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KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! 
 

GERGELY SÁNDOR dr. 
 

Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség,  
foglalkoztatás, kisvállalkozás. 

 
ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,  
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 
A magyar modernizáció érdekében a magántulajdonon alapuló gazdaságban 

egyre erőteljesebben szükségesek a személyi, etnikai, területi hátrányokat ki-
egyenlítő mechanizmusok a versenyképesség érdekében. A modern állam, ha si-
keresen akar menedzselni, akkor nemzeti stratégiát dolgoztat ki, majd koordi-
nálja megvalósítását, megteremti és szervezi a megvalósítás feltételrendszerét.  

A magyar vidék fő gondja az utóbbi évtizedben az alacsony foglalkoztatási 
ráta mellett létező nagy mértékű munkanélküliség. Amíg az országos munkanél-
küliségi ráta 2005 őszén 6,9%, addig egyes kistérségekben, településeken ez eléri 
a 30%-ot. Ha igaz, hogy ez a fő gond, akkor a kitörés a munkahelyteremtéssel 
kezdődik. A munkalehetőség leghatékonyabb teremtőhelye pedig a kisvállalko-
zás, hiszen a hazai foglalkoztatásban ezek kétharmados arányt képviselnek. Ha-
sonló a helyzet az EU-ban is. 

Csak a foglalkoztatási szint alapvető növelése mellett alakulhatnak úgy az 
életviszonyok, hogy az megfeleljen a népesség modern kori igényeinek. A kisvál-
lalkozásokat a modern gazdaság vérkeringésébe a hálózati gazdaság elemeinek 
kiépítésével lehet eredményesen bekapcsolni. Ebben eltérő a világtendencia és a 
magyarországi helyzet. 

Munkánkban bizonyítjuk, hogy felértékelődött a kisvállalkozások szerepe a 
vidéki térségek fejlesztésében és különösen a hátrányos helyzetűek esélyeinek ja-
vításában. Továbbá azt is, hogy eddig az áttörés elmaradásának, az ésszerűtlen 
szabályozás mellett, egyik fontos oka az, hogy a kisvállalkozások tevékenységét 
nem segítette megfelelő, saját érdekű tanácsadó szolgálat, szellemi logisztikai 
rendszer. Ezt a szerepet töltheti be az általunk megtervezett és bemutatott 
NEmzeti Kisvállalkozás TÁmogató Rendszer, a NEKTÁR. 

A NEKTÁR a magyar vidék és gazdaság tartós és fenntartható növekedési 
pályára állításának egyik döntő fontosságú elemét kívánja menedzselni, azáltal, 
hogy a kisvállalkozások helyzetbe hozásának megteremti a kutatási-oktatási-
szervezési-tanácsadási szellemi logisztikai rendszerét. A NEKTÁR aktívan szer-
vezi a kisvállalkozások bekapcsolását a hálózati gazdaságba. 

A NEKTÁR-t nem újabb hivatalként szükséges létrehozni, hanem a most 
működő, a kisvállalkozások támogatására létrehozott szervezeteket célszerű ösz-
szevonni, átszervezni. Olyan szolgálat szükséges, amely egyenlő jogú partnerek −−−− 
nálunk alig ismert −−−− kölcsönös érdekű együttműködésén alapul. A NEKTÁR te-
vékenysége kiterjed minden olyan, nem a fővárosban működő egyéni vállalko-
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zásra és kisvállalkozásra, amely 50 alkalmazottnál kevesebb létszámmal műkö-
dik. 

A NEKTÁR tevékenysége közvetlenül érinthet háromszázezer kisvállalkozót, 
alkalmazottaikkal együtt hatszáz-hétszázezer munkavállalót. Ha pedig a közvet-
len családi kört is ide számítjuk, akkor másfél-két millió polgárt. 

A NEKTÁR dönt ő hatással lehet a vidék modernizációjára, évente ötven-
hetvenezer munkahely megőrzésére, valamint tizenöt-harmincezer új munkahely 
teremtésére nyílik lehetőség; miközben 0,2-0,4%-os éves GDP növekedést is ge-
nerálhat. Finanszírozása EU alapokból, költségvetésből és egyre növekvő mér-
tékben saját szolgáltatási bevételeiből történhet. 

Az utolsó fejezetben bemutatunk négy ipari parkot, amelyek működése alap-
vető módon járul hozzá a város, a kistérség foglalkoztatásához, versenyképessé-
gének növeléséhez. 

 
A KISVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, 

JELENTŐSÉGE 
 

Ipari és szolgáltatási stratégia 
 

A gazdaságtörténet tanulsága szerint 
az egész termelő tevékenység jellemzője 
az, hogy a fejlődés egyre kevesebb em-
ber foglalkoztatását teszi indokolttá. A 
legfejlettebb gazdaságú- és életszínvona-
lú országokban az összes foglalkozta-
tottból már a XX. század hatvanas évei 
óta kevesebb embert foglalkoztatnak a 
termelő szférában, mint a szolgáltatási 
ágazatokban. 

Ez a folyamat játszódott le kissé 
megkésetten Magyarországon is, hiszen 
amíg 1940-ben a keresőképes lakosság-
nak 53 százaléka dolgozott a mezőgaz-
daságban, addig ez az arány 2001-re ke-
vesebb mint a nyolcadára esett vissza, 
vagyis 6,19 százalékra csökkent. Az 
iparban foglalkoztatottak aránya 2001-
ben 34,22 százalék, a szolgáltatásokban 
és építőiparban dolgozóké pedig 59,59 
százalék (KSH, 2001). 

A legfejlettebb országokban hasonló 
folyamatok játszódtak le az iparban is. A 
múlt század hatvanas éveire a tercier, 
szolgáltatási szektor alkalmazottainak 
száma már meghaladta az ipariakét. Je-
lenleg az a helyzet, hogy az OECD or-
szágokban a szolgáltatásokban 60-74% 

körüli, az iparban 25-28%, a mezőgazda-
ságban pedig 2-5% a foglalkoztatottak 
aránya (KSH, 1999). 

Az is számos gazdaságtörténeti ta-
nulsággal szolgál, hogy Magyarországon 
2001-ben az ipari ágazatok közül a fel-
dolgozóipar alkalmazta a legtöbb sze-
mélyt. Az egész ipar 1048,3 ezer főt al-
kalmazott, ebből 955,8 ezret a feldolgo-
zóipar, ami 91,2%-os aránynak felel 
meg. Ennyiben akár modern szerkezetű-
nek is nevezhetnénk a magyar ipart, ha 
nem kellene szembesülnünk az egyes ré-
giók közötti iparosodottságbeli nagy kü-
lönbségekkel, ami persze összefügg a 
szerkezettel is.  

Itt jegyezzük meg, hogy az Európai 
Unió gyakorlatához igazodva, munkánk 
során nem foglalkozunk a mezőgazdasá-
gi vállalkozásokkal, mert azok csaknem 
minden tekintetben külön elbírálásban 
részesülnek. Munkánknak tárgya ugyan-
akkor az élelmiszer-feldolgozás, ami ma 
már valójában kifejezetten ipari tevé-
kenység. Amit az is bizonyít, hogy  a 
speciális, kis mennyiségben, ám külön-
leges minőségben előállított helyi kurio-
zitásokkal együtt  minden élelmiszeripari 
tevékenység sokkal inkább ipari jellegű 
tudást, mentalitást kíván, mintsem agrár 
szakismereteket. 

A hazai gazdaságszerkezet gondjaira 
utal, hogy 2001-ben a foglalkoztatottak 
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21,2%-a kapja közvetlenül vagy közvetve 
fizetését az államtól, és azóta ez az arány 
nemhogy javult volna, de tovább romlott. 
Ami azt jelenti, hogy a szolgáltatásban 
dolgozóknak 36,3%-a tulajdonképpen ál-
lami/önkormányzati alkalmazott. 

Nyilvánvaló, hogy az alacsony fel-
dolgozottságra, gyenge külkereskedelmi 
munkára „alapozott” hazai gazdaságfej-
lesztést sokkal gyorsabb tempóban kel-
lene feladni. Termékexportunkon belül 
egyre inkább növelni kell a magas hazai 
hozzáadott értéket hordozó exportot. 
Ezek mellett – hangsúlyozzuk, nem ezek 
rovására – tempósan kell növelni a szol-
gáltatás termelést és exportot is. Aho-
gyan az iparban, úgy a szolgáltatásokban 
is terméktömeg helyett értéktömeget, sőt 
értéktöbblettömeget kell előállítani és 
exportálni. Konzekvens módon kell al-
kalmazkodni az árugazdaság logikájá-
hoz, ahol már rég nem (csak) azok a si-
keres nemzetek/vállalkozók, ame-
lyek/akik azt csinálnak, amit mindenki 
tud és abból sokat, hanem azoké a jólét, 
akik a lehető legkevesebb termékkel ál-
lítják elő a legtöbb nyereséget. Piaci ré-
sekbe való behatolásra kell tehát töre-
kednie a magyar gazdaság minden olyan 
szereplőjének, amely rendelkezik a nem-
zetközileg is versenyképes terme-
lés/szolgáltatás feltételeivel. 
 

Összefogás és hálózati gazdaság 
 
Magyarország megrekedt a XIX. szá-

zadi kapitalizmus felfogásnál, amikor is 
az egyéni bátorságnak, kezdeményezés-
nek volt csaknem döntő szerepe a gazda-
sági sikerben. Azonban a XX. század 
utolsó harmadától kezdődően a modern 
kapitalizmus – noha továbbra is jelentős 
a szerepe az egyéni invenciónak – háló-
zatok szövevényévé vált, mert csak így 
képesek a vállalkozók megállni a helyü-
ket a globális versenyben. Olyan mérté-
kű kooperációs kényszer van, amelyre a 

gazdaságtörténetben még nem volt pél-
da. Fokozottan érvényes ez a kisvállal-
kozásokra, amelyeknél nemhogy a siker, 
de egyáltalán a létezés függ attól, hogy 
sikerül-e részt venniük valamely koope-
rációs hálózatban, vagy megkapják-e 
azokat a szellemi szolgáltatásokat, ame-
lyek nélkül ma már tartósan nem képe-
sek működni. 

A sikeres nemzeti gazdaságokat a 
verseny mellett az jellemzi, hogy a vál-
lalkozások összefognak, és tartós vagy 
alkalmi szövetkezések hálózataként mű-
ködnek. Egyre nagyobb teret kapnak a 
hálózati gazdaság termelékenységet, in-
novációt, kreativitást támogató elemei. 

Az Európai Unióban tömegesen mű-
ködnek – a nálunk még gyökeret is alig 
eresztett – beszerző-értékesítő társulá-
sok, a kisvállalkozások vertikális és/vagy 
horizontális szerveződései, az egyes 
technikai, szellemi és szolgáltatási kapa-
citások kiaknázására létrehozott társulá-
sok és az összefogással megvalósuló erő-
egyesítés számos más szerveződései. De 
mindezen szerveződéseknek a másod, 
valamint harmadszintű változatai is fon-
tosak, hiszen ezek teszik lehetővé a 
nemzeti szintű akaratképzést és gazdasá-
gi érdekérvényesítést, illetve az Európai 
Unión belüli összefogást. Csak összefo-
gásokkal, csak az érdekhálók mentén lét-
rehozott erőegyesítésekkel állhatja meg a 
helyét a magyar gazdaság a globális pia-
ci viszonyok között. Sajnos ennek a tör-
vényszerűségnek nemhogy a megvalósí-
tásáig, de még a felismeréséig sem jutott 
el a magyar közgondolkodás. Márpedig 
ennek tudatosítása alapvető kisvállalko-
zói, illetve nemzeti érdek. 

 
A tudás és a mentalitás átépítése 
 
Az előttünk álló nemzeti modernizá-

ció nem valósítható meg a tudás és a 
mentalitás átépítése nélkül. Mivel min-
den először a gondolkodásban, vagyis a 
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tudás és emóció által formált és befolyá-
solt fantáziában megy végbe, ezért elő-
ször a tudáskészletet és a mentalitást kell 
átformálni. Csak így leszünk képesek 
összerendezettebb, hatékonyabb cselek-
vésre. 

A tudással és információval kitágított 
valóság, a tulajdonos felelősségével és a 
munkavégzés örömével folytatott terme-
lés, kereskedelem és minden másfajta 
szolgáltatás két évtizeden belül lehetővé 
teheti Magyarországnak, hogy exportja 
megduplázódjék. Erre a kitartó akarattal, 
egyre több piaci és termelési ismerettel 
rendelkező (kis)vállalkozók, az erős civil 
társadalom és a hatékony állam együtt-
működése ad jobb esélyt. Ebben a szor-

galom és tudásdúsabb jövőben lesz fon-
tos szerepe a modern, kisvállalkozói ér-
deket szolgáló tanácsadásnak. 

 
A kisvállalkozások hazai  

és európai jelentősége 
 

Amint az 1. táblázat adataiból megálla-
pítható, az európai 19-hez képest Magyar-
országon a nagyvállalatok aránya közel há-
romszoros. A kis- és középvállalkozások 
aránya nálunk egy százalékponttal maga-
sabb, mint a fejlett európai 19-nél. Azon-
ban mindkét érték igen magas, hiszen az 
egyik esetben megközelíti, a másikban pe-
dig el is éri a kétharmados arányt. 

1. táblázat 
 

Európa 19 fejlett állama és Magyarország vállalkozásainak  
néhány összehasonlító mutatója 

 

EU-2000, 
H-2001  Mikro Kis Köze-

pes 
KKV 
együtt 

KKV/ 
Összes 

% 
Nagy 

Nagy/ 
Ösz-
szes 
% 

Össze-
sen 

EU-19* 19 040 1 200 170 20 410 99,80 40 0,20 20 450 A vállalkozások száma 
(ezer db) H 658 21 8 687 99,42 4 0,58 691 

EU-19 41 750 23 080 15 960 80 790 66,36 40 960 33,64 121750 Foglalkoztatottak  
száma (ezer fő) H 1 150 412 452 2 014 67,36 976 32,64 2 990 

EU-19 2 20 95 4 - 1 020 - 6 
Átlagos méret (fő) 

H 2 20 56 3 - 266 - 4 
EU-19 0,2 3 24 0,6 - 255 - 1,1 Árbevétel/vállalkozás 

(millió €) H 0,03 0,6 3,5 0,09 - 26,2 - 0,2 
EU-19 7 14 17 13 - 21 - 17 Export aránya 

az árbevételben (%) H 5 8 14 9,9 - 32 - 23 
EU-19 7 14 17 13 - 21 - 17 Hozzáadott érték/fog-

lalkoztatott (1000 €/fő) H 5 8 14 9,9 - 32 - 23 
EU-19 66 66 58 63 - 49 - 56 Munkaerőköltség 

/hozzáadott érték (%) H 63 66 58 62 - 46 - 52 
Arányok          

Átlagos méret H/EU-19 0,87 0,98 0,59 0,73 - 0,26 - 0,72 
Árbevétel/vállalkozás H/EU-19 0,16 0,20 0,14 0,15 - 0,10 - 0,21 

Hozzáadott érték/fő H/EU-19 0,08 0,11 0,14 0,09 - 0,23 - 0,17 

Munkaerőköltség 
/hozzáadott érték 

H/EU-19 0,95 1,00 1,01 0,98 - 0,95 - 0,93 

*EU-19: A 15 tagállam+Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc 
Forrás: Magyar Gazdaságelemző Intézet (2003), Observatory of European SMEs 2002, No. 2., 
SMEs in Europe, including a first glance at EU Candidate Countries, az APEH adatai alapján 
számolva és a szerző számításai 
 

Ez bizonyítja a cáfolhatatlan tények 
nyelvén a kisvállalkozások döntő jelen-
tőségét a foglalkoztatásban. Ha az adato-
kat tovább vizsgáljuk, akkor azt kell 
megállapítanunk, hogy mind az EU 19 

országaiban, mind pedig Magyarorszá-
gon az egyenként legkevesebb személyt 
foglalkoztató mikrovállalkozások adják a 
legtöbb munkaerőt munkával ellátó cso-
portot. Az összes foglalkoztatotthoz vi-
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szonyított arány tekintetében ez 34,29% 
az EU 19-nél, Magyarországon pedig 
annál 4,17% ponttal magasabb: 38,46%. 
Ezek az adatok egyértelművé teszik azt, 
hogy nem lehet eredményes az a gazda-
ság-, illetve foglalkoztatás-politika, 
amely nem alapoz a kisvállalkozásokra.  

