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Bevezetés 
 

Dr. Lázár János országgyűlési képviselő Úr, Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Városának polgármestere és Csizmadia Norbert – területfejlesztési geográfus 

közösen készítették el azt a gazdasági – stratégiai fejlesztési dokumentumot, 

melyhez várjuk az Ön - mint a város részére fontos és meghatározó jelentőséggel 

bíró gazdasági vállalkozás - véleményét is. A kutatás azt vizsgálja, hogy milyen 

fejlesztési gazdaságfejlesztési lehetőségei vannak hosszú távon 

Hódmezővásárhelynek, melyek azok a kitörési pontok, amely a város és térség 

számára valódi gazdasági versenyképességet jelentenek.  

 

Az elmúlt évek térség- és gazdaságfejlesztési tapasztalataival, terepmunkával, 

műhelymegbeszélések, interjúk kapcsán számos érdekes megállapításra jutottunk. 

Hódmezővásárhely elindult egy dinamikus úton, azonban még mindig sok olyan 

kiaknázatlan lehetősége van. Az elmúlt években számos beruházás és program 

valósult meg, eredményesnek mondható a város működése és vezetése. Mégis kell 

azonban egy stratégiai keretprogram, egy olyan komplex megvalósítás, amelynek 

segítségével a város nemcsak térségi és regionális, hanem országos, sőt nemzetközi 

hírnévre is szert tehet, bekapcsolódhat a globális gazdasági körforgásba.  

 

Hódmezővásárhelynek van elkészített és elfogadott település és területfejlesztési 

koncepciója, stratégiai programja és operatív programja is. A szakmailag nagyon jól 

kidolgozott programok alapját képezik a fejlesztéseknek. Ezeknek a programoknak a 

figyelembevételével e kutatás kitörési pontokat jelöl ki.  

 

A programelemek mozaikként kapcsolódnak egymáshoz, tehát egyik program 

hatással van a másik programra.  

 

Egy város és a térség komplex fejlesztésébe természetesen hozzátartozik az 

infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelem, szociális feladatok ellátása, a humán 

erőforrás fejlesztése, egészségügyi ellátás javítása is. E stratégiai kutatás elsősorban 

a gazdaságfejlesztésre fókuszál. Feladata a város és térség számára a kitörési 

pontok meghatározása. E kutatáshoz kapcsolódó stratégia meghatározza a 

cselekvési feladatokat is. A kutatás eme fázisában nem irtunk forrásösszegeket. 
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Ezek meghatározása majd a 2007-2013 közötti NFT II-höz kapcsolódó konkrét 

projektek megfogalmazásakor kell hogy megtörténjen.  

 

Az itt elkészült tanulmány néhány kiemelt programot tárgyal, mely hosszú távon 

biztosítja a munkahely-ellátottság növelését, az életszínvonal javítását, a lakható 

város kialakítását, a vállalkozások megerősödését, és a térség gazdasági 

karakterének meghatározását.  

 

A program a partnerségre épül. A program megvalósítása csak úgy lehet sikeres, ha 

az önkormányzat partnerséget nyújt a vállalkozói szférának, a civil szervezetekkel, 

legjelentősebb gazdasági szervezetekkel, vállalkozásfejlesztési intézményekkel, 

egyetemekkel, pénzügyi intézményekkel, alapítványokkal közösen valósítja meg a 

kitörési pontokat. Egyfajta térségi Public-Private–Partnership keretében valósítja meg 

a programokat.  

 

A stratégiai kutatás felépítése, a kitörési pontok megfogalmazása  

2005. februárjában elkezdett munka, a korábban elkészült területfejlesztési stratégia, 

operatív programok, valamint a helyi vállalkozókkal készített személyes interjúk 

alapján előzetesen készült egy fejlesztési hipotézis. A hipotézis tartalmazza a kutatás 

célját, hosszú távú célkitűzéséket, valamint a fejlesztendő prioritások 

meghatározását:  

A kutatáshoz kacsolódó hipotézisek, a kutatás felépítése:  

Alap kiindulópontként meg kellett vizsgálni az új trendeket a globális 

gazdaságfejlődésben, illetve a területfejlesztés új kihívásait ezek alapján az alábbi 

tématerületekre fókuszáltunk:  

⇒ Új hajtóerők és kihívások az európai városfejlődésben:  

⇒ Az európai városhálózatba kapcsolódás lehetőségei  

⇒ Közép Európai régióban megszerezhető versenypozíciók 

⇒ Városok versenyképessége  

A jövőkép fontosabb jellemzői:  

⇒ „egészséges, lakható, értékes, értékekre építő..”,  
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 megfelelő ellátást kínáló, jó társadalmi közérzetet, és igényes települési 

környezetet nyújtó város, amellyel lakói azonosulhatnak, a befektetők és a 

turisták számára pedig vonzerőt jelent. 

 Nagyságát, lélekszámát és kiterjedését tekintve közepes méretű, mely őrzi 

ápolja történelmi légkörét, szellemiségét, kialakult építészeti stílusát és 

tradícióit.  

 Szellemi-kulturális-történelmi értékei, sajátos stílusa által válik vonzóvá 

 Gazdasága diverzifikált   

 Regionális alcentrum és térségi centrum:  

o Szolgáltató város (IT fejlesztések – e-város)  

o Szellemi centrum 

o Egészségipari központ  

o Technológiai (K+F) al-központ 

o Turisztikai célpont 

o Nemzetközi kapcsolatok színtere 

o Kézművesipar fejlesztése  

⇒ Tradicionális mezőváros országos és nemzetközi értékekkel.  

⇒ Jelentős regionális alközponti szerepkörrel  

⇒ Jelentős megyei jogú város  

⇒ Fiatal, dinamikus városvezetés  

⇒ Vállalkozások aktivitása és hálózati gazdaság elemeinek megteremtése   

⇒ Kihasználatlan lehetőségek feltérképezése (turizmus, kézműipar, 

klaszterek…) 

 

A kutatással kapcsolatos kérdések:  

⇒ Milyen irányvonalak, konkrét programok jelölhetők ki az elkövetkező években?  

⇒ Hogyan képes bekapcsolódni, megújulni Hódmezővásárhely az EU 

csatlakozás után? 

⇒ Milyen értékeket képes felmutatni, és ezzel az európai piacra bekerülni? 

⇒ Mik lehetnek a célkitűzések: Értékőrző – tradíciókra építő gazdasági 

versenyképesség, gazdag kulturális környezet, dinamikus társadalmi rétegek, 

modern technológia és információ-gazdaság?  

⇒ Hogyan valósítható meg a lakható és szerethető város társadalmi-gazdasági 

megújulása?  
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Fő szempont:  

⇒ Érték és emberközpontúság  

o városfelújítás,  

o kulturális értékekre és tradicionális kézművesiparra épülő gazdasági 

versenyképesség,  

o hálózati gazdaság – network economy – társadalmi partnerség.  

o Innovatív gazdaságfejlesztés  

o Magas specifikumú hazai hozzáadott termékek 

 

A kutatás felépítése:   

⇒ A település és kistérség természeti, társadalmi, gazdasági helyzetének 

értékelése, rövid elemzése, időbeli alakulásának vizsgálata.  

⇒ Korábban elkészült fejlesztési tervek elemzése, összehasonlítása, 

összegzése  

⇒ Prioritások kijelölése (előzetes hipotézisek alapján)  

⇒ Stratégiai irányvonalak, célok meghatározása  

⇒ Operatív programok fő prioritásainak összegzése 

⇒ Konkrét programok kijelölése  

⇒ Programrészek kidolgozása  

⇒ Kapcsolódási pontok az NFT II. (2007-2013) közötti pályázati pénzek 

megszerzéshez és hatékony felhasználásához.  

 

Ez a stratégia a város és a térség közös stratégiája. A közös megvalósításhoz 

kívánunk sok sikert, társadalmi összhangot, és sikeres megvalósítást.  

 

Hódmezővásárhely, 2005. szeptember 15.  

 

Dr. Lázár János           Csizmadia Norbert  

Hódmezővásárhely                 területfejlesztő geográfus 

Megyei Jogú Város     

Polgármestere  



Feladat meghatározása
illeszkedés

(időtáv 2005 - 2007-2013)

JÖVŐKÉP - PRIORITÁSOK
A jövőkép fontosabb jellemzői:

"egészséges, lakható, értékekre építő város..",
megfelelő ellátást kínáló, jó társadalmi közérzetet, és igényes települési
környezetet nyújtó város, a befektetők és a turisták számára vonzerőt jelent.
Pozitív tlephelyi politika megvalósítása, vállalkozások fejlesztése

Nagyságát, lélekszámát és kiterjedését tekintve európai léptékkel kis-közepes
méretű, mely őrzi ápolja értékeit, szellemiségét, kialakult építészeti stílusát és
tradícióit.

Szellemi-kulturális-történelmi értékei, sajátos stílusa által válik vonzóvá
Sokoldalú gazdaság, kézműipara fejlett
Regionális alcentrum és térségi centrum:
Szolgáltató város (IT fejlesztések - e-város)

                    Felsőoktatási al-központ
Technológiai (K+F) al-központ
Idegenforgalmi célpont (művészet, Piroska, gyógyvíz, természet)
Nemzetközi kapcsolatok színtere
Kézművesipar fejlesztése

PRIORITÁSOK

KUTATÁS FELÉPÍTÉSE

1. Bevezetés:
Uj kihivások a városok és térégek fejlesztésére
A gazdasági versenyképesség 12 kíhivása
A hazai települések versenyképessége
Hódmezővásárhely szerepe és helye a települések
versenyképességében

2. Stratégiai kutatás felépítése, célkitűzése
    feladatai

3. Hipotézis a fejlesztendő prioritásokról

4. Korábban meglévő fejlesztési programok
    elemzése és összegzése

5. Prioritások meghatározása, cselekvési
    program, részterületek kidolgozása

6. A térség nyertes pályázatainak elemzése
    helyi vállalkozások és az önkormányzat

7. Lehetésges projektek megfogalmazása

Illeszkedés más programokhoz : (Gazdaságfejlesztési program, Országos Fejlesztéspolitikai
koncepció, OTK, Regionális NFT II....)

Tradíciókra épülő
innovatív

gazdaságfejlesztés

Hódmezővásárhely
fejlesztési programja

az NFT II-höz

2005-2013

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
stratégiai kutatás

Tradíció-
Kreativitás
Innováció

Komplex
térségfejlesztés

Tradícióra építő
gazdaságfejlesztés

Turizmus
fejlesztés és

Kultúra

Fenntartható Agrár
és

Vidékfejlesztés

1. Kézműipar fejlesztése -  kerámia-ipar
2  Ipari park - vállalkozói park
    beszállítói hálózatok
    vállakozások támogatása
    inkubátorház
    vállalkozói központ
3. Hódmezőklaszterhely - KKV hálózatok, klaszterek
    (textilipar, kerámia ipar...)

1. Tematikus művészeti utak kialakítása
    Művésztelepek - Mártély, galériák, festők útja
2. Kis magyar provance - "paraszti párizs"
3. PPP (Piroska - puszta - paprika) - kultúra,
    gasztronómia, természet (+piroska gyógyfüvei)
4. Aktív turizmus - és egészségturizmus
5. Térségi turizmusfejl. intézményi megteremtése

1. Versenyképes agrárgazdaság (mezg. e- broker
    klaszter, marketing, információs hálózat)
2. Mezg. technológiai feltételeinek javítása
3. Biofarm és gyógyfüvek
4. Agrárium fenntartásának elősegítése (bemutató
    mintagazdaságok)

1. Városfelújítás
2. Térségmarketing- nemzetközi kapcsolatok
3. Digitális város program
    (információs közösség és gazdaságfejlesztés)
4. Infrastruktúra
5. Szakképzés és humán erőforrás fejlesztés
6. Egészésgügy

Innovatív
gazdaságfejlesztés

1. Technológiai transzferek,
2. Vállalkozások innovációja,
3. Egészségipar
4. Dizájnipar
5. Biotechnoógia
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Gazdaságfejlesztési program, stratégiai kutatás, és a kitörési 
pontok meghatározása 

 
2005-ben EU-s mintára, olyan valós alapokra épülő, kistérségi érdekeket tükröző 

cselekvési forgatókönyv közös megfogalmazására van szükség, amely jelentősen 

hozzájárul a kistérség rendelkezésére álló erőforrásoknak, a kistérség fejlődése 

érdekében történő legcélszerűbb felhasználásához.  

 

E mostani stratégiai kutatás természetesen épít a korábbi elkészült területfejlesztési 

programokra, továbbá más programokra. Időszerűsége, hogy kapcsolódik a (2007-

2013) közötti időszakhoz is. Elsődleges célja a megvalósult eredmények, adottságok 

figyelembevételével a jövő Hódmezővásárhelyének kitörési pontjainak 

megfogalmazása, életképes projektötletek felsorolása és megvalósításának 

feltételeinek megvizsgálása. (Ezért  a program időtávját 2005-2013 között érdemes 

meghatározni, tekintettel a 2007-2013 közötti programozási időszakra)  

 

Tekintettel arra, hogy e kutatás elsősorban a gazdaságfejlesztésre épít, ezért 

elsősorban e prioritásokkal foglalkozik részleteiben. Szükséges azonban, hogy mind 

az infrastruktúra, mind a szociális és egészségügyi fejlesztések is megvalósuljanak 

párhuzamosan.  

 

A város hosszú távon akkor lesz sikeres, ha:  

⇒ Kiépíti üzleti környezetét  

⇒ A pozitív telephelyi politika kialakítására törekszik  

⇒ Együttműködik a térségi vállalkozásokkal  

⇒ Kitörési pontjait együttesen valósítja meg (pályázatok, támogatások, 

beruházások formájában)  

 

Természetesen az itt felsorolt programok köre nyitott, számuk bővíthető és 

értelemszerűen módosíthatók. A fejlődés szempontjából talán a leghatékonyabb, ha 

a jövőben szerveződő kistérségi munkaszervezet – esetleg szakmai segítséggel – az 

adott időben, az elfogadott terveknek megfelelően, az érdekek alapján, a forrás 

lehetőségeihez igazodva aktualizálja és gazdagítja a megvalósítandó programok és 

feladatok sorát. Az információszolgáltatás, tanácsadás, marketing, területfejlesztési 
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előkészítő tevékenység és a napi kapcsolat teszi majd életszerűvé, igazán 

eredményessé ezt a tevékenységet. Ez a program egyaránt a városé és a 

kistérségé. Egy olyan stratégiára van szükség, amelyet a városvezetés, az 

vállalkozók, a civil szervezetek és a lakosság együttesen fogalmaznak meg, és 

valósítják meg a program elemeit.  

 

A megfogalmazott programok és alprogramok eredményessége nagyrészt azon is 

múlik, hogy a kistérségen belül milyen szintű lesz a - különböző közösségi és egyéni 

érdekek összehangolását és megvalósítását szolgáló – együttműködés, a kistérség 

mennyi saját forrást lesz képes előteremteni és mennyi külső fejlesztési forrást 

sikerül a kistérségbe hozni. Eredményessége hosszú távon döntően attól is függ, 

hogy a szubszidiaritás elve mennyire érvényesül, mennyivel növekszik a kistérség – 

feladat- és hatásköre és a fejlesztésre fordítható (saját) forrása, valamint mennyire 

érvényesülnek a jövőben a pályázati források odaítélésénél, a közösen 

megfogalmazott programpontok. Ezek függvényében mozgósíthatók a belső 

erőforrások, és ezzel együtt növekedhet a belső kohézió is.  
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Hódmezővásárhely – a jövő kihívásai  
 

Az elmúlt években számos új beruházás, és fejlődés indult el Hódmezővásárhelyen. 

(„Nyitott kapuk”). Az elkövetkező időszak fontos feladata, azoknak a fő kitörési 

pontoknak a megfogalmazása, ami alapján Hódmezővásárhely folytathassa a 

megkezdett versenyképes gazdaságfejlesztését. A kutatás és a program egyik fő 

kérdése, hogy a város és a kistérség, hogyan kapcsolódjon a globális (hazai) 

hálózatokhoz, és ezáltal sikeres dinamikusan fejlődő térséggé váljon. Saját értékeire 

építve, közösen megfogalmazva kitalálja és megvalósítsa a program elemeit.   

 

Tradíciókra épített innovatív gazdaságfejlesztés 

A gazdaságfejlesztési program több pilléren nyugszik. A Prioritások célkitűzései 

(mozaikként) összekapcsolódnak egymással, ezáltal nemcsak egy sikeresebb 

gazdaságfejlesztés valósul meg, hanem egy komplex térségfejlesztés is.  

 

A prioritások megfogalmazásánál az alábbi célok megvalósítását vettük figyelembe:  

Azaz, ahhoz, hogy a város sikeres fejlődési pályára álljon, az alábbi tényezőket 

nem szabad figyelmen kívül hagynia. E feladatok a legfontosabb 

gazdaságfejlesztési célkitűzések mind makro- mind pedig mikro szinte:  

 

⇒ „A kis- és középvállalkozások hitellel, tőkével és technológiával való segítése, 

és különösen a betelepült transznacionális vállalatokkal való termelési 

kapcsolatainak közvetlen támogatása, valamint a vállalkozások (adó)terheik 

csökkentése.  

⇒ A munkalehetőségek bővítésének támogatása.  

⇒ A vállalkozói szektor és a kutatás-fejlesztés összekapcsolása.  

⇒ A hazai magas hozzáadott értéket teremtő munkakultúrák – például a 

kézműves-manufaktúrák megőrzése és védelme.   

⇒ A magas hozzáadott értékű és sajátos hazai erőforrásokat kihasználó ágazatok 

– turizmus, informatika vagy biotechnológia fejlesztése.  

⇒ A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, európai szintű logisztikai bázisokhoz 

való kapcsolódás.  

⇒ Az európai uniós források minél jobb kihasználása, és minél több ilyen forrásnak 

a termelő beruházásokba és infrastruktúrába való terelése. „ 
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Hódmezővásárhely következő időszak gazdaságfejlesztési 
prioritásai: 

 

A helyi adottságok figyelembevételével az alábbi kitörési pontokat fogalmazhatjuk 

meg:  
 

1. Tradícióra épített gazdaságfejlesztés  
o (kerámiaipar, textilipar, klaszterek, beszállítói hálózatok, kezdő 

vállalkozások támogatása, inkubátorházak és vállalkozói központ)  

 az alföldi kerámiaipar fővárosa   

 Hódmezőklaszterhely  
 

2. „Dél-alföldi Sophia Antipolis” - innovatív gazdaságfejlesztés  
o klaszterek, technológiai transzferek, biotechnológia, egészségipar, 

dizájnipar)   
 

3.  Turizmus - „Az alföldi művészváros” - komplex turizmusfejlesztés  
o Művészet és kultúra, festőiskolák és művészeti utak (provance-i 

mintára – paraszt párizs),  

o sport és egészségturizmus,  

o „Piroska gyógyító füvei”  (gyógynövénytermesztés, Piroska legenda, 

falusi tradíciók )  
 

4. Versenyképes mezőgazdaság  
o Biotermékek, gyógynövény-feldolgozás, modern farmgazdálkodás, 

agrárlogisztika… 
 

5. A gazdaságfejlesztési programhoz komplexen kapcsolódó térségi 
programok (aktív telephelyi politika megvalósítása)  

o Városfelújítás, térségmarketing, digitális város, (információs 

gazdaságfejlesztés), szakképzés, egészségügy, infrastruktúra 

fejlesztés – elérhetőség javítása, vonzó üzleti környezet megvalósítása, 

telephelyi politika megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok gazdasági és 

kulturális kiaknázása, civil szervezetek támogatása, helyi vállalkozói 

körök motiválása, vásárhelyi iskola (szellemi és kulturális központ) 

fellendítése 
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Önkormányzati partnerség  
A program a partnerségre épít: az önkormányzat, a helyi vállalkozások és üzleti 

szféra, a civil szervezetek, az egyetemek és kutatóintézetek, közös ajánlata a  

polgári kormányzás felé.  

 
A program kapcsolódása   
A Program kapcsolódni kíván a kormány gazdaságfejlesztési programjához, a 

regionális fejlesztési programhoz, továbbá a 2007-2013-as NFT II. prioritásaihoz 

komplex és komplett projekteket kíván megvalósítani.  

 

 

 

 
 



Stratégiai célok
meghatározása

Prioritások,
kitörési pontok
meghatározása

Turizmusfejlesztés és
Kultúra

Tradícióra építő
gazdaságfejlesztés

Fenntartható Agrár és
Vidékfejlesztés

1. Kézműipar fejlesztése
    kerámia-ipar

2 Ipari park - vállalkozói park
   beszállítói hálózatok

   vállakozások támogatása
   inkubátorház

   vállalkozói központ

3. Hódmezőklaszterhely
    KKV hálózatok

    klaszterek (textilipar,
    kerámia ipar...)

1. Versenyképes
agrárgazdaság (mezg. e-

broker klaszter, marketing,
információs hálózat)

2. Mezg. technológiai
feltételeinek javítása

3. Biofarm és gyógyfüvek

4. Agrárium fenntartásának
elősegítése (bemutató

mintagazdaságok)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
stratégiai kutatás - gazdaságfejlesztési program

Innovatív
gazdságfejlesztés

Hódmezőklaszterhely Dél-alföldi Sophia Antipolis

1. Technológiai transzferek,

2. Vállalkozások innovációja,

3. Egészségipar

4. Dizájnipar

5. Biotechnoógia

1. Művészet és kultúra -
    festőiskolás (paraszti

    párizs program)

2. Sport és
    egészségturizmus

3. Piroska gyógyító füvei
    (Hugo Hartung - Piroska

     legendája és hozzá
     kapcsolódó természeti +

     kulturális értékek
     bemutatása

az alföldi művészváros a polágri mezőváros

Komplex
térségfejlesztési

programok

1. Városfelújítás

2. Térségmarketing
nemzetközi
kapcsolatok

civil szervezetek

3. Digitális város
program

(információs közösség
és gazdaságfejlesztés)

4. Infrastruktúra

5. Szakképzés és
humán erőforrás

fejlesztés

6. Egészésgügy

Cél:
elérhetőség javítása

vonzó telephelyi
poliltika kialakítása
élhető és lakható

város
szellemi - gazdasági
és kulturális központ
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1. Kilenc tézis a magyar települések versenyképességéről 
 

 

A kutatás alapja egy 2005. áprilisában elkészült kutatás „ A magyarországi 

települések versenyképessége” (Szövetség a polgári Magyarországért Alapítvány: 

készítette: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán – Csizmadia Norbert – Csordás László) 

téziseiből indul ki. Ahhoz, hogy egy település, térség versenyképes legyen az 

ezredfordulón, az alábbi pontokat kell megvalósítani, mint makro, mind pedig helyi 

szinten. Ez a kilenc tézis a jövő településfejlesztésének alapja!  
 

 

 

Kilenc tétel a magyar települések versenyképességéről

1.
versenyképes

vállalkozások csak
versenyképes

településeken működnek

 2.
ma a települések szegénysége

a vállalkozások
versenyképességének

egyik legnagyobb akadálya

3.
a gazdasági versenyképesség

javításának kulcsa
a települések fejlesztése

9.
területi decentralizáció,

önkormányzati,
államigazgatási, és

közigazgatási reform nélkül
nincs, és nem is lehet
sikeres Magyarország!

4.
a gazdaságpoltika

fő feladata,
hogy elősegítse

a települések telephelyi
vonzerejének javítását

7.
az európai sikerrégiók
tapasztalatai szerint,

az ország
versenyképessége csak
területileg decentralizált

fejlesztéspolitikával
nyerhető vissza

6.
a globalizáció korában

felértékelődnek
a települések egyedi

telepítő tényezői,
amelyekkel más

konkurens telephelyek
nem rendelkeznek

8.
az uniós forrásokat

az ország
csak területileg

decentralizált rendszerben
képes hatékonyan

felhasználni

5.
a gazdasági

versenyképesség nemcsak
makrogazdasági,

hanem telephely-fejlesztési
kérdés is
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Első tézis 

Versenyképes és sikeresen felzárkózó Magyarországot csakis versenyképes 

vállalkozások, és versenyképes települések teremthetnek. A kettő ugyanis, 

egymástól elválaszthatatlan. A település, és a településen működő vállalkozások 

együtt haladnak előre, vagy együtt maradnak le a versenyben. 

Második tézis 

Magyarországon azonban, az elmúlt negyven esztendőből a piacgazdasági 

viszonyok közé is átörökítődött a magángazdagság és a közszegénység 

kettőssége. A magán gazdagodása (persze, már akinek), és a közösség, a település 

elszegényesedése (ez, már mindenkinek). Ez az állapot, nemcsak, hogy 

társadalmilag káros, de ma már a gazdasági versenyképesség, és így, a magán 
gazdagodásának is akadálya.  
Harmadik tézis 
A település, a kistérség, vagy a régió, nem puszta ”tartály”. Nem egy térbeli tartály, 

amelyben - ilyen-olyan (központilag meghatározott) rend szerint - különböző 

intézmények, és közszolgáltatások helyezkednek el. A település egyben egy sajátos 

gazdasági, társadalmi és kulturális közeg, - egy miliő, - amely segítheti, de gátolhatja 

is a vállalkozásokat. 1 Erősítheti, de gyengítheti is versenyképességüket.  

A vállalkozások versenyképessége pedig, napjaink globális gazdaságában egyre 

erősebben attól függ, hogy milyen települési környezetben működnek. Ezért a 

települések fejlődése és fejlesztése, nem egyszerűen az élhető emberi 

lakókörnyezet, vagy - költségvetési és üzemgazdasági szempontból - a 

közszolgáltatások hatékony működtetésének kérdése. A települések fejlődése és 

fejlesztése, a vállalkozások, és ezen keresztül, az ország gazdasági 
versenyképességének egyik kulcseleme.  

                                                 
1
1 A régiók innovative miliőjéhez bővebben lásd: 

- CAMAGNI, Roberto (ed.) (1991) Innovation Networks: Spatial Perspectives. Belhaven Press, London.  
- MASKELL, Peter – MALMBERG, Anders (1999) The Competitiveness of Firms and Regions. ’Ubiquitification’ and the 

Importance of Localized Learning. European Urban and Regional Studies, Vol. 6, No. 1, SAGE Publications, London, 
pp. 9-25.  

- RATTI, Remigio - BRAMANTI, Alberto - GORDON, Richard (eds) (1997) The Dynamics of Innovative Regions: The Gremi 
Approach- Ashgate Publishing Ltd. Aldershot.  

- SABEL, Charles F. (1994) Flexible Specialization and the Re-emergence of Regional Economies. In: AMIN, A. (Ed.): Post-
Fordism. A Reader. Blackwell Publishers, Oxford, pp. 101-156. 
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Negyedik tézis 
Magyarország az elmúlt években látványosan elvesztette gazdasági 

versenyképességét. Ennek egyik oka az elhibázott gazdaságpolitika, amely egyfelől 

a jólétinek nevezett, de valójában megalapozatlan, és a költségvetés oldaláról 

fedezetlen ígéretek beváltásával, másfelől az export vezérelte növekedési modell 

erőltetésével mára ikerdeficitbe hajszolta az országot.2 A versenyképesség 

elolvadásának másik, - az előbbinél mélyebb és tartósabb - oka azonban, hogy a 

gazdaságpolitika máig nem talált választ arra a kihívásra, amit a kilencvenes évek 

gazdaságfejlődési modelljének kifulladása jelentett. A kilencvenes évek sikeres 

modellje ugyanis, - amely az olcsó munkaerőre és a (privatizációval is) beáramló 

külföldi tőkére épült, - az ezredfordulóra kimerítette tartalékait. Ezért az ország 

versenyképességének fenntartása és növelése érdekében,  

olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely képes az országba telepíteni a 

magasabb hozzáadott értékű termelési folyamatokat, és képes arra, hogy 

ehhez a megfelelő települési, telephelyi környezetet is megteremtse.  

Ötödik tézis 

A gazdaságpolitikai modellváltást nagyban befolyásolja az a tény, hogy a 

globalizáció korában széles körűen egységesednek a hagyományos telepítő 

tényezők, főként azok, amelyeknél Magyarország a kilencvenes években még 

előnyben volt versenytársaival szemben. Így ma világszerte országok, régiók, és 

települések egész sora áll ugrásra készen, hogy még liberálisabb szabályozással, 

még kedvezőbb infrastruktúrával, és még olcsóbb munkaerő-kínálattal vonzza 

magához a befektetőket. Ám, aki ebbe a liberalizációs versenybe beszáll, az egy 

lefelé húzó spirálba jut (”race to the bottom”), hiszen ebben a versenyt, azok az 

országok, régiók, és települések diktálják a tempót, amelyek a legolcsóbb telephelyi 

kínálattal rendelkeznek. Ma már nyilvánvaló: Magyarország ebben lefelé húzó 

spirálban nem lehet versenyképes. Ha pedig mégis erre törekszik, akkor ez 

társadalompolitikailag nem éri meg az országnak.3  

                                                 
2 Az ikerdeficit, olyan makrogazdasági egyensúlytalanság, amikor a folyamatos államháztartási hiány, a fizetési mérleg 

tartós hiányával párosul, ami így együtt előbb az eladósodás növekedésével, később, akár a fizetésképtelenséggel is 
fenyegethet. 

 
3 Jól jelzi ezt, az a mindenkori kormányok által szinte teljesen feloldhatatlan kettősség, hogy noha a makrogazdasági adatok 

javulnak, a bruttó hazai termék és az export növekszik, ezzel párhuzamosan azonban, - a nyomott bérek és az alacsony 
hozzáadott értékű termelés miatt - a széles társadalmi rétegek életkörülményei szinte semmit sem javulnak. 
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Ezért, csakis olyan gazdaságpolitika teheti tartósan sikeressé az országot, 

amely nem(csak) a liberalizációs versenyfutásban, hanem a települési, 

telephelyi szintű megmérettetésben is versenyképes. 
Hatodik tézis  

A globális gazdaság jelenlegi kialakulása ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy széles 

körűen egységesednek a telepítő tényezők, hanem azt is, hogy - éppen az 

egységesedés következményként, - a korábbiakhoz képest rendkívüli mértékben 

felerősödnek a települések egyedi, sajátos telephelyi tényezői. Olyan telepítő 
tényezői, amilyenekkel más telephelyek és települések nem rendelkeznek, 
magyarán: a település gazdasági, társadalmi, és kulturális miliője.4 Napjaink 

globális gazdaságában, - a tranzakciós költségek radikális csökkenése miatt, - a 

mobil termelési tényezők, mindenek előtt a tőke, a vállalatok, és a magasan képzett 

munkaerő hihetetlen gyorsasággal (és hihetetlen olcsón) vándorolhatnak oda, ahol a 

legkedvezőbb telephelyi adottságokat találják. Ezért ma a telephelyek a mobil 

termelési tényezőkért folyó versenyben, egymással gyakorlatilag az immobil 

termelési tényezők terén versenyeznek (pl. a helyhez kötött munkaerővel, a helyi 

infrastruktúrával, a helyi munkakultúrával, a vállalkozásbarát önkormányzattal, a 

társadalmi klímával, az oktatási-képzési intézményekkel). Így Magyarország 

versenyképessége is ma már egyre nagyobb mértékben annak a függvénye, 
hogy a gazdaságpolitika mennyire tudja mozgósítani a helyi erőforrásokat, és 

képes-e megteremteni egy olyan településgazdálkodási rendszert, amely a 

hazai településeket érdekeltté teszi az egyedi, a sajátos telephelyi tényezők 

fejlesztésében. 
Hetedik tézis 

Európa sikeresen felzárkózó országainak és régióinak gyakorlati példája is azt 

mutatja, hogy versenyképesség erősítése, - noha nálunk ez került a viták 

középpontjába, - csak részben makrogazdasági kérdés (pl. adócsökkentés, piaci 

liberalizálás). Legalább ennyire fontos, a regionális és a települési szintű telephelyi 

környezet fejlesztése. Napjainkban a régiók és települések sikere mögött csupa 

olyan tényezőt találunk, amelyek csak települési vagy kistérségi szinten alakíthatók, 

mint a helyi kis- és középvállalkozások, azok termelési, innovációs és információs 

                                                 
4 Joggal jegyzi meg, Michael Porter, a Harvard Egyetem professzora és az idősebb George Bush óta az amerikai elnökök 

egyik gazdasági tanácsadója: „a versenyelőny a globális gazdaságban egyre inkább olyan lokális tényezőkből fakad, mint 
a tudás, a kapcsolatok vagy a motiváció, amivel a távoli versenytársak nem rendelkeznek”. Bővebben lásd: 
- PORTER, Michael (1998) Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Bussines Review, November-

December, pp. 77-90. 
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hálózatai, a vállalatok beágyazódása a helyi gazdasági-társadalmi miliőbe, vagy a 

támogató intézmények jelenléte (pl. továbbképzési, tanácsadási, innovációs 

intézmények). Ezért az ország gazdasági versenyképessége csakis akkor 

nyerhető vissza, ha a gazdaságpolitikában - a makrogazdasági feltételek 

javítása mellett, - a települési, telephelyi feltételek javítása is előtérbe kerül. 

Nyolcadik tézis 

Magyarországon a települések jelenlegi helyzete, - mindenek előtt a finanszírozási 

rendszer miatt, - nem teszi lehetővé, hogy a települések önálló és aktív telephelyi 

politikát folytassanak, és ez által az ország versenyképességének növekedéséhez is 

érdemben hozzájáruljanak. Különösen éles lesz azonban ez a probléma a 2007-

2013-as uniós tervezési időszakban, amikor az ország a mainál mintegy háromszor 

nagyobb külső támogatási forráshoz juthat. Ezt a forrást ugyanis, csak akkor képes 

felszívni a magyar gazdaság és a hazai településrendszer, - tekintve, hogy az uniós 

források lehívásához átlagosan ötvenszázaléknyi saját részre is szükség van, - ha a 

települések jelenlegi forráshelyzete érdemben javul. Ezért ma már mind az ország 

versenyképessége, mind pedig, az uniós források felhasználása érdekében 

elengedhetetlen a települések finanszírozási rendszerének átalakítása. Ez az 
alapfeltétele annak, hogy a hazai települések, mint telephelyek visszaszerezzék 
(gazdasági) versenyképességüket, és megerősítsék telephelyi politikájukat. 
Kilencedik tézis 
Ha azt szeretnénk, hogy a települések önálló telephelyi politikát folytassanak, és 

fejlesszék a telepítő tényezőket, akkor legalább két feltételnek kell teljesülnie. 

Egyrészt szükséges, hogy a települések a telephelyi politika alakításához megfelelő 

pénzügyi eszközökkel rendelkezzenek. Másrészt szükséges, hogy a központi 

újraelosztási rendszer - a források elvonásával - ne büntesse az eredményes 

telephelyi politikát, ellenkezőleg, ”jutalmazza” azt. Azoknak a településeknek, 

amelyek aktív telephelyi politikát folytatnak, - ellentétben a mai helyzettel, - a saját 

bevételek szempontjából is előnyöket kell(ene) élvezniük. Elengedhetetlen tehát, a 

központi forráselvonás csökkentése, aminek elsődleges feltétele az állami kiadások 

csökkentése, a központi államigazgatás szűkítése, valamint az állami feladatok 

jelentős részének területi decentralizálása és regionalizálása. Az önkormányzati 

rendszer, valamint a települések finanszírozási rendszerének átalakítása, 

vagyis az államigazgatási és közigazgatási reform nélkül, nincs, és nem is lehet 

sikeres és versenyképes Magyarország. 
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2. A magyar kistérségek versenyképessége 
 

Kistérségi gazdaságfejlesztés 

Magyarországon a gazdaságfejlesztés az 1990-es évtizedben javarészt a több mint 

háromezer települési önkormányzat aktivitásán nyugodott, mivel az évtized 

gazdaságfejlődési modelljének fő elemei – az olcsó munkaerő és a külföldi 

tőkebevonás – többnyire ezen a szinten is megszervezhetőek voltak. Az 

ezredfordulón kezdődő új gazdasági korszak új kihívásai azonban átértékelik a 

gazdaságfejlesztés területi szintjét is. A már betelepült nagyvállalatok termelési 

bázisának kiszélesítése, a gazdaság két fő szektorának, a multinacionális 

nagyvállalatoknak és a hazai kis- és középvállalatoknak az összekapcsolása, 

továbbá az innováció és a hálózatépítés, valamint az információs gazdaság már nem 

szervezhető meg csupán települési szinten. Ehhez már egy magasabb területi 

szerveződési szint, a kistérség beiktatása szükséges. 

 

A kistérségi szintű gazdaságfejlesztés előnye, hogy viszonylag kevés partner 

koordinációját igényli, a kistérség belső gazdasági viszonyai könnyen áttekinthetők, a 

szereplők közvetlen részvétele biztosítható.  

 

A kistérségi gazdaságfejlesztés azonban csakis akkor lehet sikeres, ha 

összehangolt, komplex programra támaszkodik. A különböző fejlesztések 

programszerű kistérségi összehangolása teszi lehetővé ugyanis azt, hogy 

ezeknek a fejlesztéseknek a hatásai térségi szinten összeadódjanak és 

megsokszorozódjanak, a rendelkezésre álló források pedig hatékonyan 

hasznosuljanak.  

 

Magyarországon az utóbbi években a kistérségek többsége - eltérő mélységben 

kidolgozva, de - már megfogalmazta (gazdaság)fejlesztési programját. Ennek 

ellenére ezeknek a programoknak az elkészítésénél szinte megoldhatatlan feladatot 

jelentett, hogy a rendelkezésre álló, vagy igénybe vehető forrásokat csak nagyon 

nehezen, vagy egyáltalán nem lehetett meghatározni. Ezért ezek a programok az 

esetek többségében vagy túlságosan szélesek, vagy túlságosan szűkek.  
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Sikeres kistérségi gazdaságfejlesztéshez viszont olyan gyakorlati jellegű 

programokra van szükség, amelyek az eddiginél jóval erősebben veszik 

figyelembe a rendelkezésre álló vagy elérhető forrásokat, és részben a források 

kínálatához igazítják a fejlesztési elképzeléseket. 

 

2.1 A kistérségek általános fejlettségi rangsora 1994-2002 

 
Időben tartós egyenlőtlenségek  

Az állami újraelosztó politika nemcsak akadályozza a települések saját erőforrásokra 

támaszkodó fejlődését, de hosszabb időtávra visszatekintve rendkívül alacsony 

hatékonyságúnak mutatkozik a területi egyenlőtlenségek, a különböző kistérségek 

közötti fejlődésbeli különbségek tompításában is. Amennyiben ugyanis, a hazai 

kistérségek pozícióit nézzük az általános fejlettséget megragadó mutatók mentén 

kirajzolódó rangsorokban, úgy 1994 és 2002 között viszonylag szerény változást 

láthatunk. 

 a fejlett térségek tartósan őrzik kedvező helyzetüket,  

 a fejletlen kistérségek viszont egyre inkább beragadnak a fejletlenség 

csapdájába. 

