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Az elbocsátások területi képe 

A gazdasági válság nem minden hazai térség gazdaságát érinti azonos mértékben, 
ez köztudott. E területi sajátosságok elemzésére kivételes alkalmat ad, hogy a 
vállalatok leépítési szándékai a szélesebb nyilvánosság elé kerülnek, így az 
elbocsátási szándékot bejelentı cégek érintett telephelyei az esetek többségében 
azonosíthatók, településekhez köthetık. Mivel az elbocsátások száma jól 
alkalmazható a gazdasági teljesítıképesség visszaesésének indikátoraként, ezekbıl 
az információkból felvázolható a gazdasági válság magyarországi földrajza. A 
térbeliség figyelembe vételének és elemzésének a válságkezelés lényeges 
mozzanatának kell lennie. 

1. ábra: Az elbocsátások területi képe az írott és elektronikus sajtóban 
közzétett várható és megtörtént létszámleépítések alapján, 2008. október – 
2009. március 

 

A több telephelyes vállalatok létszámleépítéseit az egyes telephelyek között szétosztottuk a sajtóban 
megjelent információk, illetve amennyiben az kideríthetı, a foglalkoztatottak telephelyek közötti 
megoszlása alapján. Nem lokalizálhatók, ezért a térképen nem szerepelnek az egész országra 
kiterjedı hálózattal rendelkezı vállalatok (pl. Mol, bankok, biztosítók), valamint egyes építıipari cégek 
és GYSEV elbocsátásai. 
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A fentiek figyelembe vételével érdemes összegyőjteni a sajtóban megjelenı 
elbocsátási híreket és az érintett cégek székhelyei és telephelyei szerint és 
megfigyelni, hogy mely településeket érint leginkább a válság. Az adatgyőjtés 
szorosan illeszkedik az MKIK GVI-ben nemrég indult kutatási programhoz, amely a 
rendelkezésre álló statisztikai adatok és vállalati empirikus adatfelvételek alapján a 
gazdasági válság területi szempontú elemzését tőzte ki célul. 

Az összegyőjtött információk természetesen nem felelnek meg minden szempontból 
a statisztikai adatgyőjtéssel szemben támasztható elvárásoknak. Ennek egyik oka, 
hogy elsısorban a nagyobb vállalatok elbocsátásai hírértékőek, a kisebb cégek 
néhány fıt érintı létszámleépítései nem kerülnek nyilvánosságra. Múlt év októbere 
óta mintegy 30 ezer fı munkahelyének megszőnése került be a területi adatbázisba, 
holott a Foglakoztatási és Szociális Hivatal adatai szerint ebben az idıszakban 140 
ezerrel nıtt a nyilvántartott álláskeresık száma, és március végén az elızı év 
azonos idıszakához képest is 100 ezer fıs növekedést regisztráltak. A másik 
lényeges korlátot az jelenti, hogy az adatgyőjtés módszerébıl adódóan nem 
ellenırizhetı a ténylegesen elbocsátottak létszáma, illetve az elbocsátás konkrét 
idıpontja sem ismert. Az eredmények azonban mindenképp jelzésértékőek a 
gazdaság teljesítıképességére vonatkozóan, hiszen a nagyobb vállalatok 
foglalkoztatásban betöltött jelentıs szerepükhöz képest is jelentıs hányadát adják az 
országos GDP-nek, és az elbocsátási szándék már önmagában elegendı a 
teljesítmény visszaesésének megragadására. (Ebbıl a megfontolásból nem vettük 
figyelembe a kazincbarcikai székhelyő Borsodchem esetében az állami 
segítségnyújtás eshetıségét, lévén az a válság tényét nem módosítja, és az 
eredetileg bejelentett 550 fıs elbocsátással számoltunk.) 