A mikrovállalkozások túlsúlyát bizo-
nyítja az is, hogy az összes kisvállalko-
zás foglalkoztatott átlaga nálunk 3, a 19 
országnál, pedig 4 fő. Még nagyobb az 
eltérés a nagyvállalatok foglalkoztatási 
adatainál, ahol a 19 ország átlaga 3,84-
szer nagyobb, mint a hazai – 1020, illet-
ve 266 fő –, ami összefügg azzal, hogy a 
19 európai fejlett országban számos mul-
tinacionális nagy cég is található. 

Az export árbevételen belüli aránya 
tekintetében a mikro-, kis- és közepes 
vállalkozásoknál a 19 ország átlagai 
rendre meghaladják a magyart; 40, 75, 
21%-kal. A nagyvállalati szektorban 
azonban megfordul a sorrend, hiszen 
50%-kal nagyobb az exportarány a hazai 
nagyvállalatoknál, mint a vizsgált 19 or-
szágban. A hozzáadott érték foglalkozta-
tottankénti alakulása a mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások esetében kifejezi 
a termelékenységbeli különbséget. Hi-
szen minden csoportban elmarad a 19-
ektől. 

A munkaerőköltség hozzáadott érték-
arányt vizsgálva, nincs jelentős eltérés a 
kisvállalati szektorban, mindössze a nagy-
vállalati szektorban tapasztalható 7,7%-os 
eltérés Magyarország „előnyére”.  

 
A magyar kis- és középvállalkozások 

helyzete az ezredfordulón 
 
A nagyvállalatok érdekérvényesítő 

képessége világszerte és Magyarorszá-
gon is csaknem korlátlan. Ezt bizonyítja 
az is, hogy a nagyvállalatoké csaknem az 
összes kedvezmény, és nemhogy adót fi-
zetnének, de nettó kedvezményezettjei 
az önkormányzati és költségvetési támo-

gatásoknak. Magyarországon nagy ha-
gyománya van a kisvállalkozásoknak; ez 
gazdaságunk egyik legfőbb erőssége. Az 
1. ábrán bemutatjuk a nemzetgazdasági 
kisvállalkozási környezet főbb elemeit. 

 
Kisvállalkozás és nagyvállalkozás ösz-

szevetése. Mindenekelőtt végezzük el a 
kis- és középvállalkozások összevetését a 
nagyvállalkozásokkal. Ennek legcélsze-
rűbben a 2. ábrával tehetünk eleget. 

A 2. ábra olyan összevetést mutat be, 
amelyből arra lehetne következtetni, 
hogy ha ennyi a hátrány, akkor vajon 
nem volna-e egyszerűbb minden gazda-
sági célt csupán nagyvállalatokkal meg-
oldani. Nos, ezt képzelték el többek kö-
zött az úgynevezett tervgazdaságokban. 
Az eredményt jól ismerjük. A gazdaság-
történet tanulsága szerint modern áru- és 
szolgáltatás-termelés, kereskedelem nem 
lehet meg egészséges vállalati méret ösz-
szetétel nélkül. Persze az egészséges mé-
retszerkezet iparáganként és koronként is 
változik, azonban kisvállalkozások nél-
kül nincs versenyképes gazdaság. 

 
A magyar kisvállalkozások  

SWOT analízise 
 
Ahhoz, hogy a kisvállalkozások 

helyzetéről valós képet alkothassunk, el-
végeztük a SWOT analízisüket. Az erős-
ségek, gyengeségek és veszélyek  feltá-
rása után megvizsgáltuk a lehetőségeiket 
az EU csatlakozás után. Ha nem használ-
tuk fel kellő hatékonysággal az 1990 óta 
elmúlt csaknem másfél évtizedet arra, 
hogy egy versenyképes gazdaság szilárd 
alapjait lerakjuk, akkor ez csak növeli fe-
lelősségünket az EU csatlakozásból kö-
vetkező lehetőségek minél nagyobb ha-
tásfokú kiaknázására. Ez nem sikerülhet 
a kisvállalkozások nemzeti menedzs-
mentjének megújítása, modern kornak 
megfelelő szintre való felemelése nélkül. 
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1. ábra 
 

A nemzetgazdasági kisvállalkozási környezet főbb elemei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra 
 

Kisvállalkozás és nagyvállalkozás összevetése 
 

Szempont Kisvállalkozás Nagyvállalkozás 
Tőke koncentráció Kis mértékű Jelentős vagy kiemelkedő 
Munkaerő 1-50 250-től több tízezerig 
Piaci alkalmazkodás Rugalmas Nagyobb tehetetlenségi erő 
Piaci szerep Alkalmazkodó Befolyásoló, uraló 
Piaci erő Elenyésző Erős vagy meghatározó 
Beszerzés és értékesítés Erőhiány Erős pozíció, üzleti előnnyel 
Finanszírozás Versenyhátrány Kiemelten kedvező pozíció 
Marketing Eseti és gyenge Tervezett és hatékony 
Specializáció foka Erős Több lábon áll (diverzifikáció) 
Érdekérvényesítés Gyenge Erős, vagy nagyon erős 
Helye a hálózati gazdaságban Gyenge Meghatározó 
Aktivitás rádiusza  Helyi Országos, több országra kiterjedő 

ELVONÁS 
 

• Adók  
- országos 
- helyi 

• Bérközterhek 
• Illetékek 
• Kötelező biztosítások 

TÁMOGATÁS 
 

• Hazai 
- országos 
- helyi 

• EU 
• Kamattámogatás 
• Kedvezményes  hitelek 
• Adókedvezmény 

- országos 
- helyi 

SZELLEMI LOGISZTIKA 
 

• Tanácsadás 
- kereskedelmi 
- saját érdekű 

• Kutatás 
- vállalati 
- intézeti 

• Oktatás 
- graduális 
- posztgraduális 
- eseti 

ÉRDEK-
ÉRVÉNYESÍTÉS 

 
• Hazai kamarák 
• Érdekképviseletek 

- hazai 
- nemzetközi 

• Szakmai szerveze-
tek 
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3. ábra 
 

A magyar kisvállalkozások SWOT analízise 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
Kreativitás, innovációs képesség Technikai elmaradottság 

Szakosodási lehetőségek híján a menedzsment Alkalmazkodási képesség, közvetlen, tompítatlan piaci 
kitettség és érzékenység Alacsony tőkeigény intenzitás ellenére is tőkehiány 
Gyorsan halmozódó vállalkozói tapasztalat Finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás nehézségei 
Kapcsolati tőke tudatos felhasználása Heterogén csoportösszetétel 
Családi háttér és háló, mint tőkeforrás támasz Jogkövető magatartás gyengeségei 

Alulinformáltság a hazai támogatási lehetőségek és az EU piacokon való mű-
ködés feltételeiről, fokozott sérülékenység 

Motiválhatóság állami támogatásokkal 
(ha az erre vonatkozó információkat az állam eljuttatja 
hozzájuk) Állami támogatásokra utaltság 
Szakmai érdekképviseletek (ha tevékenységük összehan-
golt) 

Modern értékesítési, marketing és minőségi szemlélet hiánya 

K+F intézményrendszer kialakulására meglévő igény Szerényebb menedzsment ismeretek 
Nincs vállalkozói érdekű tanácsadás 

Fiatal korosztályok vállalkozási kedve Gyenge és szétforgácsolt érdekképviseletek miatt rossz érdekérvényesítő ha-
tásfok 

Szakképzett, de viszonylag olcsó munkaerő Nincs kisvállalkozói érdekű szellemi logisztikai rendszer 
Szervezetlen és gyenge külföldi kapcsolatrendszer 
Kis exporthányad Nagy foglalkoztatási képesség létrejötte kis hatókörben 

jelentős lehetőség 
Fejletlen kockázati tőke és intézményi háttér 

Információáramlás gyengesége 
Megszűnése nagyobb hatókörben nem okoz hátrányos 
változásokat Alacsony szintű együttműködési készség, összefogáshiány 

Nincs vagy gyenge a kooperáció és integráció 
A támogató intézményi hálózat mennyiségileg megfelelő, de minőségileg he-
terogén és összehangolatlan 

Piaci rések kitöltésére való kiemelkedően jó hatásfokú 
képesség potenciál 

Nincs rendszerbe szervezve, nincs szinergia 
Modern közlekedési és üzleti infrastruktúra hiánya egyes területeken Összefogott tömegességük  miatt jelentős politikai súly és 

szavazóbázis Nagyfokú piaci kitettség 
Közvetlen és erős tulajdonosi érdekeltség Tevékenység diverzifikációból eredő előnyök kihasználhatatlanok  
Családias vezetési stílus Korlátozott méret 

Parlamenti választásokon nagy szavazóerő 
A kisvállalkozó a történeti folyamatosság kényszerű megszakítottsága miatt 
nem tanulhatta meg családja körében a kisvállalkozás menedzsmentet 

LEHETŐSÉGEK EU CSATLAKOZÁS UTÁN VESZÉLYEK 
Gyorsuló növekedés Innovatív hazai kisvállalkozások számának és tevékenységének csökkenése 
Magyarország tranzit helyzete felértékelődik 
Beruházási lehetőségek növekednek 

Erősödő verseny a hazai és nemzetközi piacon 

Technológiai transzfer, know-how beáramlás 
A beszállítói programok kibővülő lehetőségei 

Szigorodó környezetvédelmi jogszabályok jelentős többletterhe 

Tőkebeáramlás, beszállítói kapcsolatok 
A rendszerbe szervezettség hiánya miatt hatékonysághiány a kisvállalkozás-
oknál és a segítő szerveknél, a beszállítói koordináció hiánya miatt visszaesés 

Növekvő termelékenység 
A helyi foglalkoztatás visszaesése miatt a kereslet csökkentő hatás erőteljes 
helyi piacra való termelés esetén 

Foglalkoztatás-bővülés Helyi piacra történő termelés esetén nagyfokú konjunktúra függés 

Piacbővülés, új piacok 
A fejlesztés, illetve a fejlesztés elmaradása átlagosnál nagyobb kockázatot je-
lent 

Önkormányzatok nagyobb szerepvállalása Korlátozott tőkebevonási lehetőség 
Infrastruktúra-fejlesztés Állandó kisvállalkozói készenlét (éjjel-nappal, hétvégén, ünnepen) 
Magánforrások nagyobb mértékű bevonása Szakterületi specializáció nehézségei 
Növekvő pályázati lehetőségek   
Tudásintenzív iparágak növekedése   
Információs gazdaság terjedése a termékek/szolgáltatások 
hatékonyabb hozzáférését teszi lehetővé 

  

 
 

Amint a SWOT analízisből is látható, 
a kisvállalkozó csaknem állandóan túl-
terhelt, hiszen minden, a vállalkozással 
kapcsolatos tevékenységet ugyanaz a 
személy végzi. Ő a beszerző, a termelés-
irányító, az értékesítő, ő az, aki begyűjti 
az információkat, feldolgozza azokat, 
majd meghozza ezek alapján a szükséges 
döntéseket, kiadja a döntések végrehajtá-

sához szükséges utasításokat, ellenőrzi 
azok végrehajtását, összeveti az ered-
ményt azzal, amit a döntéskor elvárt. Ő 
az, akinek egyedül kell megismernie és 
felelősen alkalmazkodnia az egyre bo-
nyolultabb jogi, adózási, pénzügyi szabá-
lyokhoz, ő az, akinek ismernie kell a ter-
meléssel kapcsolatos tudnivalókat, de 
ezen kívül még a munkavédelmi, a tűz-
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védelmi, a természetvédelmi, az érintés-
védelmi alapvető szabályokat is. Tudnia 
kell a tevékenységi profiljába tartozó 
technikai ismereteket, tájékozottnak kell 
lennie azok fejlesztésével kapcsolatban 
és mindezek mellett a hazai makrogaz-
dasági, a tevékenységével összefüggő vi-
lággazdasági folyamatokra is kitekintés-
sel kell rendelkeznie. Ha nem ismeri a 
marketinggel kapcsolatos teendőit, ha 
nem kutatja a termékeinek fogyasztói, 
vásárlói trendjeit, akkor hamarosan befe-
jezheti vállalkozói tevékenységét. Mind-
ezekkel együtt ő az, aki felderíti a leg-
kedvezőbb beszerzési forrásokat, tárgyal 
a szállítókkal, irányítja a napi termelési 
tevékenységet, megkeresi termékei szá-
mára a piacot, a megszerzett értékesítési 
piacokat gondozza, újakat keres és állan-
dó kapcsolatot tart a vevőkkel. 

Növeli a kisvállalkozók hátrányait, 
hogy a kényszerű, történeti okú megszakí-
tottság miatt nem volt lehetősége szülei-
től, nagyszüleitől megtanulni a legfonto-
sabb vállalkozói ismereteket, a hatékony 
vállalkozásmenedzsment számtalan, nél-
külözhetetlen fogását. Ezt a kiesést gyor-
san és intézményesen pótolni kell. 

Nyilvánvaló, hogy az, amit itt leír-
tunk, csak akkor valósítható meg hatéko-
nyan és a kisvállalkozó egészségének, 
magánéletének végzetes megromlása nél-
kül, ha segítséget kap. Hiszen nem tartha-
tó az, hogy egy személy végezze el mind-
azokat a teendőket, lássa el mindazokat a 
funkciókat, amelyeket nagyvállalatoknál 
csoportok, osztályok, főosztályok végez-
nek el. Nagyvállalatoknál esetenként több 
száz fős törzskarok szerzik meg, dolgoz-
zák föl és tálalják az információkat, vala-
mint a döntési alternatívákat a különböző 
vezetési szinteknek. Ha a nagyvállalatok-
nál is tendencia az out-sourcing (egyes te-
vékenységek kiszervezése), ami a szako-
sodást támogatja és a termelékenységet 
növeli, akkor felmerül a kérdés, hogy va-
jon a kisvállalatnál nincs-e szükség leg-

alább a szellemi logisztika kiszervezésére, 
vagyis arra, hogy a kisvállalkozó feldol-
gozott, a kisvállalkozása testére szabott 
információkat kapjon, amelyek ha a kis-
vállalkozó érdekei szerint készülnek, ak-
kor egyben döntési alternatívát is jelente-
nek. A modern árugazdaságban teljesség-
gel lehetetlen helyzetbe kerül az a kisvál-
lalkozó, aki nem kapja meg ezt a szelle-
mi-logisztikai támogatást. 