 

A kistérségek általános fejlettségének mutatói 
A kistérségek általános fejlettségének vizsgálatához öt területről:i  

 demográfiai helyzet,  

 vállalkozások,  

 jövedelmi viszonyok,  

 munkanélküliség, és  

 infrastruktúra,  

összesen 16 mutatót vetettünk vizsgálat alá. A 16 mutató alapján a 150 kistérség 

rangsorban elfoglalt pozícióját, illetve annak változását elemeztük. Az elemzés során 

a 16 mutatónál egyenként elfoglalt pozíciók átlagával, minden kistérségre egy 

komplex fejlettségi pozíciót számoltunk ki. Tekintve, hogy a 150 kistérség közül nem 

találtunk olyan kistérséget, amelyik minden mutató szerint a legalacsonyabb, vagy 

legmagasabb értéket mutatta volna, ezért a komplex fejlettségi pozíciók 15 és 125 

között szóródtak.  
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A kistérségek fejlettségi rangsora 1994  

1994-ben a komplex fejlettségi pozíció alapján az ország (ld. 1. térkép): 

 legfejlettebb, a mutatók szerinti rangsorokban legelöl álló kistérségei a fővárosi 

agglomerációban, az ország nyugati határszélén, valamint a Budapest-Balaton 

tengely mentén koncentrálódtak, míg 

 a legfejletlenebb kistérségei a Dél-Dunántúlon, valamint - a nagyvárosok 

kivételével, - a Berettyóújfalu-Tiszafüred- Pétervására vonaltól északkeletre 

fekvő régióban helyezkedtek el.  

 A fejlettségi mutatók szerinti rangsorok középső pozícióit foglalták el a Dél-Alföld 

kistérségei, valamint a nyugat-dunántúli belső periféria kistérségei. 

 

A kistérségek fejlettségi rangsora 1998 
1998-ra a komplex fejlettségi pozíció szerint elfoglalt rangsorokban (ld. 2. térkép): 

 tovább javították helyzetüket a fővárosi agglomeráció kistérségei, ugyanakkor  

 a Balaton környéki kistérségek már visszaestek a rangsorokban, és 

 Dél-Dunántúl és Dél-Alföld sok kistérsége is hátrább sorolódott a fejlettségi 

rangsorokban a korábbi, viszonylag kedvezőtlen pozícióiból. 

 

A kistérségek fejlettségi rangsora 2002 

2002-re a komplex fejlettségi pozíció szerint a kistérségek között kialakult 

rangsorokban (ld. 3. térkép):  

 a tágabb értelemben vett fővárosi agglomeráció tovább javította kedvező 

helyzetét,  

 a Dunántúl képe a korábbihoz képest töredezettebb lett, csupán Budapest-

Mosonmagyaróvár tengely, és a nyugati határszél őrizte meg nagyon kedvező 

helyzetét, ugyanakkor 

 Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön stabilizálódott a korábban lecsúszott 

kistérségek hátrányos pozíciója, és 

 az ország északkeleti harmadában, - a nagyvárosok kivételével, - szinte 

egyetlen kistérség sem tudta javítani helyzetét. 
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A kistérségek fejlettségi rangsora 1994-2002 
Összességében, az 1994 és 2002 közötti időszakra visszatekintve általános 

érvénnyel fogalmazható meg, hogy (ld. 4. térkép): 

- Nyugat-Dunántúl fejlett kistérségei megőrizték kedvező pozíciókat. Ugyanakkor, 

ebben a régióban is erős differenciálódás indult el, a Fejér, Győr-Moson-Sopron 

és Veszprém megye határán fekvő kistérségek kedvezőtlen helyzete 

stabilizálódott. Úgy tűnik, hogy Nyugat-Dunántúlon, amely a külföldi tőke 

befektetések első számú célpontjává vált a kilencvenes években, a külföldi 

befektetők által preferált kistérségekben tovább erősödött a helyi gazdaság, de 

ennek húzóhatása már nem terjedt ét Nyugat-Dunántúl kevésbé fejlett 

térségeibe. 

 Az elmúlt időszak egyértelmű nyertese a főváros tágabb vonzáskörzete, mind a 

Duna jobb, mind annak bal partján, vagyis az Alföld irányában. Ez a térség jól 

kihasználta mind a fővárosból kitelepülő vállalatok adta lehetőségeket, mind 

pedig, azt, hogy a főváros zsúfoltsága miatt az újonnan betelepülő vállalatok is 

szívesebben telepedtek le az agglomerációban, mint a fővárosban. 

 A fejletlen térségek helyzete szintén a stabilizálódás tendenciáját mutatja, az 

ország északkeleti harmadában fekvő kistérségek a fejlettségi mutatók szerint 

folyamatosan a rangsorok végén álltak. Tekintve, hogy ez a térség a 

területfejlesztési politika állandóan kiemelt térsége, ezt a változatlanságot aligha 

tarthatjuk fejlesztési politikai sikernek. 

 Az elmúlt időszak egyértelmű veszteseivé váltak viszont a Dél-Alföld, valamint 

Dél-Dunántúl kistérségei. Korábban sem nagyon kedvező pozícióikat a 

különböző mutatók mentén nem tudták megőrizni, egyedül a nagyvárosok, - 

Pécs és Szeged, - helyzete maradt változatlanul viszonylag kedvező. Félő, hogy 

a folyamatok folytatódásával az ország északkeleti fejletlen harmada mellé, az 

ország déli részén egy újabb fejletlen kistérségeket magába foglaló, összefüggő 

fejletlen zóna alakul ki. 

 



1. térkép: A kistérségek fejlettségi rangsora az általános fejlettségi mutatók alapján, 

1994-ben (16 fejlettségi mutató terén elért sorrend átlaga) 

 

2. térkép: A kistérségek fejlettségi rangsora az általános fejlettségi mutatók alapján, 

1998-ban (16 fejlettségi mutató terén elért sorrend átlaga) 
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3. térkép: A kistérségek fejlettségi rangsora az általános fejlettségi mutatók alapján, 

2002-ben (16 fejlettségi mutató terén elért sorrend átlaga) 

 

4.  térkép:A kistérségek pozícióinak változása az általános fejlettségi rangsorok 

szerint 1994-2002 között (16 fejlettségi mutató terén elért sorrend átlaga) 

 

 24
 



 25

2.2 Kistérségek versenyképessége és a globális hálózatok  
 

A hálózatok szerepe a globalizáció korában 
A globalizáció korának gazdasága hálózatokba szerveződik. Amíg a megelőző 

időszakokban a gazdaság alapegységei a nemzetgazdaságok és a vállalatok voltak, 

addig ma már ezt a szerepet egyre inkább a termelés globális szintű szerveződési 

módjai veszik át. Napjaink globális gazdaságában már nem országok és vállalatok, 

hanem sok országra és a vállalatok sokaságára kiterjedő, egy-egy termék köré 

rendeződő, globális léptékben szervezett termelési láncok és hálózatok 

versenyeznek egymással.  

 

Nagyon leegyszerűsítve a globális termelési lánc:ii

⇒ egymással munkamegosztásban álló vállalatok és vállalati egységek olyan 

hálózata, amely 

⇒ egy-egy termék, vagy termékcsoport előállítására szakosodik,  

⇒ a termék előállításának teljes folyamatát átfogja (a tervezéstől, a nyersanyagok 

beszerzésén, az ipari feldolgozáson, a marketingen, az elosztáson és az 

értékesítésen át, el egészen szervizig), és  

⇒ a láncolat minden egyes eleménél a termékbe anyagi, technológiai vagy 

szervezési inputok épülnek be, ezek mindegyike új érték hozzá adásával növeli 

a termék értékét.  

Ez a láncolat, - és éppen ezért láncolat, - tehát, nemcsak a konkrét gyártási és 

termelési folyamatokra terjed ki, hanem az áruhoz vezető első lépéstől, azaz a 

tervezéstől, egészen az utolsó lépésig, azaz az értékesítésig, a termék előállításának 

valamennyi fontos mozzanatát magába foglalja. Sőt, nemcsak magába foglalja, 

hanem, - és ez a másik ok, amiért a láncolatról beszélhetünk, - ezeket az elemeket 

egyúttal egy sajátos hálózattá is szervezi. A termelési lánc egyes elemei nem 

függetlenek egymástól, közöttük bonyolult kapcsolatok, hatalmi viszonyok alakulnak 

ki, amelyek szabályozzák az erőforrások hálózaton belüli áramlását. 

 

A láncolat szervezése, vagyis a termék előállítására egymással munkamegosztásban 

álló vállalatok és vállalati egységek hálózatának a koordinálása, a gyakorlatban 

rendkívül sokféle kombináció keretében valósulhat meg. Az egyik szélső lehetőség, 
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amikor a termelési lánc teljes egészét egyetlen vállalat fogja át, a láncolatot egyetlen 

vállalat szervezeti keretein belül, annak vállalati egységei közötti munkamegosztás 

formájában építik fel (vertikális integráció). Ezzel szemben, a termelési lánc 

koordinációjának másik szélső lehetősége, amikor a láncolat minden egyes eleménél 

a szükséges termelési folyamatokat önálló és független, elvileg egymással azonos 

szinten álló vállalatok végzik el (horizontális integráció). A globalizáció korának 

legnagyobb újdonsága, hogy a termelési láncok egyre inkább az utóbbi módon, a 

vállalatok közötti munkamegosztás keretében szerveződnek, és a vállalatok közötti 

munkamegosztás a nemzetgazdasági határokat átlépve globálissá válik. 

 

Magyarország térbeli tagoltsága a globális hálózatok szerint 

Egy olyan kicsi és nyitott gazdaságú országban, mint Magyarország, a települések 

és a kistérségek versenyképessége alapvetően annak függvénye, hogy miként 

képesek kapcsolódni a globális termelési hálózatokhoz a településen, illetve 

kistérségben található vállalkozások. Annak alapján pedig, hogy ez a kapcsolódás 

mennyire sikeres, - ugyancsak nagyon leegyszerűsítve, - Magyarországon három 

alapvető térségi típust különböztethetünk meg:iii  

⇒ globális gazdasági hálózatokba integrálódott kistérségek,  

⇒ hazai gazdasági hálózatokba integrálódott kistérségek, valamint 

⇒ a globális és a hazai gazdasági hálózatokból kimaradó kistérségek. 

 

A kistérségek globális és hazai integrációjának pontos mérését több probléma is 

nehezíti, mindenek előtt a statisztikai adatok szűkössége. Kistérségi szinten ugyanis 

nem olyan fontos adatok, mint a bruttó hazai termékre, vagy a külföldi működő tőke, 

nem érhetők el. Ezért az alábbiakban a kistérségek globális kötődését alapvetően a 

kistérségekben található vállalkozások méretnagyság szerinti szerkezetére építjük. A 

magyarországi vállalkozások körében ugyanis, általános törvényszerűségnek 

tekinthető, hogy: 

⇒ minél nagyobb egy vállalat, annál erősebben kapcsolódik a globális 

hálózatokhoz, és megfordítva,  

⇒ minél kisebb egy vállalat annál kisebb a piaci hatóköre, annál gyengébb a 

globális hálózatokhoz való kötődése. 
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Az önfoglalkoztató vállalkozások, és a tíz főnél kevesebbet foglalkoztató 

mikrovállalkozások számára már Budapest is szinte elérhetetlen piacnak tűnik, 

értékesítésükben csupán kevesebb, mint két százalékkal részesedik a főváros, ezzel 

szemben termékeik több mint kétharmadát a saját településen, vagyis a vállalat 

telephelyén értékesítik. A kisvállalkozások már a tágabb hazai piacra termelnek, - 

termékeik 45%-át már a saját településen kívül, vagyis a megyében, vagy 

Magyarország más térségeiben értékesítik, - és így erősen integrálódnak a hazai 

termelési hálózatokba. A közepes, - ötvennél több, de 250 kevesebb foglalkoztatotti 

létszámmal dolgozó - vállalatoknál pedig, a saját településen való értékesítés aránya 

már egyharmadra csökken, ezzel szemben termékeik 18%-át külföldön értékesítik. A 

középvállalati méretnél tehát, elindul a globális hálózatokhoz való integráció 

folyamata, ami a nagyvállalatoknál értelemszerűen tovább mélyül.  

 

Ebből az általános szabályszerűségből kiindulva a kistérségek globális kötődésének 

vizsgálatát öt olyan mutatóra építettük, amelyek az adott térségen belül jelzik, hogy a 

vállalati szerkezetet mennyiben dominálják a globális hálózatokhoz kapcsolódó 

nagyvállalatok, illetve a hazai hálózatokhoz kapcsolódó kisvállalatok.iv

 

A hazai kistérségek globális kötődése 

Magyarország kistérségei a globális kötődés alapján élesen tagolódnak (ld. 5. 

térkép): 

 a szigetszerű modernizációt jól jelzi, hogy a globális gazdasági hálózatokba 

bekapcsolódott kistérségek viszonylag mozaikszerűen helyezkednek el az 

országban. Így az általános fejlettségi pozíció szerint fejletlen vagy leszakadó 

térségekben is találunk néhány globális hálózatba kapcsolt szigetet, mindenek 

előtt a nagyvárosokat (Pécs, Szeged, Szolnok, Kecskemét, Debrecen, Miskolc). 

A növekedési pólusok megerősítését szorgalmazó, javarészt szocialista-

szociáldemokrata alapvetésű újraelosztási területfejlesztési politika kudarcát 

mutatja azonban, hogy ezeket a modernizációs szigeteket közvetlenül többnyire 

a globális és a hazai hálózatokból kimaradó kistérségek veszik körül. 

 a szigetszerű modernizáció ellenére, viszonylag élesen kirajzolódik két 

globálisan integrált folyosó, a Budapest-Mosonmagyaróvár-tengely, és a 

Budapest-Balaton-tengely. Sőt ma már, Budapest tágabb vonzáskörzetében a 

két tengely összeolvadása figyelhető meg. 
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 a hazai gazdasági hálózatokba bekapcsolódott kistérségek között szintén 

kirajzolódnak összefüggő zónák, részben a Budapest-Mosonmagyaróvár, és a 

Budapest-Balaton-tengely között, részben a főváros Alföld felé nyúló 

vonzáskörzetében, valamint a Duna vonalán. Ezek a kistérségek komoly eséllyel 

rendelkeznek arra, hogy idővel a globális hálózatok részévé váljanak. 

 ugyancsak összefüggő övezetet képeznek a hazai hálózatokhoz kötődő 

kistérségek az Alföldön, a Dél-Alföldön Békés megyében, valamint Debrecen-

Nyíregyháza tengelyen. Ezek a zónák azonban, ma még meglehetősen 

elszigeteltek a globális hálózatokba bevont térségektől, így jövőbeni fejlődési 

irányuk még nagyon kérdéses. 

 a globális és a hazai gazdasági hálózatokból kimaradó térségek, mint egy 

kígyóvonalat követve szövi át az ország keleti részét, és Dél-Dunántúlt. 

Koncentrációjuk étség kívül az ország fejletlen északkeleti térségében a 

legerősebb, de a Dunántúl déli határvidékei is, - a határ közelsége ellenére, - 

nem képesek bekapcsolódni a globális, vagy a hazai gazdasági hálózatokba. 

Globális és hazai integrációjukat első sorban a közlekedési elérhetőségük 

nehezíti, ezek a kistérségek többnyire 150-200 kilométernyi távolságra találhatók 

Budapesttől, ahova ma még nem vezet gyorsforgalmi autóút. Ezért a globális és 

hazai gazdasági hálózatokból kimaradó kistérségek fejlesztésének vélhetően a 

legjobb útja, nem a források újraelosztása, hanem közlekedési elérhetőség, - ld. 

autópályák, - javítása. 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. térkép: Magyarország regionális tagoltsága a kistérségek globális kötödése szerint 

(2002) 

 
     Jelmagyarázat:  

 globális hálózatba bekapcsolódott térségek 

 hazai hálózatba bekapcsolódott térségek 

 hálózatokból kimaradt térségek 

 

Kistérségek fejlettsége és globális integrálódása 

A kistérségek globális kötődése részben fedi, részben pedig, metszi a kistérségek 

általános fejlettsége szerinti földrajzi tagolódást :  

 A fejlett térségek között szinte fele-fele arányban találunk globális, vagy hazai 

gazdasági hálózatokba bekapcsolódott térségeket. 

 A közepesen fejlett térségeknél azonban már fordított a helyzet, ebben a 

csoportban szinte ismét fele-fele arányban, hazai hálózatokhoz kapcsolódó 

kistérségek, vagy azokból kimaradó kistérségek találhatók. A mai közepesen 

fejlett kistérségek csoportja tehát, meglehetősen bizonytalan helyzetben van, - 

az összesen 47 közepesen fejlett kistérségből mindössze hat rendelkezik 

globális kötődéssel, - és nagyon is kérdéses, hogy azok a kistérségek, amelyek 

ma a hazai hálózatokhoz kapcsolódnak képesek a jövőben a globális 
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hálózatokhoz hozzákapcsolódni, illetve a kimaradók a hazai hálózatokhoz 

integrálódni. 

 A fejletlen kistérségek több mint háromnegyede olyan kistérség, amely kimaradt 

a globális és a helyi hálózatokból. Fejletlenségüknek pedig, egyaránt oka és 

következménye ez a helyzet. Ezért fejlesztésük alapvető iránya a hazai 

hálózatokba való mielőbbi integrálás lehet. 

 A fejlesztési potenciál szerint két kritikus csoport mutatkozik: az egyik a fejlett, 

de csak a hazai hálózatokba integrálódott kistérségek csoportja (26 kistérség), a 

másik a közepesen fejlett, de a hálózatokból kimaradt kistérségek csoportja (19 

kistérség). Ezeknél a kistérségeknél ugyanis az általános fejlettség a mainál 

nagyobb globális, illetve hazai kötődést tenne lehetővé. Valószínű, hogy egy 

célzott központi fejlesztéspolitika éppen ezeknél a térségeknél érhetne el 

viszonylag gyorsan látványos eredményt, billenthetné át a kistérségeket egy 

fejlettebb gazdasági hálózatba, és ezáltal idővel egy magasabb fejlettségi 

kategóriába.  

 



1. ábra: A kistérségek tagoltsága az általános fejlettség, valamint a globális és 

hazai gazdasági hálózatokhoz való kötődés szerint (csoportok a kistérségek 

számával) 
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Területileg a hazai kistérségek az általános fejlettség és a globális kötődés szerint 

viszonylag jól elkülöníthető zónák formájában tagolják az országot (ld. 6. térkép): 

 A fejlett és globális hálózatokba bekapcsolódott kistérségek földrajzi 

elhelyezkedése követi a szigetszerű modernizációt, ilyen térségekkel egyrészt a 

Dunántúlon, a Budapest-Mosonmagyaróvár, és a Budapest-Balaton-tengely 

mentén, valamint a Duna vonalától keletre néhány nagyvárosnál találkozhatunk, 

 A közepesen fejlett és a hazai hálózatokhoz kapcsolódó kistérségek térségek 

övezetei a Budapest-Mosonmagyaróvár, és a Budapest-Balaton-tengely között, 

valamint a Dél-Alföldön és a Duna déli szakaszán helyezkednek el. Noha az első 

zóna közvetlenül a globálisan integrált tengelyek között húzódik, eddig globális 

integrációja elmaradt, valószínűleg célzott fejlesztéspolitika kell ahhoz, hogy 

ezeknek a térségeknek a globális integrációja felgyorsuljon (pl. a regionális 
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klaszterek támogatása). Hasonlóképpen a másik két zónának is, - Budapesttől 

távoli fekvésük miatt, - ma kevés az esélyük arra, hogy a globális hálózatokhoz 

integrálódjanak.  

 A fejletlen és a hálózatokból kimaradt kistérségek több döntően a keleti 

országrészre, ezen belül is határvidékekre koncentrálódnak. Északon 

Pétervásárától, keleten Csengeren át, délen Makóig szinten összefüggő 

övezetet alkotnak. A másik összefüggő övezet Baranya, Tolna, és Somogy 

megye határain húzódik. Ezeknek a térségeknek gazdasági integrációját, - 

miként földrajzi elhelyezkedésük is mutatja, - csak a közlekedési elérhetőség 

javítása segítheti érdemben. 

 A fejlesztési potenciál szerint két kritikus csoport, - a fejlett, de csak a hazai 

hálózatokba integrálódott kistérségek csoportja, valamint a közepesen fejlett, de 

a hálózatokból kimaradt kistérségek csoportja, - földrajzilag szintén erősen 

koncentrálódik. A fejlett, de csak a hazai hálózatokba integrálódott kistérségek 

csoportjához tartózó kistérségek javarészt a főváros (keleti) vonzáskörzetében 

találhatók, és célzott fejlesztéspolitikával globális integrációjuk, viszonylag rövid 

idő alatt felgyorsítható. A közepesen fejlett, de a hálózatokból kimaradt 

kistérségek csoportjához tartózó kistérségek az Alföld déli és középső területén 

helyezkednek el, számukra valószínűleg szintén egy célzott fejlesztéspolitika 

segíthetné elő a gazdasági integrációt. Mindkét térség közös jellemzője tehát, 

hogy a fejlettség oldaláról adottak a feltételek egy magasabb színvonalú 

gazdasági integrációhoz, ehhez azonban, pótlólagos külső forrásokra van 

szükségük. 

 



6. térkép: Magyarország regionális tagoltsága a kistérségek általános fejlettsége 

és globális kötödése szerint (2002) 
 

 
 
 fejlett és globális hálózatba bekapcsolódott térségek (24) 

 fejlett és hazai hálózatba bekapcsolódott térségek (26) 

 fejlett és hálózatokból kimaradt térségek (4) 

 közepesen fejlett és globális hálózatba bekapcsolódott térségek (6) 

 közepesen fejlett és hazai hálózatba bekapcsolódott térségek (22) 

 közepesen fejlett és hálózatokból kimaradt térségek (19) 

 fejletlen és hazai hálózatba bekapcsolódott térségek (10) 

 fejletlen és hálózatokból kimaradt térségek(39) 
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 7.térkép: Magyarország regionális tagoltsága a kistérségek általános fejlettsége és 

globális kötödése szerint (2002) 
 

 
 

 globális és hazai hálózatba bekapcsolódott fejlett és közepesen fejlett térségek  

 hazai hálózatba bekapcsolódott közepesen fejlett és fejletlen térségek  

 hálózatokból kimaradt közepesen fejlett és fejletlen térségek  

 

 
Hódmezővásárhely jelenlegi besorolása a kistérségek és a globális hálózatba 

való bekapcsolódás szerint:  
 

 A Hódmezővásárhelyi kistérség a közepesen fejlett és a hazai hálózatokhoz 

kapcsolódó kistérségek térségek közép tartozik. Noha az első zóna 

közvetlenül a globálisan integrált tengelyek között húzódik, eddig globális 

integrációja elmaradt, valószínűleg célzott fejlesztéspolitika kell ahhoz, hogy 

ezeknek a térségeknek a globális integrációja felgyorsuljon.  
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3. A Hódmezővásárhelyi kistérség helyzetképe 2000-ben 
 
 

Minősítés
(Sorrend átlagok)

legfejlettebb (1-30)   (8)
fejlett (30-60)   (43)
közepesen fejlett (60-90)  (45)
gyengén fejlett (90-120)   (49)
elmaradott (120-131)   (5)

Kistérségek fejlettsége a vizsgált mutatók alapján, 2000

Forrás: KSH T-STAR, TEIR APEH adatbázisa, 2000
© GM Regionális Információs Főosztály, 2002  

 
 

A kistérségi  Országos 
átlag 

2000-ben 
Érték 

2000-ben 

Sorrend 
2000-
ben 

Sorrend 
változása 

(1995-2000)
Népsűrűség (fő/km²) 110,2 85,83 55 -3
1000 lakosra jutó vándorlási egyenleg (fő)* 0,0 -8,35 105 -66
Öregedési index (a 60 év felettiek száma / a 14 év alattiak száma) 1,2 1,25 94 -2
Az 1000 lakosra jutó működő társas vállalkozások száma (db) ** 35,0 20,6 53 -8
Az 1000 lakosra jutó működő egyéni vállalkozások száma (db) ** 47,5 52,2 26 10
Hozzáadott érték az átlagos statisztikai létszámra vetítve (ezer Ft) 3 029,7 2 016,50 52 -14
Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem 1 lakosra (Ft) 351 933,8 301 205,22 64 -21
Regisztrált munkanélküliek aránya a 18-59 éves népességből (%) 6,1 5,75 56 -8
Az 1000 lakosra jutó kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma (éjszaka) 1 791,3 205,06 118 -6

Az 1000 lakosra jutó épített lakások száma (db) 2,1 1,25 104 14
Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (db) 230,5 196,60 83 -17
Az 1000 lakosra jutó telefonfővonalak száma (db) 339,1 291,75 78 36
Közműolló *** 44,6 51,34 43 -6
A vizsgált mutatók sorrendátlaga, az ez alapján képzett kistérségek 
közötti helyezés, valamint annak változása 1995-2000 között - 71,62 62 -7

 
*   Az odavándorlások és elvándorlások különbségeinek összege a tárgyévben és az azt megelőző négy évben 
**  változás 1996-ról 2000-re 

*** Közműolló: 100-100x(szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma/vízcsatornahálózatba bekapcsolt lakások 
száma) 

 
 

 35



 36

 
A Hódmezővásárhelyi kistérség Csongrád megyében, a Dél-Alföldi régióban fekszik. 

A 708 km²-nyi területen, 4 településen 60,7 ezer lakos él. Lakóinak száma az elmúlt 

évtized közepe óta közel 1800 fővel csökkent. Központja Hódmezővásárhely. 

Népsűrűsége az országos átlagnál kisebb, 86 fő/km².  

 

Az ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg az elmúlt évtized első felében még pozitív 

volt, a második felére már veszteségbe fordult. Minden ezer emberből több mint 8 

vándorolt el a térségből. A 60 év felettiek és a 14 év alattiak aránya alapján számított 

öregedési index az átlagnál kissé magasabb (1,25).  

 

A kistérségben a vállalkozási aktivitás jónak mondható. Figyelemre méltó tendencia, 

hogy míg az ezer lakosra jutó társas vállalkozások száma alatta marad az 

országos átlagnak (20,6), addig az ezer lakosra jutó egyéni vállalkozások száma 

átlag feletti (52,2) és a helyezése is jobb, 10 hellyel történt előbbre sorolás után a 26. 

a sorban. A társas vállalkozások 25,8%-a a kereskedelem, javítás ágazatba tartozik, 

18,7% ipari, 10,4% építőipari és 5% mezőgazdasági tevékenységet végez. Az 1254 

működő társas vállalkozásból 689 az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, 166 db a 

10-249 főt foglalkoztató kis- és középvállalatok száma és 10 db a 250 fő felett 

foglalkoztató nagyvállalat. A vállalkozásokban foglalkoztatottak átlagos statisztikai 

állományi létszámára jutó bruttó hozzáadott érték több mint 2 millió forint, az 

országos átlag mintegy 67%-a.  

 

Az idegenforgalom nem játszik jelentős szerepet a térség életében.  A kereskedelmi 

szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák ezer lakosra jutó száma az ezredfordulón 

205 volt, az országos átlagnak mindössze 11%-a, s bár öt év alatt valamelyest 

növekedett a mutató értéke, 6 pozícióval visszaesett, a 118. helyen áll. 

 

A regisztrált munkanélküliek száma az ezredfordulón 2079 volt, arányuk a 18-59 

éves korú népességhez viszonyítva 5,8%, nem sokkal marad alatta az országos 

átlagnak. A mutató értéke öt év alatt 1,9 %-ponttal javult, mivel azonban a javulás 

mértéke kisebb volt, mint az országos átlagé, a kistérség helyezése 8-cal 

visszaesett, s az 56. helyre került. Az egy lakosra jutó SZJA alapot képező 
jövedelem a térségben 301,2 ezer forint, az országos átlag 85,6%-a,  

növekedésének üteme azonban elmaradt az országos átlagtól.  
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A vizsgált 13 fejlettségi mutató helyezési sorrendjének átlagértéke 71,62. Az ez 

alapján képzett rangsor szerint a Hódmezővásárhelyi kistérség 2000-ben a 
második harmadban, a 62. helyen állt a kistérségek között, közepesen 
fejlettnek tekinthető. Csongrád megye 7 kistérsége közül a Szegedi után a 2., a 

Dél-Alföld 23 kistérsége közül a Szegedi, a Kecskeméti, a Békéscsabai és a 

Kiskunhalasi kistérség után az 5. helyen áll. A demográfiai mutatók és a 

lakásépítések kivételével minden mutatója javult a térségnek, azonban az országos 

átlagban még gyorsabb ütemű fejlődés következtében a vizsgált 13 mutató közül 10 

szempontjából veszített korábbi pozícióján. Ennek ellenére továbbra is a 

középmezőnyben van és viszonylag jó gazdasági és jóléti pozíciókkal rendelkezik.  
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4. Városok – térségek versenyképessége  

 

A hazai szakirodalomban az egyik legfontosabb témaköre a városok, térségek, és 

régiók versenyképességi vizsgálata. Az alábbi kivonat a tudományos cikkek 

legfontosabb célkitűzéseit tartalmazza:  

 

Az alábbi tényezők jelenléte tehet sikeressé egy régiót (Enyedi 1997): 

• a gazdasági szerkezet változtatási képessége, kiemelten az értéknövelő, 

multiplikátor hatású ágazatok térnyerése 

• értékhúzó szolgáltató ágazatok magas aránya (üzleti szolgáltatások, kutatás – 

fejlesztés, felsőoktatás, kultúra) 

• jellemző a tudás-alapú termelés 

• erős az innovációs készség 

• a helyben születnek a döntések 

• erős és gyarapodó középosztály 

• értékes településkörnyezet, igényes várospolitika és színvonalas 

közszolgáltatások biztosítása 

• sikeres konfliktuskezelés 

• jelentős külső (nemzetközi) kapcsolatok, illeszkedés egy nemzetközi nagyrégió 

város- és kapcsolatrendszerébe 

• növekvő jövedelem és foglalkoztatás  

 

Az ún. „piramis-modell” (Lengyel-Rechnitzer 2000) talapzatát a hosszú távú 

sikerességhez elengedhetetlen társadalmi és gazdasági faktorok alkotják (gazdasági 

szerkezet, innovációs kultúra, regionális elérhetőség, a munkaerő felkészültsége, 

társadalmi szerkezet, döntési központok, a környezet minősége, a régió társadalmi 

kohéziója). Középső részén a jövedelmet, munka-termelékenységet, 

foglalkoztatottságot befolyásoló alaptényezők szerepelnek (kutatás-fejlesztés, 

infrastruktúra és humán tőke, külföldi befektetések, kis – és középvállalkozások, 

intézményi és társadalmi tőke), csúcsán pedig végső célként megfogalmazva a régió 

lakosságának minél magasabb életszínvonala és életminősége található. 

 

 



 

Forrás: Lengyel I.–Rechnitzer J.: A városok versenyképességéről. 

– Horváth Gy. – Rechnitzer J. (szerk.):  

Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 2000. 139. o. 

A versenyképesség globális értelmezése természetesen nem nélkülözheti a 

mikrogazdasági szintű alapokat sem, így beszélhetünk regionális 

versenyképességről: 

• egyrészt a régióban működő vállalatok összegzett adaptálási képességei alapján 

(„gyakorlatias felfogás”),  

• a régió által domináns vállalatai részére biztosított gazdasági bázis, gazdasági 

környezet (tőke- és munkapiac, inputok minősége, infrastruktúra) alapján 

(„környezeti/rendszer” felfogás),  

• valamint a régiók befektetéseket vonzó képessége (humán és fizikai tőke 

akkumulációja) szerint („tőkefejlesztés” felfogás). (Lengyel 1999, Horváth 2001) 

Az új gazdaság és a területi folyamatok 5

A területi egyenlőtlenségek jórészt a gazdasági tényezők egyenlőtlen földrajzi 

eloszlásában gyökereznek. A gazdaság szerkezeti átalakulása és a 

technológiaváltás következtében a gazdasági tényezők köre alaposan megváltozott. 

A gazdaság területi elhelyezkedése rendkívül rugalmas lett. Egy rutinszerű 

termeléssel foglalkozó új vállalati telephelyet igen nagyszámú településben lehet 
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5 Dr. Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon  



azonos eséllyel megnyitni, az országon belül vagy azon kívül is. Ezzel szemben a 

magas szintű üzleti szolgáltatások, a gazdasági döntési központok, a kutatás-

fejlesztési központok és a tudásalapú (az innovációknak köszönhetően gyorsan 

változó) termelési ágazatok világszerte nagyvárosi koncentrációra hajlamosak.  

A telephelyi telepítő tényezők rendszere és típusai a globalizáció korában 

A globalizációs korszakban megszaporodott telepítő tényezőket két szempontból 

csoportosíthatjuk. Egyrészt aszerint, hogy az illető telepítő tényező mennyire 

közvetlen módon hat a vállalat (beruházó) telephely-választási döntésére. Másrészt 

annak alalpján, hogy a telepítő tényező hatása mennyire számszerűsíthető, vagyis 

szerepel-e számszerűsíthető módon a vállalatnál a befektetést érintő 

költségszámításban. E szempontok segítségével a telepítő tényezőket az alábbi 

rendszerben tipizálhatjuk.  

 

KEMÉNY
telepítő tényezők

Energia- és
közműköltségek

telekár,
bérleti díjak

helyi
támogatások

helyi adók felvevő piac
nagysága

bérszínvonal

munkaerő kínálat
(mennyiségi és minőségi

jellemzői)

telephely
közlekedési

elérhetősége
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) személyi vonatkozású

PUHA telepítő
tényezők

helyi
oktatási-képzési

intézményrendszer

szociális
infrastruktúra

a lakó- és
természeti

környezet állapota,
minősége

szabadidő-eltöltési
lehetőségek

városi milliő

lakás- és
életfenntartási

költségek

vállalati vonatkozású
PUHA telepítő

tényezők

iparági kapcsolatok és
kooperációk lehetősége

vállalkozásbarát és kooperatív
helyi önkormányzat

helyi munkakultúra

kis- és középvállakozások
háttér-beszállítői hálózata

vállakozásorientált
szolgáltatások jelenléte

telephely innovációs milliője telephely településének vagy
régiójának imagéje

felsőoktatási és kutatási intézmények

közvetlen közvetetta telepítő tényező hatása a telephelyválasztásra és a letelepült vállalatra

A telephelyi telepítő tényezők rendszere és típusai a globalizáció korában

 
Forrás: Weichhart Peter: Designerregionen (2000) 
 

A telephelyválasztás a vállalat versenyképességét szolgálja. Versenyképességi 

tényező a földrajzi fekvés (közelség a dinamikus régiókhoz vagy várostengelyekhez), 

az infrastrukturális helyzet, a településkörnyezet vonzó jellege, de mindenekelőtt a 

helyi társadalom minősége (szakképzettsége, vállalkozó hajlama, erkölcse). A fejlett 
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országokban terjedő, s hazánk gazdaságpolitikai célkitűzései között is szereplő 

tudásalapú gazdaság az innovációk létrehozásának, befogadásának s 

elterjesztésének képessége szerint fejlődik. A speciális tudás jelenléte azért fontos 

versenyképességi elem, mert nehezen másolható. Ez a tudás nemcsak a 

legkorszerűbb, csúcstechnológiai ismereteket jelenti - s így nemcsak 

nagyvárosokban lehet jelen -, hanem a hagyományos iparágakban, a 

mezőgazdaságban, különböző szolgáltatásokban különleges minőség előállítására 

képes, "kézműves" tudást is (Cséfalvay, 1999).  

Az új területi egyenlőtlenségek az emberi tudás földrajzi különbségeit tükrözik, s 

mérséklésük csak hosszú idő alatt képzelhető el.  

Mit hoz a jövő? 6

Az elkövetkező években legvalószínűbb egy közepesen koncentrált területi fejlődés 

bekövetkezte. Ez a jelen területi egyenlőtlenségeket oly irányban enyhíti, hogy a 

dinamikus hálózatok kiterjednek, az erős regionális központok száma gyarapszik. A 

periferikus övezetekben is megjelenhetnek megújuló központok, ám a jelen perifériák 

egy részének hanyatlása nem állítható meg.  

Az európai uniós csatlakozás a területi egyenlőtlenségeket inkább erősíti, mint 

gyengíti. Az Unió egységes versenypiacán nyilvánvalóan jobbak az erős gazdaságú 

régiók esélyei.  

Van egy olyan tényező, melyet egyetlen országos területfejlesztési koncepció sem 

tud figyelembe venni, s amely helyenként felülírhatja az általános szabályokat. Ez 

pedig a helyi társadalom akarata, jó hagyományai, gyakran egy-egy megbecsült 

személy kezdeményezőképessége, áldozatkészsége, lokálpatriotizmusa. Az ilyen 

fejlesztési tényezők kis léptékekben - települések vagy kistérségek léptékében - 

érvényesülhetnek, de nagyobb térségek átalakulásának is kovászai lehetnek. 

Számos jó példát ismerünk például Olasz- és Spanyolországból, amikor a helyi 

társadalom hagyományos értékei és a társadalom integráltsága nagyobb korrekciós 

erővel hatott a regionális folyamatokra, mint a kormányzati beavatkozások. E tényező 

érvényesülésének a decentralizált döntéshozatal is előfeltétele.  
 

6 Rehcnitzer János : Új kíhiívások a városok számára 
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A város, mint a gazdaságnak, a társadalomnak koncentrált tere, az eljövendõ európai 

fejlesztésekben fölértékelõdik. A városi világ, a városi környezet, a városoknak, mint 

rendszernek az együttélése, együttműködése, hálózata más tartalmat jelent a 

területfejlesztésben és a térségfejlesztésben. Már nem városok hierarchiájáról 

szólnak az elemzések, hanem városok hálózatáról, együttműködésekrõl, 

kapcsolatokról. Ma már nem arról van szó, hogy egy város hogyan tud valójában 

ebben a hierarchiában funkciókat tömöríteni, hanem arról, hogy egy város hogyan 

lesz versenyképes, hogyan tud ebben a rendkívül erõs globalizálódó és európai 

gazdasági térben minél jobb pozíciókat kivívni.  

 

Mit üzen itt az Európai Unió a városfejlesztésben, milyen dimenziókat próbál 

megfogalmazni?  

 

A városfejlesztés öt fő paramétere:  

⇒ Kooperáció a városok között, a hálózati szemlélet, egymás 
lehetõségeinek kiegészítése, a puzzle-ként összeépülõ tér.  

o Ez azt jelenti, hogy mindenkinek az legyen, ami számára a legjobb, 

amit ott a legjobban lehet működtetni, ezáltal ezek a városok 

egymással kooperáljanak, együtt éljenek. Városcsoportok integrált 

fejlesztésérõl szól már Európa.  