Az eddig összegyőjtött információk szerint a vállalati szféra a legnagyobb gazdasági 
visszaesést éppen konjunktúra tekintetében nyertesnek számító térségekben 
szenvedi el. Az elmúlt 10-15 évben a Dunántúl északnyugati részén létesült 
exportorientált feldolgozóipari nagyvállalatok, illetve ezek beszállítói most 
kénytelenek termelésüket visszafogni, alkalmazottaik egy részét elbocsátani, esetleg 
tevékenységüket végleg megszüntetni. Az ipari termelésben élen járó megyék közül 
Komárom-Esztergom megye veszteségei a legjelentısebbek: a legtöbb, 3300 
munkahelyet érintı visszaesést a Nokia-beszállítók leépítései nyomán Komárom 
városa szenvedte el, a 2. helyen szereplı Esztergomban 2000 fı vesztette el állását 
a Suzuki termelés-visszafogásának köszönhetıen, Tatabányán pedig a Sanmina 
leépítései okoznak jelentıs gondokat. Az érintett dunántúli városok sokaságából a 
települési rangsorban 3. helyen álló Szombathely visszaesése emelendı ki, ahol 
nem néhány nagy, hanem több cég sorozatos termelés-csökkenése eredményezi a 
környezı térségekhez képest is komolyabb problémát (itt szintén közel 2000 fıt 
érintett a leépítési hullám). A térségben nagyobb létszámú elbocsátásokkal érintett 
továbbá Gyır, Székesfehérvár, Mór, Ajka, Veszprém és Zalaegerszeg, valamint a 
Dunántúl déli részérıl Pécs és Tab (a Flextronicsnál történt elbocsátások miatt) is. A 
korábbiakhoz képest február végén érezhetıen módosult az elbocsátások területi 
képe: már nem elsısorban az ipari termelés északnyugat-dunántúli fellegvárairól 
szólnak a híradások, a válság az addig szinte érintetlen keleti országrészben is 
érezteti hatását, eléri a borsodi és alföldi térség nagyobb gyáregységgel rendelkezı 
településeit is (Kecskemét, Miskolc, Tiszaújváros, Nyíregyháza, Orosháza, 
Mezıberény, Kiskunhalas). 



A gazdasági válság földrajza 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Becsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
6 / 10 

Legalább ennyire érdekes az is, hogy honnan nem érkeznek hírek elbocsátásokról. 
Úgy tőnik, kimaradnak az elmaradott külsı perifériák északkeleti, keleti és déli 
határaink mentén, az Alföld és a Dél-Dunántúl nagyobb várossal nem rendelkezı, 
szintén hagyományosan hátrányos helyzető térségei – hiszen itt eddig sem volt 
nagyobb ipari termelıi kapacitás, nincs is minek leépülni. Egyelıre csupán kisebb 
elbocsátások történtek Hevesben és Nógrádban, valamint a feldolgozóipari 
karakterrel nemigen jellemezhetı Csongrádban. Másrészt a turisztikai profilú Balaton 
Régió helyzete sem tőnik aggasztónak.  

Ha a belföldi turizmusban sikerülne megakadályozni a forgalomcsökkenést, a 
feldolgozóipari karakterő térségekkel szemben hosszú éveken át pozíciót vesztı 
régióban most elkerülhetı a nagyobb visszaesés – mindez persze érvényes a többi 
idegenforgalmi célterületre is. A leglényegesebb területi sajátosság azonban 
egyértelmően a fıváros és tágabb környezetének „érintetlensége”. A fıvárosban 
nem csupán az ország gazdaságában betöltött domináns szerepéhez, hanem még 
az ennél szerényebb népességi súlyához képest is csekély az elbocsátások száma. 
Vélhetıleg épp e speciális szerepkör és gazdaságszerkezet okozza a kivételes 
helyzetet! Ezen még az sem módosítana érdemben, ha az egyébként országos 
fiókhálózatot fenntartó, így elvben nem lokalizálható, nagyjából 2000 fıt érintı 
bankszektorban történt leépítéseket is a fıvárosban számolnánk el. 

