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MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS FEJLŐDÉSI  
KÜLÖNBSÉGEI  

(Development differences among the regions of Hungary) 

LUKÁCS RÉKA93 – RÁCZ IRMA94 
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Egy ország számára fontos a regionális egyenlőtlenségeinek elemzése illetve az, hogy 
ezen egyenlőtlenségek tendenciái milyen irányba mutatnak. Tanulmányunk a magyarországi 
régiók fejlődési különbségeit vizsgálja, elsősorban a hét magyar régió makro szerkezetét 
taglalja 1990 és 2010 között. Ez magába foglalja Magyarország társadalmi mutatóit, a 
népesség eloszlását, a munkaerő piaci helyzetet, a jövedelmi viszonyokat és 
életkörülményeket, illetve a hét régió általános gazdasági mutatóit. 

Bevezetés 

A területi kutatások az 1900-as évek felétől rohamosan felgyorsultak és 
egyre nagyobb közönséget hódítottak meg. Erre az időre tehető a regionális 
tudomány megalapítása az Amerikai Egyesült Államokban (1950). Magyarországon 
az elmúlt század 60-as éveiben kezdődött a területi folyamatok tudományos 
kutatása, mely ezután egyre intenzívebbé vált. A 80-as évek végére már egy 
szakmai légkör is kialakult. A magyar regionális tudomány az eltelt 20 év alatt 
kiépítette mind elméleti, mind módszertani rendszereit, melyet nem csupán a 
szakemberek, de az intézmények is magukénak éreznek. Emellett folyamatos aktív 
tevékenység jellemzi e tudomány életét. (Lengyel - Rechnitzer, 2009) A tanulmány 
középpontjában Magyarország régióinak gazdasági fejlettség tekintetében 
jelentkező különbségeik vizsgálata áll. Elsősorban a régiók makroszerkezetének 
elemzésére törekszünk, érintve olyan témaköröket is, melyek szorosan 
kapcsolódnak kutatásunk fókuszához. A regionális gazdasági fejlődés vizsgálati 
időintervalluma 1990 és 2009 közötti időszakra irányul, mely során különböző 
gazdasági és társadalmi fejlettségbeli szinteket igyekeztünk felmérni. A regionális 
különbségek vizsgálati fontosságának ismertetése után az alapvető tényezőket 
vázoljuk fel. Majd betekintést nyújtunk Magyarország régióinak társadalmi 
jellemzőibe, többek között a népesség megoszlásába és a munkaerő piaci 
feltételeibe. Ezt követően rátérünk a régiók gazdasági fejlettségére, taglalva az 
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országos GDP-ből való részesedésüket, az 1 főre jutó GDP megoszlást, valamint a 
kutatás-fejlesztési tevékenységek eredményeit.  

A tanulmány megírását és megjelenését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 
azonosító számú, „Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek 
fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” című projekt támogatta. A tanulmány az 
azonos projekt keretei között a Széchenyi István Egyetem Regionális és 
Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának „Közép-Európa versenyképessége” c. 
kutatási témájában készült. 

 

Magyarország társadalmi jellemzői a régiók alapján 

Tanulmányunkban a regionális különbségekre társadami és gazdasági mutatók segítségével 
próbálunk rávilágítani. Összehasonlítjuk a népességbeli és jövedelmi adatokat, a munkanélküliek arányát 
az egyes régiókban, valamint a Robin Hood-index eredményeit és a GDP alakulását mutatjuk be. 
Magyarország tervezési-statisztikai szempontok alapján összesen 7 nagy régióval és 
20 megyével rendelkezik, mivel Budapest külön egységnek tekintendő (1. ábra).  

1. ÁBRA  

Magyarország tervezési-statisztikai régiói és megyéi 
(Regions and counties of Hungary) 

Forrás: KSH (2011): Magyarország régiói 
 

Magyarország társadalmi jellemzőinek vizsgálatakor a népességet, munkaerő 
piaci helyzetet és a jövedelmeket vettük figyelembe. 