⇒ A dinamikus, vonzó és versenyképes városok fölértékelõdnek  
o Fölértékelõdik az úgynevezett gateway-városoknak, kapuvárosoknak, 

befogadó városoknak, információátadó városoknak a szerepe.  

o Sok jelentõs, nagy potenciállal rendelkezõ város található az EU  

határszakasznak a közelében. Ezen városok szerepe megváltozik, õk 

lesznek az európai értékek, az európai gondolatok közvetítõi.  

⇒ A gazdasági szerkezet átalakítása.  

⇒ A városok folyamatos fejlesztése.  
o A városnak mint rendszernek a fejlesztésében, a környezet, a minõség 

állapotában, a szolgáltatások, infrastrukturális rendszerek bõvítésében 

egyre nagyobb szerepet kell szánni az ökorendszernek, tehát a városi 

térnek.  
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⇒ Partnerség a város és vidéke között  
o A városok éljenek együtt a vidékükkel, merítsék a vidékbõl az energiát, 

és a vidéki energiák is gyarapodjanak a városi térbõl.  

o Az új magyar modell szerint lehet olyan szövetségeket, együtt élõ 

tereket, együtt működtetett infrastruktúrákat, rendszereket, 

intézményeket létesíteni, amelyben a város és a vidék közötti 

kommunikáció természetessé válik, és ezzel valójában a városi térnek 

a funkciói, a versenyképessége erõsen gyarapszik.  

 

Elõtérbe lép a gazdasági potenciál, és érdekes módon háttérbe kerülnek a 

centrumfunkciók, tehát a leosztott szerepkörök, intézmények, azok az intézmények, 

amelyekért korábban oly dicsõ harc folyt a városok között.  

Egyes fiatal városok új középvárosi funkciókat tudnak magukhoz telepíteni, s ezek a 

szerepkörök az intézményekben, gazdaságban, szellemi erõforrásokban jelennek 

meg. Ezek a városok nagyon erõs középvárosi tömböt hoznak létre az országban. Új 

városok bukkannak elõ a perifériákon, majd pedig kialakul a periferizálódó kisvárosi 

hálózat, amely aztán valójában leszakad. Miért szakad le? Egy polgármester mondta 

nekem, hogy olyan szép a város, olyan sokat fejlõdött, annyi minden kiépült, annyi 

minden változott, és hát most mi miért tesszük õt a leszakadó kategóriába. A válasz 

egyszeru: a többiek náluk sokkal dinamikusabban fejlõdnek. 

 

Nagyon differenciált a nagyvárosi hálózat, a 22 domináns nagyváros szerkezete is 

megosztott. Ebben a nagyvárosi hálózatban ma még kiemelkedik a két vezérváros, 

Székesfehérvár és Gyõr, azonban látni kell, hogy ezek elõreláthatóan hamarosan 

kimerülnek. Új stratégiákat kell ezekre a városokra kialakítani, változtatni kell a város 

belsõ fejlesztési elképzeléseit, a hangsúlyokat a szellemi erõforrásokra és a humán 

kapacitásokra kell helyezni, el kell kezdeni a város és környéke közötti új 

kommunikációs rendszereket kialakítani, föl kell tölteni a meglévõ intézményeket, 

erõteljesebb PR, külsõ kapcsolatok és egyebek kellenek ezeknek a városoknak is.  

 

A sikeresség nagyon komplex, nagyon összetett rendszer a városok esetében: a 

városi világ, a városi tér rendkívül sok elemet, tényezõt takar, és a városfejlesztésnél 

ezeket együttesen kell kezelni.  
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5. A meglévő kutatások, koncepciók, stratégiák 
 

A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

hatálybalépését követően, Hódmezővásárhely Megye Jogú Város, Mártély Község, 

Mindszent Város és Székkutas Község Önkormányzatai megalakították a Vásárhely 

és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulást.  

 

Társulás célja a kistérség településeinek összehangolt fejlesztése, közös 

területfejlesztési programok kidolgozása és - a fejlesztések megvalósítása érdekében 

- közös pénzalap létrehozása.  

 

A fejlesztés célja: a kistérség versenyképességének növelésével  

⇒ több, jobb munkahely teremtése,  

⇒ az életkörülmények jobbítása és  

⇒ a népességcsökkenésben pozitív változások előidézése.   

 

Az elkészült és elfogadott hosszú távú területfejlesztési koncepció és program 

általános célja olyan környezet megtervezése, amely - a helyi adottságokra, valamint 

a jelen és a jövőbeni lehetőségekre alapozva - a társadalmi és gazdasági fejlődés 

számára hosszútávon a legkedvezőbb. Feltárni azokat a fejlesztési lehetőségeket, 

melyek jelentős hatással lehetnek az érintett települések határain túl a kistérség 

társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődésére, emellett kapcsolódnak a nemzeti, 

regionális, megyei, települési fejlesztési tervekhez és megfelelnek az EU 

területfejlesztési elveinek.  

 

A tervek a kistérség azon lehetőségeire épülnek, melyeknek rövid-, vagy középtávon 

történő megvalósításához, megfelelő források rendelhetők és a helyi szereplők által 

legszélesebb körben támogatottak – lévén az ő érdekeiknek megfelelőek.  
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A kistérségnek van elfogadott területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja. A 

kistérségre lekészült operatív programok lebontása szintjéig minden fázis 

elfogadásra került.:   

⇒ koncepció elõkészítõ fázis (helyzetelemzés)   

⇒ koncepció javaslattevõ fázis  

⇒ stratégiai és operatív program  
 

A tervezés különböző fázisai egymásra épülnek, így a koncepciótól az operatív 

programig egyre konkrétabbá válnak a feladatok, szereplők és a források. A program 

kapcsolódik mind a megyei mind pedig a regionális tervezési dokumentumokhoz. A 

programban megfogalmazott célirányok, prioritások többsége ma is aktuális, mégis a 

bekövetkezett változások miatt szükséges, a prioritások újrafogalmazása, a kitörési 

pontok meghatározása.  
 

Hódmezővásárhelyi kistérség területfejlesztési operatív programja  
 

⇒ A kistérségi területfejlesztési koncepció a  „helyzetértékelés” és a „fejlesztés 

lehetséges irányai” fejezetek feltárják azokat a lényeges adottságokat, 

amelyek a kistérség fejlesztését jelentősen befolyásolják, értékelve a belső 

erőforrásokat – kiemelve az erősségeket és gyengeségeket -, a külső 

tényezőket – kiemelve a környezet adta lehetőségeket és a fejlesztést 

akadályozó veszélyeket -, valamint a jellemző folyamatokat.  
 

⇒ A kistérség által elfogadott fejlesztési irány részletes kimunkálását a 

területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisa foglalja magában. Ez a 

fázis részletezi a kiválasztott fejlesztési irány által meghatározható fő célt, 

célcsoportokat, jövőképet, a vonatkozó prognózist, a célokat, részcélokat, 

azoknak kölcsönös és a SWOT analízis elemeivel való kiemelt kapcsolatukat, 

a cél elérését szolgáló stratégiát, javasolt prioritásokat és a fejlesztés várható 

hatásait. Időbeli ütemezése: hosszú, közép-, és rövidtáv.  
 

⇒ A stratégiai program feltárja a lehetséges forrásokat, megjelöli a 

megvalósítás felelős és lehetséges szereplőit, bemutatja a megvalósítás 

mechanizmusát, a beavatkozások várható eredményességét és hatásait, 

valamint azok nyomon követését, továbbá azt, hogy milyen program, mely 
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szintek szereplőinek együttműködése révén valósulhat meg. Szerkezete és a 

prioritások rendje a koncepcióéhoz igazodik.  

 

⇒ az operatív program  a kistérségi és az általa elnyerhető erőforrásokból 

megvalósítható feladatok részletes kimunkálását tartalmazza, megjelölve a 

programokért felelős programgazdákat, a saját forrásokat, az elnyerhető 

támogatásokat és egyéb forrásokat, a pénzügyi ütemezést, a végrehajtás 

módját és feltételrendszerét, valamint a teljesítési határidőket, a teljesítés 

vizsgálatát, az eredményesség értékelését és a monitorozás szempontjait.  

 

A kistérségi fejlesztési programok megvalósításának üteme főként a kistérségben 

élők áldozatvállalásán és együttműködésén múlik, még ha külső források híján ez az 

ütem talán lassulni fog.  

 

Tudatosodni kell, hogy pályázati lehetőségek mellett, azok elérésében - jelen és a 

jövő időben is -, a kistérség elsősorban önmagára számíthat, tehát a belső erőket 

összefogva, minden lehetőséget ki kell használni a fejlesztési terveik megvalósítása 

érdekében.  

 



A korábban elkészült területfejlesztési program stratégiai és operatív része az 

alábbi fő prioritásokat tartja kiemelten fontosnak:  

 

⇒ A város és környéke integrált fejlesztése  

⇒ A műszaki infrastruktúra, a humán szféra és a környezetállapot 

kiegyensúlyozott fejlesztése.  

⇒ Versenyképes ipari bázis megteremtésének elősegítése (rövidtávon 

kapacitásbővítéssel)  

⇒ Agrár-fejlődési irányvonalak közötti prioritás (a versenyképes agrártermelés 

elsődleges kialakításának elősegítése).  

 

 
 
Forrás: Hódmezővásárhelyi kistérség területfejlesztési operatív program 2001.  
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5.1 A korábban elkészült koncepció operatív programjának 
intézkedései   
 

A város és környéke integrált fejlődésének elősegítése 
 

1. A kohézió erősítése a kistérségen belüli együttműködéssel 

o Kistérség-fejlesztési Kht. alapítása, működtetése 

o Kistérségi együttműködést segítő civil szervezetek, kulturális egyesületek 

tevékenységének növelése 

o Külső kapcsolatok erősítése, kistérségi marketing-, összehangolt 

idegenforgalmi termékcsomag kialakítása 

o "Kihelyezett" korszerű szakképző-helyek, szakképzés, továbbképzés 

megvalósítása 

 

2. Műszaki infrastruktúra, humán szféra és a környezetállapot fejlesztése 

 

2.1 A kistérségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése, korszerű közúthálózat 

o Önkormányzati utak és hozzá tartozó műtárgyak állapotfelmérése, fejlesztési 

tervek készítése. 

o Térségi kerékpárút-hálózat kialakítása 

 

2.2. Emberi erőforrás-fejlesztés: a képzés összehangolása a szerkezetváltással 

o A helyi oktatóbázisok továbbképzése, korszerű oktatási feltételek alapjainak 

megteremtése 

 

2.3. Humán infrastruktúra fejlesztése, európai szintre emelése 

o .Korszerű kistérségi információs rendszer kialakítása. 

 

2.4 Környezetvédelmi fejlesztésének összehangolása, hatékony 

környezetvédelem 

o Kistérségi környezetvédelmi program készítése 

o A belvízvédelmi biztonság fokozása, térségi vízgazdálkodási rendszerek 

fejlesztésének előkészítése 
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o Kistérségi szennyvízkezelés megvalósítása, a meglévő kapacitás 

kihasználásával 

o Tájékoztató a kistérség védett értékeiről és azok veszélyeiről 

o A helyi természeti- és épített értékeknek a védelmükkel összehangolt 

idegenforgalmi célú hasznosítás 

o Egészségkárosító gyomnövények terjedésének megfékezése 

o Kistérségi hulladékgazdálkodási terv készítése 

o Kistérségi energiagazdálkodási program 

 

2.5.Turizmus fejlesztése az idegenforgalmi vonzerõk minõségi javításával 

o „Aktív gátőrház” kistérségi idegenforgalmi terméklánc kialakítására 

o „Hódtourist” beutaztatásra szakosodott utazási iroda és marketingszervezet 

létrehozása. 

o „Paraszt Párizs 

o „Piroska gyógyító füvei“ 

o Gyógy-, termál- és élményfürdő, kapcsolódó egészségügyi intézmények és 

sportlétesítmények fejlesztése 

o A „Júlia fürdő” rehabilitációja, rehabilitációs, rekreációs központ kialakítása 

Kakasszéken. 

 

3. Foglalkoztatást bővítő versenyképes ipari bázis megteremtése 

 

3.1.Ipari vállalatok versenyképességének növelése (az ipari bázis erősítése) 
o Az ipari park profilírozása 

o Ipari tevékenységre alkalmas területek előkészítése az elhagyott ipartelepek 

rehabilitációjával 

o Helyi marketing, infrastruktúra-, szolgáltatásfejlesztési és képzési program 

o A vállalkozások együttműködésének elősegítése 

o A beszállítói programok potenciális résztvevőinek katasztere 

o A beszállítói státusz elérését lehetővé tévő tanácsadás és képzés 

 

3.2. Gazdasági szolgáltatások és a tevékenység fejlesztése 

o Inkubátorház kiépítése 

o Az inkubátorház részére magas hozzáadott értékű szolgáltatások nyújtásának 

kiépítése 
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o A klaszterek gazdasági előnyeinek megismertetése 

o Potenciális klaszterek feltérképezése 

 

3.3. Tudás-alapú ipari termelés feltételeinek megteremtése 

o Technológia transzfer iroda létrehozása 

o A Technológia Transzfer Iroda működésének megalapozása 

o A kistérség innováció-fejlesztési komplex stratégiája 

 

4. Versenyképes agrártermelés kialakulásának elősegítése 

 

4.1 Versenyképes agrárgazdálkodás elősegítése 

o Agrármarketing, piacképes termékszerkezet 

o Tájékoztató az EU mezőgazdasági termelést és értékesítést szabályozó és 

támogatási rendszeréről 

o Kistérségi agrár-információs és szolgáltató centrum kialakítása, működése 

o Új típusú szövetkezések és termékpálya kapcsolatok feltérképezése 

o Új típusú termékpályás mintaszövetkezetek létrehozása 

 

4.2. A mezőgazdasági modernizáció elősegítése a feltételek megteremtésével 

o Tájékoztató a földbirtokrendezésről, valamint a földbirtok és az EU 

agrárpolitikájáról 

o A farmgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 

o A mezőgazdaság technológiai fejlesztésének elősegítése 

o Korszerű infrastruktúrával és technológiával ellátott, optimális birtokszerkezet 

kialakulása 

 

4.3. Az agrárium fenntartható fejlődésének elősegítése. 

o "Környezeti tudatformálás" az agrárgazdálkodásban 

o A agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek 

megismerésére bemutató gazdaságok 

o A terület- és településrendezési tervekkel összehangolt erdőtelepítési és 

fásítási 
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6. Gazdaságfejlesztési program, stratégiai kutatás, és a kitörési 

pontok meghatározása 
 
2005-ben EU-s mintára, olyan valós alapokra épülő, kistérségi érdekeket tükröző 

cselekvési forgatókönyv közös megfogalmazására van szükség, amely jelentősen 

hozzájárul a kistérség rendelkezésére álló erőforrásoknak, a kistérség fejlődése 

érdekében történő legcélszerűbb felhasználásához.  

 

E mostani stratégiai kutatás természetesen épít a korábbi elkészült területfejlesztési 

programokra, továbbá más programokra. Időszerűsége, hogy kapcsolódik a (2007-

2013) közötti időszakhoz is. Elsődleges célja a megvalósult eredmények, adottságok 

figyelembevételével a jövő Hódmezővásárhelyének kitörési pontjainak 

megfogalmazása, életképes projektötletek felsorolása és megvalósításának 

feltételeinek megvizsgálása. (Ezért  a program időtávját 2005-2013 között érdemes 

meghatározni, tekintettel a 2007-2013 közötti programozási időszakra)  

 

Tekintettel arra, hogy e kutatás elsősorban a gazdaságfejlesztésre épít, ezért 

elsősorban e prioritásokkal foglalkozik részleteiben. Szükséges azonban, hogy mind 

az infrastruktúra, mind a szociális és egészségügyi fejlesztések is megvalósuljanak 

párhuzamosan.  

 

A város hosszú távon akkor lesz sikeres, ha:  

⇒ Kiépíti üzleti környezetét  

⇒ A pozitív telephelyi politika kialakítására törekszik  

⇒ Együttműködik a térségi vállalkozásokkal  

⇒ Kitörési pontjait együttesen valósítja meg (pályázatok, támogatásaok, 

beruházások formájában)  

 

Természetesen az itt felsorolt programok köre nyitott, számuk bővíthető és 

értelemszerűen módosíthatók. A fejlődés szempontjából talán a leghatékonyabb, ha 

a jövőben szerveződő kistérségi munkaszervezet – esetleg szakmai segítséggel – az 

adott időben, az elfogadott terveknek megfelelően, az érdekek alapján, a forrás 

lehetőségeihez igazodva aktualizálja és gazdagítja a megvalósítandó programok és 

feladatok sorát. Az információszolgáltatás, tanácsadás, marketing, területfejlesztési 
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előkészítő tevékenység és a napi kapcsolat teszi majd életszerűvé, igazán 

eredményessé ezt a tevékenységet. Ez a program egyaránt a városé és a 

kistérségé. Egy olyan stratégiára van szükség, amelyet a városvezetés, az 

vállalkozók, a civil szervezetek és a lakosság együttesen fogalmaznak meg, és 

valósítják meg a program elemeit.  

 

A megfogalmazott programok és alprogramok eredményessége nagyrészt azon is 

múlik, hogy a kistérségen belül milyen szintű lesz a - különböző közösségi és egyéni 

érdekek összehangolását és megvalósítását szolgáló – együttműködés, a kistérség 

mennyi saját forrást lesz képes előteremteni és mennyi külső fejlesztési forrást 

sikerül a kistérségbe hozni. Eredményessége hosszú távon döntően attól is függ, 

hogy a szubszidiaritás elve mennyire érvényesül, mennyivel növekszik a kistérség – 

feladat- és hatásköre és a fejlesztésre fordítható (saját) forrása, valamint mennyire 

érvényesülnek a jövőben a pályázati források odaítélésénél, a közösen 

megfogalmazott programpontok. Ezek függvényében mozgósíthatók a belső 

erőforrások, és ezzel együtt növekedhet a belső kohézió is.  
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7. A stratégiai kutatás felépítése, a kitörési pontok megfogalmazása  
 

2005. februárjában elkezdett munka, a korábban elkészült területfejlesztési stratégia, 

operatív programok, valamint a helyi vállalkozókkal készített személyes interjúk 

alapján előzetesen készült egy fejlesztési hipotézis. A hipotézis tartalmazza a kutatás 

célját, hosszú távú célkitűzéséket, valamint a fejlesztendő prioritások 

meghatározását:  

 

A kutatáshoz kacsolódó hipotézisek, a kutatás felépítése:  

Alap kiindulópontként meg kellett vizsgálni az új trendeket a globális 

gazdaságfejlődésben, illetve a területfejlesztés új kihívásait ezek alapján az alábbi 

tématerületekre fókuszáltunk:  

⇒ Új hajtóerők és kihívások az európai városfejlődésben:  

⇒ Az európai városhálózatba kapcsolódás lehetőségei  

⇒ Közép Európai régióban megszerezhető versenypozíciók 

⇒ Városok versenyképessége  

 

A jövőkép fontosabb jellemzői:  

⇒ „egészséges, lakható, értékes, értékekre építő..”,  

 megfelelő ellátást kínáló, jó társadalmi közérzetet, és igényes települési 

környezetet nyújtó város, amellyel lakói azonosulhatnak, a befektetők és a 

turisták számára pedig vonzerőt jelent. 

 Nagyságát, lélekszámát és kiterjedését tekintve közepes méretű, mely őrzi 

ápolja történelmi légkörét, szellemiségét, kialakult építészeti stílusát és 

tradícióit.  

 Szellemi-kulturális-történelmi értékei, sajátos stílusa által válik vonzóvá 

 Gazdasága diverzifikált   

 Regionális alcentrum és térségi centrum:  

o Szolgáltató város (IT fejlesztések – e-város)  

o Szellemi centrum 

o Egészségipari központ  

o Technológiai (K+F) al-központ 

o Turisztikai célpont 
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o Nemzetközi kapcsolatok színtere 

o Kézművesipar fejlesztése  

⇒ Tradicionális mezőváros országos és nemzetközi értékekkel.  

⇒ Jelentős regionális alközponti szerepkörrel  

⇒ Jelentős megyei jogú város  

⇒ Fiatal, dinamikus városvezetés  

⇒ Vállalkozások aktivitása és hálózati gazdaság elemeinek megteremtése   

⇒ Kihasználatlan lehetőségek feltérképezése (turizmus, kézműipar, klaszterek...) 

 

A kutatással kapcsolatos kérdések:  

⇒ Milyen irányvonalak, konkrét programok jelölhetők ki az elkövetkező években?  

⇒ Hogyan képes bekapcsolódni, megújulni Hódmezővásárhely az EU 

csatlakozás után? 

⇒ Milyen értékeket képes felmutatni, és ezzel az európai piacra bekerülni? 

⇒ Mik lehetnek a célkitűzések: Értékörző – tradíciókra építő gazdasági 

versenyképesség, gazdag kulturális környezet, dinamikus társadalmi rétegek, 

modern technológia és információ-gazdaság?  

⇒ Hogyan valósítható meg a lakható és szerethető város társadalmi-gazdasági 

megújulása?  

 

Fő szempont:  

⇒ Érték és emberközpontúság  

o városfelújítás,  

o kulturális értékekre és tradicionális kézművesiparra épülő gazdasági 

versenyképesség,  

o hálózati gazdaság – network economy – társadalmi partnerség.  

o Innovatív gazdaságfejlesztés  

o Magas specifikumú hazai hozzáadott termékek 
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A kutatás logikai felépítése:   

⇒ A település és kistérség természeti, társadalmi, gazdasági helyzetének 

értékelése, rövid elemzése, időbeli alakulásának vizsgálata.  

⇒ Korábban elkészült fejlesztési tervek elemzése, összehasonlítása, 

összegzése  

⇒ Operatív programok fő prioritásainak összegzése 

⇒ Stratégiai irányvonalak, célok meghatározása  

⇒ Prioritások kijelölése (előzetes hipotézisek alapján)  

⇒ Konkrét programok kijelölése  

⇒ Kapcsolódó kutatások:  

⇒ Társadalmi szerkezeti vizsgálatok Hódmezővásárhely országos viszonylatban  

⇒ Települési mutatók elemzése  

⇒ Programrészek kidolgozása  

⇒ Partnerség  

⇒ Kapcsolódási pontok az NFT II. (2007-2013) közötti pályázati pénzek 

megszerzéshez és hatékony felhasználásához.  
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8. Hódmezővásárhely – a jövő kihívásai  
 

Az elmúlt években számos új beruházás, és fejlődés indult el Hódmezővásárhelyen. 

(„Nyitott kapuk”). Az elkövetkező időszak fontos feladata, azoknak a fő kitörési 

pontoknak a megfogalmazása, ami alapján Hódmezővásárhely folytathassa a 

megkezdett versenyképes gazdaságfejlesztését. A kutatás és a program egyik fő 

kérdése, hogy a város és a kistérség, hogyan kapcsolódjon a globális (hazai) 

hálózatokhoz, és ezáltal sikeres dinamikusan fejlődő térséggé váljon. Saját értékeire 

építve, közösen megfogalmazva kitalálja és megvalósítsa a program elemeit.   

 

Tradíciókra épített innovatív gazdaságfejlesztés 

A gazdaságfejlesztési program több pilléren nyugszik. A Prioritások célkitűzései 

(mozaikként) összekapcsolódnak egymással, ezáltal nemcsak egy sikeresebb 

gazdaságfejlesztés valósul meg, hanem egy komplex térségfejlesztés is.  

 

A prioritások megfogalmazásánál az alábbi célok megvalósítását vettük figyelembe:  

Azaz, ahhoz, hogy a város sikeres fejlődési pályára álljon, az alábbi tényezőket nem 

szabad figyelmen kívül hagynia. E feladatok a legfontosabb gazdaságfejlesztési 
célkitűzések mind makro- mind pedig mikro szinte:  

⇒ „A kis- és középvállalkozások hitellel, tőkével és technológiával való segítése, 

és különösen a betelepült transznacionális vállalatokkal való termelési 

kapcsolatainak közvetlen támogatása, valamint a vállalkozások (adó)terheik 

csökkentése.  

⇒ A munkalehetőségek bővítésének támogatása.  

⇒ A vállalkozói szektor és a kutatás-fejlesztés összekapcsolása.  

⇒ A hazai magas hozzáadott értéket teremtő munkakultúrák – például a 

kézműves-manufaktúrák megőrzése és védelme.   

⇒ A magas hozzáadott értékű és sajátos hazai erőforrásokat kihasználó ágazatok 

– turizmus, informatika vagy biotechnológia fejlesztése.  

⇒ A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, európai szintű logisztikai bázisokhoz 

való kapcsolódás.  

⇒ Az európai uniós források minél jobb kihasználása, és minél több ilyen forrásnak 

a termelő beruházásokba és infrastruktúrába való terelése. „ 
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9. Hódmezővásárhely következő időszak gazdaságfejlesztési 
prioritásai: 

 
A helyi adottságok figyelembevételével az alábbi kitörési pontokat fogalmazhatjuk 

meg:  

 
1. Tradícióra épített gazdaságfejlesztés  

o (kerámiaipar, textilipar, klaszterek, beszállítói hálózatok, kezdő 

vállalkozások támogatása, inkubátorházak és vállalkozói központ)  

 az alföldi kerámiaipar fővárosa   

 Hódmezőklaszterhely  

 
2. „Dél-alföldi Sophia Antipolis” - innovatív gazdaságfejlesztés  

o klaszterek, technológiai transzferek, biotechnológia, egészségipar, 

dizájnipar)   

 
3.  Turizmus - „Az alföldi művészváros” - komplex turizmusfejlesztés  

o Művészet és kultúra, festőiskolák és művészeti utak (provance-i 

mintára – paraszti párizs),  

o sport és egészségturizmus,  

o „Piroska gyógyító füvei”  (gyógynövénytermesztés, Piroska legenda, 

falusi tradíciók )  

 
4. Versenyképes mezőgazdaság  

o Biotermékek, gyógynövény-feldolgozás, modern farmgazdálkodás, 

agrárlogisztika… 

 
5. A gazdaságfejlesztési programhoz komplexen kapcsolódó térségi 

programok (aktív telephelyi politika megvalósítása)  
o Városfelújítás, térségmarketing, digitális város, (információs 

gazdaságfejlesztés), szakképzés, egészségügy, infrastruktúra 

fejlesztés – elérhetőség javítása, vonzó üzleti környezet megvalósítása, 

telephelyi politika megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok gazdasági és 

kulturális kiaknázása, civil szervezetek támogatása, helyi vállalkozói 

körök motiválása, vásárhelyi iskola (szellemi és kulturális központ) 

fellendítése 
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Önkormányzati partnerség  
A program a partnerségre épít: az önkormányzat, a helyi vállalkozások és üzleti 

szféra, a civil szervezetek, az egyetemek és kutatóintézetek, közös ajánlata a polgári 

kormányzás felé.  

 
A program kapcsolódása   
A Program kapcsolódni kíván a kormány gazdaságfejlesztési programhoz, a 

regionális fejlesztési programhoz, továbbá a 2007-2013-as NFT II. prioritásaihoz 

komplex és komplett projekteket kíván megvalósítani.  

 

 

 

 
 



Stratégiai célok
meghatározása

Prioritások,
kitörési pontok
meghatározása

Turizmusfejlesztés és
Kultúra

Tradícióra építő
gazdaságfejlesztés

Fenntartható Agrár és
Vidékfejlesztés

1. Kézműipar fejlesztése
    kerámia-ipar

2 Ipari park - vállalkozói park
   beszállítói hálózatok

   vállakozások támogatása
   inkubátorház

   vállalkozói központ

3. Hódmezőklaszterhely
    KKV hálózatok

    klaszterek (textilipar,
    kerámia ipar...)

1. Versenyképes
agrárgazdaság (mezg. e-

broker klaszter, marketing,
információs hálózat)

2. Mezg. technológiai
feltételeinek javítása

3. Biofarm és gyógyfüvek

4. Agrárium fenntartásának
elősegítése (bemutató

mintagazdaságok)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
stratégiai kutatás - gazdaságfejlesztési program

Innovatív
gazdságfejlesztés

Hódmezőklaszterhely Dél-alföldi Sophia Antipolis

1. Technológiai transzferek,

2. Vállalkozások innovációja,

3. Egészségipar

4. Dizájnipar

5. Biotechnoógia

1. Művészet és kultúra -
    festőiskolás (paraszti

    párizs program)

2. Sport és
    egészségturizmus

3. Piroska gyógyító füvei
    (Hugo Hartung - Piroska

     legendája és hozzá
     kapcsolódó természeti +

     kulturális értékek
     bemutatása

az alföldi művészváros a polágri mezőváros

Komplex
térségfejlesztési

programok

1. Városfelújítás

2. Térségmarketing
nemzetközi
kapcsolatok

civil szervezetek

3. Digitális város
program

(információs közösség
és gazdaságfejlesztés)

4. Infrastruktúra

5. Szakképzés és
humán erőforrás

fejlesztés

6. Egészésgügy

Cél:
elérhetőség javítása

vonzó telephelyi
poliltika kialakítása
élhető és lakható

város
szellemi - gazdasági
és kulturális központ
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GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 

 
 

1. Tradíciókra építő innovatív és versenyképes gazdaságfejlesztés 
 
A siker titka:  

Az ENSZ Ipari és Fejlesztési Szervezete (UNIDO) szerint a siker legfontosabb 

tényezői a következők:  

⇒ Kis- és közepes vállalkozások erős területi koncentrációja, egymáshoz való 

földrajzi közelsége,  

⇒ Ágazati specilaizáció 

⇒ A kis- és közepes vállalatok nagy száma 

⇒ A vállalatok közötti kooperáció,  

⇒ A vállalatok közötti erős, innovációra alapozott verseny.  

⇒ A társadalmi, kulturális identitás, amely elősegíti a gazdasági szereplők közötti 

bizalom kialakulását.  

⇒ A kis- és közepes vállalatok önszerveződésen alapuló intézményei, valamint 

⇒ A vállalkozásbarát helyi és regionális önkormányzatok, szervezetek.  

Forrás: http://www.unido.org/es/doc/4310

 

 „Egy kistérség lakóinak életminősége/életszínvonala több tényező együttes 

hatásként alakul ki. Ezen tényezők egyike a kistérség gazdaságának fejlettsége, 

gazdasági színvonala, a kistérségben rendelkezésre álló munkahelyek minősége, az 

elérhető munkajövedelmek nagysága. A magas és növekvő béreknek, 

életszínvonalnak alapvető feltétele a versenyképes gazdaság. Ehhez szükség van a 

kistérség versenyképességének növelésére, hogy minél jobban meg tudjon felelni a 

globalizálódó világ, s a várható EU tagság miatti növekvő versenynek.  

 

A kistérség gazdaságának két célnak kell egyidejűleg megfelelnie. Egyrészt magas 

és növekvő jövedelmeket kell biztosítania az ott élőknek, másrészt ezeknek a 

jövedelmeknek a lakosság minél szélesebb rétegei számára kell hozzáférhetőnek 

lennie, azaz törekedni kell a minél magasabb szintű foglalkoztatottság elérésére. E 

célok megvalósításának érdekében rövidtávon elsődleges feladat az ipari bázis 
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bővítése, új vállalkozások létrejöttének elősegítése mind belső, mind külső forrásból 

a megfelelő foglalkoztatottság elérése érdekében. Ehhez alapvetően az ún. 

„kemény” telepítési tényezők fejlesztésére, kiépítésére van szükség. Ezzel egy 

időben azonban meg kell kezdeni a közép- és hosszú távú iparfejlesztés feltételeinek 

kialakítását. A tudás-alapú, innovatív vállalkozások alapvető működési feltételeit 

többek között a megfelelő üzleti környezet és az emberi erőforrások jelentik. Ezeknek 

a feltételeknek a kialakítása időigényes folyamat, ezért azt már rövidtávon el kell 

kezdeni. Ennek eredményeként középtávon létrejöhetnek a megfelelő feltételek, de 

kézzelfogható eredmények csak hosszú távon várhatóak.  

 

A gazdaságfejlesztés terén Hódmezővásárhelynek mint nagyvárosnak sajátos 

szerepe van, mivel ún. "gate way" azaz kapu szerepet tölthet be a kistérség és a 

nagyvilág között. Rövidtávon elsősorban Hódmezővásárhelyen várhatóak letelepedő, 

létrejövő vállalkozások, s csak hosszú távon várható, hogy a gazdasági fejlődés 

egyenletesebbé válik a kistérség egészében. A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési 

Koncepciója is kiemelt jelentőséget tulajdonít területfejlesztési szempontból a 

városoknak, mint gazdasági centrumoknak, mivel az egész régió gazdasági fejlődése 

ezen központok gazdasági fejlődésének függvénye. 

 

A fejlesztési célcsoportban vázolt célok megfelelnek a Dél-Alföldi Régió 

Területfejlesztési Koncepciónak, valamint a Csongrád Megye területfejlesztési 

Koncepció: 

⇒ A szolgáltatások kiemelt fejlesztése; 

⇒ A versenyképes ipari vállalkozások erősítése, új ipari termelői bázisok 

létrehozásának ösztönzése; 

⇒ A vállalati struktúra arányosabbá tétele, a középvállalkozások erősítése; 

⇒ A K+F szektor fejlesztése és az innováció-transzfer feltételeinek javítása 
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2. Erősségek és hiányosságok a térségi gazdaságban:  
 

Erősségek a kistérség iparában 

• A vállalkozói aktivitás, az 1000 lakosra jutó (regisztrált) vállalkozás az egyéni 

vállalkozások nélkül a megyében a szegedi kistérség után itt a legmagasabb. 

Azaz a kistérségben megfigyelhető a vállalkozói kedv, vállalkozások alapítása, 

vannak felkészült és komoly üzleti tapasztalatokkal rendelkező sikeres 

vállalkozók.  

• Erős a középvállalkozói szektor (a 21-50 főt alkalmazó cégek aránya több mint 

kétszerese az országos átlagnak és jócskán meghaladja a megyei átlagot is, 

emellett az 51-300 fős vállalkozások aránya is átlag feletti), melyek támogatását 

mind az EU, mind a hazai kormányzat kiemelten kezeli. 

• A foglalkoztatottak közel 80 %-a legalább 20 főt alkalmazó vállalatokban dolgozik 

(országosan csak kb. 50 %). 

• Az ipari vállalkozások aránya mind a megyei, mind az országos átlagot jelentősen 

meghaladja. 

• A kistérségben magasabb a feldolgozóipari befektetések egy lakosra jutó értéke, 

mint a megyében. 

• Az iparban a tárgyi eszközök egy lakosra számolt bruttó értéke jóval meghaladja 

a megyei átlagot. Ez a magas érték jelzi, hogy jelentős ipari beruházások voltak a 

kistérségben. Azaz a lekötött fizikai tőke nagy értékű, jelentős befektetések 

történtek már hosszú évek óta a kistérségben. 

• A jelentős külföldi befektetések jelzik, hogy a kistérségben komoly, a nemzetközi 

verseny követelményeinek is megfelelő vállalkozások működnek.  

• A vásárhelyi kistérség az 1000 lakosra jutó ipari keresők számát tekintve 

Csongrád megye kistérségei közül a leginkább iparosodott kistérségnek számít.  

• A kistérség vállalkozásainak közel 37%-a működik a feldolgozóiparban, míg ez 

arány egész Csongrád megye tekintetében nem éri el a 12%-ot.  

• A betelepülni szándékozó és helyi cégek számára további kínálatot jelentenek 

Hómezővásárhely Ipari Park, Mindszent esetében az ÁRT-kben kijelölt ipari 

területek, és minden településen további lehetőség rejlik a tartalékterületekben. 
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Hiányok a kistérség iparában 

• A feldolgozóipar ágazatait tekintve a kistérség ipari szerkezete egyoldalú: az ipari 

vállalkozások közel 40%-a két ágazatban, a fémfeldolgozási termékek 

gyártásában ill. a nemfém ásványi termékek gyártásában tevékenykedik. 

• A világpiacon a modern, lendületben lévő, bővülő piacú, kis nyersanyagigényű és 

kedvező profitlehetőségű iparágak, mint az iroda- és számítógépgyártás, ill. a 

híradástechnikai termékek gyártása (High-tech) a kistérségben alig van jelen, 

vagy teljesen hiányzik. 

• A kistérségben az ipari tevékenység városi jelenség, a városokra korlátozódik. A 

feldolgozóipari vállalkozások a várakozásnak megfelelően Hódmezővásárhelyre 

koncentrálódnak. Mártély és Székkutas nem járul hozzá mérhető módon az ipar 

jövedelméhez. 

• Élelmiszeripar gyenge, az export-hányad csekély mértékű. 

• A megyén belüli beszállítói hányad alacsony (5-10%). Beszállítói szempontból a 

kép lehangoló, hiszen a legnagyobb jövedelemtermelők - csekély kivételtől 

eltekintve – nem járulnak hozzá számottevően a vertikális dezintegrációhoz, azaz 

nem élénkítik a kistérség gazdasági életét a helyi vállalkozásoktól vásárolva, nem 

erősítik a többi helyi cég versenyképességét. 

• A feldolgozóipar kistérségi erejét és versenyképességét egyértelműen a külföldi 

érdekeltségű vállalkozások jelentik, melyek azonban a jelentős árbevétel mellett 

csekély mértékben járulnak hozzá a helyi beszállítói tevékenység ösztönzéséhez. 

• Az Ipari Park önálló karakterét, a preferált tevékenységeket ill. ágazatokat mind a 

mai napig nem sikerült a városnak megjeleníteni.  

• Hiányzik a fejlett tercier szektor, a mezőgazdaság és az ipar együtt az 

alkalmazottak több mint 60%-át foglalkoztatja. 

 

Erősségek a kistérség szolgáltatásaiban  

• A kistérség országos megítélésének fontos eleme a Hód-Mezőgazda Rt. által 

évente megrendezésre kerülő mezőgazdasági kiállítás és vásár és a Szegedi 

Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara által megrendezésre kerülő 

Szent György-napi Juhászverseny. Mind a nagyüzemek, mind a 

magángazdaságok számára ezek az események hasznos szakmai információt 

közvetítenek. 
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• A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara a kistérség egyik 

szellemi bázisa. 

• Hódmezővásárhely intézményi ellátottsága jó, ami elősegíti a kistérség 

településeinek ellátását. 

 
Hiányok a kistérség szolgáltatásaiban 

• 

• 

• 

• 

A Hómezővásárhelyi Ipari Park - a megfelelő profilírozás hiányában – az 

országos átlaghoz viszonyított jó mutatói ellenére sem képes betölteni igazi 

szerepét. 

