kialakítaniuk, amely elhelyezkedésükből fakadó tényezőkre és a rendelkezésükre álló 
erőforrásokra építve az ország többi régiójához való felzárkózást biztosíthatná. 

 
7. Összefoglalás 

 

Magyarország túlnyomórészt mezőgazdasági jellegű, természeti vagy önellátó gazdálkodási 
korszakaiban alapvetően a Kárpát-medence zárt, de változatos természeti tényezői határozták 
meg a gazdaság térszerkezetét. A régióképzésben a természetföldrajzi hatások túlsúlyáról a 
dualizmusig beszélhetünk, a gyáripari termelés és a vasúti szállítás megjelenésével megindul az 
ország gazdasági régióinak erőteljes átalakulása. A dualizmus időszakának dinamikus növekedési 
modellje az agrárgazdaságra épült. Ez a jó mezőgazdasági termelői adottságokkal rendelkező 
régiók és az ipari régiók felemelkedését egyaránt szolgálta. A két világháború közötti időszakban 
és a szocializmus korszakában a viszonylagos autarchia, a nemzetközi kereskedelembe és 
munkamegosztásba való mérsékelt beilleszkedés vált fontos gazdaságszervező tényezővé. 
Általános tendenciaként leírható a korábban nagyméretű piacra kiépült agrárgazdaság 
visszafejlődése, és a belső ellátást szolgáló energetikai, bányászati, nehézipari és könnyűipari 
ágazatok, illetve az ezeket kiszolgáló térségek fejlődése. A rendszerváltást követő évek a magyar 
gazdaságnak a globalizált világgazdaságba való fokozatos bekapcsolódását, a külföldi cégek által 
dominált gépipari és szolgáltatási ágazatok túlsúlyba kerülését hozták el, és a gazdasági régióknak 
az külföldi cégek telepítési tényezői alapján történő átalakulását eredményezték.  

A történelmi Magyarország gazdasági régiói közül egyedül a Kisalföld térsége tartozott az 
ország teljes történelme során a legfejlettebbek közé. Pest-Buda/Budapest térségének uralkodóvá 
válása a feudalizmus lezárását követően válik egyértelművé. Ezt követően azonban a főváros és 
vonzáskörzete olyan erőteljes gazdasági dominanciát képvisel, ami az egész Kárpát-medencében 
különleges szerepbe emeli és egyértelműen a medence központjává teszi. A Keleti-Felvidék 
(Kárpátalja) és Horvát-Szlavónország a történelmi Magyarország fennállása alatt mindvégig a 
legfejletlenebb gazdasági térségek közé tartoztak, a Kárpát-medence gazdasági perifériáján 
helyezkedtek el.  

A Kárpát-medence országainak az elmúlt 25 évben a világgazdaságba való intenzív 
bekapcsolódásával és az Európai Unióhoz való csatlakozásokkal az egyes országokat korábban 
mereven elválasztó határok gazdaságilag átjárhatóvá váltak. Jelenleg Magyarországgal együtt a 
Kárpát-medence hat országa az európai egységes piac része, ami lehetőséget ad arra, hogy a 
globális munkamegosztásba való bekapcsolódás mellett a szomszédos országok egymáshoz közeli 
térségeinek vállalatai és fogyasztói is kapcsolatba kerüljenek egymással. Amennyiben a határokon 
átnyúló gazdasági kapcsolatok kellően intenzívvé válnának, a Kárpát-medence különböző 
országaihoz tartozó, de szomszédos gazdasági térségei határokon átnyúló valódi gazdasági 
régiókat is alkothatnának. Ennek egyelőre még nincsenek egyértelmű jelei, de napjaink dinamikus 
gazdasági átalakulásait érdemes abból a szempontból is vizsgálni, hogy azok milyen hatást 
gyakorolnak a teljes Kárpát-medence gazdasági térszerkezetére. 
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