A válság összességében a fejlettség regionális egyenlıtlenségeinek – önmagában 
kívánatos – csökkenése irányában hat, azonban ez sajnos a fejlettebb térségek 
lefelé nivellálódásának, és nem az elmaradottabbak felzárkózásának köszönhetı. 
Egyedül a fıváros – vidék viszonylatban várható az eddig is folyamatosan növekvı 
különbségek további kiélezıdése. 
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A munkanélküliség új hulláma 

A gazdasági válság a társadalom szempontjából legrettegettebb jele a 
munkanélküliek számának és arányának hirtelen megemelkedése, így nem meglepı 
a fokozott érdeklıdés a munkaügyi statisztikák1 iránt. A sajtóban megjelent írások két 
fontos témát járnak körül. Elsıként mindig az a kérdés merül föl, hogy mikor 
következik be a fordulat, azaz mikorra várható a munkanélküliek számának tetızése. 
Másrészt fontos tudni, hogy kiket – mely társadalmi csoportokat, mely térségben 
élıket, mely gazdasági ágazatban foglalkoztatottakat – sújt a leginkább a 
munkanélküliség, hiszen a válságkezelés eszközrendszerét ennek megfelelıen kell 
kialakítani. Ez utóbbi témakörbıl itt a munkanélküliség területi különbségeinek idıbeli 
változását emeljük ki és elemezzük részletesen, kapcsolódva az MKIK GVI-ben 
nemrég indult kutatási programhoz, amely a gazdasági válság területi szempontú 
elemzését tőzte ki célul. 

Az elsı, a válság mélypontját és egyben a munkanélküliség tetıfokát firtató 
kérdés havonta vizsgálható, hiszen az ÁFSZ havi rendszerességgel bocsátja 
rendelkezésre a nyilvántartott álláskeresık2 számát. E nyilvántartás szerint a válság 
kezdete, azaz 2008 szeptembere óta 2009 áprilisában volt a legmagasabb a 
munkanélküliség (mintegy 569 ezer fıt érintett és az álláskeresık aránya a 
munkaképes korú3 népességbıl 8,5% volt). A rendszerváltozás óta eltelt hosszabb 
idıtávot vizsgálva ez tekinthetı a munkanélküliség idıbeli alakulását leíró görbe 
második nagy hullámának, hiszen ilyen gyorsan utoljára az 1990-es évtized elején 
romlott a helyzet. Májusban ugyan már enyhe – 5000 fıs, illetve 0,1 százalékpontos 
– csökkenést regisztráltak, azonban korai lenne ennek alapján azt állítani, hogy 
biztosan túl vagyunk a legrosszabbon. Ugyanis a regisztrált álláskeresık száma 
egyes ágazatok, fıképp a mezıgazdaság, az építıipar és az idegenforgalom 
munkaerı-felvevı képessége szezonálisan ingadozik, így teljesen átlagos jelenség a 
munkanélküliek számának tavaszi (február-március) környéki tetızése. Ha a 
gazdasági világválságot megelızı „normál” idıszakhoz viszonyítunk, azaz a 
munkanélküliek számát az egy évvel ezelıtti értékkel vetjük össze, kiderül, hogy 
egyre nagyobb a két érték között az eltérés (1. ábra). 2009 májusában az 
álláskeresık száma már 33%-kal (közel 140 ezer fıvel!) múlta felül a 2008. májusi 
értéket, ami a válság kezdete óta a legmagasabb különbség mind értékében, mind 
arányában. Ezen a görbén csak júniusban jelenik meg valamiféle javulás. 