Kevés az olyan helyi cégek száma, amelyek vagy önállóan, vagy más cégekkel 

együttműködve a kistérség versenyképességét, gazdasági növekedését 

érdemben befolyásolni tudnák. Mivel vannak jelentős szolgáltatásokat felhasználó 

(pl. szállításigényes) iparvállalatok, valószínűleg vagy saját szervezetükben oldják 

meg a szolgáltatásokat, vagy kistérségen kívüli, főleg országos cégeket bíznak 

meg.  

Alacsony a szolgáltató vállalkozások aránya. (A globalizáció korában a 

szolgáltatások képezik a húzóágazatokat, amelyek térbeli elhelyezkedésére az 

EU-ban is jellemző, hogy főleg nagyvárosokban találhatók).  

Hiányzik a kistérség adottságaira kialakított – térségi szinten összehangolt - 

turisztikai termékkínálat, valamint kevés a turisztikai szálláshely. 

 

Egy kistérségben előállított jövedelem egyrészt elválaszthatatlan az ott működő 

vállalkozások versenyképességétől, másrészt legalább olyan fontos a magas arányú 

foglalkoztatottság megteremtése. Emellett a vállalkozások versenyképességének 

növelésével biztosítani lehet a munkahelyek fennmaradását hosszú távon, így a 

foglalkoztatás biztonságát. Már rövidtávon cél az ipari termelés növelése a 

kistérségben, ami növeli a helyben keletkező ipari jövedelmet, ennek arányában a 

befizetett helyi adót, ami elősegítheti a saját források növekedését. A rövid távú, 

extenzív iparfejlesztésnek elsősorban a meglévő ipari szerkezethez kapcsolódva, 

tehát a vezető iparágak lehetőségeit kihasználva kell megvalósulnia. A kistérség 

ebben a fázisban elsősorban összehangolt helyi adó-politikával ill. a kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztésével tud részt vállalni. A szélesedő ipari bázis révén a 

kistérség gazdasága sok lábon áll, egy-egy vállalkozás megszűnése ily módon 
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kisebb hatással van az egész kistérség ipari volumenére, a helyi adó-bevételre, a 

foglalkoztatottságra. Olyan ipari kapacitás-bővülés vagy ipartelepítés esetén, amely 

külföldi tőkének a térségbe történő befektetésével jár, jelentős – a külföldi 

befektetőhöz köthető – exportpiac-bővüléssel, ill. a befektető kapcsolati tőkéjéből 

fakadó hozadékokkal járhat.  

 

A fejlesztési cél a kistérség erősségein alapul, kihasználva a kistérségben 

dinamikusan fejlődő, Hódmezővásárhelyen koncentráltan jelen lévő feldolgozóipari 

bázist, valamint az életképes ipari parkot. A gyengeségek közül fel kell számolni az 

ipari park önálló karakterének hiányát, a külföldi vállalkozások csekély mértékű 

kapcsolódását a helyi vállalkozásokhoz, helyi értékláncokhoz. A régió, valamint 

Szeged fejlődése kedvező lehetőséget teremt a kistérség számára is vállalkozások 

letelepítésére, kapcsolatok kiépítésére, s a bővülő források megalapozhatják a 

további fejlesztéseket is.  

 

Kapcsolódó fejlesztési célok:  

A fejlesztési célban megfogalmazottak megvalósulásának számos kapcsolódó 

feltétele van. Ezekre a folyamatokra a kistérségnek több-kevesebb lehetősége van 

hatni. A kistérségen kívüli (külső) tőke letelepítését nagyban elősegítheti egy hosszú 

távra szóló kistérségi marketing tevékenység, melynek keretében intézményesített 

külkapcsolatok megteremtésére van lehetőség. Ebben a kistérségbeli 

önkormányzatoknak aktív szerepet kell vállalniuk. Fontos feltétel még, hogy a 

kistérség közúti elérhetősége javuljon. A beszállítói kapcsolatok kiépítéséhez 

alapvető a kistérségben a különböző minőségbiztosítási, minőségtanúsítási 

rendszerek elterjedése, hisz ennek megléte alapvető elvárás egy beszállítóval 

szemben. Emellett elősegítheti a beszállítói hálózatok kialakulását, a vállalkozások 

kapcsolattartását egy kistérségi szintű információs rendszer kiépítése. 
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3. A gazdaságfejlesztési program elemei:  
A gazdaságfejlesztési részt két nagy csoportra lehet elkülöníteni: Az elsőben az ipari 

vállalatok és gazdasági szolgáltatások versenyképességének növelése, a másikban 

pedig a tudás alapú, innováció és ipari termelés megteremtése a cél. Ezek alapján az 

alábbi kitörési pontokat fogalmazzuk meg:  

 

IV.1. Tradícióra épülő gazdaságfejlesztés 

⇒ GAZD.1.1. Ipari Parkok fejlesztése  

⇒ GAZD.2.1. Beszállítói hálózatok fejlesztése  

⇒ GAZD.3.1. Klaszterek támogatása  

⇒ GAZD.4.1 Kezdő vállalkozások támogatása  

⇒ GAZD 4.2 Vállalkozói ház (inkubátor ház létrehozása)  

⇒ GAZD 5.1 Kézműipari termékek támogatása  
 
2. Innovációra épülő gazdaságfejlesztése  

⇒ INNOV.1.1 Technológiai transzfer letelepítése  

⇒ INNOV 1.2 Új iparágak megteremtése a térségben 
o Biotechnológiai centrum 
o Egészségipari központ létrehozása  
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I. TRADÍCIÓRA ÉPÜLŐ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

 
GAZD 1. IPARI PARK ÉS A GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

 
„Az ipari parkok többsége a közeljövőben válaszút elé kerül. Folyamatosan nőnek, 

aminek következtében az olcsó munkaerőre és egyéb befektetési kedvezményekre 

letelepedett cégek elhagyják az országot. Az a park és az a helyi önkormányzat, 

amelyik nem tesz meg mindent a fejlett szolgáltatások (az inkubáció) 

kialakítására, még az esélyét is elveszti annak, hogy az erőteljes versenyben 

jövedelmez munkahelyek maradjanak a térségben. Nyilván ingatlanhasznosítási 

célú ipari területek mindig maradnak, de a jövő a magasabb hozzáadott értéket el 

állító, a jelenleginél kvalifikáltabb és ezáltal jobban megfizetett munkaerőt alkalmazó 

innovációs központoké és tudományos parkoké. Tisztában vagyunk azzal, hogy 

elképzeléseink inkább a távoli jövőre, semmint a jelenre vonatkoznak, de az ipari 

parkok eddig is az önszerveződés, az alulról való építkezés, a helyi 

gazdaságfejlesztés iskolapéldáját mutatták, amit a fejlődés következő fázisában is 

meg lehetne ismételni.” 

Lengyel Imre – Rechnitzer János – Régiók versenyképessége  

 
Az Ipari Park fejlesztésének célja 
Magyarországon az ezredfordulóra kialakult és megszilárdult az ipari parkok 

rendszere. Jelenleg már az ipari parkok adják a hazai ipari termelés egyötödét, és az 

ipari export több mint egyharmadát. Az elmúlt négy esztendőben a zöldmezős ipari 
parki fejlesztéseket döntően a külföldi működő tőkebevonás, valamint a 
területfejlesztés szempontjai motiválták. Az így született ipari parkok képezik ma 

az ipari parkok első generációját. Az új évtized gazdasági kihívásaira, - a 

privatizációs korszaka utáni tőkebevonásra, a gazdaság dualitására, valamint az 

innováció vezérelte gazdaságfejlődési modellbe vezető átmenetre, - azonban már 

csak új típusú, második generációs ipari parkok képesek valós választ adni. 
Ezekben a második generációs ipari parkokban - a működő tőke bevonási és 

területfejlesztési szempontok mellett, - már egyre inkább az innováció, a kutatás-
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fejlesztés, a modern technológia és a térségi gazdaságszervezés kerül 
előtérbe. 
A ipari parki fejlesztési programjának célja, hogy az évtized végére - a szolgáltatások 

minőségi fejlesztésével - az innováció, a kutatás-fejlesztés és a modern iparágak 

megtelepedésének kiemelt helyszíneivé váljanak.  
 

 A hazai Ipari Parkok életciklusai 

Nemzetközti tapasztalatok szerint, - az infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés 

időigényessége, valamint a betelepülés tőkeigénye miatt - átlagosan hét-tíz év 

szükséges egy-egy ipari park fejlődésének kibontakozásához. Ez alatt az idő alatt az 

ipari park fejlődése, - mintegy sajátos életciklus keretében, - négy alapvető 

szakaszokon halad át. Az első, az induló szakasz az ipari park, mint gazdasági 

vállalkozás elindítását, valamint a szükséges ingatlan biztosítását foglalja magába. A 

második, kezdeti szakasz fő feladata az alapinfrastruktúra megteremtése, az első 

vállalkozások betelepítése, valamint az alapszolgáltatások kiépítése. A harmadik, 

növekedési szakaszt a tömeges betelepítés és a szolgáltatások gyors minőségi 

fejlesztése jellemzi. Végül a negyedik, érett szakaszban - a betelepítés folytatódása 

mellett, - az infrastruktúra minőségi továbbfejlesztése, valamint a szolgáltatások 

differenciálódása veszi át a fő szerepet az ipari park fejlődésében. Az ipari parkok a 

cím elnyerésekor kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ipari parkban - a fejlesztés 

eredményeként - öt év alatt legalább tíz vállalkozást telepítenek be, amelyek 
összesen legalább 500 főt foglalkoztatnak. Ezt a kritériumot alapul véve, - úgy is, 

mint olyan vállalt és elérendő célt, amely jelzi az ipari park, mint fejlesztési projekt 

előrehaladását, - az ipari parkok ma még erősen tagolódnak: 

 33 ipari park már érett szakaszba jutott (legalább tíz vállalatot telepített be, 

amelyek legalább 500 fő foglalkoztatnak), 

 38 ipari park a növekedési szakaszban van (a betelepült vállalatok száma már 

elérte a tizet, de a foglalkoztatottak száma még 500 fő alatt van, vagy fordítva, a 

foglalkoztatottak száma már 500 fölé emelkedett, de a betelepült vállalatok száma 

még tíznél kevesebb), 

 38 ipari park a fejlesztés kezdeti szakaszában tart (a betelepült vállalkozások 

száma nem éri el tizet, a foglalkoztatottak száma pedig 500 fő alatt van), 

 24 ipari park most indul a fejlesztéssel (az ipari parkba még nem települt 

vállalkozás).  
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Hódmezővásárhelyi Ipari Park a növekedési szakaszban.  

A hazai ipari parkok mintegy ½-e lépett a fejlődés fázisában, ebből 2001-ben 33 ipari 

park volt amelyik elérte a kívánt érettségi szintet, további 38 ipari park amely a 

növekedési szakaszba lépett, azaz a betelepült vállalatok száma már elérte a tizet, 

de a foglalkoztatottak száma még 500 fő alatt van, vagy fordítva, a foglalkoztatottak 

száma már 500 fölé emelkedett, de a betelepült vállalatok száma még tíznél 

kevesebb.  

 

Ezeknél az ipari parkoknál van fontossága, hogy innováció vezérelte 

szolgáltatásokat, vállalkozásokat lehessen letelepíteni, illetve az innováció vezérelte 

gazdaságfejlesztési modell  

 
 
forrás: Gazdasági Minisztérium – Regionális Gazdaságfejlesztési Helyettes Államtitkárság 2001   
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vállalkozások száma:      >= 10
foglalkoztatottak száma:  >= 500   (33 ipari park)

Jelmagyarázat

© GM Regionális Információs Főosztály, 2001

Az ipari parkok típusai a betelepült vállalkozások és a foglalkoztatottak száma alapján, 2000

vállalkozások száma:       0 
foglalkoztatottak száma:  0   (24 ipari park)

vállalkozások száma:      1-9
foglalkoztatottak száma:  1-499   (38 ipari park)

vállalkozások száma:      >= 10
foglalkoztatottak száma:  1-499   (18 ipari park)

vállalkozások száma:      1-9
foglalkoztatottak száma:  >= 500   (20 ipari park)

Érett szakasz

Növekedési szakasz

Kezdeti szakasz

Induló szakasz
Forrás: Gazdasági Minisztérium, 2001

 
 
 
A jelen kihívásai  

Az ezredfordulóra azonban lezárult az ipari parkok fejlődésének - első generációs 

ipari parkokkal jellemezhető - extenzív szakasza. Az új évtizedben már újfajta 

kihívások állnak a magyar gazdaság előtt és az ipari a parkoknak is ezekre az új 

kihívásokra kell választ adniuk: 

 Egyrészt az 1990-es évtized végére gyakorlatilag befejeződött a privatizáció, és 

lezárult a zöldmezős iparfejlesztés első hulláma. Magyarország, - az a fejlett 

országokat tömörítő OECD szerint is, - a gazdasági fejlődés posztprivatizációs 
korszakába lépett. Amíg az 1990-es évtized első felében döntően a privatizáció, 

az évtized második felében pedig - a privatizáció mellett - a zöldmezős 

beruházások adták a külföldi tőkebefektetés fő sodrát, addig napjainkra a külföldi 

beruházásokban egyre inkább a már megtelepült vállalatok termelési bázisának, 

kooperációinak a kiszélesítése és elmélyítése kerül előtérbe.  

 A másik jelentős kihívás a magyar gazdaság duális szerkezete: az erősen 

exportorientált, döntően külföldi tulajdonú nagyvállalati szektor, valamint a belső 

piacra termelő, alapvetően hazai tulajdonú kis- és középvállalati szektor 
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kettőssége. A gazdaságpolitika feladata, hogy - az ipari parki fejlesztések 

segítségével is - megtalálja azokat az eszközöket, amelyek összekapcsolják a két 

szektor, amelyek lehetővé teszik a hazai kis- és középvállalkozások 

megerősödését és felzárkózását.  

 Harmadszor: napjainkban az 1990-es évtized hazai gazdaságfejlődési modellje, - 

amely az olcsó hazai munkaerőt és az erős külföldi tőkebevonást felhasználva az 

ágazatok többségében a modernizált tömegtermelés meghonosodásához 

vezetett - egyre inkább átadja a helyét a szakképzett, kreatív munkaerőre, a külső 

tőkebevonásra és az innovációra egyaránt épülő új gazdaságfejlődési 
modellnek. 

 

Az új évtized gazdasági kihívásaira csak új típusú, úgynevezett második generációs 

ipari parkok adhatnak valós válaszokat. Ezekben a második generációs ipari 
parkokban - a befektetési és területfejlesztési szempontok mellett, - egyre inkább az 
innováció, a kutatás-fejlesztés, a modern technológia és a térségi 
gazdaságszervezés kerül előtérbe. Ezáltal az ipari parkok számára három fejlesztési 

alternatíva nyílik meg: 

 Egyrészt a már létező első generációs ipari parkokban olyan minőségi 
fejlesztések megvalósítása, amelyek révén ezek az ipari parkok - a betelepülő 

vállalkozások növekedésével és számának gyarapodásával - koncentrált ipari 

bázisokká válnak,  

 Másrészt új, második generációs ipari parkok kialakulása (pl. innováció-orientált 

ipari parkok, innovációs centrumok, technológia transzferközpontok), amelyek mind 

az adott térség egészére, mind az ipari parkokon kívüli gazdaságra kisugárzó hatást 

gyakorolnak, és ez által a térségi gazdaságszervezés központjává válnak,  

 Harmadrészt új - továbbra is a tőkebevonás és a területfejlesztés szempontjait 

előtérbe helyező - elsőgenerációs ipari parkok létrehozása, elsősorban azokban 

a kistérségekben, ahol eddig nem létesültek ipari parkok. 
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A döntően a szolgáltatások minőségére és az innovációra építő második generációs 

ipari parkok fejlesztésének legfőbb célja, hogy az ipari parkok az évtized közepére: 

 a térségi innovációs rendszerek meghatározó elemeivé, 

 az Európai Unió Strukturális Alapjaiból is támogatott gazdaságfejlesztési és 
innovációs programok végrehajtó szervezeteivé, továbbá 

 nemzetközi kooperációra is alkalmas gazdaságfejlesztési és innovációs 

intézményekké váljanak. 

 Az első generációs fejlesztésen túljutott ipari parkok számára pedig négy 

jelentősebb fejlődési utat megnyitva:  

 innováció-orientált ipari parkok, 
 logisztikai központok, 
 technológiai inkubátorházak és innovációs központok, valamint 

 innovációs transzferközpontok kialakítása 
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Beavatkozási területek 

GAZD 1.1. Ipari park profiljának kialakítása és továbbfejlesztése  
 

⇒ Az ipari park profilírozásával erősíteni kell a kistérség iparára jellemző egyedi 

arculatot.  

⇒ Az ipari park profilírozása a meglévő és működő iparágakra, a tradícióra, az 

iparágak versenyképességének alakulására.  

⇒ A kistérség vezető iparágának (nemfém ásványi termékek gyártása) mellett a 

textiliparra, gépiparra, műszergyártásra, építőiparra és bizonyos 

mezőgazdasági termékek feldolgozására is koncentrálni kell.  

⇒ Az azonos profilú cégek letelepítésének ösztönzésével elő lehet segíteni a 

helyi vállalkozások által alkotott hálózatok kialakulását.  

⇒ A specializáció megfogalmazásán túl, rövidtávon a döntő hangsúlyt az ún. 

„kemény” tényezők megteremtésére kell helyezni, azaz a megfelelő 

telephelyek infrastruktúrájának és a kiszolgáló intézményeknek a 

létrehozására.  

⇒ A letelepedő vállalkozásoknál előnyben kell részesíteni a külföldi, illetve az 

erős külföldi kötődést felmutató vállalkozások letelepedését, melyek a 

megfelelő tőkeellátottság és piaci kapcsolatok mellett fejlett technológiával és 

gazdálkodási, szervezési ismeretekkel is rendelkeznek, illetve beszállítói 

hálózat kialakítását tervezik. 
 

A program célja, a Hódmezővsáráhelyi ipari park profilja a térségben egyedi lesz, 

nagyobb volumenű helyi nyersanyagot, több képzett munkaerőt, nagyobb piacot, 

vagyis vonzóbb befektetést kínál, kisebb helyi konkurenciával.  

⇒ Az ipari park profil fejlesztésével erősíteni kell a kistérség iparára jellemző 

egyedi arculatot.  

⇒ Figyelemmel kell lenni a helyi ipari tradíciókra, a feldolgozandó helyi 

alapanyagokra, mezőgazdasági termékekre, a munkaerőre, a képzési és 

kutatási lehetőségekre, a helyi szolgáltatásokra, a fenntartható fejlődés 

kereteire, az infrastruktúrára, ezek fejlesztési lehetőségeire, mindezek 

elemzésénél viszont számba kell venni a szomszédos kistérségek adottságait 

és ipari parkjaik profiljait. Ez a helyi iparfejlesztés mellett a szomszédos ipari 

parkokkal való együttműködést és egymás erősítését is szolgálni kell.  
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GAZD 1.2. Ipari park fejlesztése, bővítésének előkészítése  
 

Az ipari park fejlesztése folyamatos feladat. A magyarországi tapasztalat az, hogy 

megfelelő előközművesítéssel és korszerű belső úthálózattal kialakított, s így 

előkészített "zöldmezős" területen létesítenek szívesebben a befektetők ipari üzemet. 

Az előkészítéshez jelentős nagyságrendű saját erő és külső támogatás szükséges.  

A kialakuló Ipari Parkon belül a betelepülő vállalkozások egyedi igényeinek, valamint 

a gazdasági trendek alakulásának megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni a 

vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások körét, különös tekintettel a vállalatok 

innovációs készségének fejlesztésére. Természetesen a létrejövő bővítéseknek, az 

új telephelyek kialakításának szervesen kell illeszkedniük a már meglévőekhez, 

azonban a bővítések tervezésekor különös figyelmet kell fordítani a gazdasági 

tevékenységek térbeli kiegyenlítésére. A fejlesztésekhez a kistérség ipari parkja által 

megszerzett tapasztalatokon felül az Ipari Park Partnerségi Program keretében más 

– térségünkben található és nyugat-európai – ipari parkok tapasztalatait is fel kell 

használni. Az ipari tevékenység egyenletesebb eloszlását biztosítandó, az új ipari 

telephelyek kialakításánál fel kell használni a jelenleg használaton kívüli, elhagyott 

ipartelepeket. Természetesen ezek esetében a felújítás és a benépesítés 

tekintetében kistérségi összehangolásra van szükség. 

 

GAZD 1.3. Az Ipari park fejlesztése, korszerű ipartelepek kialakítása  
 
Az ipari park fejlesztése nem állhat meg, hiszen a helyben működő ipari 

vállalkozások bővülési igénye mellett a legfejlettebb technológiát képviselő 

befektetők számára is kínálatot kell biztosítani, lehetőséget biztosítva a legújabb 

technológiák e módon történő letelepedésére is. A korszerű ipari parkok ebben az 

időben várhatóan technológiai és innovációs parkokkal is kibővülnek, vagy ilyen 

szerepet is betöltenek, ahol a kutatás, termelés, képzés, marketing, logisztika 

szerves egységet alkot, amihez esetenként speciális inkubátor kapcsolódik. A rövid- 

és középtávú részcéloknak úgy kell megvalósulniuk, hogy biztosítsák a kistérség 

ilyen irányú fejlődését hosszú távon. 
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Azt is figyelembe kell venni, hogy a feldolgozóipar jelenleg egyenetlen eloszlású a 

kistérségben, csak a városokra korlátozódik, ami – figyelembe véve, hogy a falvak 

lakosságának egy része is ingázó ipari foglalkoztatott, így a falusi ipar telepítésének 

munkaerő igénye rendelkezésre állna – a falvak helyi adóbevételeiben komoly 

hiányként jelentkezik. Ennek a gyengeségnek a kiküszöbölésére, a gazdasági 

tevékenységek, a keletkezett jövedelmek minél egyenletesebb térbeli eloszlásának 

kialakítása miatt (hogy az egész kistérség részesüljön az elért eredményekből, ne 

csak a központi város) szükség van arra, hogy az ipari telephelyek kialakításánál 

hosszú távon a kistelepülések kedvezményezett helyzetbe kerüljenek. A 

megvalósításhoz az előző pontban említett, s középtávon korszerűvé tett, és 

megfelelően menedzselt ipari területeket kell felhasználni, lehetővé téve a helyi 

vállalkozások, beszállítók megerősödését és kínálatot teremtve a befektetők 

számára. Mivel a kistérség kis területen fekszik, az ingázási távolság nem 

számottevő, így az új ipartelepek megteremtésénél nem csak az adott település, 

hanem a kistérség egészének (esetleg a szomszédvárak) munkaerő-kínálatára lehet 

támaszkodni. 

 

A Kistérség társulás középtávon összehangolt építésügyi és adópolitikával segítheti 

a helyi ipari jellegű telephelyek, műhelyek kialakulását (bizonyos feltételekhez kötve) 

A kistérségi társulás középtávon kisebb, hosszú távon nagyságrenddel nagyobb 

társfinanszírozással segíti a fejlesztési cél megvalósulását. Ehhez feltételezés, hogy 

hosszú távon jelentősen növekszik a helyi forráslehetőségek aránya, valamint az EU 

általi támogatás. 
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GAZD 2. BESZÁLLÍTÓI HÁLÓZATOK MEGTEREMTÉSÉNEK 
ELŐSEGÍTÉSE 

 

A helyi vállalkozások – amelyek a termelésben is, de legfőképpen a 

foglalkoztatottságban töltenek be különleges szerepet – döntő többsége a helyi, 

regionális piacon tevékenykedik. A globális versenyben legtöbbször csak 

közvetetten, a multinacionális cégeken keresztül, beszállítókként vesznek részt. 

Magyarországon a külföldi vállalkozások betelepülésével számos lehetőség adódik 

beszállítói státusz elnyerésére, valamint a kormányzati iparpolitika is aktívan 

támogatja a beszállítói háttéripar fejlesztését. 

 

Ez a kapcsolat mindkét félnek számos előnyt tartogat. A beszállíttató számára biztos 

hátteret, egyenletes minőséget, kiszámítható környezetet jelentenek a megbízható 

beszállítók. A beszállítóknak a beszállíttató egyrészt biztos piacot jelent, másrészt 

segítségükre lehet vállalkozásuk fejlesztésében, legfőképpen know-how átadásával. 

Azonban a beszállítókkal szemben igen magasak a követelmények. Egyrészt 

szükség van a kistérségben a beszállítói szerepre potenciálisan alkalmas 

vállalkozások felmérésére, a beszállítói státusz elnyerésének segítésére. Másrészről 

a Kistérségnek – elsősorban tanácsadással, vállalkozói központ létrehozásával – 

segítenie kell a követelményeket nem teljesítő vállalkozásokat, hogy azok is képesek 

legyenek a beszállítókkal szemben támasztott – főleg minőségi - követelményeket 

teljesíteni. Ennek során fel kell használni a vonatkozó magasabb szintű beszállítói 

programok  

 

A Kistérség társulás középtávon összehangolt adópolitikával segítheti a beszállítói 

hálózat kialakulását (bizonyos feltételekhez kötve) 

 

Ugyan egy koncepciónak nem célja konkrétumok meghatározása, de fontosnak 

tartjuk megemlíteni, hogy a PHARE Regionális Kísérleti Program a Dél-Alföldi 

Régióban keretén belül megvalósításra kerülő Textil- és Kötőipari Bedolgozói és 

Kapacitás Koordinációs Központ Létesítése projekt kezdeményezése a kistérségből 

indult ki, tehát van igény a részcélban megfogalmazottakra. 
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A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója javasolja helyi és kistérségi 

kedvezmények rendszerének kidolgozását a potenciális stratégiai befektetők 

számára, ezen túlmenően pedig aktív települési politika folytatását beilleszkedésük 

elősegítésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fejlődőképes kis- és 

középvállalkozások megerősítésére, hisz e körből kerülhetnek ki a nagyvállalatok 

potenciális beszállítói  

 

GAZD 3. KLASZTEREK SZEREPE A TÉRSÉGI 
GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN  

 

Hódmezőklaszterhely: A regionális klaszterek szerepe a régiók és a kis-és 

középvállalkozások  fejlesztésében 

 

Klaszterek: a térségi intézményfejlesztés kulcselemei  

A klaszterek egészen új inkubációs intézményként jelentek meg a hazai regionális 

intézményfejlesztési palettán. A klaszter eredeti értelmében a benne lévő és minden 

tekintetben önálló vállalkozások laza szövetsége, az adott termelési vertikumba 

tartozó vállalkozások és szervezetek önkéntes együttműködése, alapvetően 

polgárjogi szerződési hálózat közös célok elérése érdekében. A klaszterek 

eredményességét az határozza meg, hogy mennyiben képesek a régió 

vállalkozásainak igényét kielégíteni, fejlesztéseikhez partnert, támogatást, tőkét 

fellelni, azaz az információs kapcsolatrendszeren keresztül mennyire képesek a régió 

gazdasági szerkezetébe beágyazódni. Fontos szerepet kell tehát betölteniük a 

különböző intézmények ( egyetemek, kutatóintézetek) és szervezetek (innovációs 

szövetségek, nemzetközi szervezetek) közötti együttműködések kialakításában, a 

szervezeti tudásmenedzsmentben, a "bizalmi tőke" megteremtésében. Ez egyben 

fontos szervezeti intézményi eleme a köz- és magánszféra együttműködésén (public-

private-partnership) alapuló gazdaságfejlesztési modellnek.  
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Együttműködés-benchmarking-hatékonyság 

A hálózat/klaszter tagjai közötti szoros és folyamatos együttműködés megteremti az 

alapját a közös tervezésnek, képzésnek, a legjobb gyakorlatok átvételének 
(benchmarking), ezzel a klaszter és régiója piaci versenyképességét növeli. A 

klaszterek közös adatbázisa, elektronikus portálja a kis-és középvállalkozások 

információhoz jutását ugrásszerűen javítja, a piaci igényekre a gyors reagálás 

lehetősége - tudásban, alkalmazott módszerekben, marketingben, innovációs 

kutatás-fejlesztésben - tompítja a nagyvállalatokkal szembeni versenyhátrányukat.  

 

Az állami szerepvállalás 
A regionális klaszterek kialakítása Magyarországon még új fogalomnak számít, 

azonban a vállalkozók előtt egyre világosabbá váltak az együttműködésben, a 

hálózat-szervezésben rejlő gazdasági előnyök, és perspektívák. Az állam a hálózati 

gazdaságépítést a növekedés dinamikájának hosszú távú fenntartása érdekében 

tartja szükségesnek. A Széchenyi-tervből nyújtott állami támogatás - korlátozott 

társfinanszírozás formájában - elsősorban a kezdeti lépésekhez nyújt segítséget. A 

cél az, hogy az indító állami segítség után a klaszterek piaci alapon legyenek 

képesek tevékenységüket végezni.  

 

A regionális klaszterek létrehozásának támogatását segítő pályázat  

• olyan területileg is koncentrált szakágazati együttműködések létrejöttének 

támogatása, amelyek adott termék előállítására, termelési, értékesítési, 

fejlesztési, kutatási és marketingtevékenységek közös kialakítására irányulnak. A 

támogatás segítséget kíván nyújtani az intézményrendszer, a klaszter-

menedzsment létrehozásához, kiépítéséhez, a hozzá kapcsolódó információs 

rendszer megteremtéséhez, a klaszter-menedzsment működéséhez, az általa 

végzett szolgáltatások és képzési programok finanszírozásához.  

 

Dél-Alföldi Textilipari Klaszter (Eurotex)  

A Dél-alföldi régió textiliparában tevékenykedő kis- és középvállalkozások klaszterré 

szervezését tűzte ki célul a piacon való fellépés eredményessége érdekében, mely 

elsők között alakult meg Magyarországon. 
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A feladat célja:  

Feltérképezni, hogy a kistérségben milyen potenciális tagjai és együttműködői 

lehetnek egyes jövendőbeli iparági/gazdasági klasztereknek, azaz el kell készíteni a 

Kistérség klaszter-szempontú vállalkozási térképét. Részletes gazdasági elemzések 

után meg kell határozni a lehetséges csoportosulások határait. Ki kell választani azt a 

szervezetet (klaszter-bróker), amely a megfelelő tapasztalatok birtokában hivatalosan 

is menedzseli a régióban a klaszterek kialakulását.  

 

A klaszteresedés széleskörű, közös érdekeltségen alapuló olyan együttműködésen 

alapul, ami a szakismereteket és az innovációs készséget növeli, így a kistérségi 

versenyképesség növelésének eszköze. A kistérségnek tehát érdekében áll a 

klaszteresedés elterjesztésében (marketing akciókkal) való aktív részvéte annak 

tudatában is, hogy hatékony klaszterek szervezése – elsősorban 

méretgazdaságossági megfontolásokból - egy nagyobb léptékű, vélhetően regionális 

feladat. 
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GAZD 4. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A MUNKAERŐ 
FEJLESZTÉSE 

 

A megfelelő üzleti környezet mellett – melybe a helyben elérhető megfelelő 

szolgáltatások is beletartoznak – a versenyképesség másik nagyon fontos 

meghatározója a munkaerő minősége. A gyorsan változó piac rugalmasságot kíván 

meg a cégektől, s ennek révén az alkalmazottaktól is, hogy meg tudjanak felelni a 

fokozódó verseny által támasztott kihívásoknak. Ennek érdekében folyamatosan kell 

új ismeretekre szert tenniük, képezni magukat. Ebben – közös érdekről lévén szó - a 

cégeknek maguknak is aktív szerepet kell vállalnia, s az önkormányzatokkal és a 

munkavállalókkal közösen kell a megfelelő képzési struktúrákat kialakítani, a 

munkaerő képzési színvonalát emelni, rugalmas helyi munkapiac kialakításában 

részt venni. 

 

A kistérség az urbanizált térségek közé tartozik, ami a munkaerő, valamint az 

infrastruktúra koncentráltsága révén megfelelő bázisul szolgálhat a szolgáltató 

szektor számára. Ezt erősítheti a fejlődő ipari tevékenység által keltett - 

szolgáltatások iránti – kereslet. A kereslet növekedésével a - jelenleg még erőtlen - 

szolgáltatási szektor gyors növekedésével, képzett munkaerő-igényével lehet 

számolni, lévén ez a szektor az egyik legdinamikusabban növekvő gazdasági ág az 

EU-ban is. 

 

GAZD 4.1. A vállalkozások indításának megkönnyítése. 
 

Az újonnan induló vállalkozások nagy része, a létrejöttét követő két-három éven belül 

tönkre megy. Hazai és nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a sikeres 

vállalkozások aránya jelentősen növelhető, ha megfelelő piackutatással, szakmai 

felkészültséggel indítják meg a vállalkozásokat, és - különösen a kezdeti években - 

hozzáférhető vállalkozói és piaci információ, valamint megbízható tanácsadói kör 

helyben áll rendelkezésükre. Mivel a kistérségben lévő sikeres mikro-, kis- és 

középvállalkozók számának növekedése a foglalkoztatottsággal, a keresetek 

növekedésével és a kistérség versenyképességével szorosan összefügg, kistérségi 
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érdeknek tekinthető olyan szervezet működésének támogatása, amelyik e 

kérdéskörrel kapcsolatos szolgáltatásokat minőségi szinten elvégzi. Bár a feladat 

sokrétű – a vállalkozói engedélyek kiadása, kezdő vállalkozók felkészítése, oktatás 

és képzés megszervezése, információszolgáltatás, tanácsadói hálózat kialakítása, 

üzleti tervek és pályázatok elkészítése –, mégis településenként egy helyen célszerű 

ezeket a szolgáltatásokat biztosítani, összekapcsolva a működő vállalkozásoknak 

szóló szolgáltatásokkal és a kistérség területfejlesztését menedzselő szervezet, a 

kamarák, az ipartestületek, a vállalkozásfejlesztő alapítvány, teleházak és a 

falugazdászok erre irányuló tevékenységével. Ezzel a költségek csökkenek, a 

hatékonyság növekszik és a vállalkozások a szükséges törvényi előírásoknak, 

adminisztratív kötelezettségeknek is kisebb utánajárással tudnak eleget tenni.  

 

A vállalkozások egy része - különösen a kisebb településeken - nem jut hozzá 

megfelelő infrastruktúrához, nem rendelkezik kellő gazdálkodási, jogi, pénzügyi 

ismeretekkel és nincs megfelelő telephelye. Inkubátorházak létesítése és működésük 

támogatása segítséget jelenthet az infrastrukturális gondok megoldásában, mely 

meghatározott ideig kedvezményesen biztosít hozzáférést a szükséges eszközökhöz 

és szolgáltatásokhoz a kedvezményezett vállalkozók számára. Ez főként azokon a 

településeken érdemel figyelmet, ahol ezzel bizonyos hiányzó szolgáltatók 

letelepedését lehetne elősegíteni. Az inkubátorházak, a vállalkozásokat segítő 

intézmények tevékenységét feltétlenül össze kell hangolni a korábban már említett 

technológia-transzfer feladatok ellátására létrehozott, valamint a megyében és a 

régióban hasonló tevékenységet folytató intézmények munkájával is. 

 

Rövidtávon a megalakuló kistérségi területfejlesztési kht. - kapcsolt feladatként - látja 

el ezeket a szolgáltatási feladatokat. A későbbiekben (amennyiben szerepe 

fontosabbá válik) a funkció elválhat, külön intézmény létrehozható. 
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GAZD. 4.2. A gazdasági szolgáltatások és a szakképzés korszerű intézményi 
formáinak megteremtése (VÁLLALKOZÓI HÁZ létrehozása)  
 

A gazdaság fejlődése a szakképzett munkaerő és a korszerű gazdasági 

szolgáltatások iránti igény növekedésével jár. A versenyképesség megőrzése 

megkívánja, hogy a gazdasági szolgáltatások naprakészek, a szakképzés 

előremutató legyen. Ennek versenyképes szinten történő kielégítése csak szervezett, 

fejlett intézményi keretek között lehetséges, ahol a képző bázis és a technikai 

eszközök szintje mindenkor megfelel a kor igényeinek. Szükséges ezért ezen 

intézmények fejlődését, a szolgáltató cégek megtelepedését különböző eszközökkel 

ösztönözni, hogy a kistérség ipara képes legyen versenyelőnyeit folyamatosan 

megújítani  

 

A részcéloknál megfogalmazott, vállalkozókat segítő szolgáltatásokra, szakképzésre, 

intézményfejlesztésre és egyéb gazdaságfejlesztésre irányuló célok alapot adnak e 

cél elérésének is, amit tovább erősítenek az addigra már kialakult, működő 

klaszterek. A klaszterekhez ipari vállalkozások mellett az azokat kiszolgáló oktatási, 

kutatási, szolgáltató intézmények is szervesen hozzátartoznak, ahol a közös 

gazdasági érdek megfelelő motiváció arra, hogy a Társulással együttműködve a 

kitűzött célt megvalósítsák.  

 

A helyi források az EU csatlakozás időpontjára - mely a középtáv végére 

valószínűsíthető - várhatóan növekednek, így hosszú távon már nagyságrenddel 

nagyobb EU támogatásokkal nagyobb beavatkozási lehetőségekkel számolhatunk. 

Így a kistérség társfinanszírozással járul hozzá a részcél megvalósításához. 

Az intézményi keretek továbbfejlesztésének a rövid- és a középtávú programok 

keretében meg kell történnie, de minőségi változás a helyi gazdaság versenyképes 

struktúrájának kialakulásával és az EU-hoz való csatlakozással járó többletforrások 

felhasználásával jelentkezik. 
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A vállalkozói ház létrehozásának célja:  
 
A városban egy olyan vállalkozói ház létrehozása, mely  

⇒ műszaki infrastruktúrával segíti a kezdő vállalkozásokat 

⇒ tanácsadással látja el a város és térség vállalkozásait  

⇒ Pályázati tanácsot nyújt  

⇒ Egy helyen van a vállalkozásfejlesztésben érdekelt összes alapítvány, holding, 

térség vállalkozásfejlesztési Kht 

⇒ Segíti a vállalkozásokat az adminisztratív (hatósági) ügyintézésben – kvázi 

egyablakos ügyintézést valósít meg.  

⇒ Hosszú távon segítséget nyújt a pályázatok lemenedzselésében.  

 

GAZD. 5. KÉZMŰVES MAGYARORSZÁG 

 

A kézműves paradigma – Európa sikerrégióinak titkos receptje.  
Európa sikerrégiók történelmi múltjukat, gazdasági fejődésüket és kulturális 

hagyományaikat tekintve jelentősen különböznek egymástól, mégis a siker 

zálogaként három közös vonást mutatnak:  

 

A kézműves paradigmát többnyire olyan régiókban sikerült újjáéleszteni, amelyek 

gazdasági szerkezete összetett, diverzifikált volt. A diverzifikált gazdasági szerkezet 

előnye abban áll, hogy a régióra (térségre) nem telepedett rá egyetlen nagyvállalat 

vagy ágazat, amely a térség valamennyi gazdasági tevékenységét függő, 

kiszolgáltatott helyzetbe hozhatta volna.  