Népesség 

A magyar régiók a kontinens azon régiói közé tartoznak, melyek ritkábban 
lakottak. Ez alól csupán Közép-Magyarország képez kivételt, ahol több mint 400 
fő/km2-es a népsűrűség. Ez az érték 2011-ben az európai középmezőny eleji 
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helyhez volt elegendő. (KSH, 2011) A népesség 1990 és 2010 közötti alakulását az 
1. táblázat szemlélteti az egyes régiókban. Az elmúlt húsz évben minden 
régiónkban jellemző volt a népességcsökkenés, kivéve Közép-Magyarországot, ahol 
2002 és 2004 között megfordult a csökkenő tendencia, és a lélekszám újra 
növekedésnek indult.3 

1. TÁBLÁZAT 
Népesség alakulása, 1990-2010 (fő) 
(Population, 1990-2010 (per capita)) 

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
Közép-Magyarország 2966523 2969705 2960635 2891858 2867560 2844224 

Közép-Dunántúl 1117989 1114692 1112274 1116276 1113371 1107163 

Nyugat-Dunántúl 1006781 1005565 1000640 998514 991789 984151 

Dél-Dunántúl 1017025 1011786 1004588 995628 985562 974768 

Észak-Magyarország 1323508 1309222 1293621 1296725 1284129 1269132 

Észak-Alföld 1547520 1538634 1528688 1542853 1535061 1521951 

Dél-Alföld 1395477 1387632 1376522 1370446 1357886 1341835 

Összesen 10374823 10337236 10276968 10212300 10135358 10043224 

 
 2002 2004 2006 2008 2010 

Közép-Magyarország 2829047 2829704 2855670 2897317 2951436 

Közép-Dunántúl 1120610 1112984 1108124 1104841 1098654 

Nyugat-Dunántúl 1002959 1003185 1000142 997939 996390 

Dél-Dunántúl 993466 983612 970700 960088 947986 

Észak-Magyarország 1296504 1280040 1261489 1236690 1209142 

Észak-Alföld 1559073 1547003 1533162 1514020 1492502 

Dél-Alföld 1373194 1360214 1347294 1334506 1318214 

Összesen 10174853 10116742 10076581 10045401 10014324 

Forrás: KSH 

Az elmúlt években a népességcsökkenés Közép-Magyarországot kivéve 
Magyarország minden régiójára jellemző volt. A lakónépesség csökkenése Észak-
Magyarországot sújtotta leginkább, ahol 2010. január 1-én 94 ezer fővel 
regisztráltak kevesebbet, mint 2001 elején, ami 7,2%-os csökkenést jelent. Az 
országban a halálozások együttes száma 2000 és 2009 közötti időszakban 320 
ezerrel haladta meg az élveszületések számát. A legelöregedettebb térségek Dél-
Alföld és Dél-Dunántúl. Az egyes régiók lélekszámát alakítja a belföldi migráció, a 
keleti országrészekből elsősorban a középső és nyugati területekre vándorolnak. 
Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl is vándorlási többlettel 
rendelkezik, míg Észak-Magyarországot és Észak-Alföldet 2001-2009 között 52-53 
ezer fős vándorlási veszteség sújtott. A lakosság korösszetételét tekintve 2001 óta a 
gyermekkorúak száma 200 ezer fővel csökkent, az idős korosztály száma pedig 118 
ezer fővel gyarapodott. 2001-ben 100 gyermekkorúra 91, 2010-ben már 113 



 
 

időskorú jutott. Egyedül az Észak-Alföldön alacsonyabb az időskorúak száma a 
gyermekekénél, itt az öregedési index 93 fő. A születéskor várható élettartam 
tekintetében a nők életesélyei valamennyi régióban jobbak, és területi különbségek 
is megfigyelhetők. Közép-Magyarországon a férfiak születéskor várható 
élettartalma 3 évvel haladja meg az Észak-Magyarországi férfiakét, ahol a 
legkedvezőtlenebbek a kilátások ebből a szempontból. A nők Nyugat-Dunántúlon 
számíthatnak leghosszabb életre, 1,9 évvel hosszabbra, mint Észak-
Magyarországon. (KSH, 2011) 