                                            
1 Munkanélküliségre vonatkozó adatgyőjtés a nemzetközi gyakorlatnak megfelelıen Magyarországon 
is két különbözı módszertan szerint zajlik, két különbözı intézményben. A KSH lakossági munkaerı-
felméréseit az ILO ajánlásainak megfelelıen készíti és teszi negyedévente közzé; alapja egy a 
magánháztartásokra kiterjedı reprezentatív felvétel. Ezzel párhuzamosan az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat (ÁFSZ) a hazai hatályos jogszabályoknak megfelelıen regisztrálja a munkanélkülieket. Ezt a 
nyilvántartást a munkanélküliség kezelésére szolgáló eszközrendszer mőködtetésére és értékelésére 
alakították ki, így a nyilvántartott álláskeresık definíciója függ az ország mindenkori 
foglalkoztatáspolitikájától, az ellátórendszer szigorúságától, és nagyobb számokat eredményez, mint a 
lakossági munkaerı-felmérés. Ez sok szempontból korlátot is jelent az adatok idıbeli és térbeli 
összehasonlításában a jogszabályi változások gyakorisága miatt. A következıkben mégis ez utóbbi, a 
nyilvántartott álláskeresık számára vonatkozó adatokat elemezzük a nagyobb idıbeli és területi 
részletezettség okán (ezek havi rendszerességgel közölt, települési szintő adatok, szemben a KSH 
legfeljebb megyei szintre, negyedévente közölt adataival). 
2 2005. óta a korábbi „regisztrált munkanélküliek” megnevezés helyett a „nyilvántartott álláskeresık” 
az új hivatalos elnevezés. A továbbiakban a két kifejezést egymás szinonimájaként használjuk. 
3 2008-tól 15-61 éves népesség 
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2. ábra: A munkanélküliség alakulása a válság kezdete óta 
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Adatok forrása: ÁFSZ 
* nyilvántartott álláskeresık aránya a munkaképes korú népességbıl 

A munkanélküliség területi különbségeinek alakulása szorosan kapcsolódik a 
gazdasági teljesítı-képesség visszaeséséhez, illetve a vállalati szféra 
létszámleépítéseihez. Nem csoda, hogy az ÁFSZ statisztikáiban és sajtóban 
megjelent információk szerint abban a térségben a legnagyobb mértékő a 
munkanélküliek, pontosabban álláskeresık számának növekedése4, amely 
korábban az ipari termelés fellegvárának számított, vagyis a Dunántúl északi, 
északnyugati részében. (Mindezt jól megragadja „A nyilvántartott álláskeresık 
számának indexe” c. térképsorozat.) A Komárom-Esztergom, Fejér, Gyır-Moson-
Sopron és Vas megyék feldolgozóipari központjaiban (pl. Komárom, Esztergom, 
Tatabánya, Mór, Székesfehérvár, Gyır, Szombathely) a nagyobb vállalatok termelés-
visszafogása, jelentıs elbocsátásai azt eredményezték, hogy a környéken 1,5-2-szer 
annyi álláskeresıt regisztrálnak a Munkaügyi Központokban, mint egy évvel 
korábban. (Ezeket a térségeket a legsötétebb színnel jelöltük a térképsorozaton.) A 
csúcstartó ebbıl a szempontból a Téti és a Csornai kistérség, ahol közel 240 
százalékos a növekedés mértéke, de nem sokkal marad el mögöttük a többi 
környezı kistérség sem.  

Ezzel szemben, mintha csak egy fordított fejletségi térképet látnánk, alig romlott a 
helyzet az ország elmaradottabb térségeiben. A „BB-tengelytıl” (Balassagyarmatot 
Békéscsabával összekötı egyenestıl) keletre fekvı körzetekben minimálisan 
növekedett a munkanélküliség, sıt, egyes kistérségekben még csökkent is a 
magukat álláskeresıként regisztrálók száma (ez utóbbi kategóriát a térképen a piros 
színnel rácsozva jelöltük). Ehhez hasonlóan a Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun 
megye Duna- és határmenti térségeiben sem okoz túl nagy munkaerıpiaci sokkot a 
gazdasági válság. A külsı és belsı perifériák mellett kevéssé érintett még a 