 
A vállalkozások száma és összetétele 

 
A vállalkozások számának megoszlása 

az egyes méretkategóriák között az elmúlt 
években változott. Az adóbevallást be-
nyújtó vállalkozások között az alkalmazott 
nélküli vállalkozások és a kisvállalkozás-
ok részaránya csökkent, a mikrovállalko-
zásoké, valamint a nagyvállalatoké nőtt. 
Évről évre nő a különböző támogatások 
koncentrálódása a nagyvállalatoknál. 
2001-ben a támogatások 60 százalékát a 
nagyvállalatok vették igénybe, a kis- és 
közepes vállalkozások részesedése csök-
kent. Ez pedig teljesen ellentétes tendencia 
az ország gazdaságának távlati érdekeivel. 
Nem kívánjuk azonban annak látszatát 
kelteni, hogy egyedül az elvonásokkal és  
kedvezményekkel kapcsolatos politika 
megváltoztatása elegendő lenne a kívána-
tos változások eléréséhez. Ez stratégiai 
gondolkodáson alapuló, tudományosan 
megalapozott komplex feladat, amely 
érinti az összes vállalkozási feltételt. 

Magyarországon a kis- és középvál-
lalkozás-fejlesztést támogató intézmény-
rendszer viszonylag sokrétű, azonban ha-
tékonysága, célra vezérlése, szolgáltató 
jellege sok kívánnivalót hagy maga után. 

 
Az eredményes kisvállalkozási működés 

feltételei 
 
A 4. ábrán mutatjuk be az eredmé-

nyes kisvállalkozási működés világgaz-
dasági, nemzeti, telephelyi és kisvállal-
kozási feltételeit. 
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2. táblázat 
 

A működő vállalkozások aránya jogi formánként és létszám-kategóriánként 
2001-ben 

 

Megnevezés Alkalmazott 
nélküli 

Mikro-
vállalkozás 

Kis-
vállalkozás 

Közepes 
vállalkozás 

Nagy vál-
lalkozás Összesen 

Egyéni  
vállalkozó 

82,0 17,5 0,5 0,0 0,0 100,0 

Kkt 35,2 61,1 3,6 0,1 0,0 100,0 
Bt 44,8 53,4 1,7 0,1 0,0 100,0 
Kft 29,9 55,7 11,9 2,2 0,3 100,0 
Rt 18,5 23,7 21,5 23,0 13,2 100,0 
Szövetkezet 46,7 22,9 19,0 10,9 0,6 100,0 
Összesen 64,3 32,0 3,0 0,6 0,1 100,0 

Megjegyzés: Mikrovállakozás – 1-9 fő; Kisvállalkozás – 10-49 fő; Közepes vállalkozás - 50-249 fő; Nagy 
vállalkozás – 250 fő fölötti a foglalkoztatotti létszám 
Forrás: KSH, Magyar Gazdaságelemző Intézet (2003) 

4. ábra 
 

Eredményes kisvállalkozási működés alapfeltételei 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Világgazdaság és EU 
� Konjunktúra 
� Bekapcsolódás a nemzetközi hálózati gazdaságba 
� EU támogatások 
 

Nemzeti 
� Deregulált szabályozás (jogi, adó, szakhatósági) 
� Kisvállalkozás-barát kormányzati attitűd 
� Vállalkozásbarát közfelfogás 
� Teljesítmény és minőségközpontú lakossági mentalitás 
� Nemzeti tanácsadási rendszer 
� Bekapcsolódás a regionális és/vagy nemzeti hálózati gazdaságba 
 

Telephelyi 
� Kisvállalkozás-barát önkormányzati attitűd 
� Kedvező helyi vállalkozási klíma 
� Céloknak megfeleltethető rugalmas munkaerő-kínálat 
� Szükségletnek megfelelő vállalkozási infrastruktúra  

Kisvállalkozási 
� Elkötelezett, hatékony irányítás, vezetés, gazdálkodás 
� A célokkal és a piaccal adekvát üzleti terv 
� Részvétel közös beszerzésben, és/vagy értékesítésben, és/vagy be-

szállítói integrációban, és/vagy kooperációban, és/vagy technoló-
giai inkubátorházban, és/vagy  ipari parkban, és/vagy regionális 
innovációs transzfer központban és/vagy klaszterben 

� Innovativitás és az állandóság kedvező elegye a működés során és 
a fejlesztésben 

� Szoros kapcsolat a kisvállalkozási érdekű tanácsadással 
� Rugalmas alkalmazkodási képesség 
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2. A HÁLÓZATI GAZDASÁG ÉS A 
KISVÁLLALKOZÁSOK 

 
A hálózati gazdaság alapvető elemei 

közül itt az ipari parkokkal, a technoló-
giai inkubátorházakkal, a regionális in-
novációs transzfer központokkal, a lo-
gisztikai szolgáltató központokkal és a 
klaszterekkel foglalkozunk, mert ezek-
nek van/lehet a legnagyobb szerepük a 
kisvállalkozások versenyképességének 
növelésében, majd megtartásában. 
 

Az ipari parkok 
 

Az innovációs szolgáltatások terén 
fontos gazdaságtörténeti jelenség, hogy 
Magyarországon kialakult az ipari parkok 
rendszere. Az ipari parkok a tőkevonzás, 
a modern ipar, a logisztika és szolgáltatás 
fontos szervezőhelyei lehetnek, ezért léte-
sítésük és benépesítésük alapvető fontos-
ságú egy-egy város, kistérség, esetleg ré-
gió modernizálása szempontjából. Az ön-
kormányzatok igen gyorsan felismerték 
azt, hogy az ipari parkok az iparfejlesztés, 
a munkahelyteremtés, a területfejlesztés 
és az innováció helyi, kistérségi, esetleg 
regionális céljait is elősegítik. A gazda-
ságtörténet tanulsága szerint egyre nö-
vekvő az ipari parkok gazdaságfejlesztés-
ben betöltött szerepe. Az ipari parkokkal a 
7. fejezetben részletesen foglalkozunk. 
 

A technológiai inkubátorházak 
 

A kisvállalkozások számára is fontos 
modernizációs lehetőséget hordoznak a 
technológiai inkubátorházak, amelyeket 
olyan területileg koncentrált vállalkozás-
fejlesztési formákként határozhatunk 
meg, ahol főként a high-tech ágazatokat 
támogatják, illetve a kezdő high-tech 
ágazatokat erősítik. A technológiai inku-
bátorházak létesítésének fő célja a kezdő 
vállalkozások, a kutatóintézetek, a koc-
kázati tőke, a kormányzati és önkor-
mányzati szervek közötti kapcsolat létre-
hozása, fejlesztése. Ugyanis a felsorolt 

gazdaságfejlesztési aktorok együttműkö-
dése nélkül ezek a rendkívüli bonyolult-
ságú, magas szellemi ráfordítás-hányadú 
high-tech ágazatok képtelenek meggyö-
keresedni egy-egy új helyen. 

Mind az innováció orientált ipari par-
koknak, mind a technológiai inkubátorhá-
zaknak előnye az, hogy területileg kon-
centrálják a vállalkozásokat, a kutatási-fej-
lesztési kapacitásokat és az ezekhez kap-
csolódó intézményeket. Ez a területi kon-
centráció alapvetően növeli meg a résztve-
vők versenyképességét az által, hogy 
tranzakciós költségeik a földrajzi közelség 
miatt nagyságrendekkel csökkennek, ezál-
tal sokkal hatékonyabbá válik a vállalatok 
és a kutatás-fejlesztés együttműködése. Ezt 
a rendszeresen megvalósuló személyes 
kapcsolattartás, a folyamatos konzultációk 
során kialakuló kölcsönös egymásra hatás 
is támogatja. A hatékonyságot növeli az is, 
hogy nem alakul ki káros funkcióbeli elkü-
lönülés, ehelyett a különböző tevékenysé-
gek célra vezérlése következtében a részt-
vevők együttes  hatásfoka alapvetően meg-
javulhat. A közvetlen személyes kapcsola-
tok termékenyítőleg hatnak az innováció 
minden fázisára. Vállalkozói Inkubátorhá-
zak Szövetsége adatai szerint 2002 végén 
Magyarországon összesen 34 inkubátorház 
volt (3. táblázat). 

A vizsgált időpontban két megyében 
nem volt inkubátorház, ezek: Baranya és 
Tolna megye.  

Ennek is szerepe van abban, hogy a 
legkevesebb inkubátorház a Dél-Dunán-
túl Régióban található. Az pedig a gaz-
dasági fejlettségi rangsorból következik, 
hogy a legtöbb a Közép-Magyarország 
Régióban van; számuk négyszerese a 
Dél-Dunántúlinak. 

Amint erre a későbbiekben részletesen 
kitérünk, a NEKTÁR fontos feladatának 
tartja annak szervezési tevékenységgel 
történő előmozdítását, hogy a kisvállalko-
zások közül minél több vehessen részt az 
inkubátorházak tevékenységében. 
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3. táblázat 
Inkubátorházak Magyarországon  

2002. december 
 

Régió Inkubátorházak száma 
Nyugat-Dunántúl 6 
Közép-Dunántúl 5 
Dél-Dunántúl 2 
Közép-Magyarország 8 
Észak-Magyarország 4 
Dél-Alföld 5 
Észak-Alföld 4 
Összesen 34 

Forrás: Vállalkozói Inkubátorházak Szövetsége (2003) 
 

Regionális innovációs  
transzfer központok 

 
A gazdaság versenyképességét jelentő-

sen növelheti a regionális információs 
transzferközpontok létrehozása, hatékony 
működése, hiszen ezek a régió ipari park-
jai, szakmai szervezetei, kutató helyei in-
novációs folyamatba való regionális szintű 
bekapcsolását szervezhetik. Ennek során 
kialakítják a műszaki fejlesztés informáci-
ós rendszerét, adatbankot működtethetnek 
a régió kutatási-fejlesztési tevékenységéről. 
Közreműködhetnek az innováció humán 
hátterének kialakításában, szakmai mene-
dzsereket és szakértőket alkalmazhatnak; 
az adott szükségletnek megfelelően. Mun-
kájukat akkor végzik eredményesen, ha 
elősegítik a regionális üzleti- és innovációs 
központok hálózati alapú megszervezését, 
majd működését. 

Magyarországon néhány nagy egyete-
mi városban az innovációs transzfer köz-
pontok kialakítása napirenden van, de a 
legfejlettebb ipari parkoknál és vállalkozói 
inkubátorházaknál a továbbfejlődés egyik 
fontos lehetősége az innovációs transzfer-
központtá válás. 

A NEKTÁR–nak fontos feladata a kis-
vállalkozások részvételével létrejövő regi-
onális gazdasági formációk, a regionális 
innovációs transzfer központok szervezése.  

Logisztikai szolgáltató központok 
 
Pozíciók, trendek. A fejlett gazdasá-

gokban évtizedekkel ezelőtt megkezdő-
dött a termelés szegmentálódása, logiszti-
kai megközelítésű specializációja. Az 
áruáramlást átfogó folyamatszervezések 
elsődleges célja a költségek csökkentésén 
és a piacrugalmasság egyidejű növelésén 
keresztül a nagyobb profit elérése volt. 

A logisztikai költségek aránya – 
nemzetközi felmérések alapján – az álta-
lános költségeken belül hozzávetőleg 
7,2%-ot tesz ki. 2000-ben az USA-ban 
55%, Németországban pedig 30% volt a 
kiszervezett logisztikai tevékenységek 
részaránya.  

A hazai tendenciákat az jellemzi, 
hogy a logisztikához köthetőek a leg-
gyakrabban kihelyezett tevékenységek. 
A raktározást a legnagyobb forgalmú ha-
zai cégek 66%-a helyezi ki. A vámtevé-
kenység 66%-a is kihelyezetten műkö-
dik, az árufuvarozás 62%, a disztribúció1 
esetén pedig 55%-os a kihelyezett tevé-
kenység. A hazai cégek háromnegyed-
ének van logisztikai stratégiája, és e 
funkcióra harmaduknál létezik külön 
szervezet. Az évi 10-30%-kal növekvő 
logisztikai szolgáltató piac forgalma ha-

                                                 
1 Elosztás, termékek terítése a piacon 
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zánkban már most évente több százmilli-
árd forintot ér el. A fejlődés azonban en-
nél is gyorsabb lehet, ha Magyarország-
nak sikerül a regionális vezető helyét 
megszereznie. 

A logisztikai szolgáltatások iránti 
igények növekedésének fő tényezői 

• nő a logisztikai tevékenység kiszer-
vezésének, kihelyezésének (outsourcing-
jának) részaránya, mivel a vállalatok első-
sorban az általuk leghatékonyabban elvé-
gezhető, fő tevékenységre koncentrálnak. 
Következménye: színvonalasabb szolgál-
tatások, létszámcsökkentés, nagyobb ru-
galmasság, kevesebb tőkelekötés; 

• a korszerű információs és kommu-
nikációs (I+K) technológiák fejlődése, 
elterjedése; 

• vállalatok közötti üzleti folyama-
tok, partneri kapcsolatok változásai, 
igény a hatékony együttműködésre az el-
látási láncokban; 

• a gazdaság globalizációja követ-
keztében a külkereskedelmi forgalom és 
a nemzetközi szállítások részarányának 
növekedése magasabb minőségi színvo-
nalú, világhálózattal rendelkező szállítási 
logisztikai szolgáltatók részvételét kí-
vánja meg a globális beszerzési, elosztási 
feladatok megoldására. 

• egyre nagyobb az igény az ipari és 
kereskedelmi vállalatok részéről arra, 
hogy a megrendelésekkel kapcsolatos 
minden tevékenységet – a rendelésfelvé-
teltől a rendelésfeldolgozáson, a kiszállí-
táson és a fizetésen át a vevőknek nyúj-
tott szervízszolgáltatásokig – egy szol-
gáltató hajtson végre.  

A hagyományos (egyedi) és a speciá-
lis logisztikai szolgáltatók mellett egyre 
nagyobb szerephez jutnak az ún. komplex 
és a rendszerszolgáltatók. (Lásd: 5. ábra.) 