 

Az alapvető kérdés ugyanis nem az, hogy van e vagy sem a térségben egy 

domináns nagyvállalat, hanem az, hogy ez a nagyvállalat miként szervez meg a 

régióban munkakapcsolatait. Jó példa erre Dél-Németország, ahol egy-egy 

multinacionális nagyvállalat sikeres kooperációkat, beszállítói kapcsolatokat alakitott 

ki a térség kisipari műhelyeivel. A lényeg tehát a térségi munkamegosztásban van, 

amit természetszerűleg a diverzifikált gazdasági szerkezet eleve jobban segített, mint 

az ipari monokultúra.  
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A sikerrégiók másik közös vonása, hogy többségük olyan országokban valósult meg, 

ahol a regionalizmusnak, vagyis a térbeli szerkezeteknek múltjuk van. A regionális-

territoriális önállóság, azért fontos, mert ez sok eseten lehetővé tett, hogy ezek a 

területek szembeszálljanak a tömegtermelés korábban domináns trendjével. Ennek 

ugyan komoly ára volt az elmaradás és a gazdasági stagnálás, ugyanakkor a másik 

oldalon segítette megőrizni a kézműves-kisüzemi tradíciókat.  

 

Végül a sikerrégiók mindegyikében megfigyelhető, hogy rendkívül kiterjedt gyakorlata 

volt és van az önfoglalkoztatásnak, a mellékmunkának és a mellékfoglalkozásnak, 

amelyek lényegesen megkönnyítik a rugalmas termelési és szervezési eljárásokhoz 

való alkalmazkodást.  

 

A kézműves paradigma sikeres feltámasztása tehát döntően a humán tőkére épül, a 

modell kulcsa padig a regionális szintű finom mikrogazdasági szabályozás és a 

tradíciók modernizálásában rejlik.  

 

Összefoglalva a sikerrégiók úgy váltak növekedési góccá, hogy közben a helyi 

középosztály nemcsak hogy nem erodálódott, hanem megerősödött.  

 

Németh László (1933) – A minőség forradalma  

„jót csak ezermester tud termelni. A jó munkás dilettáns lesz, mert aki nem ért 

mindenhez, az semmihez sem ért. Nem az lesz kiváló, aki egy dologra veti magát, 

hanem csak annak szabad egy dologra vetnie magát, aki kiváló, azaz sok dologhoz 

ért. Fellvirrad a dilettánsok napja, az üzemeket irracionálják, a cipókészitő művészek 

megbuktatják a cipőgyárakat”  

 

A kézműves paradigma alapvetően a helyi erőforrások aktivizálására és a meglévő 

termelési hagyományok modernizálására támaszkodik. Ez a fejlődési modell tehát 

egy keret, amit a térségnek és a helyi szereplőknek kell tartalommal kitölteniük. 

Ennek a „kézműves Magyarországnak” a kulcsa a helyi cselekvés, ami nem 

helyettesíthető és nem helyettesítendő központi struktúrapolitikával, vagy 

kampányjellegű programokkal, hanem csak szivós és kitartó szervező munkával.  

A kézműves paradigma nagyon sok esetben már ma is létezik. Igy valójéban az igazi 

kérdés, hogy milyen megoldásokkal, milyen szervezeti és támogatási formákkal 
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lehetne a „kézműves paradigma” részben már létező elemeit a jelenleginál jóval 

hatékonyabbá tenni.  

 

A kézműves Magyarország stratégiája alapvetően regionális (térségi) adottságok 

felismerésére, valamint a lehetőségek helyben való feltárására és kihasználsására 

épül, de mégis fontos kiemelni azokat a termékcsoportokat, amelyek stratégiai 

eséllyel indulhatnak a jövő sikeres megvalósitásához:  

⇒ A turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások és termékek csoportja 

⇒ A design-ipar 

⇒ Biokertészet 

⇒ Modernizált népi iparművészeti ipar 

⇒ A finommechanika és a kutatás fejlesztés. 

 

GAZD 5.1. Hódmezővásárhely – az alföldi kerámia fővárosa 
 

A kézműves kerámiaipar a jövő Hódmezővásárhelyének egyik fő kitörési pontja  

⇒ Évszázados tradíciókra nyúlik vissza  

⇒ Nemzetközileg ismert 

⇒ Még ma is hagyománya van (több fazekas, dolgozik különböző 

városrészekben)  

⇒ Értékteremtő (művészet, kultúra, gazdaság, városimázs, turizmus)  

⇒ Helyi adottságokra épít, tovább helyi munkaerőt foglalkoztat  

 

A fazekasság kapcsolódása más szektorokhoz:  
Turizmus  

Városfejlesztés  

⇒ Utcatáblák (azulejók – portugál és dél-spanyol mintára)  

⇒ Turisztikai tájékoztató táblák  

⇒ Házak burkolata  
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⇒ Városban fazekas-bolt létrehozása 

⇒ Ajándéktárgyak a városból  

⇒ A kerámiákon védjegy: „made in hódmezővásárhely” vagy „hungarian hand 

made product”  

A legolcsóbb városmarketing:  

A turizmusfejlesztés egyik alappillére  

Évente megrendezésre kerülő nemzetközi kerámia szimpóziumok  

2012-ben százéves lesz az alföldi majolika gyár – ebben az évben a város 

arculatának a kerámiáról kell hogy szoljon. 

A magas munkakultúrájú minőségi hazai termékekre mindig van és lesz piac (lásd 

Európában svájci óragyártás, bajor bőrnadrágok, olasz minőségi cipők)  

 
Javaslatok:  

⇒ A városban a majolika gyárban érdemes létrehozni egy olyan fazekas téma-

műhelyet, amely nemcsak bemutatja a helyi fazekasok történeté, de ameddig 

a szülők nézelődnek és vásárolnak, addig a gyerekek saját maguk készíthetik 

el saját bogréjüket személyre szabottan, amit megvásárolhatnak, vagy a 

belépő része)   

⇒ Fazekasházak márkajelzéssel való ellátása a városban  

⇒ Fazekasok címlistájának összegyűjtése és együttes promótálása, 

kiközvetítése 

⇒ Az utca és információ táblák majolikából való elkészítése  

⇒ Hirdesse a város, hogy Hódmezővásárhely az alföldi majolika és keramikusok 

fővárosa  

⇒ Tourinform irodában lehessen vásárolni a helyi termékekből 

⇒ A városban egy olyan Fazekasbolt működtetése, ahol a városban és 

térségben működő fazekasok termékeit lehet megvásárolni. Nem külső 

népművészeti és ázsiai boltokra van szükség a belvárosban – különösen a 

sétálóutcán – hanem a helyi értékek eladásáról kell hogy szóljon egy ilyen 

belvárosi üzletközpont.  
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⇒ A város és térség turisztikai kiadványaiban a fazekasság, mint kuriózum 

bemutatása és értékesítésének megteremtése.  

⇒ „Színes képek – színes város” – tradíció – kreativitás - innováció 

⇒ Protokoll ajándék: helyi fazekasok termékei 

⇒ Az önkormányzat ebben szövetséges, partneri szerepet nyújt. koordinatív 

szerepet nyújt, továbbá amennyiben van rá lehetősége, egy belvárosi üzlet 

kiajánlása a központban.  
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II. INNOVÁCIÓRA ÉPÜLŐ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
(Dél-alföldi Sophia Antipolis) 

 
A globalizálódó gazdaságban tapasztalható verseny számos jellemzője eltér a 

korábbi évtizedekben megfigyelt nemzetközi versenytől. Ahhoz, hogy egy vállalkozás 

versenyelőnyre tegyen szert, a korábban megszokottaktól eltérő stratégiát kell 

alkalmaznia. Az alapvetően költségelőnyökre (alacsonyan képzett munkaerőre, 

természeti erőforrásokra) alapozott iparágak megtérülési rátája alacsony, mivel 

ezeket a lehetőségeket ma már sok fejlődő országban megtalálhatják a 

vállalkozások, így az egyre több újonnan piacra lépő lenyomja az árakat, ami 

csökkenti az elérhető profit mértékét is. Emellett – mivel ezek az előnyök más 

országokban is megtalálhatóak – ezek az iparágak könnyen kitelepülnek más – 

sokszor fejlődő – országba. Ezért egyre inkább előtérbe kerülnek a 

termékdifferenciálásból, a minőségi tényezőkből adódó versenyelőnyök. Ezekben az 

előnyökben azonban olyan feltételek játszanak szerepet (pl. munkaerő képzettsége, 

vállalkozási környezet, vállalati együttműködési formák), amelyeknek kialakítása, 

létrehozása hosszú folyamat eredménye. Szemben az egyszerű költségelőnyökkel – 

a hosszú kialakítási folyamatnak köszönhetően – nehezebb ezeket az előnyöket 

lemásolni, behozni; emellett ezek a tényezők nem mobilak, csak helyben érhetők el, 

így az ezeket felhasználó vállalatok nem, vagy ritkán hagyják el a térséget. 

 

Ezeket az előnyöket nemcsak kialakítani szükséges, hanem folyamatosan 

megújítani, amiben az innovációnak van kiemelt szerepe. Ehhez azonban szükséges 

a vállalkozások részéről bizonyos szervezeti, humán erőforrásbeli felkészültség, ami 

középtávon illetve hosszú távon alakítható ki.  

 

A konkrét hosszú távú teendők nehezebben határozhatók meg, hisz azok erősen 

függnek attól, hogy a cél sikeres lesz-e középtávon. Főleg külföldi tőkére lehet 

számítani az ipar versenyképességének erősítésében, s a tőke szándéka hosszú 

távon kérdéses, nehezen tervezhető előre a kistérség számára. Összefoglalóan azt 

lehet elmondani, hogy célja egy fenntartható, versenyképes vállalati hálózat 

létrehozása. 
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A kistérségben erősségként értékelhető, hogy a külföldi tőke fejlett technológiát 

honosít meg, s egyes feldolgozóipari KKV-k számottevő innovációs készséggel 

rendelkeznek. Le kell küzdeni azonban azokat a gyengeségeket, hogy nem alakult ki 

megfelelő kapcsolat a kutató-fejlesztő intézmények valamint a vállalkozások között, s 

a vállalatok innovációs tevékenysége is visszafogott. Szükséges még a 

számítógépek – lakossági és vállalati – használatának elterjesztése is, elősegítve 

ezzel a munkaerő képzettségi szintjének növelését. Erre lehetőséget biztosít 

egyrészt Szegednek, mint jelentős kutatói bázisnak a közelsége, valamint az, hogy 

Hódmezővásárhelyen felsőfokú informatikusképzés folyik, s a város részt vesz az 

intelligens város programban is. 

 
A kistérség erősségei: 

• A kistérség az urbanizált térségek közé tartozik, ami a munkaerő, az 

infrastruktúra és a szolgáltatások koncentráltságát és színvonalát jelzi. 

• A hagyományos feldolgozóipari ágazatokban működő KKV-k számottevő 

innovációs készséggel rendelkeznek. 

• Hódmezővásárhelyen felsőfokú informatikus-képzés folyik. 

• A külföldi tőke helyi iparba fektetett része fejlett technológiát, munkahelyeket 

és biztos piacokat jelent a feldolgozóiparban. 

• Információs rendszer kiépítése Hmvhelyen és az „intelligens város” 

programban való részvétel. 

 

A kistérség gyengeségei: 

• Egyelőre nem jelent meg a fejlett iparra jellemző tudás-intenzív szektor. 

• A felsőfokú műszaki képzés hiánya versenyhátrányt jelent a térség számára a 

tudásintenzív és magas technológiát alkalmazó befektetők letelepedésénél és 

a műszaki innováció kibontakozásában. 

• A kutatási és technológiai fejlesztési tevékenység a kistérségben – egy-két 

vállalkozást kivéve – nem jellemző, az innovációs tevékenység visszafogott, 

nincs intézményi háttere. 

• A számítógépek – különösen a személyi tulajdonú – használata és az 

internetes kapcsolat a fővároshoz képest rendkívül alacsony. 
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A kistérség lehetőségei: 

• Szeged régióközponttá válásával a döntési centrumhoz való közelség 

elősegítheti a kistérség gyorsabb fejlődését, az erőforrások kistérségbe 

áramlását. 

• Szegedi kutatóintézetek és K+F bázis az alkalmazott kutatásokban könnyen 

kihasználható, így a tudásintenzív iparágak fejleszthetőek. 

• Erősödő Dél-Alföldi régió többletforrásokkal. 

• Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió erősödése, EU-s és hazai szélesedő 

fejlesztési források. 

 

A kistérségi fejlődés veszélyei: 

• A globalizáció erősödésével csak a nemzetközileg is versenyképes 

termékeket gyártó vállalkozások tudnak hosszú távon fennmaradni, amihez a 

feldolgozottság (K+F, innovációs tevékenység) növelése szükséges, ez 

képzett munkaerőt igényel, a képzetlen munkaerő továbbra is foglalkoztatási 

gondokkal küzd. 

 

Kapcsolódó fejlesztési célok.  

A cél megvalósulását több kapcsolódó cél egyidejű megvalósulása is komolyan 

elősegítheti. Egyrészt szükség van a munkaerő képzési színvonalának emelésére, 

hisz a tudás-alapú termelés egyik alapvető feltétele a magasan képzett munkaerő. 

Ebben a kistérségben található szinte minden gazdasági szereplőnek aktívan 

szerepet kell vállalnia: az intézményeket fenntartó önkormányzatokat, a munkaerőt 

alkalmazó vállalkozásoknak, valamint a munkavállalóknak. Másrészt ki kell alakítani 

azokat a csatornákat, amelyeken a különböző ismeretek megfelelő módon képesek 

eljutni a felhasználókhoz, az azokat alkalmazókhoz. Szükséges kialakítani egyrészt a 

megfelelő kapcsolatot a kutató-fejlesztő intézmények valamint a vállalkozások között, 

a vállalkozások és az oktatási intézmények között, illetve a központi innovációs 

fejlesztési intézményekhez való szerves kapcsolatot is meg kell teremteni. Ezeknek a 

kapcsolatoknak a kialakításában, a felek egymásra találásában az önkormányzatok, 

illetve egy erre a célra létrejött szervezet játszhat aktív szerepet. 
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INNOV 1. A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG FEJLESZTÉSE 
 
Tudásalapú gazdaság 

Az utóbbi másfél évtizedben világszerte új gazdasági ágazatok kerületek előtérbe: az 

informatika, a biotechnológia, a környezetvédelmi ipar, a design és a média. Közös 

jellemzőjük, hogy az előállított termékben vagy szolgáltatásban, a hagyományos 

ágazatokhoz képest jóval nagyobb a tudás, a kutatás-fejlesztés szerepe. Ezeknél az 

új ágazatoknál már nem a nyersanyag vagy a tőke, hanem a termék, szolgáltatás 

előállításához szükséges tudás és kreatív szellemi munka a meghatározó. További 

jellemzője az ilyen tudásalapú ágazatoknak, hogy gyakran olyan telephelyet 

keresnek maguknak, amelyek nem rendelkeznek ipari hagyományokkal. 

Hasonlóképpen előnyt élveznek azok a térségek, amelyek színvonalas, 

természetközeli szabadidős kínálatot tudnak biztosítani a tudásalapú gazdaságban 

dolgozó, magasan kvalifikált és magas jövedelmű rétegeknek. Végül a tudásalapú 

gazdaság szereplői előszeretettel keresik telephelyül a felsőfokú oktatási 

intézményekkel és kutató-fejlesztő intézetekkel jól ellátott térségeket. A térség 

adottságai alapján ma részben megfelel ezeknek az elvárásoknak, ugyanakkor a 

tudásalapú gazdaság letelepedéséhez és kifejlődéséhez az előttünk álló évtizedben 

sok területen céltudatos és összehangolt fejlesztésre van szükség. 

 

A program céljai 
Az alprogram legfontosabb célja, hogy a hódmezővásárhelyi kistérségben  

  új, tudásigényes és a környezetet nem terhelő gazdasági ágazatok letelepítésével 

járuljon hozzá a régió gazdaságának több lábra állásához, diverzifikálásához, 

  támogassa a tudásalapú gazdaság letelepedéséhez szükséges infrastrukturális 

feltételek megteremtését, és  

  segítse elő a tudásalapú gazdaság megerősödését. 
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A program eszközei  

A tudásalapú gazdaság letelepítéséhez és megerősödéséhez egyszerre szükséges 

az intézményi háttér kiépítése, a speciális ágazatok célzott fejlesztése, valamint az új 

gazdasági ágazatokkal kapcsolatos társadalmi fogadókészség kialakítása és 

erősítése. Ebből eredően az alprogram legfontosabb eszközei: 

 Az intézményfejlesztés: 
 a tudásbázis intézményi hátteréhez (felsőoktatás, kutatás-fejlesztés) 

szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, valamint 

 az innovációs központok és a tudásalapú gazdaságra épülő ipari parkok 

fejlesztése. 

 Az ágazati fejlesztés: 
 a kis- és középvállalkozói szektor fejlesztése a "turisztikai háttériparban", az 

egészségiparban, valamint a kerámiaiparban.  

 a biotechnológiai, környezetvédelmi és egészségipar fejlesztése, valamint 

 a modern információs és kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés javítása 

a lakosság és a vállalkozások körében. 

 
A tudásbázis intézményi hátteréhez (felsőoktatás, kutatás-fejlesztés) 

szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése 
Az oktatási és kutatási intézmények elsősorban az alapkutatással és az ebből 

származó ismeret-átadással, tudástranszferrel, valamint a szakemberképzéssel 

segíthetik a régió tudásbázisának javítását, közvetve pedig gazdasági 

teljesítményének emelkedését. Ezért az alprogram legfontosabb célja, hogy 

  fejlesztési támogatást biztosítson a felsőoktatási, kutatás-fejlesztési intézmények 

infrastrukturális feltételeinek javítására, bővítésére,  

  elősegítse a felsőoktatási intézmények, intézményi karok telepítését a régióban, 

mindenek előtt a biotechnológiai és az informatikai ipar, a környezetvédelmi ipar 

területén,  

   támogassa a kutatóintézetek és egyetemek K+F infrastruktúrájának kiépítését. 
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Innovációs központok és a tudásalapú gazdaságra épülő ipari parkok 

fejlesztése 
Az innovációs központok egy, közös telephelyre koncentrálják az innovatív, modern, 

high-tech ágazatokban működő vállalkozásokat, valamint a kutatás-fejlesztési 

intézményeket. Hasonlóképpen az egyetemi ipari parkok is ezt a célt szolgálják, 

azzal a különbséggel, hogy a parkszerűen kiépített telephely vállalkozások egész 

sorának a letelepítését is lehetővé teszik. A térségben új, innovatív, high-tech 

ágazatokat meghonosító ipari parkok kialakítására kedvező feltételt teremt az a tény, 

hogy az elmúlt évtizedben a térség ipara már elmozdult a híradástechnikai ágazatok 

felé. Ebből eredően a program feladata: 

  elősegítse az innovációs központok és az egyetemi ipari parkok létrehozásához 

szükséges infrastruktúra fejlesztését. 

 
Ágazati fejlesztés 

 
INNOV 1.1 A biotechnológiai és a környezetvédelmi ipar fejlesztése 
 
A biotechnológiai és a környezetvédelmi ipar napjaink leggyorsabban fejlődő 

ágazatai közé tartozik, növekedésük alig marad el az informatikától és a médiától. A 

két iparág közös jellemzője még, hogy – szemben jó néhány hagyományos iparággal 

– nem terhelik meg a természeti környezetet, ellenkezőleg, az iparágak fejlesztései 

éppen a környezet, az agrárgazdaság, és az egészség megőrzését szolgálják. Ezért 

az alprogram célja ezen a területen a biotechnológiai és a környezetvédelmi iparban 

működő vállalkozások régióba való betelepítésének az elősegítése, a betelepítéshez 

szükséges infrastrukturális háttér megteremtése.  
7

                                                 
7 A SIKER NEVE: BIOTECH 
 
A biotechnológiában sokkal gyorsabb a fejlődés üteme, mint a hagyományos 
gyógyszeriparban. A következő tíz-húsz évben ez lesz a világ leggyorsabban fejlődő 
hightech iparága.  
 
Mi az, ami forradalmian új benne? 
- A biotechnológia gyűjtőfogalom, több tudományágat ölel át. Az emberiség 
valójában évezredek óta alkalmazza a mezőgazdaságban, de modern korszakát a 
génsebészet felfedezésétől számítjuk. Az első biotechtermék az inzulin volt. A 
biotechnológiai alapú gyógyszerkutatás abban különbözik a hagyományostól, hogy a 
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legapróbb részletekig megismerjük a molekulák kölcsönhatását, ezáltal a betegség 
okát, amin változtatni akarunk. Így sokkal specifikusabb, célzottabb és kevesebb 
mellékhatással járó gyógyszereket tudunk létrehozni. A hagyományos gyógyszerek 
olyan tömegtermékek, amelyek egy-egy betegre különböző módon és mértékben 
hatnak vagy nem hatnak. 
 
Egy idő után már nem is lesz szükség a "régimódi" gyógyszergyárakra? 
A biotechnológiai ipar elsősorban nagy gyógyszergyárak számára végez célzott 
kutatás-fejlesztést. Ezek a többnyire kis és közepes cégek magas szintű tudással 
rendelkeznek, rendkívül innovatívak, gyorsan reagálnak a piaci igényekre, nagy 
kockázatot vállalnak. A gyógyszergyárak általában túl konzervatívak és lassúak, de a 
gyógyszerkutatás utolsó stádiuma - a klinikai vizsgálatok, a sorozatgyártás 
előkészítése - olyan sok pénzbe kerül, és olyan hosszadalmas, hogy ezt a legtöbb 
biotech cég nem tudja finanszírozni. A gyógyszergyárak több tapasztalattal, orvosi-
gyógyászati kapcsolattal és nagyobb gyártókapacitással rendelkeznek. A biotech cég 
dolga általában, hogy felfedezzen valamit, majd továbbfejlesztve eladja a 
gyógyszergyárnak, amely azt késztermékké alakítja, gyártja és eladja a piacon. 
 
A magyar biotechnológia milyen segítséget vár a kormánytól, hogy az EU-ban, 
sőt globális viszonylatban is bekerülhessen a legjobbak közé? 
Nem elsősorban pénzt kérünk, várunk a kormánytól, hanem a K+F infrastruktúra 
megteremtését, néhány korszerűen felszerelt inkubátorházat, a felsőfokú képzés 
javítását, a hazai biotech-hasznosító cégek indulását segítő "magvető tőkét" és a 
nemzetközi kockázati tőke számára vonzó feltételeket, például hatékonyabb 
adókedvezményeket. 
 
Mitől lesz "húzóágazat" a biotech? Hogyan, miben lehet ezt mérni? 
Lehet mérni a szabadalmak számában, a cégek piaci értékében, a különböző 
fázisban levő gyógyszermolekulák fejlesztésében. Az árbevétel azért nem igazán jó 
mérőszám, mert a legtöbb biotech cég csak sokévi kutatás-fejlesztés után tudja 
eladni a termékét, de közben a tőzsdei értékük mutatja, hogy a befektetők milyen 
profitra számítanak. A lényeg, hogy valakiknek legalább öt-tíz évig finanszírozni kell a 
kutatást. Magyarországon egyre több biotech cég működik, amelyik képes külföldről 
kockázati tőkét bevonni, de ami nagyon hiányzik, az a képzés, az inkubátorházak, a 
technológiatranszfer. Ez mindenütt állami feladat, és nonprofit alapon működik, de a 
gazdasági minisztertől is kaptunk ígéretet, hogy a következő nemzeti fejlesztési terv 
egyik prioritása lesz a biotechnológia. Az is biztató, hogy az innovációs törvény tavaly 
év végi elfogadásával lehetővé vált, hogy akadémiai és egyetemi kutatók is 
beszálljanak üzleti vállalkozásokba, spinoff cégekbe. A következő néhány évben 
tehát a magyar biotechnológia az ország egyik sikertörténete lehet. 
 
- Magyarországnak ebből milyen haszna lesz? 
- A biotech rendkívül magas tudástőkét képvisel, és magával húzza a többi high-tech 
iparágat, elsősorban az informatikát és a nanotechnológiát. Vagyis olyan 
szellemitőke-koncentráció jöhet létre, aminek a gazdasági hozadéka idehaza 
keletkezik. Azok az országok tudnak a globális versenyben lépést tartani és előrébb 
lépni a következő tíz-húsz évben, amelyekben a világ vezető iparágainak K+F 
központjai, tudáscentrumai működnek. Erre - ma még - Magyarországnak is esélye 
van. 
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INNOV 1.2 Egészségipar fejlesztése  
 

Az egészségturizmushoz, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iparágak fejlesztése. 

Egyrészt magas hozzáadott értéket jelent, másrészt a térségben adottak a 

lehetőségek. Mind az egészségügyi ellátás (rehabilitációs központ), mind az 

egészségturizmus területén (Hódmezővásárhely, Székkutas-Kakasszék).  
 
A térségi Kockázati Tőkealap 
A tudásalapú ipar fejlesztésének egyik eszköze a kistérségben egy – állami 

alapítású, de magánforrásokat is hasznosító – kockázati tőkealap létrehozása. 

Ennek előnye, hogy csökkenti az innovatív, tudásalapú gazdaság területén 

tevékenykedő kisvállalkozások és a finanszírozó pénzintézetek számára a 

fejlesztéseknél felmerülő bizonytalanságokat, kockázatokat. Az alap a környezetbarát 

technológiával rendelkező, vagy a biotechnológia és az informatika területén működő 

kisvállalkozások térségbe településéhez, vagy az itt megtelepült vállalkozások 

kutatási-fejlesztési tevékenységéhez, beruházásaikhoz nyújt támogatást.  

 

Egészség-ipari klaszter (NFT II: 2007- 2013)  

 
A program célja: a lakosság egészségi állapotának javítása 
Váljon az egészség mind az egyének, mind a közösségek egyik legfontosabb 

értékévé: ezt a döntéshozatal minden szintjén vegyék figyelembe 

⇒ Becsüljék meg a tervezett intézkedések várható egészségi állapotra gyakorolt 

hatását 

⇒ Váljanak egészségtudatossá az egyének és a közösségek 

⇒ Legyenek motiváltak az egészséges választásra az egyének és a közösségek 

⇒ Legyenek egyenlő eséllyel elérhetők az egészséges élet feltételei az országban 

mindenhol, mindenki számára 

⇒ Legyenek biztosítva az egészséges választás feltételei, azaz legyenek elérhetők 

egészséges termékek és az egészséges életmód feltételei, különösen különböző 

célcsoportoknak szánt információ 
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⇒ Legyen egészséges a lakó- és munkakörnyezet 

⇒ Mindenki számára egyenlő eséllyel legyenek hozzáférhetőek az egészségügyi 

szolgáltatások és technológiák 

⇒ Mindenki számára érvényesüljön az ellátás biztonsága 

⇒ Vegyék figyelembe az egyes társadalmi csoportok sajátos érdekeit 

⇒ Működjön költség-hatékonyan és szolgáltasson minél magasabb színvonalon az 

egészségügyi rendszer 

⇒ Legyen képes az eü rendszer befogadni a megjelenő új technológiákat és 

⇒ alkalmazkodni a változó szükségletekhez és kihívásaihoz 

⇒ Váljon betegközpontúvá és lakosságközelivé az egészségügyi rendszer 

⇒ Javuljon az ellátottak, a szolgáltatók és a finanszírozók informáltsága, 

költségtudatossága 

 

Beavatkozási irányok 

⇒ Interszektoriális programok beindítása 

⇒ Egészséges környezet biztosítása – egészséges munkahelyi- és 

lakókörnyezet 

⇒ Rekreáció lehetőségének megteremtése – szabadidős infrastruktúra, 

közkulturális infrastruktúra 

⇒ Gyógyturizmus 

⇒ Multifunkcionális központok 

⇒ Egészségtudományok fejlesztése 

⇒ Korszerű, munkaerőpiachoz igazodó szakemberképzés és folyamatos (LLL) 

továbbképzés 

⇒ K+F tevékenységek támogatása 

⇒ Innovációbarát környezet kialakítása 

⇒ Gyógyszer és a biotechnológia 

⇒ Korszerű népegészségügyi szolgálat kialakítása 

⇒ A közegészségügyi szolgálat fejlesztése, ide értve a gyors reagálást biztosító 

⇒ feltételek kialakítását is 

⇒ Regionális egészségfejlesztési rendszer kialakítása 
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⇒ Egészségmegóvás előmozdítása (dohányzás, alkohol és drogfogyasztás, 

rendszeres sportolás, egészséges életvitel és táplálkozás, lelki 

egészségvédelem)  

⇒ Korszerű engedélyeztetési, regisztrációs és szakfelügyeleti rendszer kiépítése 

⇒ Minőségi, szükségletekhez és a lehetőségekhez igazodó, fenntartható 

ellátórendszer kialakítása 

⇒ A regionalitás és a progresszivitás elvének elmélyítése az ellátórendszerben 

⇒ Sürgősségi ellátás országos hálózatának kiépítése 

⇒ Korszerű egészségügyi technológiák bevezetése 

⇒ Technológia-értékelés kiterjesztése és továbbfejlesztése 

⇒ Érdekeltségen alapuló finanszírozói-, szolgáltatói- és egyéni szerepek 

kialakítása, 

⇒ megerősítése 

⇒ Szekunder prevenció fejlesztése (szűrővizsgálatok) 

⇒ Hatékony ellátás és rehabilitáció: 

Felismerés és gyógyítás (fejlett diagnosztika, korszerű egészségügyi 

eszközök, egynapos beavatkozási formák elterjesztése, alap- és szakellátás 

fejlesztése) 

Rehabilitáció (megmaradt képességek fejlesztése, speciális foglalkoztatási 

formák és ahhoz kapcsolódó átképzések támogatása, - mentális rehabilitáció 

kulturális eszközök alkalmazásával) 

⇒ Krónikus ellátás, gondozás és ápolás korszerű formáinak megteremtése, 

fejlesztése 

⇒ Korszerű egészség és egészségügyi info-kommunikációs rendszer kiépítése  

⇒ Szakmai és szakpolitikai döntések támogatására 

⇒ Egészségügyi szolgáltatók IKT fejlesztéseinek támogatása, a telemedicina 

fejlesztése 

⇒ Az egyének és a közösségek információs pozíciójának, öngondoskodásának, 

⇒ önellátási képességének támogatása 
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„Multiplikatív hatások,, belső összefüggések,, kapcsolat a többi klaszterrel 

⇒ Kreatív ipari klaszter: gyógyászati, gyógyszeripari és biotechnológiai 

alkalmazott kutatások és implementációk, egészségtudományi kutatások, 

közszféra fejlesztését, versenyképességét szolgáló kutatások, 

társadalomtudományi kutatások 

⇒ Informatikai ipari klaszter: e-egészségügy, elektronikus szociális 

szolgáltatások, esélyegyenlőség 

⇒ Tudás ipari klaszter: egészségügyi kutatói bázis megerősítése, telemedicina, 

távoktatás fejlesztése, esélyegyenlőség, antidiszkrimináció az oktatásban; 

közösségfejlesztés 

⇒ Közlekedés: közlekedés szervezés a környezeti terhelés és a baleseti 

kockázat csökkentésére, kistérségi integrált egészségügyi és szociális 

alapellátáshoz kapcsolódó személy- és teherszállítás 

 
Kapcsolatok a versenyképességgel 
Csökken a kiesett munkaidő, emelkedik a munkaerő produktivitása és 

költséghatékonysága, bővül a foglalkoztathatók köre, javul a munkaerő kínálat.  

Biztosíthatók az innovatív húzóágazatnak tekinthető egészségipar fejlesztéséhez 

szükséges feltételek. 

Élénkülnek a gazdaság más területei is, nő a foglalkoztatottság. 

Nagyobb mértékű közösségi források és magántőke bevonására nyílik lehetőség. 

Növeli a társadalmi kohéziót, csökkenti az egyenlőtlenségeket. 

 
Potenciális programok,, projektek : 

 
A Regionális egészségügyi rendszer kialakítását célzó kapcsolódó projektek: 
Kistérségi Közösségi Házak (K3) – multifunkcionális közösségi házak integrált 

közszolgáltatások (egészségügyi, szociális, kulturális, foglalkoztatás, oktatás) 

biztosítása az esélyegyenlőség csökkentésére a hozzáférhetőség növelésével 

 
Sürgősségi ellátás Országos Szolgáltatórendszerének fejlesztése (SOS) – a 

sürgősségi ellátás egységes, országos, regionálisan szervezett rendszerének 

megteremtése, a sürgősségi elklátáshoz való esélyegyenlőség feltételeinek 

létrehozása 
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Szükséglethez Igazított Rendelő és Kórházstruktúra (SzIRK) – a lakosság 

egészségügyi szükségleteihez igazított járó- és fekvőbetegellátás regionális 

intézményrendszerének kialakítása az erőforrások költség-hatékony felhasználása 

és az ellátási egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 

 
Egészséginformációs Központok (EIK) – A regionális ellátórendszer informatikai 

és kommunikációs igényeit valamint az irányítás és szakfelügyelet igényeit kiszolgáló 

IKT rendszer, amely által gyűjtött adatainak epidemiológiai elemzése alapján 

meghatározható a régió lakosságának egészségügyi ellátási szükséglete 

 
Magas szintű Klinikai Centrumok, Komplex Gyógyturisztikai fejlesztés,  

Onkológiai Országos Hálózat, Biotechnológiai Tudományos Központok 

Rehabilitációt segítő közkulturális infrastruktúra fejlesztése 
 

Esettanulmány – Sophia Antipolis 
Sophia Antipolis Science Park (Côte d’Azur, Franciaország) – esettanulmány  

Amikor Pierre Laffitte, a párizsi École des Mines bányamérnöki főiskola igazgatója 

több mint harminc éve megálmodta Európa egyik legnagyobb kiterjedésű innovációs 

övezetének koncepcióját, a tengerentúlon akkoriban kibontakozó első tudományos 

parki modellek ehhez csak részben szolgáltatták az ihletet. Laffitte 1960 

augusztusában a Le Monde napilapban publikált szándéknyilatkozat jellegű írásában 

központi hasonlatként nem a Kalifornia állambeli Stanford egyetem 1951-ben 

alapított - a későbbi Szilícium-völgy egyik alappillérét adó - tudományos parkot 

választotta, hanem a 15. század óta Párizs szellemi központjának számító, a 

művészek és diákok otthonaként ismert Latin negyedet.  

„A kreativitás melegágyát számomra mindig is a kapcsolatépítéshez széles teret 

nyújtó Latin negyed jelentette, ahol François Villon kora óta diákok és kézművesek, 

polgárok és értelmiségiek bármikor kötetlenül vegyülhettek egymással olyan 

nyilvános helyeken, mint a Café Procope, a Balzar Söröző, borozók és 

könyvesboltok, a Párizsi Főiskola, a Sorbonne és a „grande école”-ok 

elitintézményei, a Boulevard Saint-Michel, a Montparnasse és a Saint-Germain-des-

Prčs környéke. Óriási lendület, életerő és alkotókedv jellemezte ezt a világot. A 

közlekedési hálózatoktól túlterhelt modern megalopolisz zsúfoltsága viszont nem 

alkalmas az alkotószellem szabad kibontakozására. Miért ne építsünk egy Latin 
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negyedet vidéki környezetben? Napjainkban az egyetemek, a főiskolák, a 

kutatóközpontok és a csúcstechnológiai vállalatok számára a városközpont nem 

kínál megfelelő környezetet a túltelítettség miatt, ami nem kevés időt és energiát 

emészt fel, és ami inkább stressz, mintsem konstruktív, baráti légkör forrása összegzi 

Laffitte egy későbbi írásában.  

A Sophia Antipolis szellemi atyja az ország déli partvidékén, a Földközi-tengerrel 

határos, jelentős idegenforgalommal rendelkező Francia Riviérán (Côte d’Azur) 

választott helyszínt terve megvalósítására. A keletről Nizza, nyugatról Cannes közé 

eső, Antibes vonzáskörét képző területet a felsőoktatás és az ipari tevékenységek 

hagyományainak hiánya különbözteti meg az amerikai Szilícium-völgytől. A 

térséghez legközelebb eső - a francia települések közt ötödik legnagyobb - 

nagyváros, Nizza első egyeteme mindössze 1965-ben alakult. Azt, hogy a 60-as 

évek elejétől úttörőként a környékre települt néhány olyan nagyvállalat, mint az 

Aerosaptiale, a Texas Instruments és az IBM, részben a Párizs terjeszkedésének 

megakadályozását célzó francia regionális politika, részben Nizza nemzetközi 

repülőterének vonzereje magyarázza. A párizsi bányamérnöki ’grand école’ (a 

főiskola egy sajátos francia fajtája, mely nagyobb presztízzsel bír az egyetemeknél) 

vezetője 1968-ban állt elő azzal az ötlettel, hogy az intézmény egyik kutatóközpontja 

költözzön ki a fővárosból a déli tengerpartra. Erre 1976-ban került sor a Francia 

Tudományos Akadémia néhány kutatóhelyével egyetemben, de az eltelt idő alatt a 

megálmodott tudományváros számos fejlődési lépcsőn jutott át.  

Laffitte irányításával 1969-ben létrejött a Sophia Antipolis Társaság, melynek vezetői 

testületében a Nizzai Egyetem, az Armines (a Párizsi Főiskola 

technológiatranszferrel foglalkozó szerve), az Alpes-Maritimes régió Iparfejlesztési 

Hivatala, Valbonne település önkormányzata valamint az IBM és a Texas 

Instruments helyi vezetői szerepeltek. 1970-ben a társaság létrehozta a SAVALOR 

non-profit gazdasági érdekcsoportot a terület felvásárlására és az alapinfrastruktúra 

kiépítésére. Az ország területfejlesztési hivatala (DATAR) kezdettől fogva a terv 

mellett állt, amit az első öt csatlakozó település (Antibes, Biot, Mougins, Valbonne és 

Vallauris) önkormányzatai, az Alpes-Maritimes térség tanácsa és a Francia Riviéra 

Kereskedelmi Kamarája is követtek, míg maga a park hivatalosan 1972-ben alakult 

meg a Tárcaközi Területrendezési Bizottság jóváhagyásával. Ugyanebben az évben 

állt fel a Valbonne melletti síkságon elterülő 2100 hektáros terület fejlesztését kezelő 
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SYMIVAL szindikátus. Az első beköltöző cég a Franlab, a Francia Olajtársaság egyik 

leányvállalata volt.  