Az 2. ábra az egyes régiók népsűrűségét szemlélteti. 2011. január 1-én 
Közép-Magyarország a népsűrűség 430 fő/km2 volt, Közép-Dunántúlon 98 fő/km2, 
Észak-Magyarországon 89 fő/km2, Nyugat-Dunántúlon 88 fő/km2, Észak-Alföldön 
84 fő/km2, Délalföldön 71 fő/km2, Dél-Dunántúlon 66 fő/km2volt. (KSH, online) 

2. ÁBRA  
Népsűrűség, 2011. január 1. 
(Population density, 2011) 

Forrás: KSH, online 

Munkaerőpiac 

A munkanélküliségi ráta alakulását 1992 és 2010 között a 3. ábra 
szemlélteti. 1996-2000-ig minden régióban csökkent a munkanélküliek aránya, 
2004-től viszont kisebb nagyobb mértékben minden régióban növekedésnek indult, 
2008 után pedig mindenhol nagymértékben emelkedett. A munkanélküliek aránya 
az elmúlt húsz évben végig Észak-Magyarországon volt a legnagyobb, Észak-
Magyarország után pedig Észak-Alföld volt a legrosszabb helyzetben. A 
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munkanélküliségi ráta Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon volt a 
legalacsonyabb, a két régió szinte fej-fej mellet haladt a vizsgált időszakban. 

3. ÁBRA  
Munkanélküliségi ráta, 1992-2010 (%) 
(Unemployment rate, 1992-2010 (%)) 

 

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

A világgazdasági válság hatására kialakult munkaerő-piaci válság a 
gazdaságilag fejlettebb és jobb foglalkoztatási mutatókkal rendelkező régióinkat 
gyorsabban és jelentősebben érintette, így a válság az egyes nyugati területeken 
nagyobb változásokat eredményezett a munkaerő piac tekintetében, az amúgy is 
kedvezőtlenebb keleti területeken pedig nem történt olyan mértékű változás. A 
regionális munka-erőpiaci mutatók az elmúlt években módosultak, de a régiók 
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változott, a jelentős térségi különbségek 
megmaradtak. (KSH, 2011) 

Jövedelem 

A jövedelem 1994 és 2010 közötti alakulását a 3. táblázat tartalmazza. A 
vizsgált időszakban Közép-Magyarország területén volt legmagasabb a bruttó átlag 
kereset, a többi régió között nem figyelhetők meg olyan jelentős különbségek. Az 
Alföldön kerestek legkevesebbet az emberek az elmúlt húsz évben. Ez alatt az 
időszak alatt a különbség Közép-Magyarország és a többi régió átlag jövedelme 
között növekedett. 

3. TÁBLÁZAT 
Havi bruttó átlag kereset (Ft) 

(The average gross monthly earnings of employees (Ft)) 



 
 

 1994 1996 1998 2000 

Közép-Magyarország 41056 58483 87392 111635 

Közép-Dunántúl 32394 45781 65734 83596 

Nyugat-Dunántúl 30486 43409 62599 80129 

Dél-Dunántúl 30413 41866 58289 72224 

Észak-Magyarország 30037 41206 58737 73215 

Észak-Alföld 29465 39654 55510 70024 

Dél-Alföld 30001 40894 57242 70325 
 

 2002 2004 2006 2008 2010 

Közép-Magyarország 154517 180638 205120,8 234615 249480 

Közép-Dunántúl 112759 134074 156314 178778 187189 

Nyugat-Dunántúl 109997 131304 151394,4 175393 180895 

Dél-Dunántúl 101817 128605 142088 165726 169015 

Észak-Magyarország 103178 123789 146166,9 166584 170007 

Észak-Alföld 98495 117750 137431,8 158398 160761 

Dél-Alföld 99560 119921 138711 160157 163974 

Forrás: KSH 

Éltető - Frigyes index 

Az Éltető – Frigyes indexxel „az átlag fölötti jövedelmek átlagát az átlag 
alatti jövedelmek átlagával vetjük össze. Teljes jövedelemegyenlőség esetén a 
mutató értéke 1, ennél nagyobb értékek esetén az index azt a jövedelmi ollót 
mutatja, amely az átlagosan gazdagok (átlag felettiek) és az átlagosan szegények 
(átlag alattiak) jövedelme között fennáll.” (Nemes Nagy, 2005, 5) A 4. táblázat az 
Éltető – Frigyes indexeket mutatja 1994 és 2010 között. 