 

5. ábra 
A logisztikai szolgáltatók főbb csoportjainak rövid jellemzése 

 

Logisztikai  
szolgáltatók Szolgáltatásaik Ügyfélkör Az üzleti kapcsolat  

jellege 

Hagyományos (egyedi) 
szolgáltatók 

Egyes logisztikai telje-
sítmények (pl. szállítás, 
raktározás) 

Nagyszámú, gyak-
ran változó 

Igen különböző időtar-
tamú 

Speciális szolgáltatók 
Egyes árufajtákra (pl. 
hűtött áruk, veszélyes 
áruk) specializáltak 

Korlátozott számú Viszonylag stabil 

Komplex szolgáltatók 
Integrált szolgáltatások, 
más szolgáltatók erőfor-
rásainak bevonásával 

Nagyszámú, gyak-
ran változó 

Rövid távú, illetve 
gyakran változó 

Rendszerszolgáltatók 
Az egyes ügyfelek igé-
nyeihez 

Kisszámú, nagy 
megrendelő 

Hosszú távú 

 
Hagyományos szolgáltatók: az ügyfe-

lek széles körének nyújtanak – általában 
rövid távú szerződés keretében – szállí-
tási, rakodási, raktározási szolgáltatáso-
kat. Saját szállító, rakodó, raktártechni-
kai eszközökkel rendelkeznek (pl. szállí-
tó, rakodó, raktározó vállalatok). 

Speciális szolgáltatók: meghatározott 
árufajtákra, illetve piaci területekre (pl. 
hűtött áruk, veszélyes áruk, túlméretes 

vagy túlsúlyos áruk, bútorok szállítása) 
fókuszálják tevékenységüket. 

Komplex szolgáltatók: ugyancsak az 
ügyfelek széles körének kínálják integ-
rált szolgáltatásaikat, melyekhez más 
szolgáltatók erőforrásait saját kapacitása-
ikkal kombinálják: pl. kombi társaságok, 
KEP-szolgáltatók. 

Rendszerszolgáltatók: átfogó, a min-
denkori ügyfelek igényeinek megfelelő, 
sokrétű szolgáltatást nyújtanak. Az ellátá-
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si lánc egy részét vagy egészét is irányít-
ják. Harmadik félként beékelődnek a tra-
dicionális vevő-szállító kapcsolatokba, le-
hetővé téve a vevő-szállító viszony újraér-
telmezését és új – a logisztikai szolgálta-
tókat is magába foglaló – folyamatok ki-
alakítását. Ezért az ilyen szolgáltatókat 
3PL (Third Party Logistics System 
Provider) szolgáltatóknak nevezik. 

A 4PL (Fourth Party Logstics System 
Provider) szolgáltatók az ellátási lánc 
koordinátor, integrátor szerepét látják el. 
A saját és az ellátási láncban működő 
többi cég erőforrásait és képességeit fel-
használva megtervezik, menedzselik és 
kontrollálják az ellátási lánc folyamatait. 
A 4PL szolgáltatók rendelkeznek gya-
korlattal, know-how-val és IT- (informá-
ciótechnológiai) támogatással, amely ezt 
az integrátori funkciót lehetővé teszi. A 
4PL cégek elvileg lehetnek eszközök 
nélküli, virtuális cégek is, de jellemzően 
a 3PL szolgáltatók teszik alkalmassá 
magukat az ellátási lánc integrátorának 
szerepére. 

1PL-nek nevezik azt az üzleti mo-
dellt, amelyben a vállalat a logisztikai 
funkciókat egyedül, saját eszközökkel 
látja el.  

2PL-alap logisztikai funkciókat lo-
gisztikai szolgáltatók végeznek, de e 
műveletek komplexitása nem éri el a 
3PL szintet, és a szolgáltatóval nincs ki-
alakult partneri viszony. 

 
A logisztikai szolgáltató központ  
fogalma, szerepe a logisztikában,  

a gazdaságban 
 
A logisztikai szolgáltató központok 

(LSZK) olyan zárt, telepszerűen elhe-
lyezkedő, a szolgáltató vállalkozások il-
letve szervezetek összessége, amelyek 
közös infrastruktúrára és információs há-
lózatra épülnek, ahol az áruforgalmi 
szolgáltatásokon túlmenően a beszerzés 
és értékesítés, valamint értéknövelő te-
vékenység is történik. A logisztikai szol-

gáltató központok közös sajátossága, 
hogy szolgáltatásaik közhasznúak, azaz 
szolgáltatási szerződés kötése esetén – 
megfelelő díjazás ellenében – bárki 
igénybe veheti azokat. A logisztikai szol-
gáltató központok főbb feladatai 

• a közlekedési ágazatok összekap-
csolása – az ágazatok közötti „fordítóko-
rong” jellegű kapcsolat megteremtése –, 
a termelőtől a fogyasztóig terjedő szállí-
tás, ellátó és elosztó rendszerek szerve-
zése megvalósítása;  

• kapcsolódó logisztikai feladatok 
(üzemen belüli szállítás, raktározás); 

• az ügyfél kívánsága szerinti vég-
kiszerelés, csomagolás, diszponálás2;  

• az együttműködő partnerek szá-
mára az üzemi követelményekhez szük-
séges infrastruktúra készenlétben tartása. 

A logisztikai központok adott település-
re és a térségre gyakorolt pozitív hatásai: 

• Tőkevonzás: a fogyasztói piac el-
látásának javítása. 

• Foglalkoztatáspolitika: munkahely 
teremtése, a munkanélküliség mérséklése, 
optimális munkamegosztás szervezése. 

• Regionális politika: helyi erőfor-
rások mozgósítása, elmaradt térségek és 
régiók felzárkózásának elősegítése. 

• Belföldi és nemzetközi kapcsola-
tok kiépítése. 

• Az önkormányzatok és az állam 
adóbevételeinek növelése. 

• Szociális feltételek javítása: lakáskö-
rülmények teremtése, szakmai át- és to-
vábbképzések elősegítése és támogatása. 

• Környezetvédelem: előtérbe he-
lyezi a környezetbarát technológiákat és 
közlekedési ágazatokat.  

• A city-logisztika által csökkenthe-
tő a belvárosok áruszállítási forgalma. 

A többnyire önkormányzati kezdemé-
nyezésre, vállalkozási alapon létrehozott 
és működtetett ipari parkok kielégítik 

                                                 
2
 Raktári árukészlet nyomon követése, optimális 

szint fenntartása 
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egyrészt az adott település vagy régió 
környezet-, energia és ingatlangazdálko-
dással, térségfejlesztéssel, válságkezelés-
sel összefüggő érdekeit, másrészt az alap-
infrastruktúra, valamint a logisztikai szol-
gáltatási feltételek megépítésével egyben 
megfelelő gazdasági környezetet biztosí-
tanak az ipari kis- és középvállalkozások 
számára. Az ipari parkok és a logisztikai 
szolgáltatók egymástól nem leválasztha-
tók, egymást kölcsönösen feltételezik, ki-
egészítik. Egy jól szervezett ipari parkban 
egyszerre van jelen a termelési logisztika 
és az ellátási-elosztási logisztika. 

Az ipari parkban alapvetően termelés 
folyik (az azt kiszolgáló logisztikai ellátó-
rendszerrel) – a logisztikai központokban 
az ellátáshoz, elosztáshoz, kereskedelem-
hez kapcsolódó szolgáltatások vásárolha-
tók (bár a termelés bizonyos elemei itt is 
megjelenhetnek). Az ipari park tehát felté-
telezi a logisztika jelenlétét, de ez még nem 
teszi logisztikai szolgáltató központtá.  

Azok a térségek számíthatnak kedvező 
gazdasági eredményekre, amelyek – a he-
lyi adottságaikra támaszkodó gazdaságfej-
lesztési stratégiát megvalósítandó – állami 
és önkormányzati támogatással kialakítják 
az alapinfrastruktúrát és a szolgáltatói hát-
teret. Ezzel teremtenek megfelelő körül-
ményeket, vonzó feltételeket a vállalkozá-
sok és az egyéb befektetők számára. 

Az ipari parkok, áruforgalmi terminá-
lok, átrakóbázisok, kombináltfuvarozási 
bázisok, áruforgalmi, kereskedelmi, logisz-
tikai szolgáltató központok és disztribúciós 
telephelyek tehát egy (országosan és regio-
nálisan is értelmezhető) Integrált Logiszti-
kai Szolgáltató Rendszer elemei, amelyen 
belül a piaci kereslet-kínálat mindegyiknek 
„kijelöli a saját helyét”, azaz minden rend-
szerelemnek összehangoltan is és egyéni-
leg is megvan a maga szerepe. 

Az eredményesen működő ipari, ke-
reskedelmi parkok, logisztikai központok 
kialakítása érdekében a legtöbbet az ön-
kormányzatok tehetnek. Ehhez megfele-

lő gazdasági és területfejlesztési progra-
mot kell kidolgozniuk. 

Az ipari parkok termelő vállalkozásai-
tól a  jelentősebb árutovábbítással kapcso-
latos megbízásokat a közeli logisztikai 
központok kapják, amelyek a multimoda-
litásból3 és a nagy teljesítményekből fa-
kadóan kedvezőbb árakat magasabb szín-
vonalú szolgáltatást tudnak ajánlani. 

Az országos jelentőségű logisztikai 
szolgáltató központok létesítése jelentős be-
ruházással jár. Megtérülési idejük hosszú, 
létesítésük többnyire csak állami támogatás-
sal lehetséges. Ezért az ilyen központok 
egyben a köz- és a magántőke együttműkö-
désének (Public Private Partnership = PPP) 
helyei is, mivel a földterület megszerzése az 
állam és a helyi önkormányzatok közremű-
ködésével történik – miközben a logisztikai 
létesítmények zöme privát tőkéből épül. 
 

A logisztikai szolgáltató központok  
hálózatának kiépítése Magyarországon 

 
A nemzetközi árufuvarozásba való 

bekapcsolódás gazdasági előnyei csak 
úgy érvényesíthetők, ha a mikro- és kö-
zéptérségi, valamint a nemzetközi meg-
határozottságú magyarországi központok 
kialakítása rendszerszemléletű, s műkö-
désük a piaci munkamegosztású és koor-
dinált (információs kapcsolatokon alapu-
ló) együttműködésre épül. 

Hogy hazánk minél előbb bekapcso-
lódhasson a logisztikai szolgáltató köz-
pontok – mint logisztikai csomópontok – 
összekapcsolásával létrejövő eurologisz-
tikai rendszerbe, 1991-ben megkezdődtek 
a fejlesztéssel kapcsolatos kutatások. Ezek 
eredményeként elkészült a magyar árufor-
galmi/logisztikai szolgáltató központok 
hálózatának prekoncepciója, amely 

• az ország különböző területei gazda-
sági potenciáljának értékelésére, az európai 
és magyarországi infrastruktúra elemzésére 

                                                 
3 Valamely szállítmánynak több alágazat felhaszná-
lásával történő továbbítása. 



Gazdálkodás 50. évfolyam 18. különkiadás 15 

és nemzetközi áruforgalmi felmérésekkel 
kialakított információbázisra épül; 

• kijelölte azokat a szűkebb körzete-
ket (országrészeket), amelyek alkalma-
sak lehetnek (Budapest esetén akár több) 

logisztikai szolgáltató központ eredmé-
nyes üzemeltetésére; 

• meghatározta a kialakításra ajánl-
ható logisztikai szolgáltató központok tí-
pusait és mutatóit. 

6. ábra 
 

Az áruforgalmi/logisztikai szolgáltató központok szolgáltatási kínálata 
 

Létesítményi szolgáltatá-
sok 

• közmű, távközlési infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása 
• közösen használt területek, épületek fenntartása 
• épületek, területek bérbeadása 
• a bérbe adott épületek, területek fenntartása 

Logisztikai alapszolgálta-
tások 

• szállítás-előkészítéssel kapcsolatok szolgáltatások 
• hagyományos szállítási (helyi, távolsági szállítások), szállítmányozá-

si, rakodási szolgáltatások 
• raktározási szolgáltatások 
• kombitermináli szolgáltatások 

Kiegészítő logisztikai 
szolgáltatások 

• finishing szolgáltatások (pl. csomagolás, árazás, címkézés) 
• üzemanyagellátás 
• szállítójárművek, anyagmozgató gépek, szállítási segédeszközök bér-

beadása, javítása, karbantartása 
• étkezési, szállás, kereskedelmi szolgáltatások 

Biztonsági, rendészeti 
szolgáltatások 

• rendőrségi, közlekedés-, környezetfelügyeleti szolgáltatások 
• őrzés, vagyonvédelem 
• tűzoltósági 
• elsősegély-nyújtási, ügyeleti szolgáltatások 

Ügyviteli szolgáltatások 

• vámkezelési 
• biztosítási 
• banki 
• postai 
• számítógépes adatátvitellel és kommunikációval kapcsolatos szolgáltatások 

Információs és tanácsadá-
si szolgáltatások 

• logisztikai tanácsadás 
• fuvartőzsdei (fuvarközvetítési) szolgáltatások 
• biztosítási, jogi tanácsadási 
• reklámszolgáltatások 

 

7. ábra 
 

Logisztikai szolgáltató központok (LSZK) készültségi foka 
 

LSZK Készültségi fok Fázis 
BILK Budapest Bővítés Folyamatos 
LOGISZTÁR Székesfehérvár Bővítés Folyamatos 
Győr Előkészítés Terület megvan Tervezés 
GySEV Rt. Sopron Bővítés Folyamatos 
Nagykanizsa Előkészítés Terület nincs Vizsgálat folyik 
Baja Előkészítés Terület megvan Kivitelezés várható 
PRAELOG Szeged Beruházás Közmű befejezve 
Logiszol Szolnok Előkészítés Meglévő kapacitások felhasználása 
Delog Debrecen Bővítés Folyamatos 
Záhony Előkészítés Részüzemeltetés Tervezés 
Miskolc Fejlesztés Fejlesztés 
Nagytétény LSZK (Harbor Park) Bővítés Folyamatos 
Csepeli LSZK Bővítés Folyamatos 

Forrás: www.logsped.hu 
 



GERGELY: Kisvállalkozás a vidékfejlesztés kulcsa! 16 

 

Magyarországot a legjelentősebb 
nemzetközi áruforgalmi folyosók érintik 
(7. ábra). Ezt a potenciális gazdasági le-
hetőséget akkor lehet kihasználni, ha 
megfelelő a környezet, ha az európai 
normáknak megfelelő feltételek rendel-
kezésre állnak, és a közlekedéssel, szál-

lítmányozással összefüggő logisztikai 
szolgáltatások magas színvonalúak. En-
nek érdekében fejleszteni kell a közleke-
dési infrastruktúrát, és ki kell építeni ha-
zánkban a logisztikai központok modern 
hálózatát.  

 

8. ábra 
 

 
A hazai logisztikai szolgáltató köz-

pontok egy része szerepét tekintve mik-
ro- és/vagy középtérségi (inkább az ipari 
termelést közvetlenül szolgáló) feladato-
kat lát el, azaz regionális vagy interre-
gionális jellegű. A rendszer másik része 
intermodális funkciókat lát el, a hazai In-
tegrált Logisztikai Szolgáltató Rendszer 
elemeként (a nemzetközi áruforgalom-
hoz kapcsolódóan) egy magasabb (euró-
pai szintű) szerveződéshez is tartozik. 
Így az állami támogatással megvalósítani 
tervezett 13 logisztikai szolgáltató köz-
pont közül Budapest és Záhony felel 
meg a magyar gazdaság kelet-nyugat vi-
szonylatú tranzitfuvarozási igényeinek. 