Az eredeti öt településhez később további négy csatlakozott, majd 1992-ben létrejött 

egy lazábban kapcsolódó, 14 helyi községre kiterjedő agglomerációs közösség. A 

tudományos park felépítésére a teljes decentralizáltság a jellemző, azaz nincs 

kiemelt központja, bár maga a Sophia Antipolis elnevezés utótagja Antibes város 

görög nevét idézi (míg a Sophia szintén görögül bölcsességet jelent). A jelenleg több 

mint 1200 vállalatot számláló és több mint 26.000 alkalmazottat foglalkoztató 

tömörülés vezető ágazata az információtechnológia és telekommunikáció. A park 

vállalatainak 23, illetve dolgozóinak 43 százaléka képviseli a területet, és a cégek 

mindössze négy százaléka származik a második helyen álló orvostudományi és 

vegyészeti szektorból - ez a munkások kilenc százalékát jelenti, míg egy százalékkal 

a földtan intézményei is jelen vannak. A felsőoktatás, a kutatás és továbbképzés a 

létesítmények öt, a dolgozók 12 százalékát köti le. A környéken megtelepült 

vállalatok egynegyede nemzetközi, melyek jórészt csak a beköltözésükkel tudtak 

teret nyerni a zárt francia piacra. Más vállalatok az erős nemzetközi összetétel miatt 

választották a Francia Riviérát: a kedvezőbb éghajlat miatt sokan szívesebben 

költöznek be ide, mint egy skandináv országba.  

A telekommunikáció helyi pozícióit erősíti az Európai Telekommunikációs 

Szabványügyi Intézet jelenléte, melynek a nevéhez fűződik többek közt a GSM és a 

GPRS szabványok kidolgozása. A szektor képviselőinek jelentős együttműködési 

fóruma az 1991 óta létező, 70 tagú Telecom Valley, azaz Telekommunikációs Völgy 

nevű szervezet, amely az olasz Milánó városától a spanyol Valenciáig húzódó, 

hasonló néven emlegetett csúcstechnológiai övezetre utal. Szokás úgy is fogalmazni, 

hogy a Sophia Antipolis a Telekommunikációs Völgy szívében fekszik. Az ICT 

szektor és az elektronika helyi szereplői közt olyan neveket találunk, mint az Air 

France, az Andersen Consulting, az AT &T France, a Bosch Télécom, a Compaq, a 

France Telecom, a Thomson Marconi Sonar és a Siemens.  

A tudományváros mintegy 40 klubja és szövetsége közül kiemelkedő továbbá a 

Sophia Start Up Club, a Business Angels Club és a más tudományos parkokkal az 

ICT terén való együttműködést elősegítő Innovation Champions Network. A hálózat 

tagjai az ENSZ ajánlásait követve az elmaradt társadalmak felzárkózását és az 

életminőség javítását célozva dolgoznak ki közös stratégiákat. A humán irányultság 
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nem idegen a Sophia Antipolis eredeti célkitűzéseitől sem, melyek a létesítmény 

helyét - a technológia, a művészetek, a filozófia és az etika metszéspontjában - 

határozták meg. Ahogy a helyszínen a vállalkozások száma elért egy bizonyos 

szintet, újabb lényeges kérdéshez érkeztünk. Hogyan lehet egy új közösséget 

életképessé tenni, hogy az saját lélekre, önálló életre tegyen szert? Hogyan válhat a 

helyszínből több egy üres héjnál, egy ipari övezetnél, néhány egymás mellé rakott 

intézménynél? teszi fel a kérdést Laffitte egy írásában. A létesítményen belül számos 

egység gondoskodik a kulturális és tudományos élet fellendítéséről. 1984 óta létezik 

a Sophia Antipolis Alapítvány, mely közszolgálati programok támogatása mellett 

technológiatranszfer tevékenységeket is ellát. Az Alapítvány mellett a kulturális 

minisztérium támogatását is élvező Artsophia kifejezetten művészeti központként 

működik André Villers fotóművész vezetésével. Az Alapítvány kultúrpolitikájának 

lényegét a művészet, a tudomány és a technológia találkozásainak az ösztönzése 

jelenti. Laffitte szereti az új városmodellről szőtt képzetét Párizs művésznegyedén 

kívül a reneszánsz kori Firenze városához is hasonlítani, ahol egy időben, egymást 

erősítve zajlott le a tudomány és a kultúra forradalma.  

A parkban élők és dolgozók életkörülményeit jelentős mértékben érintette a francia 

környezetvédelmi minisztérium 1976-ban kiadott rendelte, amelynek alapján a teljes 

földterület kétharmadát zöldövezetnek kell képeznie. Így a  mai 2300 hektárból 1500 

hektár természetes környezet, 150 hektár a lakóhelyeké és a szórakoztató 

központoké, 650 hektár pedig a kutatási, gazdasági és oktatási tevékenységek 

színhelye. Arról is szabályozás szól, hogy egyetlen épület sem nyúlhat magasabbra 

a vidék legmagasabb dombtetőjénél. A kikötéseket az övezet ma is tartó gyors 

növekedése teheti indokolttá, amely az 1990-es évek elején vett fel igazán dinamikus 

ütemet. 2003 és 2004 januárja között a foglalkoztatottak száma 724-gyel, összesen 

26.635-re nőtt. Amikor egy svéd kutatócég interjúkat készített a parkban dolgozókkal, 

az Antipolis kapcsán rendszeresen visszaköszönő gondolatok az egyre érezhetőbb 

növekedés, a stimuláló nemzetközi atmoszféra, a tengerpart, az Alpok és a nizzai 

repülőtér jótékony közelsége, továbbá a helyi tömegközlekedés és a megszokott 

városi kikapcsolódási formák hiánya voltak. A legtöbb késő húszas vagy korai 

harmincas éveiben járó fiatal csak néhány évre tervezte munkavállalását a 

tudományvárosban.  (Infinit Intelligence – 2004. július)  
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INNOV 2. AZ INNOVÁCIÓ ERŐSÖDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE. 

 
A különböző térségek és a gazdasági szervezetek között a gazdaság célokért, 

befektetőkért folytatott versenyben - hosszú távon - az innovatívabbak jóval 

eredményesebbek. Az innovációs készség fejlesztése, annak elősegítése tehát 

kistérségi érdek.  

 
Az előnyöket nem elegendő megszerezni, hanem folyamatosan meg is kell újítani az 

előnyös jellemzőket ahhoz, hogy ne lehessen behozni őket. Ebben az innovációnak 

van kiemelt szerepe. Az innovációk segíthetnek a költségek csökkentésében, a 

hozzáadott értékek növelésében, valamint új termékek, piacok kialakításában 

egyaránt. Meg kell azonban különböztetnünk az innovációs fogadókészséget az 

innovációtól mint folyamattól, mely innovatív viselkedést feltételez.  

 
Az innovációs fogadókészség az új ismereteknek az adaptálási, alkalmazási 

készsége, míg az innovatív viselkedés egy képesség, maguknak az új ismereteknek 

a létrehozására. Mindkettő feltételez a vállalkozások részéről bizonyos szervezeti, 

humán erőforrásbeli feltételeket, azonban az innovációs fogadókészség már 

középtávon, míg az innovatív viselkedés inkább csak hosszú távon alakítható ki, de 

fejlesztését minden időtávban fontos szerepeltetni a célok között. Az innovációs 

fogadókészség megteremtésében a kistérségnek oktatási, képzési és informatikai 

típusú többlet feladatai lesznek, míg az innovatív viselkedés kialakításában 

marketing típusú feladatok is jelentkeznek. Az oktatásban az innováció elméleti és 

gyakorlati jelentőségén túl a technológia piaci szerepének bemutatására kell 

koncentrálni. 

Az innováció gyakran tudományos kutatással, menedzseléssel, piackutatással, 

többletfinanszírozással, információ kezelésével, stb. jár, amelyek gyakran 

leküzdhetetlen akadályt jelentenek az innováció egyes szereplői számára, s így sok 

ötlet megy veszendőbe. Az innovációs tevékenység támogatására létrehozott 

intézmény a kistérség versenyképességének növeléséhez igen nagy mértékben 

hozzájárulna, amit kívánatos lenne összekapcsolni a technológia-transzfer és a 

vállalkozásokat segítő centrum tevékenységével, gyakorlatilag egy szolgáltató 
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intézmény működtetésével. . Az innováció a leggyakrabban a gazdasági szférában 

realizálódik, így a várható eredmények arányában a költségeket is ennek 

megfelelően kell vállalni. A társulás kezdeményező szerepe és támogatása – 

különösen a kezdeti időben – az intézmény megvalósulását nagyban elősegítheti.  

Bár a részcél hosszú távra szól, előkészítését rövidtávon kell elkezdeni, hiszen sikere 

attól függ, hogy a cél sikeres lesz-e középtávon. Eleinte főleg külföldi tőkére lehet 

számítani az ipar versenyképességét erősítő innováció támogatásában, de az időtáv 

második felében az EU tagjaiként – mivel az elért kistérségi eredmények uniós 

eredménynek is számítanak - más forrásokra is számíthatunk.  

 
Innovációs gazdaságfejlesztés 

A kistérségbe a külföldi tőke eddig is fejlett technológiát telepitett, egyes 

feldolgozóipari KKV-k számottevő innovációs készséggel rendelkeznek. Nem alakult 

ki megfelelő kapcsolat azonban a kutató-fejlesztő intézetek valamint a vállalkozások 

között, s a vállalatok innovációs tevékenysége is visszafogott. Erre lehetőséget 

biztosit Szegednek, mint jelentős kutatói bázisnak a közelsége, valamint az, hogy 

Hódmezővásárhelyen felsőfokú informatikusképzés folyik, és a város kapcsolódott a 

a digitális város programhoz  

 
Megfelelő kapcsolatok a kutató-fejlesztő intézmények, valamint a vállalkozások 

között, a vállalkozások és a felsőoktatási intézmények között, illetve a központi 

innovációs fejlesztési intézményekhez való szerves kapcsolat megteremtése. A 

klaszteresedés széleskörű, közös érdekeltségeken alapuló együttműködés, amely a 

szakismereteket és az innovációs készséget növeli, így a kistérségi 

versenyképesség növelésének eszköze. A kistérségnek tehát érdekében áll a 

klaszteresedés elterjedésében való aktív részvétele annak tudatában is, hogy 

hatékony klaszterek szervezése egy nagyobb léptékű regionális feladat.  

 
Technológiai transzfer létrehozása 

A vállalkozások innovációs fogadókészségének javítására, valamint olyan intézmény 

kialakítása, amely hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a technológiai transzfert, azaz a 

technológiának, ill. a technológiai ismereteknek a kutatási-fejlesztési helyről az 

alkalmazás, vagy a haszonulás helyére való átkerülését, összefogja a kistérségben 

keletkező ismereteket, valamint igény esetén segít a megfelelő technológia 

megtalálásában.  
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Ennek során 

⇒ A kutatási-fejlesztési tevékenységek és a tudományos eredmények gazdasági 

hasznosítására vonatkozó igények felmérése, különös figyelemmel a szegedi 

szellemi és intézményi bázisra  

⇒ Működő technológiai transzfer irodákhoz, rendszerekhez való kapcsolódás 

lehetőségének vizsgálata, 

⇒ A technológiai-transzfer feladat telepítése lehetőségek vizsgálta  

 

A kistérségben lévő mikro- kis- és középvállalkozók innovativitása, s ezáltal 

versenykésségük növekedése.  

A részcél eredményes megvalósulásához két egymással párhuzamos feltételnek kell 

egyszerre teljesülnie. Egyrészt szükség van a vállalkozások már korábban említett 

innovációs fogadókészségének javítására. Másrészt szükség van olyan 

intézménynek a kialakítására, amely hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a 

technológia-transzfert, azaz a technológiának ill. a technológiai ismereteknek a 

kutatási-fejlesztési helyről az alkalmazás vagy a hasznosulás helyére való 

átkerülését, összefogja a kistérségben keletkező új ismereteket, valamint igény 

esetén segít a megfelelő technológia megtalálásában.  

 

INNOV 2.1. Az innováció erősödésének elősegítése  
 

Az innovációs fogadókészség megteremtésében a kistérségének oktatási, képzési, 

és informatikai típusú többlet feladatai lesznek, míg az innovatív viselkedés 

kialakításában marketing típusú feladatok is jelentkeznek.  

 

A különböző: gazdasági szerveztek és a térségek között a befektetőkért folytatott 

versenyben hosszú távon, azok a térségek és települések lesznek eredményesek, 

melyek innovatívabbak. Az innovatív készség fejlesztése, annak elősegítése tehát 

kistérségi érdek A kistérségben Hódmezővásárhelyen több innovatív vállalkozás 

működik, a szomszédos Szegeden pedig kiemelkedő szellemi kapacitás, 

tudományos kutató, felsőfokú intézmény és szervezet áll rendelkezésre, ami kiváló 

alap az innováció elősegítéséhez.  
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Az előnyöket nem elegendő megszerezni, hanem folyamatosan meg is kell újítani az 

előnyös jellemzőket ahhoz, hogy ne lehessen behozni őket. Ebben az innovációnak 

van kiemelt szerepes. Az innovációk a költségek csökkentésében, a hozzáadott 

értékek növelésében, valamint új termékek, piacok kialakításában egyaránt. Az 

innováció gyakran tudományos kutatással, menedzseléssel, piackutatással, 

többletfinanszírozással, információ kezelésével jár, amelyek gyakran jelentős 

akadályt jelentnek az innováció egyes szereplői számára, és így sok jó ötlet veszik el 

a süllyesztőben. Az innovációs tevékenység támogatására létrehozott intézmény a 

kistérség versenyképességének növeléséhez igen nagymértékben hozzájárulhat, 

amit kívánatos összekapcsolni a technológiai transfzer és a vállalkozásokat segítő 

vállalkozói ház (Vállalkozói központ) tevékenységeivel, gyakorlatilag egy szolgáltató 

intézmény működtetésével.  

 

INNOV 2.2 Innováció-orientált ipari parkok fejlesztése 

 

Az innovációs szolgáltatások minőségi fejlesztésével a jelenlegi ipari parkok egy 

része új típusú, fejlettebb, innováció-orientált ipari parkká alakulhat át. Az ilyen ipari 

park: 

 fejlett szolgáltatásokat nyújt mind az ipari parkban letelepedett 

vállalkozásoknak és intézményeknek, mind pedig az ipari park környezetének, 

 szolgáltatásaival elősegíti a csúcstechnológiát alkalmazó vállalkozások 

betelepülését, amelyek egyúttal – az egyetemi, akadémiai intézmények 

megrendelőiként – már a kutatás-fejlesztés területén is keresleti piacot 

támaszthatnak, 

 szoros innovációs és információs kapcsolatot tart fenn a kutatási-fejlesztési 

intézményekkel, továbbá 

 önálló, szakmai és gazdasági szempontból egyaránt életképes, piaci és 

technológiai információkat közvetítő informatikai hálózattal rendelkezik.  
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INNOV 2.3. Technológiai inkubátorházak, valamint innovációs 
központok kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése 
 

A technológiai inkubátorházak olyan intézményesített, területileg koncentrált 

vállalkozásfejlesztési formák, amelyek elsősorban a high-tech ágazatok támogatását, 

illetve a high-tech ágazatok kezdő vállalkozásainak erősítését segítik elő. Ezért 

a technológiai inkubátorházak létesítésének az a legfontosabb célja, hogy 

kapcsolatot teremtsenek a kezdő vállalkozások, a kutatóintézetek, a kockázati tőke, 

valamint a kormányzati és az önkormányzati szervek között.  
 

Az innovációs központok legfontosabb előnye, hogy területileg koncentrálják a 

vállalkozásokat, a kutatási-fejlesztési bázisokat és a kapcsolódó 

intézményeket. A területi koncentráció pedig – már pusztán a tranzakciós 

költségeknek a földrajzi közelségből eredő csökkenése miatt – hatékonyabbá teheti a 

vállalati szféra és a kutatási-fejlesztési intézmények együttműködését. Ebből eredően 

a Széchenyi-terv támogatta az ország jelentős kutatási-fejlesztési centrumai körül – a 

vállalati szférával együttműködésben – szerveződő innovációs központok 

kialakítását, illetve működésük kezdeti szakaszát. 
 

INNOV 2.4. Regionális alapon szerveződő innovációs 
transzferközpontok kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése 
 

A regionális alapon szerveződő innovációs transzferközpontok legfontosabb 

feladatai: 

 a régióban lévő ipari parkok, szakmai szervezetek és kutatóhelyek 

bekapcsolása az innovációs folyamatba, 
 a fizikai feltételek, a műszaki-fejlesztési információs rendszerek kialakítása, 

adatbank működtetése a régióban folyó kutatási és fejlesztési tevékenységekről, 

 a humán feltételek megteremtése, szakmai menedzserek és szakértők 

alkalmazása, valamint a regionális üzleti és innovációs központok hálózati alapú 

szerveződésének elősegítése.  
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III. TURIZMUS FEJLESZTÉSE  

 

A turizmus fejlesztésének fontossága a kistérségben:  

A turizmus az egyik legdinamikusabban fejlődő „iparág”, amely a gazdaság csaknem 

minden ágazatára serkentőleg hat, és a foglalkoztatottságot is javítja. Fontos tehát 

felkészülni, hogy a kistérség turisztikai adottságait minél jobban kamatoztathassa.  

 

A térség turizmusában elsődlegesen azokat a vonzerőket kell figyelembe venni, 

amelyek a kistérséget megkülönböztetik európai, országos, regionális környezetétől. 

Mivel a kistérség településeinek mindegyike karakteres, elengedhetetlen, a másság 

lényegének karakteres megfogalmazása, – a karaktereket és a vonzerőt erősítő - 

turisztikai termék- és szolgáltatásfejlesztés.  

 

A program első lépése, a meglévő turisztikai értékek jobb értékesíthetősége 
érdekében termékláncok, programcsomagok kialakítása. Emellett újabb értékek 
feltárása és a meglévők vonzóbbá tétele – beleértve a gyógy- és 
egészségturizmus fejlesztést –, majd hosszú távon az igényes turisták 
fogadása feltételeinek megteremtése.  

 

A megvalósítás első és egyik legfontosabb feltétele, egy olyan intézményrendszer 

(egyesület) létrehozása, amelynek tagjai az önkormányzat és a turizmusban érdekelt 

vállalkozások és civil szféra. Csak piaci alapon működő turizmusfejlesztés lehet 

hosszú távon eredményes. A turizmusfejlesztésnek ugyanis az alapja olyan működő 

programcsomagokra építés, amely a helyi értékekre épül minőségi szolgáltatásokkal, 

bevonva a térségben működő helyi vállalkozókat is.  
 

A turizmus piacának egyik fő sajátossága, hogy nem a terméket viszik a vásárlóhoz, 

hanem a vásárlót a termékhez, aki olykor több száz kilométert hajlandó utazni saját 

pénzét költve azért, hogy a számára elérhető és elérendő célt, az élményt megkapja. 

A térség turizmusában elsődlegesen azokat a vonzerőket kell figyelembe venni, 

 109



amelyek a kistérséget megkülönböztetik európai-országos, regionális környezetétől. 

Mivel minden település más, elengedhetetlen, hogy a másság lényegét karakteresen 

megfogalmazzuk.  

 

A térség településeinek mindegyike karakteres, nem olvad be a nagy magyar 

átlagba. Hódmezővásárhely a „paraszt Párizs” a nagy száraz kapus mezőváros, a 

művészetek városaként, Mindszent a Kárpát medencében lévő 18 Mindszent elő-

vagy utónevű település szervező-kapcsolatteremtő központjaként erősítheti 

karakterét. Mártély a lírikus és romantikus tájfestészet, Székkutas-Kakasszék 

Piroschka „fővárosa”. Ezeket a karakterjegyeket, egyfajta „logo”-kat nem szükséges 

a településeknek naponként átélniük, ahhoz azonban, hogy a turisták meg tudják 

különböztetni a térséget magyarországi versenytársaitól, tudatosítani kell.  

 

Ez azonban önmagában kevés. A térség sikerének záloga, hogy – a karaktereket és 

a vonzerőt erősítő - turisztikai termék- és szolgáltatásfejlesztéssel vonzó kínálatot 

tudjon adni az idegenforgalmi versenyben.  

 

A helyzetértékelés során, a versenyképességet figyelembe véve, az alábbi termékek 

jelennek meg karakteresen a térség turizmusában: Az idegenforgalmi szempontból 

alig feltárt és természetvédelmi értékekben gazdag Tisza mente, most még 
elsősorban a hazai, a Mártélyhoz és Mindszenthez kötődő turisták számára vonzó. 

Székkutas elsősorban a német piacon érdekes, a gyógyító füvekkel kiegészítve 

azonban a természetes gyógymódokhoz kötődők számára is vonzó.  

A gyógyturizmus gyakran arra épül, hogy a gyógyulás nagyobb részt hit, ami 

legendákból és hírnévből táplálkozik. Kakasszéknek van legendája és történelme. A 

népi iparművészet elsősorban marketing igénnyel bír a piacra kerüléshez, ezért a 

rövidtávú feladatok közé sorolható. A kistérség gazdag tanyavilága, kisebb 

települései számára kínálkozó lehetőség a falusi turizmus. Főként azoknak, amelyek 

szilárd burkolatú útvonalakra fűződnek föl dűlőútjaikkal. Ez - az EU-ban is támogatott 

- fejlesztési cél kiemelt figyelmet érdemel, hiszen a kis földterületű, döntően 

szántóföld művelésű gazdaságok többsége nem versenyképes, de a támogatott 

falusi turizmussal összekapcsolva javul életminőségük, és erősödik a kistérség 
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népesség-megtartó képessége. A hazai és nemzetközi hírű rendezvények, Szent 

György-napi Juhászverseny, Mezőgazdasági Napok, városi és falunapok, 

megalapozhatnak egy folyamatos vendégforgalmat, hiszen a feltételrendszer 

megvalósulóban van, de a rendezvényturizmus a megfelelő feltételek mellett intenzív 

marketing munkát is igényel.  

 

A célkitűzés megfelel mind a hazai felsőbb szintű területi tervekben 

megfogalmazottaknak, mind az EU célkitűzéseinek. A fejlesztéseket alátámasztják a 

kistérség alábbiakban kiemelt jellemzői. 

 
A kistérség erősségei: 

• A kistérség centruma olyan nagyváros, amely rendelkezik a legtöbb intézménnyel és 

szolgáltatással, ami a kistérség színvonalas ellátásához szükséges.  

• A közművelődési feladatok ellátásához, a kistérség minden településén megvannak 

az alapvetően fontos intézmények; a közművelődési-kulturális tevékenység 

(jellemzően Hódmezővásárhelyen) országos hírű, jelentős eredményeket mutat fel. 

• Hazai és nemzetközi hírű rendezvények, művésztelep, Mezőgazdasági Napok, Szent 

György-napi Juhászverseny, városi és falunapok, működő Teleház Mártélyon.  

• Öntevékeny művészeti csoportok, számos aktív civil szervezet és eredményes 

sportklub erősíti a lokálpatriotizmust. 

• Gazdag nemzetközi kapcsolatok. 

• Országos és nemzetközi jelentőségű vonzerővé fejleszthető turisztikai adottságok.  

• Gazdag jó minőségű vízkészletek (ivóvíz, öntözővíz, felszíni álló- és folyóvizek). 

• A kistérség teljes területén feltárható 60 °C-nál melegebb termálvíz és gyógyvíz. 

• Értékes védett területek és táji értékek, gazdag élővilág. 

• Jó környezeti és természeti adottságok, kiemelkedő környezetvédelmet szolgáló 

beruházásokkal. 

• Minden település rendelkezik közúti és vasúti összeköttetéssel. 

• Jó színvonalú telefonellátottság,  
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A kistérség gyengeségei: 

• Kevés a színvonalas sportlétesítmény.  

• A megoldatlan hígtrágya-kezelés még jelentős környezeti terhet jelent.  

• Növekszik a parlagon hagyott területek aránya. 

• Nagyon alacsony az erdősültség (3,7%). 

• A turisztikai tevékenység összehangolatlan, a létesítményi feltételek még nem 

alakultak ki teljesen. 

• Szennyvízkezelés csak Hódmezővásárhelyen megoldott. 

• A geotermikus energia használata és több üzemi telephely szennyvízkibocsátása 

jelentős környezetkárosítással jár. 

• Az ATEV jelentős bűzforrás, közel a belterülethez. 

• Az utak átlagos terhelése meghaladja a megyei – Hódmezővásárhely-Szeged között 

az országos – átlagot, jellemzőek a nyomvályús szakaszok és a mellékutakon 

elégtelen a burkolatszélesség. 

• Vasútvonalak kiépítettsége, műszaki állapota, elavult, a szolgáltatás színvonala 

elégtelen. 

 

Kapcsolódó fejlesztési célok a turizmus fejlesztésében:  

Az önkormányzati és a civil szférának is érdekében áll a turizmus fejlesztésének 

elősegítése, hiszen ezáltal a kistérség egésze fejlődik. Az önkormányzati szféra a 

vállalkozói környezet jobbítására vállalkozhat, de a közös célok eléréséért a 

kapcsolódó célok megvalósításában is vállalhat nagyobb szerepet különösen, ha a 

kistérség turizmus által érintett szereplői a közös fejlesztési pénzalaphoz 

érdekeltségüknek megfelelően hozzájárulnak.  

⇒ A közszféra és a magánszféra közötti kapcsolat javítása.  

⇒ A turisztikai szaktudás és szolgáltatások minőségének fejlesztése.  

⇒ A természeti értékek megóvása, bemutatása.  

⇒ Kulturális és építészeti örökség megőrzésének támogatása.  

⇒ Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (pl. közlekedési infrastruktúra, 

sportlétesítmények).  

⇒ Hatékony kistérségi marketing.  
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A Turizmusfejlesztés adottságai a vásárhelyi kistérségben:  

2003-ban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatnak Városfejlesztési 

csoportja által elkészített turisztikai fejlesztési koncepciót alapul véve az alábbi 

adottságok vannak Hódmezővásárhelyi kistérségben.  

 

Turisztikai szempontból kiemelkedők a térség természeti látnivalói:  

 Mártélyi Tájvédelmi Körzet művészeket megihlető Holt-Tisza élettere (vízparti 

üdülőprogramok; ökoturizmus),  

 Kardoskút madárvilága (vezetett madárles) és a székkutasi puszta állatvilága 

(tanyasi turizmus),  

 Mindszenten az élő Tisza nyújtotta horgászati lehetőségek és nomád lovas 

táborok (falusi turizmus, vízi turizmus). A természetes folyóvizek mellet 

jelentős a térség termálvíz kincse is.  

 A termálvízre települt fürdőélet és gyógyítás Kakasszéken már 1932-ben 

elindult. Hódmezővásárhelyen a termálfürdő rekonstrukciója elkészült 

(termálturizmus). 

 

A térség mezőgazdasági gazdálkodásának hagyományait és mai eredményeit 

reprezentálja a hagyományosan, évente megrendezésre kerülő Alföldi 

Állattenyésztési Napok szakmai kiállítása. 

 

A térség kulturális vonzerejét a képzőművészeti hagyományok jelentik: Tornyai és 

kortársai termékeny művészi légkört alakítottak ki Hódmezővásárhelyen. A 

„vásárhelyi iskola” a magyar Alföld legihletettebb műveivel 1904-ben rendezte az első 

kiállítást a városban.(Vásárhelyi Őszi Tárlat, kiállítások, kulturális szimpóziumok, 

konferenciák) 

A térség gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik. A régészek Vásárhely határában 

több mint hatezer éves településnyomokat találtak.(múzeumi állandó kiállítások) 

 

A néprajzi hagyományok területén kiemelkedik a fazekasság. Hódmezővásárhely az 

alföldi fazekasság egyik központja volt. Gazdag hagyományai vannak a népi 
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hímzésnek, fafaragásnak, néptáncnak (folklór programok, szabadidős 

tevékenységek: korongozás, hímzés, főzés). 

 

A rekreációs programok mellet az aktív turizmuson belüli sportprogramokkal várjuk 

az ideérkezőket: lovassport, tenisz, vadászat. A város évszázadok óta híres kitűnő 

lovairól, a Monarchia közös hadserege innen vásárolta a legtöbb remondalovat. 

 
Adottságainkat tekintve, szinte valamennyi, területen fel tudunk mutatni turisztikai 

termékeket: egészségturizmus, vízparti üdülés, falusi turizmus, aktív turizmus, 

ökoturizmus, gasztronómia, városlátogatás. 

 
A turizmus interszektorális ágazat, a sikeres működéshez a gazdasági élet több 

szektorának, képviselőjének együttműködése szükséges (egészségügy, 

művelődésügy, környezetvédelem, vállalkozói szféra…). 

 
Az együttműködést meg kell teremteni a régiós partnerekkel is, hogy a kialakított 

arculat illeszkedjen a környező kistérségek adottságaihoz, és azokkal együtt erősítse 

a régióba irányuló utazási kedvet. 

 
Hódmezővásárhely idegenforgalmi arculatának kialakításakor hagyományos 

értékeinkből kell kiindulnunk. 

⇒ Hódmezővásárhely, az európai város 

Az 1997-ben az Európa Tanács Európa Díjának Becsületzászló fokozatával 

elsőként kitűntetett magyar város turisztikai célú beruházásaival is sugallja egy 

fejlett, jól szervezett, működőképes város imázsát, mely büszke múltjára, 

ugyanakkor 21. századi, korszerű létesítményeivel várja az ideérkező turistákat. 

⇒ A művészet regionális centruma:  
a város történelmi és szellemi örökségének megújítása, továbbá a fejlett 

művészeti élet: képzőművészet adta potenciál kihasználása. 

⇒ Gyógyturizmus: magas színvonalú gyógyellátás a belváros szívében. 
Színvonalas, zöldövezeti környezet – műemléki városközpont közelsége, a 

Promenád városképi jelentőségű rehabilitációjának megoldásával. 

⇒ Mártélyi üdülőterület rehabilitációja:  

mederkotrás, szúnyoggyérítés, területrendezés, infrastruktúra fejlesztése. 

Horgásztanya létrehozása (csónakkikötő, kabinsor, kiszolgáló infrastruktúra). 
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⇒ „Napfelkelte” a vásárhelyi tanyavilágban.  
Komplex turisztikai csomag létrehozása, adottságaink alapján.  

 

⇒ Népművészeti értékek:  

fazekasság, hímzőműhely turizmusba történő bevonása, „élővé” tétele. 

Programszervezés: turnusokban az oktatás megszervezése, belföldi- és külföldi 

turisták részére. 

 
Helyi problémák a turizmussal  

Ha megnézzük a magyarországi kistérségek vendégéjszakáinak számát, a 

vásárhelyi kistérségben eltöltött vendégéjszakák száma alacsony. Ennek oka 

egyrészt lehet a hazai turizmus koncentráltsága (Budapest – Balaton tengely), 

másrészt az elérhetőség, az autópálya hiánya, regionális repülőterek hiánya, 

valamint a térség értékeiről .  

(a desztinációs kínálat) való információhiány. Ha tényként megnézzük a 

kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának alakulását a hazai 

kistérségek rangsorában, akkor a vásárhelyi kistérség az országos átlag alatt van, 

azonban régiós szinthez képest az átlaghoz közeli, ill egy kicsit magasabb.   
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További hátrányos tényezők a sikeres turizmus működéséhez helyi szinten az 

alábbiak:  

⇒ Nincsenek kiépített turisztikai programcsomagok, amelyeket beutaztató 

irodáknak lehetne ajánlani.  

⇒ Nincs meg az együttműködés a turisztikában érdekelt vállalkozások között 

⇒ A kistérség számos és kuriózumnak számító vonzerők nincsenek megfeleően 

kihasználva 

⇒ A kultúra és a turizmus fejlesztése szorosan kapcsolódik egymáshoz, ezért 

fejlesztésüket együttesen kell megoldani.  

⇒ A Tourinform iroda csak információs feladatokat lát el, nincs működő 

beutaztatás.   

⇒ A kistérség gazdag turisztikai programokban, azonban ezek nincsenek 

összehangolva és országos szinten eléggé meghirdetve  

⇒ „Piroska” történet, mely a hazai turisztikai imázs egyik alappillére – épp a 

kistérségben van létjogosultsága, jelenleg abszolút nincs kihasználva  

⇒ A városban és a kistérségben működő kerámiaipar bevonása a turizmusban 

nem jelenik meg karakteresen.  

⇒ A kistérségben kevés a szálláshely lehetőség  

 116



Éppen ezért a kistérség turizmusfejlesztési célja, hogy:  

⇒ Helyi értékeke, és meglévő adottságokra építve és jobb értékesíthetősége 

érdekében termékláncok, programcsomagok kialakítása.  

⇒ Legfontosabb fejlesztendő turisztikai részterületek (kínálati elemek) 

fejlesztése, és ezáltal a szezonalítás megnyújtása (a vendégéjszakák 

számának növelése)   

⇒ Térségről szóló igényes kiadvány elkészítése és országos, nemzetközi 

terjesztése, megismertetése a legismertebb beutaztató irodákkal. (térségi 

turisztikai karakteresség kiépítése)  

⇒ Turisztikai infra – és szuprastruktúra fejlesztése (szálláshelyek, programok, 

információs táblák, on-line turizmus, szolgáltatások fejlesztése), és ebből 

kifolyólag hosszú távon az igényes turisták fogadása feltételeinek 

megteremtése. 

⇒ A turizmusban érdekeltek összehangolása, és együttes megjelenítése a 

turisztikai piacon.  

 

Kitörési pontok a kistérség turizmusfejlesztésében 

 

A térség turisztikai adottságaiból, helyzetéből, meglévő szolgáltatásokból és a 

fejlesztési célokból indulunk ki, a térségi turizmusfejlesztés legfontosabb kitörési 

pontjai a turizmusban a következő termékek!  

 

1. Térségi turisztikai egyesület sikeres működtetése  
o Turizmusfejlesztés végrehajtásához kapcsolódó intézményrendszer  

o Beutaztatás megteremtése  

o Turizmusmarketing: Programcsomagok kialakítása, kiadványok, on-line 

turizmus kialakítása, meglévő turisztikai termékek egységes 

arculatának megjelentetése és turisztikai termékek értékesítése  

 

2. Az Alföldi művészváros („Paraszti Párizs” vagy. „magyar Provance” )  
o Festőművészet, kultúra, vásárhelyi iskola, művészeti tematikus utak, 

kerámia- bemutató helyek, Mártélyi-holtág fejlesztése   
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3. Piroska gyógyító füvei:  
o a Piroska történetre épülő turisztikai programcsomag kialakítása 

kiegészítve a Székkutason működő gyógynövénygyűjtést és 

feldolgozás hagyományaival 

 

4. Gyógyturizmus és aktív turizmus  

o Gyógy-, termál- és élményfürdő, valamint kapcsolódó 
egészségügyi intézmények és sportlétesítmények fejlesztése  
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TUR.1 Turizmus működéséhez szükséges intézményrendszer 
létrehozása és hatékony működtetése 

 

Térségi turisztikai egyesület létrehozása és működtetése, beutaztatási és 

marketingfeladatok ellátására. 

 
A működő turisztikai modell  

Nyugat Európában (ezen belül is Ausztriában és Franciaországban) a turizmus működtetését 

helyi ill. térségi egyesületekre bízzák. Ezeknek az egyesületeken a tagjai között van 

természetesen az önkormányzat, a térség turizmusban érdekelt vállalkozásai, civil 

szervezetek. Az egyesület tagjai egy-három embert bíznak meg, akik a turizmusban jártasak 

és koordinatív feladatokat töltenek be, továbbá kitalálják a térség kínálati oldalát, és komplex 

csomagokban azt értékesítik is. Az egyesület tagjai tagdíjjal járulnak hozzá az egyesület 

működéséhez, kvázi főnökök az egyesületben, ezért érdekérvényesítő- képességük is 

hatékonyabban érvényesül. A térségi egyesület tagjai ezért rá vannak kényszerítve, hogy 

együttműködjenek, és további előnye, hogy a szervezéssel kapcsolatos feladatokat az 

egyesületi iroda munkatársai látják el.  

Ezzel szemben a magyar gyakorlatban a Tourinform irodák működéséhez a működési 

költségeket az önkormányzatok finanszírozzák, akik turisztikai non-profit információs 

feladatokat látnak el, és ezért a vállalkozások sincsenek ösztönözve a sikeres 

működtetéshez.  

Magyarországon a térségi turisztikai egyesületek létrejötte és működtetése a harmincas 

években érte virágkorát. Újbóli fellendülés, az elmúlt két évben tapasztalható. Sikeres 

példáról beszélhetünk Gyenesdiás esetében, akik a külföldi modellt alkalmazva, mintegy 

megháromszorozták a vendégéjszakáik számát egy év alatt.  
 

A program célkitűzése:  

Olyan térségi turisztikai egyesület létrehozása, amely megtervezi, megszervezi, 

kiajánlja és értékesíti a kistérség turisztikai értékeiből szervezett csomagokat. 

Kapcsolatban van a térség lehető legszélesebb szolgáltatási körével, megfelelő piaci 

súllyal tud föllépni. Marketingfeladatai közé tartozik a terméktervezés – szervezés – 

értékesítés mellett a tanácsadás, az egyes szolgáltatásokat biztosító vállalkozók 

beruházási, minőségfejlesztési, stb. tevékenységének ösztönzése, szakmai segítése 

is. Ezáltal elősegíti a szolgáltatások körének folyamatos bővítését.  
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A feladat szükségességének indoklása:  

Magyarországon több ezer utazásszervező és közvetítő iroda működik. Többségük a 

tevékenységi körök felsorolásában szerepelteti ugyan a belföldi turizmus 

szervezését, valamint a külföldiek Magyarországra történő utaztatását, a valóságban 

azonban ezt nem végzi. Ennek okai az anyagi érdekeltség hiányában keresendők.  

 

A sok kis szolgáltatóval: falusi vendégházakkal, panziókkal, lovasiskolákkal, stb. az 

üzleti kapcsolatok fenntartása idő, pénz és munkaigényes. A viszonylag alacsony 

áron értékesíthető szolgáltatások közvetítése során a nyereségtartalom kicsi.  

 

A kisvállalkozások sikeressége állami és önkormányzati érdek is. A működő 

Tourinform irodák száma országosan meghaladja a százat; s azzal, hogy 

összegyűjtik a kisvállalkozók ajánlatait, jól szolgálják a kevésbé frekventált turisztikai 

térségek kínálatának megismerését. A Tourinform irodák azonban nem igazi piaci 

szereplők. Nincs jogszabályi felhatalmazásuk utazási csomagok készítésére és 

értékesítésére, legföljebb egyes rész-szolgáltatásokat közvetíthetnek jutalékért. A 

piac tudomására hozhatják a turisztikai termék létezését, a vásárlás (helyfoglalás) 

lehetőségével azonban nem élhetnek. A turisztikai egyesület viszont (tagjainak 

bevonásával) kialakíthat programcsomagokat, és azokat programok formájában 

értékesítheti is.  