4. TÁBLÁZAT 
Éltető – Frigyes index, 1994-2010 

(Éltető – Frigyes index, 1994-2010) 

Év Duál-mutató 

1994 1,2208 

1996 1,2590 

1998 1,3093 

2000 1,3338 

2002 1,3023 

2004 1,2662 

2006 1,2623 
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2008 1,2507 

2010 1,2924 
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

Robin Hood-index 

A Hoover-index területi egyenlőtlenségi mutató, mely „azt adja meg, hogy 
az egyik vizsgált ismérv, társadalmi-gazdasági jelenség mennyiségének hány 
százalékát kell a területegységek között átcsoportosítanunk ahhoz, hogy területi 
megoszlása a másik jellemzőjével azonos legyen (…) Robin Hood-indexnek 
nevezzük abban a speciális esetben, ha a jövedelem és a népesség területi 
eloszlásának egyenlőtlenségeit mérjük vele.” (Nemes Nagy, 2005, 8) A 5. táblázat a 
Robin Hood index alakulását mutatja 1994 és 2010 között Magyarországon. A 
vizsgált időszak alatt az összjövedelem 12-13%-át kellett volna elvenni az átlag 
feletti jövedelemmel rendelkezőktől és odaadni az átlag alatti jövedelemmel 
rendelkezőeknek, ahhoz, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek kiegyenlítődjenek. 

5. TÁBLÁZAT 
Robin Hood-index, 1994-2000 

(Robin Hood-index, 1994-2000) 

Év Robin Hood-index 

1994 12,18 

1996 12,18 

1998 11,91 

2000 11,93 

2002 11,44 

2004 12,02 

2006 12,25 

2008 12,58 

2010 12,72 

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 
Magyarország régióinak gazdasága 

 
Nemes Nagy (1995) koncepciója alapján a térség és régió fejlettsége nem 

írható le egyetlen jelzőszámmal, hiszen maga a fejlettség is többmutatós és 
többdimenziós kifejezés. Míg előbbi utal arra, hogy egyetlen mutatószámmal nem 
írható le, mert többféle módon mérhetőek, addig utóbbi jelzi, hogy a fejlettségnek 
számottevő tényezője, egymásba át nem adható alkotórésze létezik, még abban az 
esetben sem, ha köztük esetleges tendenciaszerű együttmozgások figyelhetők meg.  
A regionális fejlettség és fejlődés egyik alapvető mutatószámaként jelenik meg a 
GDP (gross domestic product, bruttó hazai termék), amely legfőképp az EU 



 
 

regionális fejlesztési és támogatási kritériumokban kiemelt értékmutató szerepe 
alapján vált elsősorban fontossá. Ugyanis az említett rendszerben a közösségi 
térséghierarchia NUTS II. szintjén (régió szinten) a közösségi átlaghoz mért egy 
lakosra jutó és ECU-ban kifejezett GDP 75%-os értéke a határ az elmaradottnak 
minősülő régiók besorolását és támogatás igénylés tekintetében, melyet a 
Regionális Alapból folyósítanak. (Nemes Nagy, 1995) 
 

GDP alakulása az egyes régiókban (1990-2011) 
 