A jelentősebb európai áruforgalmi köz-
pontokkal rendszeres, és a közúti-, vasúti 
kombináltfuvarozásra támaszkodó kap-
csolatot alakíthat ki. 

A hazai logisztikai központok létesíté-
sének legfőbb céljai között szerepelt, hogy 

• Magyarország ennek révén a 
komplex európai logisztikai hálózat ré-
szévé válhat, nagyobb esélyt teremtve a 
hazai kereskedelemnek, iparnak, mező-
gazdaságnak; 

• az európai logisztikai hálózatba in-
tegrált magyar központok Kelet-Európa 
irányába jelentős gazdasági eredményt 
hozó elosztó-gyűjtő központokként mű-
ködhetnek; 
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• a tranzit áruforgalom gazdasági ér-
téke jelentős lehet, amennyiben a köz-
pontok kedvező szolgáltatási ajánlatok-
kal meg tudják szakítani az áru útját, így 
segítve elő egy adott térség gazdasági 
fejlődését; 

• képes lehet a nagy távolságú közúti 
szállítás vasútra terelésével csökkenteni 
a közlekedés által okozott környezet-
szennyezést. 

Az áruforgalmi/logisztikai szolgálta-
tó központok jelenleg érvényes országos 
koncepciója, – amelyet 1998-ban foga-
dott el a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium jogelődje, a KHVM –, tizen-
egy körzetben tizenhárom központ létesí-
tését tartalmazza, amelyek mindegyike 
rendelkezik majd közúti és vasúti kap-
csolattal. Meg kell jegyezni, hogy a ter-
vezett központok nagyságrendjüket, 

funkciójukat tekintve eltérőek. Kiemelt 
szerepe van a nemzetközi áruszállítási 
feladatok megoldásában a BILK, Sop-
ron, Záhony, Csepel központoknak. Va-
lamennyi központ egyben a vámeljárás 
kiemelt helyszíneként is funkcionál. 

A logisztikai szolgáltató központok 
hálózati kialakítása egy új alapinfrastruk-
túrát jelent,  amely a világ vállalati ten-
denciáit – globalizáció, hálózatok – szol-
gálja ki, a jelenlegi legfejlettebb módon. 
Magyarország az Európai Unióhoz tör-
tént csatlakozásával korlátok nélkül kap-
csolódhat Európához, ha logisztikai 
szolgáltató központjait is úgy alakítja ki, 
hogy azok szinergikus hálót alkotva le-
gyenek képesek integrálódni Európa lo-
gisztikai hálózatába. 

 

9. ábra 
 

Logisztikai szolgáltató központok és vonzáskörzetük 
 

Forrás: Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége 
 
 

Az ország centrális földrajzi elhe-
lyezkedéséből adódóan, megtalálhatók 
mind az export-import forgalmak irá-
nyai, mind a közlekedési infrastruktúra 
adottságai. A magyarországi régiók 

olyan áruforgalmi csomópontokat fednek 
le, amelyek területén több nagyváros, or-
szágos átlagnál fejlettebb és fejlődő ipar 
és gazdaság található. Belföldi és/vagy 
tranzitforgalomban jelentős csomóponti 
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funkcióval, létesítményekkel – kombiter-
minálok, teher- és rendező pályaudvarok, 
kikötők, közraktártelepek – rendelkeznek 
és összességükben lefedik az egész or-
szág területét.  

A körzetek és központjuk: 
• Budapesti körzet (Soroksár, Nagy-

tétény, Csepel) 
• Nyugat-dunántúli körzet (Sopron) 
• Közép-dunántúli körzet (Székesfe-

hérvár) 
• Dél-keleti körzet (Debrecen) 
• Észak-tiszántúli körzet (Záhony) 
• Közép-alföldi körzet (Szolnok) 
• Dél-alföldi körzet (Szeged) 
• Dél-magyarországi körzet (Baja) 
• Észak-dunántúli körzet (Győr) 
• Dél-nyugati körzet (Nagykanizsa) 
• Észak-keleti körzet (Miskolc). 

 
A klaszterek 

 
A klaszterek alapvető jellemzői 

 
Az angol cluster szó jelentése főnév-

ként nyaláb, rakás, csomó; igeként a ma-
gyar jelentése  csoportba gyűjt, csoporto-
sul. A clustering  pedig fürtösödést je-
lent. A legáltalánosabb értelemben 
� a klaszter az azonos terméklánchoz 

vagy végtermékhez kötődő, térben 
koncentrálódott, együttműködő kis- 
és középvállalkozások hálózata; 

� a klaszter az egyik osztályozás sze-
rint lehet: iparági vagy regionális; 

� a klaszterek egy földrajzi régión be-
lüli gazdasági láncok; 

� a klaszterek területileg koncentrált, 
egy ágazathoz kötődő vállalkozások 
által formált hálózatok, amelyek 
szoros kapcsolatokat építettek ki 
más vállalkozásokkal, kutatóhe-
lyekkel és állami intézményekkel. 

A hálózat középpontjában a nagyvál-
lalatok, multinacionális cégek (az elsőd-
leges javak előállítói) helyezkednek el. 
Olyan cégek, amelyek nemzetközi szin-

ten versenyképes termékeket és szolgál-
tatásokat állítanak elő. 
Őket veszik körül a beszállító, illetve 

a kapcsolódó iparágakhoz tartozó gazda-
sági szervezetek (döntően kis- és közép-
vállalatok), akik olyan termékeket és 
szolgáltatásokat hoznak létre, amelyek 
az elsődleges javak gyártásához és érté-
kesítéséhez szükségesek. 

Ez a vállalati kör természetesen ma-
gában foglalja a termeléshez kapcsolódó 
szolgáltató szektort (pl. gazdasági ta-
nácsadókat, informatikai vállalkozáso-
kat), a kutatás-fejlesztést végző felsőok-
tatási és kutatóintézeteket. 

A hálózat fontos kiszolgáló szereplői 
az együttműködéseket kezdeményező és 
támogató állami intézmények is. 

Szimbiózis van a termelékenységet 
erősen növelő nagyvállalatok és az álta-
luk leépített alkalmazottakat felszívó kis- 
és középvállalkozások között. A kis- és 
középvállalkozások jellemzően térséghez 
kötődnek. A multinacionális nagyválla-
latok profitmaximalizáló célrendszerük-
nek megfelelően könnyen áttelepülnek 
egyik régióból a másikba, azonban a 
nagyvállalatok térséghez kötése a 
klaszter segítségével megvalósuló be-
szállítási tevékenységgel, eredménnyel 
kecsegtet. Ez lehet a magyar gazdaság 
egyik kitörési pontja. Az állami  támoga-
tások hasznosulását is alapvető mérték-
ben megjavítja, ha vállalati háló kapja 
azokat, s nem egyetlen vállalat. 

A klaszter más megközelítésben: 
konkrét formáját tekintve egy adott ter-
melési vertikumba tartozó vállalkozások, 
gazdaságfejlesztési szervezetek (pl. ipari 
parkok, kamarák, innovációs szövetsé-
gek, térségi fejlesztési szervezetek), va-
lamint kutatási-fejlesztési intézmények 
(egyetemek, főiskolák, kutató intézetek) 
önkéntes együttműködése, a közös célok 
elérése érdekében létrehozott, polgári jo-
gi szerződésen alapuló hálózata. 
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A kis- és középvállalkozások egyre 
erősebb versenyre kényszerülnek, aminek 
következtében a minőség- és a költségér-
zékenység szerepe megnőtt. Ma a globális 
piacon csak azok a nagyvállalatok ver-
senyképesek, amelyeknek beszállítói is 
azok, mégpedig főként a minőség és a 
költség tekintetében. Klaszteren belül a 
partnerekben bizalmi tőke akkumulálódik, 
ez csökkenti a partnerkeresés költségeit és 
gyorsítja a tudástranszfert.  

A gazdaságfejlődés tanulsága, hogy 
egy-egy régió csak néhány iparágban tud 
versenyképes teljesítményt felmutatni, ez 
a felismerés is  ráirányította a figyelmet 
a klaszterekre.  

A klaszter létrehozás két típusa: 
o top down (felülről lefelé), jellem-

zően fejlesztőintézmény, önkormányzat, 
multinacionális cég választja ki a 
klasztertagokat és tűzi ki az új projektet 
a klaszter feladatául; 

o bottom up (lentről fölfelé), kez-
deményezők a vállalkozások. 

Az OECD 2000-ben Bologna-ban tar-
tott konferenciáján a kormányok számára 
ajánlást fogalmazott meg, amelyben a 
kis- és középvállalkozások támogatását 
ajánlja klasztereken keresztül.  

Az Európai Unió szakértői a klaszter 
fogalmának definiálása során négy isko-
lát különböztetnek meg: 

�  Olasz Iskola 
�  Kaliforniai Iskola 
�  Skandináv Iskola 
�  Regionális klaszter  
Porter (Porter, 2000/a) megfogalma-

zásában a regionális klaszter: egy adott 
iparág versenyző és kooperáló vállalatai, 
kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi 
intézmények, szolgáltató és együttműködő 
infrastrukturális (háttér)intézmények (okta-
tás, szakképzés, kutatás), vállalkozói szö-
vetségek (kamarák, klubok) innovatív kap-
csolatrendszerén alapuló földrajzi koncent-
rációja. A klaszteren belül működő vállal-
kozások lokalizációs előnyökhöz jutnak. 

Az előnyök lehetővé teszik a klaszte-
rekben levő vállalatoknak 

o a tranzakciós és szállítási költsé-
gek csökkentését; 

o a gyorsabb és pontosabb informá-
cióáramlást; 

o a gördülékeny inputhelyettesítést; 
o a technológiai és szervezési ta-

pasztalatok (learning-by-doing) megis-
merését; 

o a tudás állandó cseréjét; 
o a helyi társadalom támogatását 

(képzési intézmények, infrastruktúra fej-
lesztése stb.); 

o a gyorsabb piaci alkalmazkodást. 
A klaszterek létrejöttének lényege: a 

vállalatok felismerték, hogy csak a lokális 
háttérre, lokális üzleti partnereikre tá-
maszkodva tudnak talpon maradni az erős 
globális versenyben. A klaszterrel javít-
hatják jövedelmezőségüket, valamint al-
kalmazkodóképességüket is. A klaszter-
szerűen működő cégek jövedelmezősége 
2-4%-kal javul, és a kis- és középvállal-
kozások túlélési aránya jóval magasabb, 
mint az elkülönülten fellépő cégeké. 

 
A klaszterek különböző megjelenési  

formái 
 
A klaszterekre több modellt dolgoz-

tak ki, amelyekre általánosan jellemző, 
hogy az adott iparág egymással rivalizá-
ló kulcsvállalatai állnak a középpontban, 
amelyek hálózataikkal, beszállítóikkal és 
az iparági intézményekkel együtt a 
klaszter „magját” alkotják. 

 
Az iparági verseny lokális forrása 
 
A klaszterek által nyújtott lokális 

versenyelőnyök forrásait többféleképp 
lehet rendszerezni. A klaszter vizsgála-
tok döntő részénél alkalmazott Porter-
féle rombusz-modell négy determináns-
ból áll: (input) feltételek, keresleti felté-
telek, a vállalati versengés és stratégia 
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összefüggései valamint a támogató (ki-
szolgáló) és kapcsolódó iparágak 
(Porter, 1990; Hoványi 1999). Az 1990-
ben megadott modellt Porter 1998-ban 
átdolgozta és pontosította, kitérve a de-

terminánsok lokális jellemzőire is, ez a 
kiterjesztés itthon még nem terjedt el. 

A rombusz egy adott iparág lokális 
környezete elemeinek rendszerezésére 
szolgáló modell (Porter, 1998/a, 2000/b). 

 
 
 

10. ábra 
A klaszterek általános modellje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Buzás N. – Lengyel I., 2002 
 

A klaszterek hatása a vállalati szintű  
versenyképességre 

 
Porter (1998/a, 2000/b) a vállalati stra-

tégiát tekintve a versenyelőnyök két alap-
típusát különbözteti meg: költségelőnyök 

(működési hatékonyság) és stratégiai po-
zicionálás (termékdifferenciálás). A regi-
onális/lokális klaszterek által a vállalatok-
nak nyújtott versenyelőnyöket ezen két 
alaptípus szerint is csoportosíthatjuk. 

 
 
 

 

 
Az iparági klaszter „magja” 
 
Rivális vállalatok, hálózatok 
Félkésztermékek beszállítói 
Iparági intézmények, szerve-
zetek 

 
Termelékenység 

 
Innováció 

 
Új vállalkozások 

Tényező  
(input)  

feltételek 

Keresleti  
feltételek 

Üzleti partnerek 
 
Eszközöket szállí-
tók 
Pénzügyi szolgálta-
tások 
Termelői szolgálta-
tások 
Üzleti tanácsadás 
K+F megbízások 

Kapcsolódó  
iparágak 

 
Hasonló technológiák 
Közös munkaerőbázis 
Hasonló stratégiák 

Támogató  
(nem üzleti) 
 intézmények 

 

Oktatás (felsőfokú) 
Képzés (műszaki) 
K+F intézmények 
Szabályozó, ellenőr-
ző intézmények 
Iparági szövetségek, 
kamarák 
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11. ábra  
 

Az iparági versenyelőnyök lokális forrásai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Porter (2000/b) alapján saját szerkesztés 
 
 

 
A vállalati stratégia  

és versengés összefüggései 

A vállalati befektetések 
formái, az alkalmazható 
stratégiák típusai, és a helyi 
versengés intenzitása 

– Helyi környezet, amely 
ösztönzi a megfelelő be-
fektetéseket és a folya-
matos megújulást 

– Erőteljes verseny a helyi 
riválisok között 

Tényező (input) feltételek Keresleti feltételek 

Az alapvető vállalati inputok minősége 
és specializáltsága, amire a vállalat a pi-
aci versenyben támaszkodik: 
Erőforrások (természeti, humán, tőke) 
Infrastruktúra (műszaki, közigazgatási, 
informatikai, tudományos és technoló-
giai) 

– A tényezők (input) mennyisége és 
költsége 
– A tényezők minősége 
– A tényezők specializáltsága 

A hazai kereslet kifinomultsága és a helyi 
vásárlók (felhasználók, fogyasztók) nyomása 

– Kifinomult és igényes helyi vásárlók 
– Helyi vásárlói igények, amelyek előre jel-
zik a kereslet változását 
– Speciális szegmensekben szokatlan helyi 
igények, amelyeket globálisan elégítenek ki 

Támogató (kiszolgáló) és 
kapcsolódó iparágak 

A helyi támogató (kiszolgáló) 
és kapcsolódó iparágak elérhe-
tősége, minősége 

– Helyi bázisú megfelelő tá-
mogatók jelenléte 
– Versenyképes kapcsolódó 
iparágak jelenléte 



GERGELY: Kisvállalkozás a vidékfejlesztés kulcsa! 22 

12. ábra 
 

A klaszterek által nyújtott lokális vállalati versenyelőnyök 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Porter (2000/a; 2000/b) alapján saját szerkesztés. 
 