                                            
4 A növekedés hátterében nem csupán a munkaerı iránti kereslet változása állhat. Az utóbbi években 
az ÁFSZ adatai némi emelkedést, a KSH-éi stagnálást mutatnak, aminek hátterében nyilvánvalóan 
más szabályozási intézkedések állnak. (pl. nyugdíjkorhatár emelése, rokkantnyugdíjazás szigorítása, 
társadalombiztosítási reform). Részletesebben: ÁFSZ (2008): Munkaerıpiaci helyzetkép. 2007. évi 
összefoglaló, pp. 15-16.)  
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stratégiai fontosságú iparral rendelkezı Paks (atomerımő), Tiszaújváros5 (vegyipar), 
ugyanakkor Dunaújváros, Százhalombatta, Kazincbarcika és Diósgyır körzetében a 
nagyobb gyáregységeiben elbocsátásra került sor, illetve ezt csak állami 
támogatással sikerül elkerülni6. Hosszabb távon, a térképsorozat utolsó elemein 
azonban az is jól látszik, hogy már nagyon kevés olyan térség van Magyarországon, 
ahol a munkaügyi kirendeltségeken ne lehetne érzékelni a válság hatását a magukat 
álláskeresıként regisztrálók számának jelentısebb növekedésén keresztül. 
Áprilisban és májusban a 174 kistérség közül már kevesebb mint 20 esetében nem 
haladja meg az index értéke 120%-ot 

Az eddig tárgyalt növekedési mérték azonban attól is függ, hogy milyen volt a 
kiindulási alap, azaz hogy a válságot megelızıen mekkora volt a munkanélküliek 
aránya. Ahol korábban a nyilvántartott álláskeresık száma viszonylag alacsony volt, 
ott gyorsan magasra kúszik az index értéke, vagyis egy kisebb érték sokkal 
könnyebben duplázódik meg. Ahol azonban eredetileg is sok volt a regisztráció, 
többszáz fı elbocsátása sem okoz jelentıs elmozdulást. Ezért érdemes vizsgálni a 
munkanélküliségi ráta emelkedését is. Ilyen adat azonban az ÁFSZ regiszterébıl 
nem generálható7, így egy tartalmában hasonló jelzıszám elemzésével kell 
megelégednünk: azt vizsgáljuk, hogy hogyan változott egy év alatt az 
álláskeresık aránya8.  

„A nyilvántartott álláskeresık arányának változása az elızı év azonos 
idıszakához képest” c. térképsorozaton annál sötétebb színnel jelöltük a 
kistérségeket, minél nagyobb a változás egy év alatt, illetve szürke színnel emeltük ki 
azokat a körzeteket, ahol nem növekedett, hanem csökkent, azaz javult a mutató 
értéke. Látványosan márciustól kezdenek elsötétedni a térképek, azaz egy év alatt 
egyre több kistérségben növekszik az arányszám jelentısen, több mint 3 
százalékponttal. A válság hatása egyre kevéssé szőkül az exportorientált 
feldolgozóipari létesítmények környezetére, hanem általánossá válik, egyre több 
ágazatot és térséget érint. A térképsorozat részletesebb áttekintés után korábbi 
megállapításainkat a következıkkel egészíthetjük ki: 

• Csekély a változás a fıvárosban, illetve annak közvetlen környékén, bár az 
„érintetlen” zóna egyre szőkül. Úgy tőnik, a budapesti gazdaságot és 
munkaerıpiacot kevéssé rázta meg a válság. Az álláskeresık abszolút száma 
ugyan 2008 májusához képest egy év alatt a másfélszeresére növekedett, de 
ez a relatív mutatónál csekély növekedést eredményezett (2,2%-ról 3,1%-ra, 
azaz 0,9 százalékpontos az emelkedés). 

                                            
5 Tiszaújvárosban ugyanakkor mőködik egy másik jelentıs foglalkozató, az elektronikai profilú Jabil 
Circuit is, amely már jelentıs, 900 fıs leépítési szándékot jelentett be. 
6 A kazincbarcikai székhelyő Borsodchem 500 dolgozója csak így menekült meg az elbocsátástól, a 
dunaújvárosi székhelyő Dunaferr is tárgyalásokat folytatott a kormányzattal a munkahelyek 
megırzése érdekében. 
7 Munkanélküliségi rátát úgy képezik, hogy a munkanélküliek számát a munkanélküliek és 
foglalkoztatottak összegéhez, azaz az aktív népesség számához viszonyítják. A foglalkoztatottak 
pontos számát azonban csak népszámlálások alkalmával mérik fel; egyéb idıszakra vonatkozóan a 
KSH már említett lakossági munkaerı-felmérései adnak tájékoztatást. Ahogyan korábban említettük, 
ezek a becsült adatok negyedévente és legfeljebb megyei szinten kerülnek publikálásra, ráadásul az 
idıbeli csúszás is jelentıs. 
8 Teljesen pontosan: a nyilvántartott álláskeresık aránya a munkaképes korú népességen belül. Az 
ÁFSZ statisztikáiban „relatív mutató” néven szerepel. 