Amíg a közép-magyarországi régió a 1990-es évek elején a teljes GDP 
mintegy 40%-t állította elő, mely 1994-ben 41,6%-t tette ki és 2003-ban már a teljes 
hazai GDP 44,9%-ához járult hozzá. (MTA RKK – Horváth – Beluszky, 2007) 
Addig a közép-dunántúli régióban az 1990-es évek elején érzékelhetővé vált mind a 
gazdasági, mind pedig a társadalmi válság. A tudatos tervezési és fejlesztési 
folyamatoknak köszönhetően e térség a külföldi működőtőke-beruházás 
szempontjából vonzóvá vált. Mindezt alátámasztja az 1 főre jutó GDP növekedése 
is, melynek értéke 1994 és 2003 között 4,5-szeresére nőtt, és a térség 2003-ban 
Magyarország GDP-jének egytizedét adta. (MTA RKK – Horváth – Szirmai, 2010) 
Emellett a nyugat-dunántúli régió a rendszerváltást követő időintervallumban 
emelkedő tendencia mellett átlagosan 10,5%-ban részesedett az országos GDP-ből, 
bár 1999-2000-ben a 11%-t is meghaladta. Területének többségére 1998-2002 
között a fejlett stagnálás volt jellemző. Ennek ellenére 2003-ban az 1994-es évhez 
képest 0,7%-os növekedés következett be. (MTA RKK – Horváth - Rechnitzer, 
2007) A dél-dunántúli megyék közül Tolna és Baranya pozitív értékeket mutatott az 
1991-es, gazdaság egészére országosan jellemző jövedelmezőségi krízis során. 
1990-1995 között főleg kvantitatív változások történtek a térségben, mint például a 
vállalkozások számának alakulása. A régió fajlagos GDP-je 1995-2002 között 2,7-
szeresére emelkedett, amely szerint 448e forintról 1 204e forintra történő 
növekedést takart. (MTA RKK – Horváth - Hajdú, 2006) Az észak-magyarországi 
régió gazdasági fejlettsége az egyik legkedvezőtlenebb. Az országos átlagtól való 
lemaradása folyamatosan nő, melyre a 2008-ban jelentkező gazdasági válság is 
rányomta bélyegét. Míg 1995-ben 9,3%-ot tudhatott magáénak az ország által elért 
GDP-ből, addig ez az érték a 2000-es éveket követően folyamatosan csökkent 
(KSH, 2011) Az észak-alföldi régióra országos összehasonlításban szintén 
mérsékelt gazdasági aktivitási arány jellemző, mely a kutatók koncepciói szerint 
elsősorban a gazdaság alacsony teljesítőképességéből ered. (MTA RKK – Horváth - 
Baranyi, 2008)  

A bruttó hazai termék alapján Magyarország gazdasági teljesítménye 2006-
tal bezárólag szinte egyenletes ütemben növekedett. Azonban a bővülés üteme 
2007-2008-ban lelassult, 1 évvel később pedig már jelentős visszaesés következett 
be. Ez a folyamat a magyar térségeket eltérően érintette, melyek közül csupán 
Közép-Magyarországnak sikerült a magas fölényét megtartania.  
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Az egy lakosra jutó GDP régiónkénti megoszlása 

Magyarország 1 lakosra jutó GDP értéke 1995-2002 között háromszorosára 
nőtt, amely a folyó áron számított érték alapján 549 e forintról 1 648 e forintra 
történő növekedést jelentett. (MTA RKK – Horváth - Hajdú, 2006) Az 1 lakosra 
jutó bruttó hazai termék alapján, amely a gazdasági fejlettség térbeli 
összehasonlítását szolgálja, Közép-Magyarország volt az ország legfejlettebb 
régiója, 2. helyen állt Nyugat-Dunántúl, majd Közép-Dunántúl következett Közép-
Magyarországon 2008-ban az 1 főre jutó GDP értéke 2 397e forintot jelentett, 
amely szinte kétszerese a 8 évvel korábbi értéknek. A Dél-Dunántúlon az 1 főre 
jutó bruttó hazai termék mindössze 1 825 ezer forint, mellyel egyre inkább lemarad 
az országos átlagtól. Leginkább a szolgáltatások súlya erősödött, mely a GRP 64%-t 
alkotta 2008-ban. A régióban magas a gazdaságilag inaktívak száma és a 
munkanélküliség aránya. Észak-Magyarországon hasonlatosan az 1 főre jutó GDP 
szintén csökkenő tendenciát mutat az országos átlaghoz viszonyítva, mely 
mindhárom megyére egyenként is érvényes. Az észak-alföldi régióban szintén 
2008-ban a vizsgált 1 főre jutó bruttó hazai termék összege 1 657e forintra rúgott, 
mely a legfejlettebb, közép-magyarországi régió 34%-t képezte, országos szinten 
pedig 62%-t.   
 