A költségelőnyök kialakítása alapve-
tően a működési hatékonyság (termelé-
kenység) javításának eredménye, amely 
elérhető egyrészt a költségek csökkenté-
sével, másrészt – méretgazdaságosság 
révén – a termelés növelésével is.  

Klaszterek esetében a költségek 
csökkentésének számos további forrása 

lehet, a térbeli közelség sokféle előnyt 
nyújthat. 
 

A klaszter-alapú gazdaságfejlesztés 
 

Négy alapvető klasztertípust külön-
böztetünk meg, amelyek mindegyike 
játszhat szerepet a kisvállalkozások 

 

KLASZTER 

Működési hatékonyság Stratégiai pozicionálás 

 
A klaszterek elősegítik 
a működési hatékonyság 
gyors javulását, ami 
költségelőnyök kialakí-
tását teszi lehetővé 

 
A klaszterek a stratégiai 
versenyelőnyök kialakítá-
sára ösztönöznek az után-
zás és az árverseny helyett 

� Kihelyezés (outsourcing) ré-
vén a méretgazdaságosság 
kihasználása 

� Beszállítók versenyeztetése 
révén elérhető, olcsóbb inpu-
tok 

� Kiegészítő termékek terme-
lői a tevékenységüket rész-
ben megoszthatják 

� Olcsóbb (közös) K+F 
� Összehasonlíthatóság lehető-

sége (benchmarking) 
� A “legjobb gyakorlatok” 

gyorsabb terjedése, új tevé-
kenységekkel és módszerek-
kel való megismerkedés 

 

� Speciális inputok, közjavak 
előállítása 

� A klaszteren belül a vállala-
tok működési hatékonyságá-
ban meglévő különbségeket 
nehezebb hosszú távon fenn-
tartani 

� A földrajzi közelség az után-
zás helyett az eltérő stratégi-
ák kialakítására ösztönzi 

� Új igények és piaci szeg-
mensek észlelése könnyebb a 
klaszterek nyújtotta üzleti 
környezetben 

� Komplementer tudástőkék 
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eredményes gazdálkodásában, verseny-
képességének növelésében, azonban a 
hálózatra épülő klaszternek van ebben 
kiemelkedő szerepe. 

1. Iparági klaszter (regionális 
klaszter): amely a Porter-féle rombusz-
modellből indul ki, fő cél az iparágak 
közötti szinergia erősítése az innovációs 
rendszerek és az értéklánc-rendszerek 
erősítésével. 

2. Intézményre épülő klaszter: a 
klaszter tagjai által létrehozott szolgálta-
tó központ, vagy szakmai szervezet áll a 
középpontban, amely elősegíti a vállal-
kozók közötti együttműködést a méret-
gazdaságosság (economies of scale) és a 
változatosság gazdaságosság (economies 
of scope) erősítését szem előtt tartva, 
példa rá az olasz RSC (Regional Service 
Center). 

3. Hálózatra épülő klaszter: általában 
zártkörű, hosszabb távú kapcsolatokat 
ápoló együttműködés, amelyekben a 
résztvevők köre a kapcsolódó és támoga-
tó iparágakban működő, egymást kiegé-
szítő tevékenységeket folytató vállalko-
zásokból áll, főleg kis- és középvállalko-
zások alkotják. 

4. Tudás-orientált klaszter: egy nyi-
tott, az információk és tapasztalatok (tu-
dás)cseréjét lehetővé tevő együttműkö-
dés, a középpontjában gyakran egy men-
torvállalkozás áll, amely közvetít a kü-
lönböző iparágakban tevékenykedő vál-
lalkozások és a támogató (kiszolgáló) 
szektorok között. 

A fenti típusok közül az intézményre 
épülő áll az ipari parkokhoz legközelebb, 
illetve a hálózatra épülő is felmerülhet. 

Mindegyik fejlett országban megfi-
gyelhetők a klaszterek, pl. az Amerikai 
Egyesült Államokban a 90-es évek kö-
zepén 380 vezető klasztert találtak, ame-
lyek a munkaerő 57%-át foglalkoztatták 

és az USA exportjának 78%-át állították 
elő (Lengyel, 2001).  

Európában is megfigyelhetők 
klaszterek a fejlett országokban, pl. Hol-
landiában a vágott virágok, Svájcban a 
pénzintézetek és a gyógyszergyárak, 
Finnországban a mobil telefon és a kör-
nyezetvédelmi ipar stb. 

A fejlődő országokban is kimutatha-
tók a klaszterek, pl. Indiában 350 „mo-
dern” klasztert tartanak nyilván (és 2000 
kézművesipari rurális klasztert). 
 

A klaszterek hatása a régió 
 gazdaságának versenyképességére 

 
A versenyképesség (OECD és EU ál-

tal használt) definíciója szerint: vállalatok, 
iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek 
feletti régiók képessége relatíve magas 
jövedelem előállítására, relatíve magas 
foglalkoztatottság mellett, miközben 
nemzetközi versenynek vannak kitéve. Ha 
az itt sorolt tényezők alapján vesszük gór-
cső alá a magyar gazdaság teljesítményét, 
akkor mind a jövedelemtermelő képes-
séggel, mind a foglalkoztatással kapcso-
latban komoly gondok vannak, amelynek 
egyik fontos oka a kisvállalatok nem 
megfelelő nemzeti menedzselése. 

Porter (2000/b) egy régió versenyké-
pességét az ott tevékenykedő vállalkozá-
sok versenyképességére vezette vissza, 
aminek a termelékenység és annak növe-
kedési szintje jelenti az alapját. A vállal-
kozások versenyképessége azonban nem 
pusztán saját képességeiktől, hanem kör-
nyezetüktől, a régió gazdaságától is függ.  

A klaszterek szerepét a régió gazda-
ságában három csoportban vizsgálhatjuk: 
a termelékenység, az innováció, valamint 
új vállalkozások megalakulása. 
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13. ábra  
Az alapvető klasztertípusok a fejlesztéspolitika szerint 

 
 Iparági klaszter Intézményre épülő Hálózatra épülő Tudás-orientált 

Szinapszis 
(kapcsolódási  
pontok) 
 

Klaszter-specifikus 
feltételrendszer  
(„rombusz”) 
 

Klaszter-alapú 
szolgáltató központ 
vagy társulás (gyak-
ran a tagok által 
alapított) 

Üzleti hálózatok 
(zártkörű együtt-
működések) 
 

Információcserét 
elősegítő hálózatok 
(nyitott tanulókör-
nyezet) 
 

Háttér  
(elméleti,  
gyakorlati) 
 

Regionális 
specializáció; inno-
vációs rendszer 
 

Intézményi közgaz-
daságtan; 
cégreszabott üzleti 
támogatás 

Együttműködési at-
titűd; tartós kapcso-
latok kiépülése az 
üzleti partnerekkel 

Folyamatos tanulás; 
cégek közötti ta-
pasztalatcsere elő-
segítése 

Klaszter, 
mint cél 

Iparágak közötti 
klaszteresedés elő-
segítése; 
értékláncrendszerek 
támogatása és 
klaszter-alapú „in-
novációs rend-
szerek” 
 

„Szerves” fókusz: a 
méret- és változa-
tosság gazdaságos-
ság javulását 
előidéző klaszter-
alapú támogatások 
 

A létrejövő üzleti 
klaszter megerősí-
tése: egymást ki-
egészítő kapacitá-
sok 
 

„Ösztönzött 
klaszter” fókusz-
csoportok (spontán 
szerveződések); a 
„mentor” cégek kö-
rül kifejlődött kez-
deményezések (pl. 
ellátási lánc men-
tén) 

Klaszter mint 
módszer az 
üzleti támoga-
tásokra 
 

Integrált politikák; 
klaszter-alapú tech-
nológia politikák 
 

„Testreszabott” 
szolgáltatások és 
„gazdasági intelli-
gencia”; a szolgál-
tató központ segíti a 
politikák integrá-
cióját 

Klaszter-specifikus 
tudás igénybevéte-
le; a „testreszabott” 
szolgáltatások több-
féle szintje 
 

A kapcsolódó cé-
gek és kiszolgáló 
szektorcsoportjai 
közötti  közvetítés 
 

Domináns 
irányulás 
 

Országos/ 
regionális 

Regionális/vállalati Vállalati Vállalati 

Példák Porter-féle 
klaszterek 

Olasz RSC (Olasz 
Iskola) 
 

KKV klaszterek 
(Kaliforniai Iskola) 
 

Kis- és középvál-
lalkozások csoport-
jai (Skandináv Is-
kola) 

Forrás: Lagendijk (1999) 
14. ábra  

A klaszterek versenyképességének alapjai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Porter (1998/b) alapján saját szerkesztés 
 
 
 

 
KLASZTER 

Termelékenység Innováció Új vállalkozások 
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A klaszterek versenyelőnyökre gyako-
rolt hatásának két szintjét tudjuk megkü-
lönböztetni. Egyrészt fontos szerepet ját-
szanak a vállalati versenyelőnyök létreho-
zásában és fenntartásában, másrészt jelen-
tős funkciójuk van a régió gazdasági ver-
senyképességének megőrzésében is. 

 
Klaszterek az OECD-ben 

 
Az OECD szerint a klaszterfejlesztés 

főbb lépései 
� a már létező klaszterkezdemények-

re kell építkezni; 
� célokat konkrét helyzethez kell 

meghatározni, ez találkozzon a cégérde-
kekkel, mert ez a részvételük feltétele; 

� a pilot projekt legyen alacsony 
kockázatú és gyors megtérülésű; 

� cél a tényleges piaci gondok meg-
oldása; 

� a klaszter kapcsolódjon a térségi 
önkormányzathoz; 

� erősítse a helyi partnerséget (civil, 
magán, public szervezetek); 

� a klasztert vezető bizottságban a 
magán- és a közszféra is képviselve le-
gyen; 

� a klaszterépítés monitoringja biz-
tosítva legyen. 

A 90-es évektől a klaszterfejlesztés a 
nemzeti gazdaságpolitikában a kis- és 
középvállalkozás támogatás kiemelt esz-
köze Nyugat-Európában, Amerikában, 
Japánban, de a fejlődő világban is. 

 

Bútoripari klaszter  
Észak-kelet Olaszországban 

 
 
Európában az első sikeres klaszterhá-

lózat szerves fejlődés útján Észak-kelet 
Olaszországban jött létre és vált az or-
szágrész fejlődésének motorjává az 1970-
es években. Ez a korszak volt az olasz 
gazdasági nyitás, a nemzetközi kereske-
delmi egyezmények megkötése, a belső 
keresletet ösztönző pénzügyi és adópoliti-

ka, valamint az exportot támogató árfo-
lyam-politika korszaka Olaszországban. 

Az 1990-es évek elején születtek meg 
Olaszországban a kis- és középvállalko-
zásokat védő és támogató törvények, 
amelyek a hitel- és garanciaszövetkeze-
tek, a klaszter szolgáltató központok, a 
kis- és középvállalkozások szervezésére 
létrejött szolgáltató konzorciumok, az ipa-
ri- és innovációs parkok, inkubátorok tá-
mogatási kereteit adták meg. 1999-ben je-
lent meg a klasztertörvény, ebben a régiók 
szerepét is meghatározták. Az olasz 
klaszterek fejlett helyi intézményi háttérre 
támaszkodnak. A szakmai szervezetek, 
kamarák katalizálják és stabilizálják a 
klaszterek fejlődését, segítik érdekérvé-
nyesítésüket. Ahogyan ez az eddigiekből 
kiderült, az olasz klaszterek számára 
olyan támogató környezetet alakítottak ki, 
amely a versenyképes működés minden 
fontos feltételét magában foglalja. 

Ezek a klaszter hálózatú ipari körze-
tek az alábbiakkal jellemezhetők 

o legfőbb alkotó részük a kis- és 
középvállalkozások; 

o a hagyományos textil, bőr, csem-
pe, bútor iparágakra alapulnak; 

o egy-egy iparág egy-egy város kö-
rül koncentrálódik; 

o a szakosodott városok együttmű-
ködnek; 

o a verseny alapja az innováció; 
o az olasz családmodellen alapuló 

összetartó és zárt vállalkozói rétegre épít; 
o a helyi önkormányzatok az anyagi 

segítség mellett kiterjedt szolgáltatások-
kal segítik a klasztereket, pl. város mar-
keting; 

o a speciális szolgáltató intézmé-
nyek kiterjedt rendszere segíti a klaszte-
reket, ezek: 

� partnerkeresés 
� export- és hitelbiztosítás 
� információ- és adatbázis szolgál-

tatások 
� közös minőségellenőrző intézmény. 
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A klaszterek az olasz példa alapján 
jöttek létre az EU más tagállamaiban is, 
ahol szintén állam által felvállalt feladat-
tá vált a klaszterfejlesztés. 

 
A klaszterfejlesztés előnyei, regionális 

hatásai és létrehozása 
 
A sikeres klaszterfejlesztés eredmé-

nye egy öngerjesztő fejlődési folyamat. 
További klaszterelőnyök a kis- és kö-
zépvállalkozások hálózatba szerveződése 
következtében jelentkeznek, mert így a 
kis- és középvállalkozások kvázi nagy-
vállalatként képesek a piacon fellépni és  

• költségmegtakarítást érnek el vá-
sárlóként (alapanyag, közszolgáltatás, 
üzleti szolgáltatás, marketing); 

• költségmegtakarítás az alacso-
nyabb tranzakciós költségek miatt, amit 
a földrajzi közelség tesz lehetővé (tele-
fon, kommunikáció, ismert piaci szerep-
lők); 

• költségmegtakarítás az alacso-
nyabb szállítási költségek miatt, amelyet 
szintén  a földrajzi közelség tesz lehető-
vé; 

• költségmegtakarítás és hatékony-
ságnövekedés a speciális szolgáltatások 
igénybevétele következtében; 

• növekszik a bizalmi tőke és az új 
módszerek elterjedési sebessége a sze-
mélyes kontaktusok alapján; 

• költségmegtakarítás „just in time” 
logisztikai rendszer alkalmazhatósága 
miatt, amit szintén a földrajzi közelség 
tesz lehetővé; 

• költségmegtakarítás a közös mi-
nőségbiztosítás lehetősége miatt; 

• növekszik innovációs képességük, 
amihez forrásegyesítésük ad alapot; 

• piaci megjelenésük a nagyokéhoz 
hasonlít, marketing nagyságrend kapaci-
tás jön létre; 

• az értékesítésben árelőny érhető el 
a méret növekedése miatt. 

Konklúzió: a kis- és középvállalko-
zások túlélési, fejlődési esélye klaszterek 
révén növekszik. 
 
A klaszter regionális hatásai 

� javuló régió versenyképesség, 
termelékenység; 

� növekvő jövedelmek; 
� új és versenyképes vállalkozások; 
� javuló foglalkoztatottság; 
� hatékony innovációs kapacitás, 

erősödő vállalati alkalmazkodó képes-
ség; 

� klaszter-domináns iparág egyolda-
lú gazdasági szerkezetet eredményezhet, 
de az innovációs kapacitás és az új vál-
lalkozások lehetővé teszik a gyors szer-
kezetváltást. 
 