A gazdasági válság földrajza 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Becsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
10 / 10 

• Szintén kevéssé emelkedett a munkanélküliségi mutató a Balaton környékén; 
egyes felmérések szerint ez a térség akár a válság nyertese is lehet abból a 
szempontból, hogy a külföldi utazás helyett idén a hazai célállomásokat 
választják a nyaralók. 

• Az elızıekben a problémásnak nevezett északnyugat-dunántúli térségek 
közül elsısorban azokban a legnagyobb a változás, amelyekben a 
munkavállalók nagyobb része a közeli nagyobb város feldolgozóipari 
telephelyeire ingázik, azaz fıváros – M1 autópálya – nyugati országhatár – 
Balaton – M7 autópálya által kirajzolt háromszög belsejében. 

• A legnagyobb vesztesek között azonban a korábban említett, északnyugat-
dunántúli térségek mellett már az ország más, elmaradottabb részeiben 
fekvık is szerepelnek. (Ez azonban a munkanélküliségi mutató 
alkalmazásának korlátaira is felhívja a figyelmet.) 

Az eddig ismertetett változások hatását összegezhetjük az álláskeresık 
arányának havonta történı bemutatásával („A nyilvántartott álláskeresık aránya” 
c. térképsorozaton a sötét színek ismét a rosszabb helyzetben lévı térségeket 
jelölik.) A változás jellege ismerısnek tőnhet a témában jártas olvasónak, hiszen a 
rendszerváltozást követı munkaerıpiaci válság területi terjedése is hasonlóképpen 
zajlott: a magas munkanélküliség a kezdeti „gócokból” kiindulva terjedt ki az ország 
szinte egész területére, szinte csak a fıvárost hagyva meg kedvezı helyzető 
szigetként, majd a javulás idıszakában nagyjából ugyanezekbe a gócokba húzódott 
vissza. (Ezt a folyamatot hasonlítja a szakma nagyon találóan az ár-apály 
jelenséghez.) A mostani válság egyelıre a hullám terjedésénél tart, a májusi 
minimális javulás nem tekinthetı fordulópontnak. Szintén a rendszerváltozást követı 
idıszakhoz hasonlóan, most is egy sajátos területi kiegyenlítıdés jelentkezik, hiszen 
épp a korábban kedvezı helyzetben lévı térségekben növekszik a leginkább az 
álláskeresık száma. (Az álláskeresık arányára számított súlyozott relatív szórás 
értéke 2008 szeptemberében még 68% volt, ami ezt követıen folyamatosan 
csökkent, 2009 májusáig az 55%-ra.)  

A különbség a két idıszak munkanélküliségi hulláma között azonban mégis jelentıs. 
Ugyanis, mint az az elızı két térképsorozatból kiderült, a gazdasági válság most 
nem a leggyengébb lábon álló térségeket taszította lejtıre, amelyrıl a visszafordulás 
szinte lehetetlen, hanem a vidéki (fıvároson kívüli) Magyarország fejlettebbnek 
mondható térségeibıl indult ki és onnan szétterjedve vált általánossá. Ráadásul, a 
válság után a munkanélküliség most bizonyosan nem a kiinduló pontokba fog 
visszahúzódni, hanem az eredeti térszerkezetet követve ismét a kiinduló állapothoz 
térünk vissza, és az ország társadalmilag és gazdaságilag elmaradott külsı és belsı 
perifériáiba záródik vissza a probléma. Vegyük észre, hogy a válság-sújtotta 
fejlettebb térségekben az álláskeresık aránya még most, a válság tetıfokán is 
sokkal-sokkal alacsonyabb, mint ezekben az elmaradott körzetekben! 

Az elemzésben hivatkozott térképek elérhetık a www.gvi.hu oldalról! 