A K+F alakulása a régiók tükrében 
 

Közép-Magyarországon a 2008. évi adatok alapján a GDP országos átlagát 
meghaladó, 1,3%-t fordítottak kutatási, fejlesztési célokra ebben a régióban. Ennek 
ellenére a vállalkozások és kutatók közötti együttműködés gyengének minősül. 
Magyarország tudásbázisa itt koncentrálódik. A főváros előnyeit a vidéki városok 
egyetemi központjai egyelőre Közép-Dunántúlon sem tudják megfelelőképp 
ellensúlyozni, emiatt a hazai kutatás-fejlesztési rendszer elemei területileg 
egyenlőtlenül oszlanak meg. Sajnos, az ország kutatóközpontjainak csupán 6%-a 
található ebben a régióban, de ezek is főként a Fejér és Veszprém megyében. Ez is 
alátámasztja azt a tényt, miszerint a régió gazdasági súlyához mérten alacsony 
kapacitással működik a K+F. 2009-ben ezen ráfordítások mintegy 16,5 milliárd 
forintot tettek ki, mely a korábbi évekhez képest erősödést jelentett. Fontos 
kihangsúlyozni, hogy az állami szerepvállalás e téren a régióban visszaszorult, mely 
egyben a vállalkozói szféra erősödését vonta maga után. (KSH, 2011) 

 
6. TÁBLÁZAT 

A K+F alakulása Magyarország régióinak tükrében (2005-2010) 
(R&D development of the regions of Hungary (2005-2010)) 

 

  Közép-HU 
Közép-
Dunántú
l 

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-
Dunántúl  

Észak-
HU  

Észak-
Alföld  

Dél-
Alföld  

Régiók 
szerint 
nem 
besorolha
tó 

Összesen  

2008          

Kutató- fejlesztő 
helyek száma 

1 332 176 201 246 195 342 329 – 2 821 



 
 

A kutató, fejlesztő 
helyek tényleges 

létszáma összesen, 
fő 

28 858 2 604 2 783 3 709 2 384 4 932 5 009 – 50 279 

 Összes K+F 
ráfordítás, millió 

Ft 
172 244,8 15 068,7 14 299,5 5 738,4 9 153,0 25 997,3 18 558,3 5 328,0 266 388,0 

2009          

Kutató- fejlesztő 
helyek száma 

1 379 188 229 210 209 325 358 – 2 898 

A kutató, fejlesztő 
helyek tényleges 

létszáma összesen, 
fő 

30 045 2 745 3 101 3 326 2 721 4 985 5 599 – 52 522 

 Összes K+F 
ráfordítás, millió 

Ft 
192 344,4 16 451,9 13 960,5 7 238,5 11 919,6 29 256,0 22 690,9 5 296,9 299 158,7 