A klaszter létrehozás lépései 

o a cégekkel megismertetni a klasz-
terelőnyöket, működést; 

o pilot programmal bemutatni az 
együttműködés reális lehetőségét; 

o segíteni közös stratégia kialakítását; 
o indokolni önrész vállalását, szol-

gáltatói intézmény létrehozását, működ-
tetését; 

o potenciális támogató intézménye-
ket meggyőzni a klaszterstratégia alapján 
készült programok finanszírozására. 

 
Klaszterek Magyarországon 

 
Magyarországon is érvényesek a 

klaszterekkel kapcsolatban sorolt célok, 
de kiegészülnek azzal, hogy segítségük-
kel csökkenteni kell a kis- és középvál-
lalkozások és a nagyvállalatok közötti 
jövedelemkülönbséget.  

Magyarországon 1997-ben született 
az első beszállítói célprogram, amely a 
kis- és középvállalkozásokat állami tá-
mogatással kívánta alkalmassá tenni a 
multinacionális cégek beszállítói partneri 
szerepére. Három területen preferáltak 
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beszállításokat, ezek a jármű-, az elekt-
ronikai- és a gumi alkatrészgyártás.  

A klaszterek állami támogatása a 
nemzetközi tapasztalatok összegyűjtésé-
vel és átadásával, a hazai lehetőségek fel-
tárásával, a létrehozás szellemi előkészí-
tésében való közreműködéssel, valamint 
az első időszak működési költségeinek 
részbeni átvállalásával valósítható meg.  

A Gazdasági Minisztérium által 
meghirdetett feltételek alapján 10 
klaszter nyert támogatást 2001-ben. Eb-
ből 4 található a Dunántúlon, 3 a Dunától 
keletre, 3  pedig Budapesten. 

o Közép-Magyarországi Autóipari 
Klaszter (Esztergom) 

o Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 
(Zalaegerszeg) 

o Észak-Alföldi Gazdaságélénkítő 
Klaszter (Szolnok) 

o Közép-Dunántúli Fa- és Bútoripa-
ri Klaszter (Székesfehérvár) 

o Pápai Hús Élelmiszeripari Klasz-
ter (Pápa) 

o Optomechatronikai Klaszter (Má-
tészalka) 

o Építőanyagkereskedők Minőség-
fejlesztési Klaszter (Budapest) 

o Magyar Építőipari Klaszter (Bu-
dapest) 

o Dél-Alföldi Textilipari Klaszter 
(Szeged) 

o SAXON Export Klaszter (Buda-
pest) 

A klaszterfejlesztés a kis- és közép-
vállalkozásokat új piacok megszerzésé-
ben támogatja, ez a támogatás a soft esz-
közökkel történik, ilyen az információ-
nyújtás, oktatás, technológiai-, innováci-
ós készség, képességfejlesztés, tanács-
adás. De ezeket az eszközöket mindig az 
adott térség kis- és középvállalkozásai 
konkrét helyzetéhez, igényeihez kell iga-
zítani. Ezeknek a feladatoknak kíván 
eleget tenni a kisvállalkozások érdekei-
nek kizárólagos szem előtt tartása mellett 
a NEKTÁR. 
 

A Pannon Autóipari Klaszter 
 

A volt szocialista országok közül elő-
ször Magyarországon alakult meg az au-
tóiparban klaszter. 2000. december 20-án 
a klaszter létrehozására és működtetésére 
együttműködési megállapodást írt alá az 
Audi, az Opel, a Suzuki magyarországi ér-
dekeltsége, a Rába, a LuK Savaria Kft, a 
City Bank Rt., az Ipargazdasági Kutató és 
Tanácsadó Kft. A kezdeményezést a Gaz-
dasági Minisztérium támogatta. Az alapí-
tók megbízták az egyik alapító tagot, a 
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht.-t, hogy az együttműkö-
dési hálózatot a Kht divíziójaként működ-
tesse. A Pannon Autóipari Klaszter a kö-
vetkezőképpen definiálta önmagát: az au-
tóipari termelési vertikumba tartozó vál-
lalkozások és szervezetek önkéntes 
együttműködése, amely egy polgárjogi 
szerződéses hálózatot alkotva közös célok 
elérése érdekében jött létre.  

Elsődleges célja, hogy elősegítse a 
térségi gépjárműipari vállalkozások 
együttműködési hálózatának kialakulá-
sát, az együttműködés hatékonyságának 
növekedését, az új beszállítói kapcsola-
tok kialakulását; a klaszteren belüli be-
szállítóvá válás felgyorsítását; a beszállí-
tói képességek javítását; a külföldi autó-
ipari vállalkozások letelepítését a régió-
ban. 

Másodlagos célja a vállalati koordi-
náció fejlesztése, a versenyképesség ja-
vulását eredményező beruházások elindí-
tása; kereskedelmi szolgáltató hálózat 
kialakítása; európai regionális vállalati 
központokkal való kapcsolat kialakítása; 
közép-európai e-piactér létrehozása; a 
régióbeli vállalkozások innovációs tevé-
kenységének fokozása. 

A Pannon Autóipari Klaszter tevé-
kenységi köre 

o klaszter szolgáltatások kifejleszté-
se és nyújtása; 

o klaszteren belüli igények és ké-
pességek közvetítése hálózaton belül; 
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o közös projektjavaslatok kidolgo-
zása; 

o tőketámogatások szervezése; 
o információszolgáltatás a klaszter-

tagok részére, a tagok tevékenységéről és 
terveiről; 

o oktatási-, képzési igények felmé-
rése; 

o képzések koordinálása; 
o PR és marketingtevékenység; 
o nemzetközi megjelenés elősegíté-

se. 
 

A hazai klaszterek csoportosítása  
és a klasztertörvény 

 
� Termelés-orientált klaszterek; 

ezek egy-egy termékcsoport előállítására 
és/vagy a térségbeli nagyvállalatok be-
szállítói körének szervezésére, fejleszté-
sére jönnek létre (Pannon Autóipari 
Klaszter, Pannon Fa- és Bútoripari 
Klaszter). 

� Szolgáltatás központú klaszter; 
célja a tagok számára módszertani, kép-
zési, minőségfejlesztési, átképzési, EU 
információs, piackutatási, marketing-
szolgáltatások nyújtása, szervezése (Ma-
gyar Építőipari Klaszter). 

Az 1999-ben életbe lépett magyar 
klasztertörvény a régiónak teszi jogává a 
klaszterré minősítés konkrét feltételeinek 
megállapítását. A törvény szerint a régi-
ók a klasztereket az alábbi célokkal tá-
mogathatják: 

♦ információs technológiák terjesz-
tése, 

♦ több vállalat közös projektje, 
♦ továbbképzés, 
♦ behatolás új piacokra,  
♦ környezeti feltételek javítása,  
♦ infrastruktúra-fejlesztés, 
♦ munkavédelem. 
A törvény szerint a klaszterszervezet 

10 fős bizottságból áll, amelynek felada-
ta a klaszterek stratégiájának elkészítése. 
A klaszter vállalatok teljesen önállóak, 

regionális, országos vagy EU-s források-
ra közösen pályázhatnak, kapcsolódnak 
hozzá a térségben működő egyetemek 
főiskolák, kutató intézetek, szakiskolák. 

A törvény szerint a klaszterfejlesztés 
célja a kis- és középvállalkozások fog-
lalkoztatási szerepének megőrzése, fej-
lődésük elősegítése, innovatív képessé-
gük fejlesztése, külső működő tőke be-
ágyazása, megtartása.  

Általános klaszterfejlesztési politika 
nincs, csak adott térség társadalmi-, gaz-
dasági valóságából kiindulva lehet ered-
ményes ez a tevékenység, noha nem ár-
tott volna a legfontosabb nemzeti célokat 
ezen a területen is kitűzni. 

 
Az önkormányzatok szerepe a helyi 

vállalkozásfejlesztésben 
 
A kérdés az, hogy a helyi és regioná-

lis önkormányzatok és azok intézményei 
milyen módon tudják támogatni a kor-
mányok általános vállalkozásfejlesztési 
stratégiáját. Persze annak előfeltétele a 
nemzeti vállalkozásfejlesztési stratégia 
előzetes elkészítése, amire eleddig nem 
került sor. Ez nyilvánvalóan korlátozza 
az egyes önkormányzatok ezen a téren 
kifejtett aktivitásának hatékonyságát. 

Ahogyan ezt a korábbiakban bizonyí-
tottuk: a kis- és középvállalkozások ki-
emelkedően fontos szereplői a munka-
erőpiacnak, az innovációs folyamatok-
nak és a nagyvállalati körrel való koope-
rációs kapcsolatoknak. 

A vállalkozások létrejöttét támogató 
kormányzati politikát úgy kell ( kellene) 
kialakítani, hogy az  figyelembe vegye a 
helyi adottságokat, sajátosságokat. 

A vállalkozásfejlesztés helyi dimen-
ziója az OECD országokban a 70-es 
évek végétől került a figyelem fókuszá-
ba, amiben szerepet játszott az, hogy a 
korábban vezető iparágak, elsősorban az 
acélipar és a szénbányászat szerkezetát-
alakítása miatt tömeges igény támadt a 
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helyi munkahely-teremtési, átképzési ak-
ciókra. Sorra megjelentek a helyi fejlesz-
tési programok, melyek központjában ál-
talában a vállalkozásfejlesztés állt. 

E folyamattal egy időben megkezdő-
dött az erőforrások és döntéshozatali 
jogkörök decentralizációja is, így növe-
kedett a helyi aktivitás és részvétel ható-
területe és felelőssége is. 

Kezdetben a helyi munkahelyterem-
tés stratégiája az volt, hogy az egyes jól 
működő vállalatokat próbálták a kedve-
zőtlen adottságú térségekbe vonzani. Ké-
sőbb azonban az OECD országokban a 
vállalkozásfejlesztési stratégiákban a kö-
vetkező tendenciák, változások figyelhe-
tők meg.  

A vállalkozásfejlesztés nemcsak az 
ún. elmaradott térségek felzárkóztatását 
és munkahelyek teremtését szolgálja, 
ugyanilyen fontos cél az új technológia 
elterjesztése és az innovációs folyama-
tokba való bekapcsolódás. Ugyanis csak 
versenyképes tevékenységekkel lehet 
tartós foglalkoztatást megvalósítani. 

Növekvő szerepe van a magán- és a 
közszektor együttműködésének, így egy-
szerre érvényesülhet a gazdasági ered-
ményességre és versenyképességre való 
törekvés és a helyi szociális szempontok 
figyelembe vétele. 

A vállalkozásfejlesztés eszköztára 
térségenként változik, hiszen más eszkö-
zök szükségesek egy elmaradott térség-
ben, mint egy jövedelmileg fejlettebb ré-
gióban. 

A helyi vállalkozásfejlesztés sikerét 
több dolog határozza meg.  

Ezek egyike az intézményi feltételek, 
partneri viszonyok kiépítése, vagyis a 
helyi üzleti szolgáltatások rendszerbe 
szervezett létrehozása, amely csak akkor 
lehet eredményes, ha megvan ennek 
nemzeti háttere is. Nálunk ez utóbbi va-
lójában hiányzik. 

 Ahol erőteljes társadalmi részvétel 
figyelhető meg a programok megvalósí-

tásában, ott egyszerűbb a kormányzati 
stratégia gyakorlatba való átültetése. A 
helyi kezdeményezések, a helyi vállal-
kozások közötti kapcsolatok kiépítése, az 
egyeztetési eljárások és a megfelelő in-
tézmények kialakítása mind nagy szere-
pet játszanak a humán tőke erősödésé-
ben.  

A társadalmi feltételek mellett az inf-
rastruktúra kiépítése is alapvető fontos-
ságú. Az inkubátorházak, ipari parkok 
alapvető rendeltetése az új vállalkozások 
beindításának elősegítése, a kezdéssel já-
ró kockázatok minimalizálása a rendel-
kezésre bocsátott fizikai, szolgáltatói és 
adminisztratív infrastruktúra révén.  

A helyi önkormányzatok szempont-
jából ezek több ok miatt is értékesek 

♦ közvetlen munkahelyteremtő sze-
repük van, hiszen telephelyet adnak a 
kezdő vállalkozóknak, de ettől is fonto-
sabb az áttételes munkahelyteremtő hatás 
a vállalkozás megerősödése után 
(multiplikátor hatás); 

♦ a kedvezően induló vállalkozások 
húzóerőt jelentenek a helyi közösség 
számára követendő példák révén; 

♦ a kialakult helyi kapcsolatok jó 
hatással lehetnek a későbbi együttműkö-
désre, mivel a kialakult kooperációk to-
vább élnek. 

Ausztráliában a kezdő vállalkozások 
körében 32% azoknak az aránya, akik 
belebuknak a vállalkozásba, míg az in-
kubátorházakban indulók esetében ez az 
arány csak 8%.  

Az önkormányzatok az infrastruktúra 
rendelkezésre bocsátása mellett adó- és 
járulékkedvezmények nyújtásával támo-
gathatják a vállalkozásfejlesztésnek ezt a 
formáját. Természetesen az ipari parkok 
esetében, az induló támogatásokban, a 
helyi költségvetés mellett a központi 
költségvetésnek is szerepe van. 

A társadalmi és infrastrukturális fel-
tételek mellett szükség van különböző 
információs és külső szolgáltatásokra is. 
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Ez azért szükséges, mert általában egy 
kisvállalkozás méreténél fogva nem ké-
pes önálló kutatási tevékenységet foly-
tatni, nem rendelkezik specifikus pénz-
ügyi háttérrel, vagy marketing kapacitás-
sal. Ezeket is segíthetik az önkormány-
zatok, illetve azok intézményei. 

A fentiek mellett az egyes régiókban 
a működő vállalkozások hálózatszerű 
együttműködése is segíteni tudja a kezdő 
vállalkozások megerősödését. A hálóza-
tok kialakulásának is fontos eleme, hogy 
az önkormányzatok segítsék azokat meg-
felelő helyi környezet kialakításával. 
 

3. A VIDÉKFEJLESZTÉS  
STRATÉGIAI TERVEZÉSE 

 
Ahogyan ezt az eddigiekben többször 

bizonyítottuk, a kis- és középvállalkozá-
sok döntő szerepet visznek a vidékfej-
lesztésben. Azt is bemutattuk, hogy ha-
tékony vidékfejlesztés csak a kormány-
zati, önkormányzati, a civil és vállalko-
zói szféra célravezérelt együttműködése 
révén valósulhat meg. Ennek pedig felté-
tele az, hogy a vidékfejlesztés stratégiai 
tervekre alapozva valósuljon meg. 

A stratégia először hadászati szakki-
fejezés volt, azokat a módszereket és 
eszközöket foglalta össze, amelyek az el-
lenség csatában való legyőzéséhez, meg-
semmisítéséhez szükségesek. 

A XX. században elterjedt a vállalati 
stratégiák készítése, amely a vállalat piaci 
versenyben való pozíciójának erősítését, 
növelését volt hivatott szolgálni. Új jelen-
ségként a terület, illetve vidékfejlesztés-
ben is megjelent a stratégiai tervezés. 