 

A Társulás, a települési önkormányzatokkal és az érintettekkel közösen alakítják ki 

a feladatkört és a szervezetet, valamint segítik működését megerősödéséig.  

 

A turizmus, csak akkor működőképes, ha a turizmusban részt vevő vállalkozások is 

érdekelve vannak a fejlesztésben. A hazai térségekben jellemzően (akárcsak 

Hódmezővásárhelyen) már az is problémát jelent, hogy milyen komplex 

programcsomagokat ajánl az idelátogatóknak. A Tourinform irodák ma 

Magyarországon abszolute nem életképesek, hiszen csak információs feladatokat 

látnak el, illetve a térségbe érve más térségek katalógusai között válogathatnak.  
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Meg kell mutatni a helyi értékeket (fazekasság, kerámiák, majolika, Piroska könyv, 

helyi néprajzi értékek, fotóalbumok, kiadványok), és azokat eladhatóvá kell tenni akár 

a Toruinform irodában is. A Tourinform iroda városközpontban való új helye nagyon 

jó ötlet, azonban még jobban fel kell hívni a figyelmet, hogy itt kaphat a turista 

konkrét információkat, térképeket, programokat, és souvenireket. A 

hódmezővésérhelyi Tourinform irodában életképes ötlet, hogy a sarokban ki vannak 

téve a kerámiák, diszitett festett fabutorok, és könyvek, azonban még szélesiteni kell 

a palettát.  

 

Térségi turisztikai egyesület létrehozása és működtetése  

A fő kérdés, hogyan lehet rábírni a vállalkozásokat, hogy a turizmusból ők is 

részesedni tudjanak. Ausztriában és Dél-Franciaországban ez egy olyan működő 

non-profit szervezettel valósul meg, (legegyszerűbb módja a térségi turisztikai 

egyesület), amelynek tagjai a turizmusban érdekelt vállalkozások, szolgáltatók, 

önkormányzat, szállásadók.  

 

Az egyesület munkatársát is maguk közül választják meg, aki turisztikai 

szakképesítéssel rendelkezik, és sok éves tapasztalattal rendelkezik a helyi ill. 

térségi turizmusszervezés területén.  

 

A munkáltató az egyesület, ahol a tagok éves tagdíjat fizetnek be részesedés alapján 

(így bármikor figyelemmel kísérhetik a hatékony működést). Magyarországon egy-két 

helyen alakult ki és működik hatékonyan (hasonlóan a turisztikai klaszterekhez.  

 

A térségi turisztikai egyesület feladata:  

⇒ A térségben lévő vállalkozások bevonásával turisztikai szolgáltatások 

kiajánlása  

⇒ Komplex turisztikai programcsomagok kialakítása és értékesítése  

⇒ Szállásértékesítés 

⇒ Könyvek, térségi termékek árusítása  

⇒ Programszervezés 

⇒ Térségi turisztikai marketing feladatok ellátása  
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⇒ Térség turisztikai attrakcióinak megjelenítése kiadvány (térségi útikönyv 

formájában)  

⇒ Kapcsolattartás az önkormányzattal, turisztikai szervezetekkel, médiával 

⇒ Turizmusmarketing: (kiadványok) 

o Térséget bemutató komplett, igényes kiadvány  

o Térképek (művészi rajzolt térképek)  

o Fazekas ipar megjelenése  

o Piroska legenda (kulturális turizmus, gyógy-turizmus, 

gyógynövények…) 

o Művészeti kiadványok  

o Az év eseményei: turisztikai vállalkozás, év vendéglője, év szálláshelye  

o Internetes honlap elkészítése  

o Információs táblák elkészítése  

o Utcatáblák kerámiával való megjelentetése  

o Kerékpárút hálózathoz kapcsolódó térképek és infó-táblák (és 

kerékpár-kölcsönzési helyek megteremtése)  

 

A program megvalósításának eredményeként a turizmus valódi értékeket felmutatva 

piaci alapon működhet, amelynek kedvezményezettjei maga a város, a 

vállalkozások, a turisták és az egyesület tagjai. A turizmus a helyi vállalkozásokra 

épül. A működést egy helyen lehet végezni a Tourinform irodában, így a turizmussal 

kapcsolatos feladatok egy helyen koncentrálódnak, továbbá a turizmusból származó 

jövedelem helyben marad és még koncentráltabban jelenik meg.  
 

Eredménymutatók:  

⇒ a piacképes termékcsomagok száma,  

⇒ a térségbe érkező vendégek száma,  

⇒ a térségbe érkező vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma,  

⇒ a térség vállalkozóinak elégedettsége, ill. az általuk igényelt szolgáltatások 

száma,  

⇒ a területfejlesztési célokhoz való hozzájárulás mértéke.  

 122



 

TUR.2 Hódmezővásárhely – az alföldi művészváros  - „Paraszt 
Párizs“ 

 

„az a térség, aki nem támogatja  

a kultúrát és a művészeteket,  

az halálra van ítélve…”  

 
Ady Endre "A Jövendőhöz" – 
Hát addig csúfolták "paraszt Párizs"-nak Hódmezővásárhelyt a budapesti skriblerek, hogy a "paraszt 
Párizs" hirtelen beszélni kezd magáról, mint a magyar intellektuális forradalom új sánc-helye. Nem 

tudok szebbet és jobbat mondani, mint hogy engem lepett meg legkevésbé Hódmezővásárhely 

ébredése, kulturális nyugtalansága s az "A Jövendő". Itt Párizsban, hova sok magyar csalódással 

rejtőztem el, olvasom az "A Jövendő"-t s néha-néha örömet érzek. Magyarországon ma az a fontos, 

hogy az emberek ne aludjanak tovább, s ha alusznak is még, de legalább nyugtalan álmaik legyenek. 

Biztos, mert ez törvény, hogy a mi mai kultúr-iparkodásunk is majdan a Nyugaton már észlelhető 

reakcióval fog járni. De, istenem, még olyan messze vagyunk a csalódásoktól, hogy gazember az, 

akinek nálunk nincs hite. Tehát: előre, a forradalom nevében, melynek székhelye az a Párizs, honnan 

testvéri szeretettel küld üdvözletet a másik Párizsnak - Hódmezővásárhelynek. 

A Jövendő - 1910. március 15.  

 

Hódmezővásárhely a művészetek városa, ahol harmóniában él a képző- és 

iparművészet a tárgyalkotó népi kultúrával. A Vásárhelyi Iskola megteremtőinek – 

Tornyainak, Rudnainak, Pásztornak – és utódainak alkotásai ecsettel írt 

szociográfiaként is értékelhetők. Alkotóművészetük legjava a vásárhelyi Alföldi 

Galériában méltó bemutatóhelyet kapott; a művek és környezetük megértése, az 

érdeklődőkhöz való közelvitele azonban fejlesztésre szorul  

 
Éppen ezért kiemelt feladat a művészet és a turizmus közös fejlesztése:  

Ennek érdekében feltárni azokat a városkörnyéki helyeket (parasztházakat, 

gémeskutakat, szélmalmokat, természeti képződményeket, stb.), amelyeket a 

művészek festményeikben megörökítettek; kialakítani a tanyavilág olyan túra-

útvonalrendszerét, amely élményt adóan tükrözi a festészet világát, képes bemutatni 

a változásokat, ugyanakkor az útvonal bejárása során a vendégek megfelelő 

szolgáltatások igénybevételére kapnak lehetőséget.  
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Megteremteni a művek reproduktív eljárásának azt a módját, amely az eredetihez 

közelálló élményt sugall és a turisták által megfizethető áron megvásárolható, vonzó 

termék; a falusi turizmus sajátos változatának kialakítása a cél, amelynek során a 

„festők útján“ ismeri meg a vendég Hódmezővásárhely kulturális örökségét: 

művészetét, tanyarendszerét, stb. A művészeti útra való felkészülés igazi szellemi 

kaland, a terep bejárása esztétikailag vezérelt testi felfrissülés lovas kocsin, lóháton, 

kerékpárral vagy gyalog egyaránt.  

 
A program díjának bevétele (térképek, reprodukciók vásárlása, szállás, étkezés, 

lovastúrák igénybevétele) a térség lakóinak jövedelem-kiegészítés; a vásárhelyi 

kultúrát megismerő vendég szívesebben veszi igénybe azokat a kulturális 

szolgáltatásokat (fazekasműhelyek meglátogatása, népművészeti alkotóház, 

művésztelep megtekintése, stb.), amelyek következtében a vásárhelyiség 

szószólójává válhat.  

 
Eredménymutatók:  

A művészeti túrát igénybevevők száma, (ebből külföldiek száma)  

a túraútvonalon élő szolgáltatók: falusi, tanyai szállásadók, lovastanyák, 

kerékpárkölcsönzők, vendéglők, stb. forgalmának alakulása  

az értékesített reprodukciók száma.  

 
Elvégzendő feladatok:  

⇒ Az optimális útvonalak (színvonalas műalkotás, járható és attraktív út, szállás 

és étkezési helyek) kijelölése.  

⇒ „Festők útján“ tematikus kiállítás-részlet kialakítása az Alföldi Galériában – 

katalógus és tematikus térkép elkészítése 

⇒ Útirányjelzések kihelyezése 

⇒ Programcsomag elkészítése és kiajánlása külföldre is 

⇒ Reprodukciók készítése (marketing célokra is) 

⇒ Fazekasságot bemutató kiállítás és alkotóház  

⇒ Városfejlesztés során az információs táblák és a belváros utcatábláinak 

kerámiából való elkészítése  

⇒ A képzőművészet hangsúlyozása a város marketing kiadványaiban  
 

 124



A programban együttműködő partnerek  

⇒ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

⇒ Képző- és iparművészek szervezetei 

⇒ Magyar Képzőművészeti Egyetem  

⇒ Magyar Iparművészeti Egyetem  

⇒ Helyi vállalkozások  

⇒ Pénzintézetek  

⇒ Művészeti civil egyesületek  

⇒ Tourinform iroda  

⇒ Csongrád megyei Állami Közútkezelő Kht (Útkijelölés és fejlesztés, táblák 

tervezése, engedélyezése) 

⇒ Alföld Galéria  

 

Az érintett terület és a kedvezményezettek köre:  

A kistérség egésze. A kistérségben működő turizmus által érintettek és 

azok a szomszédos kistérségek, melyek területei és szereplői érintettek a 
hódmezővásárhelyi kistérségi program megvalósulásában.  

 
További ötletek:  

⇒ Majolika gyárban „legyél te is fazekas” alkotóház és bemutató terem  

⇒ Fazekasság történetének és a vásárhelyi fazekasok bemutatása 

⇒ Fazekasság megjelenése a város arculati elemeiben (pl: utcatáblák – azulejo 

mintájára, információs tábla készítése kerámiából… házak dekorációja, 

Tourinform iroda falának dekorációja, kiadványokban való megjelenés )  

⇒ Kapcsolat-felvétel a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel és a Magyar 

Iparművészeti Egyetemmel – fiatal festőknek és iparművészeknek helyszín és 

műterem biztosítása  

⇒ „Kaptár – program” (párizsi mintára) – helyi művészek támogatása, kiállítások 

szervezése a helyi kávézókban, galériákban, művészek támogatása 

műtermekkel.  

 125



⇒ „Mecénás program” – pénzintézetek és a művészek közötti kapcsolat 

megteremtése – kiállítások pénzügyi támogatása a bankokon keresztül (Bécs 

mintájára, ahol a kiállításokat a legnagyobb cégek és a pénzintézetek 

támogatják: Siemens, Austrian Bank…) 

⇒ Környékbeli tanyák – művésztanyákká alakítása  

⇒ „A magyar Provance” megteremtése – művész-értelmiségiek letelepítése a 

Dél-Alföldre – biogazdaság, gyógynövény, művészet, egészség 

programjainak összekapcsolása 

⇒  Meglévő könyvek, kiadványok, reprodukciók, kerámiatermékek, 

ajándéktárgyak (pólók…) árusítása a Tourinform Irodákban  

⇒ Mártély, mint komplex művészeti központ kialakítása  
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TUR.3. Puszta – Piroska - „Piroska gyógyító füvei“ 
 

 

…Hosszú éveken át egy népszerű regény, egy bestseller határozta meg a németek Magyarországról 

alkotott képét. "Ich denke oft an Piroschka" Gyakran gondolok Piroskára. A romantikus, könnyű 

szerelmi történetből nem kevésbé népszerű film is készült, Liselotte Pulverrel a főszerepben…  

 

A nemzetközi, de leginkább a német idegenforgalmi piacon sokáig ismerősen csengett a Piroschka-

túraként elhíresült lakodalmi mulatság a Hódmezővásárhely melletti Székkutason. A Piroschka-

kultusz a 20-as évekre nyúlik vissza, amikor Hugo Hartung cserediákként vendégeskedett 

Kutaspusztán, ahol beleszeretett az állomásfőnök lányába. Ebből az élményből született a „gyakran 

gondolok Piroskára című” regény, amely a 40-es években bestseller lett német nyelvterületen. Tíz 

évvel ezelőtt még megannyi turistacsoport evett, ivott, táncolt cigányzenére Székkutason, ahová 

nosztalgiavonattal vitték ki őket a vásárhelyi Népkert állomásról. Vásárhely-szimbólumnak számítanak 

a majolikaedények, valamint a népi realista képzőművészek. 

 

Délmagyaroszág : 2004. június 17. Városszimbólumok – górcső alatt 
Csongrád megye nagyobb településeinek jelképei 

 

A magyarországi turizmusfejlesztés legfontosabb mérföldköve vitathatatlanul a 

Széchenyi Terv turizmusfejlesztésének elindítása volt. „A program 

szempontrendszere szerint a fő cél az, hogy a külföldiek idelátogatását 

nemzetközileg versenyképes turisztikai termékek fejlesztésével, a szolgáltatások 

színvonalának emelésével segítsék elő. A hagyományos „Pußta, Piroschka, Paprika” 

hármasával jellemezhető turisztikai országképet a magyar kulturális örökség 

hangsúlyosabb bemutatásával kell kiegészíteni és helyettesíteni. Az ágazat 

szezonalításának csökkentése érdekében pedig a belföldi turizmus további 

élénkülésének elérése volt az egyik fő cél.” 
 

Mégis – tekintve a meglévő adottságokra – hogy e legenda épp a térségben 

játszódik és született nagyon fontos hogy minőségi programra építve fellendíteni és 

bemutatni magát a történetet, és visszahozni a köztudatba a 10 évvel ezelőtt oly 

sikeresen zajló programsorozatot.   
 

Piroska és a német diák szerelmi története Hugo Hartung regényei, a belőle készült 

musical és filmfeldolgozások sok potenciális turistának mutatta be szimpatikus 
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embereknek a magyarokat és kellemes vidéknek Magyarországot, 

Hódmezővásárhelyt és Kutasi pusztát, a mai Székkutast. A művek főszereplőjének 

nevével jelölt és a történések fő helyszínére tervezett programnak nem kell 

megküzdenie az ismeretlenség rémével, gyorsan kialakulhat a beazonosítás.  
 

Kiegészítve a Székkutason működő gyógynövénygyűjtést és feldolgozás 

hagyományait, a Piroska történetre épülő turisztikai programcsomag 

kialakítását kell újraindítani.    
 

A program célja:  

A Herbária Rt. Székkutasi Üzeme és a Gyógynövény Fajtakísérleti Állomás a 

wellness életformához is szállítja a vadon termő és termesztett növényeket, amelyek 

májustól októberig nem csupán megtekinthetők a helyszínen, hanem sokféle 

közvetlen kapcsolatba is lehet kerülni velük:  

o gyűjtés saját részre, amit helyben megszárítanak, és akár névre szólóan 

címkézve csomagolnak; a gyűjtés helye pl. a Piroska filmben is szereplő 

Kardoskúti Puszta szabadon bejárható része, a Ficséri Puszta;  

o látogatás a Gyógynövény Fajtakísérleti Állomáson, szakmai vezetés, 

szaktanácsadás, szaporító-anyag vásárlási lehetősége;  

o 40 órás tanfolyam a termesztett és vadon termő gyógynövények termeléséről 

és feldolgozásáról.  
 

A szakmai programot kiegészítik turisztikai szolgáltatások:  

o látogatás kosárfonó műhelyében, gyógynövény-kosár vásárlás  

o gyógyteák kóstolása, tanácsadás  

o étkezés a gyógyfüvek felhasználásával  

o ménes és lovastanya látogatás.  

o Piroska legenda könyvének újrakiadása és megismertetése nemcsak a 

turistákkal, de a helybeliekkel is  

o A könyvben szereplő és meglévő régi vonat turisztikai célú hasznosítása  

o A történetről szóló kiadvány: tájegységgel, természetik és kulturális értékekkel,  

népszokások és gasztronómia bemutatásával  

o A csárda és a malom renoválása  

o Turisztikai programok szervezése 
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Kapcsolódás más projeketkhez, fejlesztési területekhez:  

Napjaink új turisztikai törekvése, a wellness lényegében egy olyan életformát is jelöl, 

amely a jó közérzetet az egészséggel kapcsolatos tudás megszerzésével, az 

egészségi állapot kedvező befolyásolásával, a test, a lélek és a szellem optimális 

állapotát kívánja elérni. A wellness fő ismérvei: tudatos egészségmegőrzés, 

rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás, káros szerek kerülése, rendszeres 

ellazulás – stresszkezelés, környezetbarát szemléletmód. A wellness programra 

igényes turisták növekvő kereslete várható.  

 
Együttműködő partnerek:  

⇒ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  

⇒ MÁV Nosztalgia Vonat Kft.  

⇒ Herbária Rt.  

⇒ Térségi turisztikai egyesület  

⇒ Térségi vállalkozók A természetgyógyászatban érdekelt szervezetek 
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TUR.4.1 Gyógy-, termál- és élményfürdő, valamint kapcsolódó 
egészségügyi intézmények és sportlétesítmények fejlesztése 
 

A bázistermék fő funkciója, hogy hosszú ideig a területen tartsa a turistát, aki fizet 

a szállásért, étkezésére, más szolgáltatásokért (programokon vesz részt, 

ajándéktárgyat vásárol, taxiba ül, kocsikázik, horgászik stb.). A bázistermékek 

között a gyógyturisztikai és a vízparti üdülési csomagok a legvonzóbbak közé 

tartoznak a hosszú helybentartózkodás és a kellemes időtöltés folytán. A gyógy-

idegenforgalomban a Székkutas-Kakasszék párosnak a tiszai turizmusban a 

Mindszent-Mártély párosnak a megnövekedett vendégforgalom kereskedelmi és 

programellátásában Hódmezővásárhelynek, az összefogásból a kis régiónak 

jelentős haszna származhat. 

Mindkét bázistermék kifejlesztése nagy kockázatú. A gyógy-idegenforgalomban 

Kakasszék értéke már nem azonos a gyógyításban szerzett régi hírnévvel. A 

„Juliska” gyógyulásával kezdődő legenda-valóság, a Davosba utazó főmérnök, aki 

lemásolta az ottani gyógyintézetet, valamint a svájciak által ottani minőségben 

felszerelt gyógyítóközpont a szükséges „referenciaimage” híján alaposan 

megkopott. (Hogy a gyógyulás esélye és a hírnév nem azonos, jelzi az is, hogy 

Franciaországban tíz fürdő adja a forgalom 80 %-át, s nincs ez másként 

Magyarországon sem). Érdemes megvizsgálni, vajon mennyiben kapcsolható 

mindez a híres hódmezővásárhelyi orvosi protézisüzem és egy kapcsolódó 

kórházi fejlesztés utókezelési programjához.  

 

A projekt célja  

Termálvízre, gyógyvízre alapozva, önálló turisztikai vonzerő kialakítása, amely 

meghosszabbítja a szezonidőt, s amely látogatókat vonz mind a helyi lakosság, mind 

a távolabbról érkezők közül azzal, hogy kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget 

(élményt) kínálnak a szabadidő élvezetes eltöltésére. Ezek az élményforrások 

nagyobb részt a vízhez kapcsolódnak, de gyakran a szabadtéri sportlehetőségek 

sorába tartoznak (strandröplabda, játszóházak). A vízhez kapcsolódó szabadidős 

programok koncentráltan jelenítik meg azt, amit a különböző kultúrák (a rómaiak, 
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törökök, finnek, stb.) a fürdőzésben, szaunázásban, aromaterápiában, a különböző 

gyógytea kúrák és a fürdőkultúra kapcsolatában évezredek alatt megteremtettek.  

 

Az élményfürdő környezetével, szolgáltatásaival, menedzsmentjével a Wellnesst 

sugallja, még akkor is, ha az attrakciók nem elsősorban a szellem épülését, hanem 

inkább a kikapcsolódást, az önfeledt szórakozást szolgálják.  

 

Az élményfürdők egyaránt tartalmaznak kültéri és beltéri attrakciókat, 

befogadóképességük nagy, egyetlen belépővel használhatók. Ez alól kivételt 

képeznek a közvetlen szolgáltatások (pl. masszázs). Minden korosztály igényeit 

megpróbálják kielégíteni, az alkalmazott interpretációs technikák nem nélkülözik a 

show elemeket, s az attrakciók száma és mérete folyamatosan bővül. Köréjük a 

szolgáltatások széles skáláját – szállást, étkezést, stb. – nyújtó szolgáltatói kör 

települ. Helyigénye ezért jelentős.  

 

Fürdő: A hajdani Hód-tó területén, a későbbi Népkertnek vagy Erzsébet ligetnek 

nevezett parkban építették a városi strandfürdőt az 1930-as években. A fürdő ma 8 

medencében 3360m2-en 25-36 C fokos vízzel egy nagyjából 7 hektáros park 

közepén fogadja a vendégeket. A víz közepes sókoncentrációjú, nátrium-

hidrogénkarbonátos hévíz, amelynek metakovasav és fluorid tartalma is jelentékeny; 

összes oldott szilárd ásványi anyag tartalma 2201 mg/l. Mozgásszervi betegségek 

gyógyítására ajánlott. Néhány gyógyszolgáltatás is igénybe vehető.  

 

A feladat célrendszere  

o • működő tőke bevonása, a foglalkoztatottság javítása  

o • a Népkert európai színvonalú rendezése  

o • új regionális turisztikai vonzerő megteremtése és folyamatos fejlesztése  

o • új turistarétegek megnyerése a város számára  

o • a városba érkező vendégek tartózkodási idejének és a turisztikai 

érdekeltségű vállalkozások bevételének növelése.  
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A végrehajtás módja és feltételrendszere, javaslatok:  

Az élményfürdő létesítése magas tőkeigényű, a szolgáltatások ára is magas, ezért fel 

kell készülni a tőkebevonás szükségességére éppúgy, mint az önkormányzati és 

befektetői érdekek különbözőségére. Az önkormányzati tulajdonlás a megőrzés, 

fenntartás, a városközösség kommunális igényeit szolgáló fürdő képét sugallja (ez 

folyamatos támogatásigénnyel jár). A magántőkét a profitérdekeltség, a bevételek 

növelésére törekvés, a szórakoztatás, a piaci részesedés növelése, a piaci trendek 

kihasználását ígérő fejlesztések jellemzik. Kettőjük összhangját nem könnyű, de meg 

lehet teremteni, mint ezt Zalakaros példája mutatja.  

 

TUR 4.2 A „Júlia fürdő” rehabilitációja, rehabilitációs, rekreációs 
központ kialakítása Kakasszéken.  

 

A kakasszéki „Júlia fürdő” gyógyvízére és a szanatórium bázisára, idegenforgalmi 

vonzerő építése.  

 

A feladat szükségességének indokai:  

A vizek: A pleisztocén korban a Maros ezen a vidéken kanyargott amelyből 

napjainkra egy közel 7 km hosszú tórendszer maradt fönn: északi pontja Gyopáros, a 

déli pedig Kakasszék. Az 1930-as évektől – azoknak a népi tapasztalatoknak a 

hatására, hogy a tó iszapos vizében bizonyos betegségek jól gyógyulnak – a kórházi 

kezelésekben is sikeresen alkalmazták. A tó vize – tapasztalatokkal bizonyíthatóan – 

gyógyhatású, iszapja pedig – a közös ős, a Maros okán is – feltételezhetően 

gyógyiszap, hasonló tulajdonságokkal, mint makói társa.  

1971-ben a szanatórium telkén egy 1800 m mélységű termálkutat fúrtak, amelynek 

eredményeként 970C-os nátriumkarbonátos magas metakovasav és fluorit tartalmú 

vizet nyertek (ez alkalmas pl. a pikkelysömör és izületi betegségtünetei kezelésére). 

Az EüM 4/1976. sz. rendeletével a hévizet gyógyvízzé nyilvánította.  
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A szanatórium: 1932-ben svájci mintára nagy napozóterasszal szanatórium épült, 

amely kezdetben a TBC-s betegek gyógyítására szakosodott, majd az 1970-es 

évektől profilt váltott. Mostani felújítása következtében a Hódmezővásárhelyi 

Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Kakasszéki Reumatológiai és Mozgásszervi 

Rehabilitációs Osztályaként működik (a beruházás 2001. végére fejeződik be) 105 

ággyal. Ebből 60 a mozgásszervi rehabilitációs, 45 a reumatológiai ágy. A betegek 

korszerű elhelyezése, a műszerezettség és a humán föltételek egyaránt nemzetközi 

színvonalú gyógyító munkát garantálnak.  

 

A környezet: A kiszolgáló épülettömböt, orvos- és nővérszállót magába foglaló 

szanatórium a tó két partján, zajtól, szennyeződéstől mentes, természetes 

környezetben épült fel. Országútról és vasútról viszont könnyen megközelíthető. A 

zöldterület ugyan rehabilitációra szorul, ennek ellenére Kakasszék „alföldi gyógy-

klíma” tulajdonságai kimagaslóak, a sportterápia és egyéb medicomechanikai 

programok kialakításának föltételei megteremthetőek. A rehabilitációs, rekreációs 

programba a lovaglás, a gyógyító füvek, stb. jól illeszkednek. 

 

Az adottságok összekapcsolása: Az ATIVIZIG 1987-ben elvi vízjogi engedélyt adott 

arra, hogy a szanatórium előtti tórendszerből egy 600 m vízfelületet terápiás célokra 

ki lehessen alakítani (A tófenék igen enyhe lejtésszögben 0,30 – 1,50 méter között 

mélyül.) A terápiás tórész vizét részben a tó természetes gyógyhatású vize és 

iszapja adná, részben pedig a termálvíz hűtőtavon átvezetett és megfelelő hőfokra 

lehűlt magas oldott ásványianyag tartalmú vize szolgálná. A tófürdőhöz és a 

szanatóriumhoz olyan gyógyszálló épülhetne fel, amely rekreációs funkcióval tovább 

gondozhatná a műtéti beavatkozáson és rehabilitációs szakaszon, valamint a 

reumatológiai kezeléseken túljutott vendégeket.  
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A feladat célrendszere  

o a szanatórium környezetének a gyógyító munka színvonalához emelése 

o a kakasszéki „Júlia fürdő” régi hírének helyreállítása  

o nemzetközi jelentőségű rekreációs központ létrehozásának megindítása, 

amely munkalehetőséget teremt a környék lakosságának, és a beszállítások 

által jövedelmet a termelőknek és szolgáltatóknak (lovas-tanyáknak, 

gyógynövénytermesztőknek, stb.).  
 

A végrehajtás módja és feltételrendszere:  

Az Alföld egész területén jó eséllyel lehet gyógyító hatású termálvizet felszínre hozni. 

A projekt sikere egyrészt azon áll vagy bukik, hogy a versenyképesség vizsgálata 

során milyen meggyőzően tudjuk artikulálni Kakasszék előnyeit egy adott fizetőképes 

célcsoportra (pl. menedzserekre) vonatkoztatva.  
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IV. VERSENYKÉPES AGRÁRTERMELÉS KIALAKULÁSÁNAK 

ELŐSEGÍTÉSE  
 

A kistérségben a mezőgazdasági termelés adottságai jók, a termelés színvonala 

meghaladja az országos és a megyei átlagot, a termelés jelenlegi szűk körű 

szerkezete – gabona, hústermelés túlsúlya – azonban a további fejlődés 

szempontjából korlátot jelenthet. Ennek figyelembevételével a fejlesztési stratégiai 

programnak a versenyképesség és a modernizáció elősegítését kell szolgálni a 

fenntartható fejlődés keretei között.  

 
Folyamatos marketing munkával meg kell ismerni a megváltozott piaci igényeket, és 

ezekhez alkalmazkodva meghatározni a termelési szerkezetet. A mennyiségi 

termelést fel kell váltani a minőségi termeléssel, emellett fokozott figyelmet kell 

fordítani a környezet- és tájvédelemre. Szükségszerűen fejleszteni kell a termék-

előkészítést, a tárolást, a feldolgozást, a csomagolást és értékesítést, elősegíteni a 

helyi vertikumok kialakulását. Ennek érdekében új technológiákat kell alkalmazni, 

segíteni kell az innovációt, előnyben részesíteni az innovatív befektetéseket, valamint 

racionalizálni kell az értékesítési csatornákat.  

 
A kistérségnek jó esélye van az EU piacon is versenyképes termékek előállítására, 

különösen abban az esetben, ha a fejlesztési erőforrások összpontosításával a már 

meglévő, versenyképes minőségi termelésre ösztönző beruházásokat helyezi 

előtérbe, és törekszik a termelés–feldolgozás–értékesítés vertikumának 

kialakítására. A tervezett fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk az alapágazat 

helyzetének javításához, biztosítani kell a termelőknek a gazdasági haszonból való 

részesedést. Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tudományos 

eredmények gyakorlati hasznosítására.  

 
A stratégiai célok megvalósulásának mértéke a helyi társadalom aktivitásától, főként 

a gazdasági szféra aktivitásától, a társuláshoz való csatlakozásától és a közös 

pénzalaphoz való hozzájárulás mértékétől függ. Azzal számolunk, hogy a helyi 

források az EU-csatlakozás időpontjára - mely a középtáv végére valószínűsíthető - 

várhatóan növekednek, így hosszú távon már nagyságrenddel nagyobb EU 

támogatásokkal, nagyobb beavatkozási lehetőségekre nyílhat lehetőség.  
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AGR.1. VERSENYKÉPES AGRÁRGAZDÁLKODÁS ELŐSEGÍTÉSE  
 

Kapcsolódó fejlesztési célok  

A kistérségi társulás a versenyképes gazdálkodás elősegítésében elsődlegesen az 

intézményi háttér biztosításával vállalhat meghatározó szerepet. Ez a tevékenység 

programok készítésében, az információközvetítésben, a kistérség érdekeinek 

képviseletében, egyes projektekben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel való 

együttműködésben jelenik meg. Szakmai képzés, továbbképzés, átképzés, 

minőségbiztosítási rendszerek megvalósításához, fel kell készülni programok 

folyamatos tervezésére és beindítására a kistérségi társulás irányításával és 

koordinálásával. A regionális és a megyei területfejlesztési tanácsokkal, a 

falugazdászokkal, a gazdasági kamarákkal való együttműködés fontos a célok 

eléréséhez, alapvető de a helyi humán erőforrások - főiskola és középiskolák, fejlett 

gazdasági és civil szervezetek - bevonása alapvető. A versenyképes agrárium 

kialakulását azok a kapcsolódó fejlesztési célok is elősegítik, melyek ugyan 

meghatározóak a célok elérésében, de túlmutatnak a kistérség hatáskörén és 

jelentősen meghaladják fejlesztési forrásait Mezőgazdasági üzemek és 

kutatóintézetek szervezett együttműködése; műszaki-agrár-tudományos bázis 

kialakítása; szociális feszültséget enyhítő programok.  

 
AGR. 1.1. Kistérségi agrár-információs és szolgáltató centrum kialakítása, 
működése.  
 
A program célja:  

A kistérségi agrár-információs hálózat, az információs, tanácsadó és marketing 

irodák – minden településen - naprakész információ-szolgáltatással, piaci, jogi, 

tanácsadással, kistérségi és üzleti marketing tevékenységgel elősegítik a 

környezetkímélő, piacképes termelést, gazdálkodást és értékesítést, hozzájárulnak a 

tevékenységek diverzifikálásához, a tájékozottság javításához, az EU 

csatlakozáshoz való felkészüléshez, a kistérség versenyképességének javításához. 

A kistérségi társulás háttér-intézményéhez (Kht) kapcsolva működik, ellátja a 
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kistérségi rendezvényekkel és a falusi turizmussal kapcsolatos szervezési, foglalási 

és promóciós tevékenységet is, valamint kiadványok terjesztését is elvégzi.  

 

A versenyképesség javítása érdekében szükséges feladatok folyamatos és magas 

szintű ellátása csak felkészült szakmai háttérrel rendelkező és korszerűen felszerelt 

szervezettel lehetséges. Az információt, a tanácsadást és a marketinget csaknem 

minden kitűzött cél és projekt megvalósítása igényli. Különösen azoknál a 

szereplőknél, melyeknél EU szintű követelményszintet kell teljesíteni. A 

kiadványoknak és ismertetőknek, a pályázatok elkészítése előtt kell megjelenni, hogy 

a pályázók előre tudhassák, milyen követelményeknek kell megfelelniük a 

fejlesztéssel. A termék- és szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos beruházásokat üzleti 

terveknek kell megelőzniük, melyeknek piaci ismereteken kell alapulniuk. A 

szakszerű és folyamatos információra, tanácsadásra és marketingtevékenységre 

tehát máris szükség van.  

 
Eredménymutatók:  

⇒ Működő kistérségi agrár-információs hálózat, információs-, tanácsadó- és 

marketing irodák, agrár-információs hálózat, információs-, tanácsadó- és 

marketing irodák szolgáltatásainak, kiadványinak száma,  

⇒ az igénybevevők száma és a szolgáltatások színvonala, a kistérségi 

agrármarketing stratégia és a marketingtevékenység hatékonysága.  

⇒ Az irodáknak – a szolgáltatásokért befolyt díjakból és a pályázatokon elnyert 

forrásokból -, három éven belül közel önfenntartónak kell lenni.  

 
A végrehajtás módja és feltételrendszere.  

⇒ A kistérség társulása kimunkálja agrárinformációs, tanácsadó és marketing 

iroda feladatkörét, létszámkeretét, infrastruktúra és költségigényét.  

⇒ A már működő és a tervezett kistérségi információs, tanácsadó, marketing, 

feladatokat, a feladatokat ellátó személyek munkáját – lehetőleg egy szervezet 

kereteiben illetve ehhez kapcsoltan kell megszervezni és a feladat ellátásához 

szükséges mértékben fejleszteni. A tanácsadás az igényekhez igazítva 

megbízásos alapon történik.  
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⇒ A munkatársak pályáztatása és kiválasztása ennek megfelelően – lehetőleg 

helyi szakember alkalmazásával – történik.  

⇒ Az irodák működése folyamatos, a területfejlesztés minden érintettjének 

biztosítva a szolgáltatást és lehetővé téve a kistérség fejlődése érdekében 

történő együttműködést.  

 
AGR 1.2. Új típusú szövetkezések és termékpálya kapcsolatok feltérképezése  
 
A program célja: A mezőgazdasági termelőkkel megismertetni az EU 

mezőgazdasági vívmányait, a termékpályás szövetkezéseket, melyek a 

piacgazdaság, a modern európai agrártársadalom bevált érdekérvényesítési 

modellje. A meglévő termékláncok megerősítése, újak létrehozása, új típusú 

szövetkezések megalakítása, EU típusú – a tagok által irányított - kistérségi 

szövetkezések kialakítása, melyek részt vesznek termékpályák kialakításában. A 

mezőgazdasági termékek helyi feldolgozását, piacképes termékeket eredményező 

vállalkozások és szolgáltatások fejlesztése  

 
A termékpályás szövetkezések a piacgazdaság, a modern európai agrártársadalom 

bevált érdekérvényesítési modellje. A kistermelők számára létkérdés a termékek 

rendszeres biztonságos értékesítése, szállítása, elszámolása és érdekeik érvényre 

juttatása. Kiszámíthatóvá teszi a termelők számára a partnereket a termékpálya 

áruforgalmi és feldolgozási szintjén, ugyanakkor részesülhetnek a vertikum más 

szakaszain képződő jövedelmekből is. Az EU-ban a gazdálkodók szövetkezéseire 

épül vidékfejlesztő és népességmegtartó politika, csakúgy, mint az agrárrendtartási 

rendszer. A részprogram megvalósítása mellett szól gazdasági és társadalmi 

hasznossága, valamint az EU csatlakozásra való felkészülés is.  
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Eredménymutatók:  

⇒ A helyi mezőgazdasági termékek-feldolgozók kapacitása a foglalkoztatottak 

száma,  

⇒ az új típusú szövetkezések száma, tagjainak száma, évi forgalmuk,  

⇒ a termékpályás szövetkezések száma, tagok száma  

⇒ feldolgozott termék mennyisége, értéke és a  

⇒ tagok jövedelmi viszonyai.  

 
A végrehajtás módja és feltételrendszere, javaslatok.  

⇒ A kistérség társulása – szakértők bevonásával - feltérképezi a kistérségi 

integrációkat, meglévő és potenciális termékláncokat, feltárja együttműködési 

lehetőségeiket.  

⇒ A szövetkezések jelen és jövőbeni hasznosságáról, fontosságáról, formáiról, 

tájékoztató füzeteket készít, a Főiskolával képzési programokat szervez, 

felkészíti a tanácsadókat, tanulmányutak szervez, továbbá a termékpályás 

szövetkezések, termékpálya kapcsolatok kialakulásának, a mezőgazdasági 

termékek helyi feldolgozásának serkentésére támogatási rendszert alakít ki és 

működtet.  

 
AGR 1.3 Új típusú termékpályás mintaszövetkezetek létrehozása  
 
A program célja:  
A mezőgazdasági termelőknek - hazai körülmények között -, gyakorlatban bemutatni 

a termékpályás szövetkezések működését, melyek a piacgazdaság, a modern 

európai agrártársadalom bevált érdekérvényesítési modelljei.  

 

EU típusú – a tagok által irányított - szövetkezések megalakításának támogatása és 

bemutatása, melyben a tagok megőrzik önálló, kreatív státuszukat. A szövetkezet 

non-profit jellegű, de piaci tevékenységével a maximális eredmény elérésére 

törekszik, miközben a működési és a tagok által megszavazott fejlesztések 

költségein túli jövedelmet visszaosztja a tagoknak. A szövetkezet, a tagok érdekében 

más hasonló szövetkezésekkel közösen – a tagok egyetértésével -, termékpályák 
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kialakítására (termelés, feldolgozás, csomagolás, tárolás, szállítás, értékesítés, stb.), 

szekunder, majd tercier típusú szövetkezések kialakítására törekszik.  