2010          

Kutató- fejlesztő 
helyek száma 

1 471 203 256 203 191 307 352 – 2 983 

A kutató, fejlesztő 
helyek tényleges 

létszáma összesen, 
fő 

31 291 2 731 3 151 3 213 2 764 5 068 5 773 – 53 991 

 Összes K+F 
ráfordítás, millió 

Ft 
202 588,6 16 476,9 15 532,3 7 927,6 11 354,3 27 320,5 23 616,5 5 393,8 

310 210,5 

 
Forrás: KSH, 2013, saját szerkesztés 

Nyugat-Dunántúlon 2009-ben csaknem 39 régión belüli településen működött 
intézményi szintű kutató-fejlesztő munka. 18 kutató-fejlesztő intézetben, 124 
felsőoktatási-, és 87 vállalkozó kutatóhelyen végeztek hasonló jellegű 
tevékenységet. A K+F ráfordítások a 2008-2009-es években 14 milliárd forint körül 
mozgott, mely a 3-4 évvel korábbi kétszerese. Ennek ellenére az innovatív 
vállalatok e térségben való jelenléte elmarad a maga 14%-val az országos átlagtól. 
Levonható konklúzió, miszerint a régió gazdaságának jövedelemtermeléséhez 
viszonyítva alacsony a K+F aránya. A Magyarországon található kutató-fejlesztő 
helyek 7%-a található Dél-Dunántúlon, ebből ¾-e Baranya megyében működik 
(2009-es év). Azonban a ráfordítások alapján, amely csupán 2%-t tett ki a régióhoz 
kötődően, országos szinten a legalacsonyabbnak számított. Gazdasági fejlesztések 
esetén szükséges Észak-Magyarország esetében is megemlíteni a K+F szerepét. 
2005-től fokozatosan nőtt a kutatóhelyek száma, mely 2009-ben már 31 települést 
és 209 kutatóhelyet jelentett. Az említett 209-ből 91 csak Miskolcon található, mely 
az országos kutatóhelyek 7%-t teszi ki. Észak-Alföld K+F tevékenységét vizsgálva 
szembetűnő mind a ráfordítások összege, mind pedig a létszám. Előbbi 2009-es 
adatok alapján 29 milliárdot képeztek, ezzel első helyre került a vidéki régiók 
körében. Viszont, ha Észak-Alföld GRP-ben való részesedését nézzük, akkor csak 
1%-t tesz ki belőle a K+F. Felmérések alapján a meglévő kutatói bázis és a 
gazdasági szereplők kapcsolata mérsékelt. K+F terén Debrecen, mint egyetemi 
város dominanciája jelentős. A vizsgált időszakban a régióban 325 kutató-fejlesztő 
hely működött. (KSH, 2011) Konklúzióként jegyeznénk meg, hogy a fenti adatok és 
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elemzések alapján kijelenthető, hogy az észak-alföldi régió gazdaságának 
korlátozott a versenyképessége az európai gazdasági térben. (MTA RKK – Horváth 
- Baranyi, 2008) 2009-ben Dél-Alföldön jegyezték fel, Közép-Magyarország után, a 
legtöbb K+F helyet. E régió országos szinten meghatározó kutási potenciállal 
rendelkezik. 2009-ben összesen 23 milliárd Ft-t fordítottak e tevékenységre, mely 
az országos átlaghoz közelítve, 0,8%-t tesz ki. Nem csupán a GDP értékében, de a 
kutatás-fejlesztés és a szellemi potenciál területén is jelentős a megyék közötti 
különbség. (KSH, 2011) 
 

Befejezés 
 
Tanulmányunkban az elmúlt húsz év területi egyenlőtlenségeit és annak 

változását vizsgáltuk, az általunk fontosnak tartott társadalmi és gazdasági mutatók 
tükrében. A régiós különbségekre olyan tényezők vizsgálatával próbáltunk 
rávilágítani, mint a népesség, a jövedelem, a munkanélküliek és a foglalkoztatottak 
aránya, a turizmus és a környezeti állapot, a regionális GDP változásai. 

Nemes Nagy József tanulmányában azt olvashatjuk, hogy „az utóbbi két 
évtizedben a hazai területi fejlődés meghatározó tendenciája az egyenlőtlenségek 
növekedése.” (Nemes Nagy József [2009] 38. o.)  Ezt a megállapítást az általunk 
végzett vizsgálatok is alátámasztják, ha megnézzük a jövedelem vagy a gazdasági 
változások alakulását. 

Az elemzések alapján megállapítottuk, hogy a gazdasági fejlettség térbeli 
összehasonlítására szolgáló 1 főre jutó GDP alapján Magyarország legfejlettebb 
régiója Közép-Magyarország, majd Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl. Őket 
követi az átlagtól lemaradva Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld és Észak-
Magyarország. A K+F megoszlását figyelve is jól látható különbségek vannak az 
egyes régiók között.  
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DEVELOPMENT DIFFERENCES AMONG THE REGIONS OF 
HUNGARY 

LUKÁCS RÉKA – RÁCZ IRMA 

The analysis of the regional inequality is essential for a country and it is also an important 
question whether the inequalities are growing or decreasing. The subject of our study is the 
regional disparities in Hungary. The regional comparison includes the economic 
development of Central Hungary, Central Transdanubia, Western Transdanubia, Southern 
Transdanubia, Northern Hungary, Northern Great Plain, Southern Great Plain. 

Our study primarily analyses the macrostructure of the seven Hungarian regions between 
1990 and 2010. It includes the social factors of Hungary such as the population allocation, 
the labour market situation and income as well as we analyse the general economic indicators 
of the seven regions. 

The general economic indicators and the social statistics are all the essential indices if we 
analyse the economy of a country. If we examine a longer period, we can observe the 
changes whether the inequalities have grown or decreased and how large the changes are. 
With the help of these indicators we have tried to prove that the regional inequalities have 
grown in the last twenty years. 