 
A modern európai agrártársadalom bevált érdekérvényesítési modelljének, a 

termékpályás szövetkezések gyorsabb elterjedéséhez fontos, hogy helyi 

körülmények között működő termékpályás szövetkezeteket be lehessen mutatni, 

tapasztalatait át lehessen adni.  

 
Eredménymutatók:  

⇒ A termékpályás szövetkezések száma, tagok száma feldolgozott termék 

mennyisége, értéke és a tagok jövedelmi viszonyai, valamint a 

tapasztalatcserék száma.  

 
A végrehajtás módja és feltételrendszere, javaslatok:  

⇒ A kistérség társulása – szakértők bevonásával – feltérképezett kistérségi 

integrációk, meglévő és potenciális termékláncok, alapján elkészíti a 

modellként kialakítandó szövetkezetek megvalósítható tanulmányát, mely 

feltárja a kialakítani ajánlott szövetkezet típusát, helyét, számát és egyéb 

körülményeit.  

⇒ Az első szintű szövetkezések működésének tapasztalatai alapján, a 

„szekunder” illetve a „tercier” „minta” szövetkezetek kialakításánál hasonlóan 

kell eljárni a szereplők szakmai kiválasztásánál.  

⇒ A tapasztalatokról a Főiskolával közösen tájékoztató készül, amit a 

tapasztalatcserék során hasznosítanak.  

⇒ A társulás, az önkormányzatok támogatják, a szakgárda és a civil szervezetek 

elősegítik a szövetkezések létrejöttét, működését és bemutatását.  
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AGR 2. A MEZŐGAZDASÁGI MODERNIZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE A 
SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSÉVEL  

 
Az optimális termelésszerkezet kialakítása szükségszerűen együtt jár a racionális 

birtokméretek kialakulásával, ennek érdekében szükséges a birtokrendezés 

elősegítése, a korszerű farmgazdálkodás feltételeinek a megteremtése. Jóllehet a 

mezőgazdaságban kialakult üzemi szerkezet sokszínűsége várhatóan hosszabb 

távon fennmarad, létjogosultságuk van a családi gazdaságoknak, a középméretű 

gazdasági társaságoknak, a szövetkezeteknek egyaránt. A mezőgazdaságot 

kiszolgáló külterületi infrastrukturális hálózatok fejlesztése, fontos feltétel melynek 

jelentős része (a külterületi úthálózat) önkormányzati törzsvagyon része; s így a 

kistérségi társulás kompetenciájába tartozik. A fejlesztési célhoz tartozik az 

agrotechnikai színvonal emelése, a szárító és tároló kapacitások növelése, és a 

mezőgazdasági termeléshez szükséges infrastruktúra fejlesztése, melyek jelentős 

korszerűtlenségük miatt, még hosszú távon támogatást igényelnek.  

 

Kapcsolódó fejlesztési célok:  

Erőforrásokat koncentráló együttműködések, szövetkezések, gépkörök, TÉSZ-ek 

elősegítése, külterületi közbiztonsági és vagyonbiztonsági programok; innovációs 

tevékenység támogatása; a szakképzésben korszerű ismeretek oktatása, 

településeket összekötő mellékút-hálózat felújítása, "külső gyűrű" kialakítása, 

integrált vízügyi rendszerek fejlesztése  

 
AGR 2.1 A farmgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.  
 

A program célja:  

Az EU-CAP szabályozással harmonizáló birtokméretek kialakulása után, a külterületi 

gazdálkodás feltételeinek megteremtése, összhangban a területrendezéssel és az 

infrastruktúra fejlesztésének területi igényével. A településrendezési tervek, valamint 

az új birtokviszonyok, (tanyabokor)építési igények és külterületi infrastruktúrák 

összhangjának megteremtése. Az önkormányzati tulajdonú úthálózatok tervszerű 

felújítása, a földutak korszerűsítése, stabilizálása - adott esetben társfinanszírozással 
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- más külterületi infrastrukturális hálózatok fejlesztése (kiemelten 

"tanyavillamosítás").  

A feladatok közül, csak a több települést érintő feladatok hárulnak a kistérségi 

társulásra.  

 

A hatékony, versenyképes mezőgazdasági termelés alapvető feltétele, hasonló 

infrastrukturális háttér és technológia alkalmazása, mint a versenytársaké, azaz az 

EU-ban működő termelőké. Ennek hiánya már is megmutatkozik, fejlesztése nem 

halasztható, befejezni azonban csak a birtokrendezés után kialakult struktúra 

figyelembevételével célszerű. Az EU egyes országaiban - nem csak a feltételei 

vannak meg -, kötelező a termelőknek az általuk művelt birtokon letelepedni. A 

birtokrendezéssel és a területrendezési tervvel összhangban, ki kell alakítani azt az 

infrastruktúrát, ami lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági termelők, birtokukon, vagy 

annak közelében az EU 21. századi színvonalához hasonló életvitelt és 

gazdálkodást folytathassanak. A meglévő infrastruktúrák figyelembevételével, az 

ésszerű együttműködések, takarékos infrastruktúra kialakíthatósága és a 

közbiztonság javítása érdekében, célszerű megvizsgálni a tanyabokrok 

kialakításának lehetőségeit.  

 

Jelenleg – az infrastruktúra hiányosságai miatt -, a mezőgazdasági eszközök, 

termények tárolásának és az állattartás jelentős része a települések belterületein 

történik, valamint a külterületi földrészek megközelítése a településeken keresztül 

lehetséges.  

 

Eredménymutatók:  

⇒ Területileg kiegyensúlyozott, a kialakult birtokviszonyoknak,  

⇒ a szövetekéseknek, a földtulajdonosok igényeinek megfelelő infrastruktúra 

megléte. (kiépített úthálózat, elektromos ellátás, telefon, ivóvíz, belvízcsatorna 

és megfelelő közbiztonság.  
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A végrehajtás módja és feltételrendszere, javaslatok.  

⇒ A kistérség társulása, a települési önkormányzatok elkészített infrastruktúra 

kataszter alapján – a szolgáltatók bevonásával -, kialakítja a térségi 

alaphálózatot.  

⇒ A birtokstruktúra kialakulása után, a külterületi építési szabályozást, az 

infrastruktúra kialakítását és fenntartását kistérségi szinten összehangolják.  

 
AGR 2.2 A mezőgazdaság technológiai fejlesztésének elősegítése  
 
A program célja:  

A kistérségi mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása technológiai 

színvonal javításával. A középméretű földbirtok-rendszer kialakulása érdekében a 

családi gazdaságok és az új típusú szövetkezések eszközfelszereltségének javítása, 

előnyben részesítve az összehangolt új típusú szövetkezések keretében történő, 

illetve a méretarányos gépberuházásokat, a szárító, hűtő és a tároló kapacitások 

növelését. A feladat ugyan nem tipikusan társulási, de megfelelő együttműködéssel, 

tanácsadással elő lehet segíteni a kistérségi mezőgazdasági termelők érdekeinek 

leginkább megfelelő, méret- és költségarányos technológiai háttér, tárolók és szárítók 

kialakulását.  

 
A hatékony, versenyképes mezőgazdasági termelés alapvető feltétele, hasonló 

technológia háttér, mint a versenytársaké, azaz az EU-ban működő termelőké. 

Ennek hiánya már is megmutatkozik, azonban a gépbeszerzések a szárítók és 

tárolók fejlesztésének többsége nem méretarányos a birtokkal és nem összehangolt. 

A jelenlegi gyakorlat nem költségkímélő és nem ösztönöz az EU típusú 

szövetkezések kialakulására. A versenyképesség javítása érdekében indokolt 

elősegíteni a hatékony gazdálkodáshoz szükséges eszközfelszereltség javítását, 

előnyben részesítve a társulás keretében megvalósítandó, illetve a birtokkal 

méretarányos korszerű gépberuházásokat, a szárító, hűtő és tároló kapacitások 

növelését. Mégpedig olymódon, hogy - kistérségi szinten - az ezekre irányuló 

megyei, központi, előcsatlakozási támogatások elnyerését célzó pályázatok kapnak 

elsődlegesen támogatást.  
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A végrehajtás módja és feltételrendszere, javaslatok: .  

⇒ A kistérség társulása az érintett szereplők bevonásával elkészíti a kistérségi 

mezőgazdasági gép, eszköz, tároló, szárító és hűtőház katasztert.  

⇒ A korszerű fejlesztési lehetőségek megismertetése céljából bemutatókat, 

tájékoztatókat, tanulmányutakat szervez, majd felméri a fejlesztési igényeket.  

⇒ Szakmai javaslatot dolgoz ki, a prioritások kialakítására és a célszerű 

együttműködésekre, kapacitásarányosságra.  

⇒ Tájékoztatót tart a célszerű gépkörök, géphasznosító szövetkezetek, 

társulások kialakítására.  

⇒ A rendszer működésének ösztönzésére támogatási rendszert alakít ki és azt a 

források függvényében továbbfejleszti.  

 
AGR 2.3 A agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési 
módszerek megismerését szolgáló bemutató gazdaságok létrehozása. 
(biotermelés)  
 
A program célja:  

EU-konform környezetkímélő agrárgazdálkodási megoldások - ökogazdálkodás, 

biotermelés -, a kistérségre adaptált „alternatív” földhasználat, a kormányzat és az 

EU által támogatott területhasználat, az energia-előállító termelési lehetőségek, 

környezetkímélő technológiák, a szakszerű tápanyag-visszapótlás, a szakszerű 

talajerő-gazdálkodás, ezzel összefüggésben a korszerű állattartás, trágyakezelés 

bemutatása és elterjedése céljából bemutató gazdaságok kialakítása, működtetése 

és a szervezett, szakszerű bemutatás biztosítása. 

 

A környezetkímélő agrárgazdálkodási megoldások, a kistérségre adaptálva, helyi 

körülmények között – bemutató gazdaságokban - ismerhető meg leginkább, ahol 

közvetlen tapasztalatot lehet szerezni a helyben gazdaságosan termelhető, 

feldolgozható, értékesíthető, növények és állatok fajtáiról, a technológiákról, 

technikákról és a hatásokról.  

 

Az EU-ban az agrárium – ami magában foglalja az élő környezet művelését, 

gondozását – szigorúan szabályozott, e szabályok keretében folyik az 
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élelemtermelés és a tájgazdálkodás. Tekintve, hogy csatlakozásunk rövidtávon belül 

várható, piacaink pedig máris összefüggenek a külpiacokkal (és persze a saját 

környezetünk védelmében), sürgető feladat mind a szabályozás ismerete, mind a 

korszerű környezetkímélő termelési módok és technológiák elterjesztése.  

 
Eredménymutatók:  

⇒ A tájpotenciálnak megfelelő, agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást 

szolgáló termelési módszerek megismerését szolgáló bemutató gazdaságok,  

⇒ látogatóik és a mórszert alkalmazók száma.  

⇒ Az ellenőrzött és minősített biotermelést folytató gazdaságok száma, területi 

aránya.  

 
A végrehajtás módja és feltételrendszere.  

⇒ A kistérség társulása – szakértők bevonásával – kidolgozza a kistérségi agrár-

környezetvédelmét és a tájfenntartást szolgáló termelési módszerek 

megismerését szolgáló bemutató gazdaságok programját.  

⇒ A program kitér a gazdaság típusára, méretére, helyére, a pályázat tárgyi és 

személyi feltételeire, különös tekintettel a bemutató jellegre, a bemutathatóság 

feltételeire, a működtetés időtartamára, stb.  

⇒ A megvalósítás ösztönzésére - más forrásokra is figyelemmel - támogatási 

rendszert dolgoz ki.  

⇒ Ellenőrzi és támogatja a bemutató gazdaság kialakítását, működését és a 

bemutatókat.  

⇒ A SZTE mezőgazdasági Főiskolai Karral és a bemutató gazdaságok 

vezetőivel közösen kialakítják az agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást 

szolgáló termelési módszerek gyakorlati bemutatása programját és biztosítják 

működését és a tapasztalatok rögzítését.  

⇒ Elősegítik a programmal összefüggő tanulmányutak szervezését, 

megvalósítását.  
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V. A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE INTEGRÁLT FEJLŐDÉSÉNEK 
ELŐSEGÍTÉSE  

 
(telephelyi tényezők megvalósulásához kapcsolódó fejlesztések)  

 

Miért fontos? – általános célok  

Hódmezővásárhely európai értelemben is fejlett középváros és az országos tervek 

alapján potenciális növekedési pólus, a kistérségben élők számára szolgáltatásokat 

nyújt, munkahelyeket biztosít, vonzó a befektetők számára, hírnevével az egész 

kistérség ismertségét növeli, így társközponti szerepének erősítése kistérségi érdek. 

A kistérség célul kitűzött harmonikus fejlesztése, első sorban a fejlett iparra, a fejlett - 

nagy területű - mezőgazdaságra és Hódmezővásárhely adottságaira alapozható, 

aminek hosszabb távon, a kistérség minden településén hasonló életminőséget kell 

eredményeznie.  

 

A célkitűzés eléréséhez sok részcélt kell megvalósítani, ami hosszantartó 

együttműködést igényel., melyhez alapvetően fontos annak feltételeit megteremteni 

és a kistérségi összetartozást folyamatosan erősíteni. Ezáltal, területi értelemben a 

társadalmi feszültségek csökkennek, az erőforrások kihasználtabbak lesznek. Az 

európai városhálózat erősítése, a policentrikus térfejlődés deklarált EU fejlesztési 

irányelv.  

 

E hálózathoz kapcsolódni Hódmezővásárhely és a kistérség számára egyaránt 

hasznos. Hódmezővásárhely a kistérségi gazdaságfejlődés motorja, amely kihat a 

városkörnyéki (rurális) térségek fejlődésére és a helyi társadalom életminőségének 

emelésére.  

 

Ez a prioritás horizontális prioritásként is felfogható, mivel mind a városfejlesztésre, 

mind a gazdasági versenyképességre, mind a turizmus, infrastruktúra és agrár- és 

vidékfejlesztési prioritásra is kihat. A fejlesztés elsősorban az önkormányzat, a civil 

szerveztek és a vállalkozások összefogásával valósulhat meg.  
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A telephelyi telepítő tényezők rendszere és típusai a globalizáció korában 
 
A globalizációs korszakban megszaporodott telepítő tényezőket két szempontból 

csoportosíthatjuk. Egyrészt aszerint, hogy az illető telepítő tényező mennyire 

közvetlen módon hat a vállalat (beruházó) telephely-választási döntésére. Másrészt 

annak alalpján, hogy a telepítő tényező hatása mennyire számszerűsíthető, vagyis 

szerepel-e számszerűsíthető módon a vállalatnál a befektetést érintő 

költségszámításban. E szempontok segítségével a telepítő tényezőket az alábbi 

rendszerben tipizálhatjuk.  
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telepítő tényezők
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) személyi vonatkozású

PUHA telepítő
tényezők

helyi
oktatási-képzési

intézményrendszer

szociális
infrastruktúra

a lakó- és
természeti

környezet állapota,
minősége

szabadidő-eltöltési
lehetőségek

városi milliő

lakás- és
életfenntartási

költségek

vállalati vonatkozású
PUHA telepítő

tényezők

iparági kapcsolatok és
kooperációk lehetősége

vállalkozásbarát és kooperatív
helyi önkormányzat

helyi munkakultúra

kis- és középvállakozások
háttér-beszállítői hálózata

vállakozásorientált
szolgáltatások jelenléte

telephely innovációs milliője telephely településének vagy
régiójának imagéje

felsőoktatási és kutatási intézmények

közvetlen közvetetta telepítő tényező hatása a telephelyválasztásra és a letelepült vállalatra

A telephelyi telepítő tényezők rendszere és típusai a globalizáció korában

 
Forrás: Weichhart Peter: Designerregionen (2000) 
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VAROS.1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJVPOLGÁRMESTERI HIVATAL 
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY EREDMÉNYES ÉS 

VERSENYKÉPES MŰKÖDTETÉSE. 
 
A feladat célja: 

A kistérségi társulás a kistérség települési önkormányzataival és mindazokkal, akik 

érdekeltek a kistérség fejlesztésében és aktívan részt kívánnak venni a 

területfejlesztési tervezés, és megvalósítás folyamatában, kistérség-fejlesztést és 

együttműködést szervező csoport hatékony működésének érdekében a 

városfejlesztési osztálynak kiemelt szerepét tovább kell folytatni. (Korábban 

megfogalmazódott egy  független és non-profit kistérségi kht iroda létrehozása, ám 

ezt a feladatot a városfejlesztési Osztály teljes egészében ellátja és működteti) A 

működés és az infrastruktúra biztosítása kistérségi szintű. Működési területe a teljes 

kistérség, székhelye Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatala, de minden 

településen rendszeresen információs, tanácsadó, marketing szolgáltatást nyújt.  

 

A Város- (és térségfejlesztési) Osztály feladata, az elfogadásra került kistérségi 

területfejlesztési stratégiai program és operatív (minta) program alapján leegyeztetett 

operatív programok és projektek kidolgozása, ezek végrehajtásának és 

ellenőrzésének szervezése. Emellett a kapcsolódó fejlesztési célokra vonatkozóan 

az önkormányzati és a befektetői pályázati anyagok készítése, informatikai, 

tanácsadói és marketing szolgáltatás szervezése, működtetése, idegenforgalmi 

promóció, rendezvényszervezés és értékesítés, továbbá tájékoztató, képzési 

programokat szervezése, a környező kistérségekkel, a megyei és regionális 

munkaszervezetekkel való kapcsolattartás, információgyűjtés és szolgáltatás, 

valamint a kistérségi területfejlesztési döntések előkészítése. A kistérségi feladatok 

eredményes ellátása érdekében – helyet biztosítva – együttműködik a 

területfejlesztést érintő tevékenységet végző menedzserekkel, falugazdászokkal, 

kistérségi menedzserrel, szakértőkkel, szolgáltatókkal.  
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A feladat szükségességének indoklása:  

Az eredményes működés önmagában gerjeszti a kistérségen belüli együttműködést 

és kohéziót. Jelenleg hiányoznak a terület-, gazdaságfejlesztés és a KKV-kat 

érdemben segítő szervezetek, továbbá hiányzik egy átfogó koncepció és stratégia 

(tiszta, és lehatárolt kapcsolatrendszerek), ami alapján hatékonyabban lehet 

működni. 

A versenyképesség javítása érdekében szükséges feladatok folyamatos és magas 

szintű ellátása csak felkészült szakmai háttérrel rendelkező és korszerűen felszerelt 

szervezettel lehetséges. Az információt, a tanácsadást és a marketinget csaknem 

minden kitűzött cél és projekt megvalósítása igényli. Különösen azoknál a 

szereplőknél, melyeknél EU szintű követelményszintet kell teljesíteni. A 

kiadványoknak és ismertetőknek, a pályázatok elkészítése előtt kell megjelenni, hogy 

a pályázók előre tudhassák, milyen követelményeknek kell megfelelniük a 

fejlesztéssel. A termék- és szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos beruházásokat üzleti 

terveknek kell megelőzniük, melyeknek piaci ismereteken kell alapulniuk. A 

szakszerű és folyamatos információra, tanácsadásra és marketingtevékenységre 

tehát máris szükség van.  
 

Eredménymutatók:  

Működő Osztály - informatikai, tanácsadó és marketing szolgáltatások száma, 

minősége igénybevétele, kiadványinak száma, az igénybevevők száma, a 

szolgáltatások színvonala, a kistérségi marketingtevékenység hatékonysága.  

A feladat végrehajtásának intézkedési terve és a végrehajtásért felelős 

szervezet/ek  

⇒ Vásárhely és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás  

⇒ A kistérség önkormányzatai  

⇒ Gazdasági kamarák  

⇒ MVA  

⇒ Kistérségi ipartestületek  

⇒ Kistérségi vállalkozók, gazdasági szervezetek  

⇒ Kistérségi civil szervezetek  

⇒ A Társulás munkaszervezete (Kht) falugazdászok, tanácsadók  
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A végrehajtásban közreműködő szervezetek  

⇒ AMC,  

⇒ Agrárinnovációs irodák,  

⇒ Kutatóintézetek,  

⇒ Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal,  

⇒ Csongrád Megyei Munkaügyi Központ,  

⇒ Csongrád Megyei Önkormányzat,  

⇒ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács,  

⇒ DARFT,  

⇒ Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület,  

⇒ Hódmezőgazda Rt,  

⇒ ITDH megyei képviselete, 

⇒ MTESZ,  

⇒ Kutató intézetek,  

⇒ Pénzintézetek,  

⇒ SZTE,  

⇒ tudományos intézmények és szervezetek, civil szervezetek. 

Az érintett terület és a kedvezményezettek köre: A hódmezővásárhelyi 

kistérség egésze. Az önkormányzatok, a civil szervezetek, a kistérségben 
működő vállalkozások, a mezőgazdasági termelők, a szolgáltatók és a 

lakosság.  

A végrehajtás módja és feltételrendszere.  

A már működő és a tervezett kistérségi információs, tanácsadó, 
marketing, feladatokat, a feladatokat ellátó személyek munkáját – 

lehetőleg egy szervezet kereteiben illetve ehhez kapcsoltan kell 

megszervezni és a feladat ellátásához szükséges mértékben fejleszteni. 
A tanácsadás az igényekhez igazítva megbízásos alapon történik. Az 

iroda működése folyamatos, a területfejlesztés minden érintettjének 

biztosítva a szolgáltatást és lehetővé téve a kistérség fejlődése 

érdekében történő együttműködést.  
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VAROS.2  KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ CIVIL 
SZERVEZETEK, KULTURÁLIS EGYESÜLETEK 

TEVÉKENYSÉGÉNEK NÖVELÉSE 
 
A feladat célja: A kistérségi társulás prioritást ad a kistérségi jellegű 

szerveződéseknek, civil együttműködéseknek. Elérendő cél a kistérségi identitás és 

kohézió erősítése a helyi társadalomban. A civil szféra, jellemzően települési 

szerveződésű, beleértve a kulturális (pl. városszépítő) egyesületeket is, ez 

természetes. A lokalitás fontosságának hangsúlyozása mellett a kistérségi identitást 

is indokolt támogatni, hiszen Hódmezővásárhely és a környező települések 

együttese együtt élő települési közösségként fogható fel.  
 

Eredménymutatók:  

⇒ A támogatott egyesületek száma,  

⇒ a támogatott kistérségi jellegű rendezvények száma,  

⇒ a kulturális egyesületek száma, taglétszáma  
 

A feladat végrehajtásának feladatterve  

⇒ egyeztetés a helyi kulturális és civil szervezetekkel 

⇒ támogatási rendszer és források véglegesítése 

⇒ Rendezvények, támogatása  

⇒ Kiadványok támogatása  

 

A végrehajtás módja és feltételrendszere.  

⇒ Pályázati formában támogatás nyújtása a kistérség imázsát, és identitását 

erősítő kulturális–civil tevékenységeknek. A támogatás feltétele a kiírásban 

megfogalmazottak szerint.  
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VAROS.3 Korszerű kistérségi információs rendszer kialakítása. 
 

A feladat célja:  
A jelen, és a jövő tudásalapú társadalma és gazdasága számára az 

információszükséglet kielégítéséhez szükséges információs rendszer kialakítása, a 

meglévő elemek és hálózatok (hódmezővásárhelyi informatikai gerinchálózat, az 

„intelligens város” program, Teleház program, stb.) figyelembe vételével. Az 

informatikai igényekre (képzés, oktatás, gazdaság, szolgáltatások, kultúra, stb.) 

építve fejleszthető rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a globális 

rendszereknek a kistérségi érdekek szolgálatába állítását. A rendszer kialakítása 

vállalkozás keretében célszerű megoldani sz önkormányzatok részvételével. A 

kistérségi információs rendszer hozzájárul az „intelligens” régió, megye 

megvalósulásához, az ismeretek széleskörű terjesztéséhez, a kistérségi identitás és 

kohézió megteremtéséhez.  

 

Ahhoz, hogy a kistérségen belül megfelelő kommunikációs kapcsolatok 

alakulhassanak ki, a kistérség gazdasági, társadalmi és környezeti változásait 

figyelemmel lehessen kísérni, a fejlődéshez szükséges információkhoz mindenki 

hozzájusson, a tudásalapú társadalomban és gazdaságban partner lehessen, olyan 

információs hálózat kiépítése válik szükségessé, ami széles körben elérhető és 

kapcsolódik a hozzáférhető hazai és világhálózatokhoz  

 

Az utóbbi időben az információ és tudásalapú gazdasági és társadalmi fejlődés oly 

mértékben felgyorsult, hogy a jelen technológiai, informatikai fejlettséget el sem 

tudtuk képzelni. Ilyen ütemű fejlődés mellett nyugodtan kijelenthetjük: már a jövő sem 

a régi. A globalizálódó világunkban, a verseny minden területen történő felgyorsulása 

megköveteli a kistérségnek a versenybe való aktív bekapcsolódását. Ennek alapja a 

széleskörű, folyamatos és EU szintű képzés mellet a korszerű információs rendszer.  
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Eredménymutatók:  

⇒ A kistérségi információs rendszer kapacitása, végpontjai, adatbázisa, 

végpontjai,  

⇒ hozzáférés lehetősége,  

⇒ a számítógépek száma,  

⇒ használóinak száma, Internet kapcsolatok, használók és honlapok száma.  
 

VAROS 4. Külső kapcsolatok erősítése, kistérségi marketing-, 
összehangolt idegenforgalmi termékcsomag-, és 

rendezvényturizmus kialakítása 
 
A feladat célja,  szükségességének indokolása: 

A kistérségi kohézió erősödéséhez, hosszú távon való érvényesüléséhez fontos 

részcél megvalósításáról van szó. Ez a feladat összehangolt marketing 

tevékenységet fog át. Az alprogram fejlesztési céljait együtt kezelve kell kiajánlani, 

mégpedig célszerűen akkor, amikor "lesz mit felmutatni" az együttműködő 

kistérségnek. A marketing egyre fontosabb a városok és térségek közötti 

versenyben. A megfigyelések szerint annak a térségnek van nagyobb esélye, amely 

települései összehangoltan, idegenforgalmi és gazdasági termékcsomagot ajánlanak 

ki. Jelenleg a turisztikai tevékenység összehangolatlan, és a létesítményi feltételek 

sem alakultak ki teljesen.  
 

Eredménymutatók:  

A gazdasági befektetések és volumene, a külső tőkebevonás nagysága, a külső 

támogatások nagysága, az idegenforgalomból származó bevételek növekedése, a 

vendégéjszakák számának növekedése.  
 

A feladat végrehajtása  

⇒ kínálatok és termékcsomagok összeállítása 

⇒ kistérségi kiadvány készítése  

⇒ speciális kiadványok támogatása 

⇒ rendezvények támogatása  

⇒ partnerkapcsolatok erősítése 
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Az érintett terület és a kedvezményezettek köre:  

A program által érintett területi egységek a kistérség priorizált akcióterületei 

(turisztikai, befektetési célterületek, stb.). Kedvezményezettek a kistérség imázsát 

erősítő, minőségi termékeket gyártó vállalatok, ipari park Kht, továbbá a helyi 

idegenforgalmat szervező irodák, a kistérségben működő turisztikai szervezetek, 

vállalkozások  

 

A végrehajtás módja és feltételrendszere.  

⇒ A termékcsomag összeállítását és kiadványokat a társulás finanszírozza, 

megrendelés közbeszerzési pályázat szerint.  

⇒ A támogatás pályázati rendszer keretében történik; ennek elnyerésének 

feltételei a kiírásban megfogalmazottak szerint.  

 

VAROS 5 „Kihelyezett" korszerű szakképző-helyek, szakképzés, 
továbbképzés megvalósítása. – long time learning 

 

A program célja:  

Az EU-ban terjedő elv, a "tanulás egy életen át" alkalmazása a hazai gyakorlatban. 

Az EU ismeretek átvétele, és gyakorlati adaptálása. A foglalkoztatás bővítéséhez 

szükségszerű az álláshely-teremtő és -kínáló munkáltatók igényeinek való 

megfelelés a versenyképesnek bizonyuló ágazatokban. Ehhez megfelelő 

felkészültségű munkaerő szükséges, melyet decentralizált szakképző hálózat 

segíthet. A kistérség mintaértékű kezdeményezése lehet egy hosszú távon 

érvényesülő program, melynek első eleme a decentralizált posztgraduális 

szakképzés - melyet az informatikai alapú távoktatás egészít ki. A program 

decentralizált szakképző és továbbképző hálózat kialakítására, ennek egy 

lehetséges megoldási formájára, a teleházak mintájára megvalósuló távoktatási 

intézmények létrehozására irányul.  

 

Eredménymutatók: 

⇒ Eredményességi mutatók:  

⇒ A településekre „kihelyezett” továbbképző-szakképző helyek száma,  

⇒ A továbbképzésben résztvevők száma  
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A feladat végrehajtásának lépései  

⇒ Kihelyezett szakképző helyek (távoktató helyek) kialakítása, a meglévő 

teleházak (információs pontok) bővítése, felszerelésük korszerűsítése 

⇒ Továbbképzés, szakképzés működésének támogatása, távoktatás  

 

A végrehajtás módja és feltételrendszere.  
Egyeztetéseket követően – pályázat alapján - a településeken kijelölésre kerülnek a 

„kihelyezett“ szakképző helyek oktatási intézményekben, válkozásoknál, 

teleházakban. A Társulás kezdeményezésére , a települési önkormányzatok és 

intézmények együttműködésével megvalósul a kistérségi információs rendszer, a 

teleház-hálózat bővítése, felszerelésük korszerűsítése. Ezzel párhuzamosan a 

pályázat alapján támogatás nyújtása a szakoktatás és távoktatás támogatására.  

 

VAROS.6. Városmarketing feladatok 
 

Városmarketing fejlesztésének témakörébe az alábbi programok megvalósítása 

szükséges:  

1. A város menedzsment funkcióinak fejlesztése: a városfejlesztéssel 

kapcsolatos tervezés, érdekérvényesítés, intézményi háttér és partnerség 

fejlesztése. 

2. A város imázsának javítása: hosszútávon a város és a térség karakterikus 

arculatának kialakítása és tudatosítása a célcsoportok körében. 

3. Külső és belső kommunikáció fejlesztése: a helyi szereplők közötti 

kommunikáció, partnerség és együttműködés fejlesztése, és a város külső 

partnereivel való kapcsolat erősítése. 
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Városmarketing szervezeti hátterének kialakítása  

A városmarketing tevékenység legyen összehangolt, és jöjjön létre egy 

városmarketing szervezet 

o Marketing eszközök használatának erősítése és összehangolása 

o Városi programok összehangolása 

o Partnerség erősítése a városi szereplők, intézmények, szervezetek között 

o Aktív kapcsolattartás a médiával, a megjelenő információk kontrollja 

o Együttműködés a fejlesztési csoportokkal, szervezetekkel 

 

Kiadványok a városról 

Készüljenek bemutatkozó anyagok (CD, kiadvány, honlap) a városról, amelyek 

alkalmazkodnak a különböző célcsoportok (befektetők, turisták, állami szervek, stb.) 

információs igényeihez, és amelyeket országos és külföldi viszonylatban is lehet 

terjeszteni 

o Adatgyűjtés, információgyűjtés 

o Grafikai szerkesztés, tervezés 

o Kivitelezés, sokszorosítás 

o Terjesztés (on-line verzió is) 

 

Önkormányzati sajtóiroda fejlesztése 
o Kimenő önkormányzati információk összehangolása 

o Partnerség kiépítése, megerősítése a médiával és a város intézményeivel 

o Folyamatos médiafigyelés és a megjelenésekre való reagálás 

o Interaktív, internetes cikkadatbázis kialakítása 

 

Összehangolt médiakampány 

o A kommunikációs anyagok összeállítása, kivitelezése (pl. reklámfilm, PR cikk, 

szórólap, stb.) 

o A kommunikációs kampány lebonyolítása 

o A kampány hatékonyságának mérése, kutatás 

 

 

 156



Városi partnerségi hálózat 

o A partnerségi hálózatok feltérképezése (belső és külső is) 

o A kommunikációs csatornák feltérképezése, fejlesztése 

o A partnerek jellemzése (tanulmánykészítés) kommunikációs szempontból 

o Információs és informatikai rendszer fejlesztése és fenntartása 

 

Városmarketing témájú rovatok a helyi médiában  
o Fórumok kialakítása (TV-műsor, újság-rovat) 

o Témák kidolgozása (főiskola imázsa, szoborfelújítások, stb.) 

 

A város képviselete kiállításokon 

o Költségek felmérése, kiállítás módjának meghatározása (résztvevő vagy 

látogató, saját vagy bérelt stand) 

o Kiállítási részvétel megszervezése 

o Kiállítási anyagok összeállítása, legyártása 

o Kiállításon való részvétel 

o Hatásvizsgálat, visszacsatolás, eredmények kutatása és közzététele, 

tapasztalatok megosztása 
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 159



INNOV 2..2 Innováció-orientált ipari parkok fejlesztése 

INNOV 2.3. Technológiai inkubátorházak, valamint innovációs központok 

kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése 

INNOV 2.4. Regionális alapon szerveződő innovációs transzferközpontok 

kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése 

 

III. TURIZMUS FEJLESZTÉSE  
 

A turizmus fejlesztésének fontossága a kistérségben:  

A Turizmusfejlesztés adottságai a vásárhelyi kistérségben:  

Helyi problémák a turizmussal  

Kitörési pontok a kistérség turizmusfejlesztésében 

5. Térségi turisztikai egyesület sikeres működtetése  

6. Az Alföldi művészváros („Paraszti Párizs” vagy. „magyar Provance” )  

7. Piroska gyógyító füvei:  

8. Gyógyturizmus és aktív turizmus  

TUR.1 TURIZMUS MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INTÉZMÉNYRENDSZER 
LÉTREHOZÁSA  
            ÉS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE 
TUR.2  HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – AZ ALFÖLDI MŰVÉSZVÁROS  - „PARASZT 
PÁRIZS“ 
TUR.3. PUSZTA – PIROSKA - „PIROSKA GYÓGYÍTÓ FÜVEI“ 
TUR 4. EGÉSZSÉGTURIZMUS FEJLESZTÉSE  

TUR.4.1 Gyógy-, termál- és élményfürdő, valamint kapcsolódó egészségügyi 

intézmények és sportlétesítmények fejlesztése 

TUR 4.2 A „Júlia fürdő” rehabilitációja, rehabilitációs, rekreációs központ 

kialakítása Kakasszéken.  

 

IV. VERSENYKÉPES AGRÁRTERMELÉS KIALAKULÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE  
 

AGR.1. VERSENYKÉPES AGRÁRGAZDÁLKODÁS ELŐSEGÍTÉSE  
AGR. 1.1. Kistérségi agrár-információs és szolgáltató centrum kialakítása, 

működése.  

AGR 1.2. Új típusú szövetkezések és termékpálya kapcsolatok feltérképezése  

 160



AGR 1.3 Új típusú termékpályás mintaszövetkezetek létrehozása  

AGR 2. A MEZŐGAZDASÁGI MODERNIZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE A SZÜKSÉGES  
             FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSÉVEL  

AGR 2.1 A farmgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.  

AGR 2.2 A mezőgazdaság technológiai fejlesztésének elősegítése  

AGR 2.3 A agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési 

módszerek megismerését szolgáló bemutató gazdaságok létrehozása. 

(biotermelés)  

 

 

V. A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE INTEGRÁLT FEJLŐDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE  
 

VAROS.1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJVPOLGÁRMESTERI HIVATAL 
VÁROSFEJLESZTÉSI  
                OSZTÁLY EREDMÉNYES ÉS VERSENYKÉPES MŰKÖDTETÉSE. 
VAROS.2 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ CIVIL SZERVEZETEK, 
KULTURÁLIS  
                EGYESÜLETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK NÖVELÉSE 
VÁROS.3 KORSZERŰ KISTÉRSÉGI INFORMÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA. 
VAROS 4. KÜLSŐ KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE, KISTÉRSÉGI MARKETING-,  
                 ÖSSZEHANGOLT IDEGENFORGALMI TERMÉKCSOMAG-, ÉS  
                 RENDEZVÉNYTURIZMUS KIALAKÍTÁSA 
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i  A kistérségek általános fejlettségének vizsgálatába bevont mutatók: 

- demográfiai mutatók: népsűrűség, ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg, a 60 évesnél idősebb 
állandó népesség aránya az össznépességben, 

- vállalkozások: ezer lakosra jutó regisztrált jogi személyiségű gazdasági szervezetek száma, ezer 
lakosra jutó egyéni vállalkozások száma, egy főre jutó hozzáadott érték az átlagos statisztikai 
létszámra vetítve, ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma 

- jövedelmi viszonyok: egy állandó lakosra jutó adóköteles jövedelem, épített új lakások aránya a 
lakásállományban, ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 

- munkanélküliség: regisztrált munkanélküliek aránya a 18-59 éves népességben, a tartós (180 
napon túli) munkanélküliek aránya a munkanélkülieken belül, 

- infrastruktúra: ezer lakosra jutó telefon főállomások száma, egy kilométer vízvezeték-hálózatra 
jutó csatornahálózat hossza, a vezetékes gázt fogyasztó háztartások aránya a lakásállományban, 
ezer lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma. 

 
ii A közgazdasági szakirodalomban a globális termelési láncokra, - enyhe tartalmi eltérésekkel, - 

többféle elnevezés honosodott meg: értéklánc (’value chain, Michael Porter), globális termelési 
hálózat (’global production network’, Peter Dicken), globális árulánc (’global commodity chain’, 
Gary Gereffi). A globális termelési láncokhoz és hálózatokhoz bővebben lásd: 
- DICKEN, Peter (1998) Global Shift. Transforming the World Economy. Third Edition, Paul 

Chapman, London. 
- GEREFFI, Gerry - KORZENIEWICZ, MigueL (Eds.) (1994) Commodity Chains and Global 

Capitalism. Praeger, Westport, CT.  
- PORTER, Michael E. (1993) Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

 
iii A hazai térségek globális hálózatok való kapcsolódásának és versenyképességének 

összefüggéseiről bővebben lásd:  
- ENYEDi György (2004) Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon. Magyar 

Tudomány, szeptember.  
- LENGYEL Imre (2003) Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. 

JAETPress, Szeged. 
 
iv A kistérségek globális kötődését az alábbi mutatók segítségével vizsgáltuk: 

- a települési önkormányzatok adóbevételei, 
- a 250 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező vállalkozások száma, 
- a működő részvénytársaságok száma, 
- a száz közepes vállalkozásra (50-249 foglalkoztatott) jutó nagyvállalatok (250 és nagyobb 

foglalkoztatotti létszámmal) száma, 
-  a száz kisvállalkozásra (10-49 foglalkoztatott) jutó nagyvállalatok (250 és nagyobb 

foglalkoztatotti létszámmal) száma. 
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