Először tisztázzuk azt, mit értünk 
stratégia alatt. „A stratégia a jövő alkotás 
eszköze. A stratégiai tervezés a jövő épí-
tésének feltétele, a változtatás eszköze 
folyamatos, adott érdekeket tükröző el-
képzelések és elvek, adott környezeti fel-
tételek melletti, egy rendszerezett terv 
segítségével történő valóra váltására irá-
nyuló tevékenység.” (G. Fekete, 1998) 

Más megfogalmazásban a stratégia 
vízió a jövőbeni pozíciókról, valamint az 
ahhoz vezető utak felvázolása. 

A stratégia mindig hosszabb időtávra, 
jellemzően tíz, húsz évre szól. A straté-
giai terv rögzíti a célokat és a várható 
eredményeket, a célok elérését szolgáló 
cselekvési tervet, a szükséges eszközöket 
tartalmazó képesség tervet, valamint a 
stratégia által létrehozott egységek mű-
ködésére vonatkozó gazdálkodási tervet. 
Ha azokat a szellemi termékeket akarjuk 
hierarchikus rangsorba állítani, amelyek 
részt vesznek a vidékfejlesztésben, akkor 
az alábbi ábrát kapjuk. 

A vidékfejlesztési politika kialakítása 
kormányzati, parlamenti feladat, a kon-
cepció kormányzati és régió szintű fel-
adat. A stratégiának az itt tárgyalt vonat-
kozásban főként a NUTS 3, NUTS 4, 
NUTS 5 szint a terepe. 

Tehát a kistérségi földrajzi térrel 
kapcsolatos elvárások az alábbiak szerint 
foglalhatók össze 

♦ piaci méret elérése; 
♦ helyi adottságok megjelenítése; 
♦ legyen homogén érdekek megje-

lenítője; 
♦ a személyes kapcsolatokhoz elég 

kicsi legyen; 
♦ önállóságra való képesség; 
♦ kifelé való kapcsolódási pontjai 

legyenek. 
Előfordulhat, hogy apró falvas terüle-

teken a piacképes térségi szerveződés te-
rülete több mint egy kistérség. Ott pedig, 
ahol nagy települések találhatók, ott akár 
néhány település is alkalmas lehet a stra-
tégiai tervezés földrajzi területi bázisául. 
Fontos, hogy a behatárolás révén tartósan 
életképes fejlesztési felület, fejlesztési bá-
zis alakuljon ki. Noha teljesen nem lehet a 
spill over (túlcsordulás) hatásokat kivéde-
ni, ám törekedni kell arra, hogy ezek jól 
körülhatárolhatók legyenek. 

Az adatokra épülő földrajzi területi 
lehatárolás mellett szükség van az ada-
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tokkal nem jellemezhető, mentalitásbeli 
és kulturális hagyománybeli tényezők 
számításba vételére is, mert mélyen gyö-
kerező ellentétek húzódhatnak meg a ha-

gyományokban, amelyek feloldása nél-
kül nem lehet eredményes az együttmű-
ködés, se a stratégia  készítéskor, sem 
annak megvalósítása során. 

15. ábra  
A vidékfejlesztés sémája 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A leggyakoribb összetartozást megje-
lenítő kohéziós tényezők az alábbiak (G. 
Fekete, 1998) 

Horizontális kapcsolatokat generáló 
tényezők: 

♦ Értékvédelem 
♦ Környezetvédelem 
♦ Közös kulturális értékek 
♦ Alapinfrastruktúra kiépítése és 

működtetése 
♦ Ivóvízellátás 
♦ Vezetékes gázellátás 
♦ Szennyvíztisztítás 
♦ Szilárd hulladék kezelése 
♦ Útépítés, karbantartás 
♦ Alapfokú szolgáltatások biztosítása 
♦ Alapoktatási feladatok ellátása 
♦ Könyvtári szolgáltatások 
♦ Háziorvosi ellátás 
♦ Gyógyszertárak 
♦ Állategészségügy 
♦ Építésügyi feladatok ellátása 
♦ Élelmiszer-alapellátás 
♦ Helyi erőforrások hasznosítása 
♦ Természeti kincsek kiaknázása 
♦ Ipari telephelyek hasznosítása 

♦ Raktározási kapacitások hasznosí-
tása 

♦ Turisztikai lehetőségek hasznosí-
tása 

♦ Helyi fejlesztések menedzsmentje 
♦ Válságproblémák kezelése 
♦ Információs rendszer működtetése 
♦ Marketing, PR 
♦ Közösségi rendezvények 
 
Vertikális kapcsolatokat generáló té-

nyezők: 
♦ Infrastrukturális elosztó rendszerek 
♦ Energiaközpont 
♦ Közlekedési csomópont 
♦ Középfokú ellátás biztosítása 
♦ Középfokú oktatási intézmények 

beiskolázási köre 
♦ Művelődési központ 
♦ Egészségügyi szakrendelés 
♦ Mentőállomás 
♦ Kórház 
♦ Kiskereskedelmi szaküzletek 
♦ Vásár és piachelyek 
♦ Termelési integrációk 
♦ Nagykereskedelem 

Vidékpolitika 

Koncepció 

Stratégia 

Program 

Alprogram 

Project 
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♦ Üzleti szolgáltatások 
♦ Pénzügyi szolgáltatások 
♦ Bankok 
♦ Biztosító intézetek 
♦ Tanácsadói szolgáltatások 
♦ Igazgatási, hatósági intézmények 
♦ Munkaügyi központ 
♦ APEH 
♦ Bíróság, ügyészség 
♦ Rendőrség 
♦ Tűzoltóság 
♦ Földhivatal 

 
4. TERÜLET- ÉS  

TELEPÜLÉSMARKETING 
 

A területfejlesztés célja az adott terü-
let eredményes működtetése, amelynek 
révén a terület a lakosainak magasabb 
színvonalú jólétet tud biztosítani. Ahhoz, 
hogy ezt a generális célt minél előbb és 
minél több területen, településen el lehes-
sen érni, a terület- és vidékfejlesztésben 
be kell következnie egy olyan paradigma-
váltásnak, amelyben jelentőségének meg-
felelő fontosságot kap ezen a téren is a 
marketingszemlélet. Ugyanis számos ér-
vet lehet felsorolni amellett, hogy a terü-
letet, illetve a települést is piacorientált 
szemlélettel közelítsük meg és ennek szel-
lemében szervezzük meg lehetőségeinek 

gyarapítását. E megközelítés létjogát 
számos külhoni példa támasztja alá. 
 

Településmarketing 
 

Asworth és Voogd (1997) megfogal-
mazásában a településmarketing egy olyan 
sajátos településpolitikai, fejlesztési esz-
köz, melynek célja, hogy előmozdítsa a 
lakók, a település érdekében munkálkodó, 
cselekvő intézmények, cégek egyéni igé-
nyeinek, érdekeinek kielégítését. 

A településmarketing egy szintetizá-
ló, koordináló eszköz, mely egységes ar-
culat, imázs formájában megjeleníti, po-
zícionálja, kommunikálja a régiót, a te-
lepülést. 

Más megfogalmazásban a terület 
vagy helymarketing definíciója: 

„Egy terület versenyképességének, 
komparatív előnyeinek, vonzerejének 
feltárása, kialakítása, realizálásának segí-
tése, kommunikálása, azaz egy alapos 
elemzési, érdekegyeztetési, szintetizáló 
munkára épülő stratégiaalkotás, és az azt 
realizáló eszközrendszer folyamatos mű-
ködtetése a gazdasági, politikai, kulturá-
lis és ökológiai értelemben vett jólét nö-
velése érdekében.” (Piskóti, 2002) 

Azt gondoljuk, hogy az utóbbi defi-
níció két különösen fontos kulcsszót tar-
talmaz, ezek a stratégia és a jólét. 

 

16. ábra 
Településmarketing célrendszere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forrás: Piskóti (2002) 

célcsoportok 

 

gazdasági 

Kommunikációs – promóciós célok 

Hatékony működtetési célok 

Növekedési – fejlesztési célok 

politikai kulturális ökológiai 

   

célcsoportok 

Jólét, 
mint domináns cél 
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A terület- vagy helymarketing tehát 
olyan eljárás, amely az egyes célcsopor-
tok keresletéhez a lehető legszorosabban 
kapcsolódik, miközben az adott területen 
folyó társadalmi és gazdasági folyama-
tokat előre megadott célok szerint ma-
ximalizálja. 

A helymarketingnek „mindenki” for-
málója, van, aki „csupán” mindennapi 
cselekvéseivel, míg mások tudatos, „fel-
ismert” munkával. 

 

A településmarketing célcsoportjai 
 

Piskóti (2002) szerint a terület-
termék alapmegjelenése az imázsa, a róla 
alkotott kép, mely alapján a célcsoportok 
kialakítják a hozzá való viszonyukat. 

A terület elsődleges „vevői” azok az 
emberek, akiknek lehetőségük nyílik 
lakhelyül választani azt a helyet. Ez nem 
csupán a mindig újabb és újabb betelepü-
lők megnyerését jelenti, hanem a már ott 
élők megtartását, elégedettségük biztosí-
tását is. 

Másik kiemelt vevőkör azon emberek 
csoportja, akik ideiglenesen választhat-
ják tartózkodási helyül az adott területet, 
várost, régiót, például turizmus, üdülés, 
pihenés, tanulás, munkavégzés céljából. 

A következő jelentős vevői csoport 
azon gazdálkodó, vállalkozó vagy non-
profit, civil, társadalmi szervezetek, 
amelyek telephelyül, működési helyül 
választják a térséget, ott beruházva mun-
kahelyet biztosítanak, értéket (terméket, 
szolgáltatást) hoznak létre. Mind az 
újonnan betelepülők, mind a már itt te-
vékenykedők folyamatos megnyerését, 
elégedettségét el kell érni. 

A célcsoportok között a fentieken kí-
vül ott vannak mindazon személyek és 
szervezetek, akik döntéseikkel befolyásol-
ják a terület, a hely sikeres működését. 

A döntéskor a vevők a városról, tér-
ségről bennük kialakult imázsra, s az ar-
ra épülő bizalomra építenek. 

A marketing eszközei minden pozí-
cióban sikerrel használhatóak, de tudni 
kell, mikor, melyiket, milyen intenzitás-
sal kell alkalmazni. 

Másik alapvetően fontos kérdés, 
hogy tisztázzuk, kik a területmarketing 
formálói? 

Ki végezze a marketing tevékenysé-
get, kinek a dolga az adott település, vá-
ros, megye, régió, avagy ország marke-
tingje, imázsának kiépítése? 

A regionális marketing megvalósítói-
nak 3 típusát lehet megkülönböztetni: 

� Tudatos-közösségi: szakmai és ci-
vil szervezetek együttműködése, illetve 
„közigazgatásilag illetékes szervezete (pl. 
önkormányzat, fejlesztési társulások). 

� Tudatos-egyéni: szervezetek, vál-
lalkozások marketingje saját célból. 

� Spontán, ösztönös: lakosság, szer-
vezetek magatartása, viselkedése. 

 
A településmarketing folyamata 

 
A település/városmarketing folyama-

tának fő lépéseit viszonylag egyszerű 
ismertetni, annál nehezebb azonban azo-
kat a gyakorlatba átültetni. 

A 18. ábrán végső soron a népesség 
és az erőforrások egymásnak való meg-
feleltetését láthatjuk. 

Az emberek szükségleteit az erőfor-
rásokból előállítható termékekkel elégít-
hetjük ki. 

A projektek kidolgozását általában öt 
lépésre bontják: javaslat, előkészítés, fi-
nanszírozás, kivitelezés, és végül mű-
ködtetés és fenntartás. 

Ezek közül a javaslattétel fázisa meg-
lehetősen összetett, a várostervezési eljá-
rások legtöbbször a projekt-kidolgozási 
folyamat e szakaszára irányulnak. 
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17. ábra 
 

A területi marketing stratégiai tervezési, realizálási folyamata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Piskóti – Dankó – Schupler (2002) 

 
1. TÁGABB KÜLSŐ KÖRNYEZET, TRENDEK 

2. A KÖZVETLEN „PIAC” 

IMÁZS 
AUDIT 

TEVÉKENY-
SÉG AUDIT 

CÉLCSOPORT 
AUDIT 

KONKURENCIA 
AUDIT 

ÉRTÉK 
AUDIT 

3. STRATÉGIAI POZÍCIÓ 

4. CÉLKÉPZÉS 

5. STRATÉGIAALKOTÁS 

7. ÉRTÉKELÉS – ELLENŐRZÉS 

6. REALIZÁLÁSI STRATÉGIA 

KÍNÁLATI KOMPETENCIA KOMMUNIKÁCIÓS 
KOMPETENCIA 

MARKETING PROGRAMOK – ESZKÖZRENDSZER KIALAKÍTÁSA 
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18. ábra 
A település/városmarketing folyamatának fő elemei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: G. J. Ashwort – H. Voogd (1997) 
 

5. A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁ-
SOK FEJLESZTÉSÉBEN SZEREPET  

VÁLLALÓ SZERVEZETEK 
 

Kamarák, érdekképviseletek 
 

• Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
Magyar Nemzeti Bizottsága  

• Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara és területi kamarák  

• Magyar Agrárkamara és a területi 
kamarák  

• Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége (VOSZ) és szolgálta-
tó irodái 

• Magyar Iparszövetség (OKISZ) 

F                                      LAKOSSÁG 
O     
G                         Szükségletek/vágyak/igények 
Y 
A                  Szegmentálás/célcsoportok kijelölése 
S 
Z                                    FOGYASZTÓ   
T 
Ó                               Választási stratégiák 
 
 
                          MARKETINGSTRATÉGIÁK 
 
P 
I                               Marketingeszközök 
A 
C 
 
       Fogyasztás-                 Területi/                        Szervezeti 
         ösztönző                funkcionális                              
 
 
     például:                         például:                            például: 
imázs kialakítás           városképjavító                 belső ügyviteli 
                               építészeti megoldások               gyakorlat 
                                                                               átszervezése 
 
T                             Termék/szervezeti stratégiák 
E 
R                                         TERMÉK 
M 
E                                  Termékké alakítás 
L 
Ő                                       Erőforrások 
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• Ipartestületek Országos Szövetsége 
(IPOSZ), területi szervezetei és országos 
szakmai szervezetei  

• Kereskedők és Vendéglátók Orszá-
gos Érdekképviseleti Szövetsége 
(KISOSZ) 

• Kis- és Középvállalkozói Érdek-
képviseleti Szövetség (KÉSZ)  

• Általános Fogyasztási Szövetkeze-
tek és Kereskedelmi Társaságok Orszá-
gos Szövetsége (ÁFEOSZ)  

• Munkaadók és Gyáriparosok Or-
szágos Szövetsége (MGYOSZ)  

• Vállalkozói Inkubátorok Szövetsé-
ge (VISZ)  

• Magyar Innovációs Szövetség 
(MISZ 

• Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége (VOSZ) 

 
Szolgáltatók, tanácsadók, 

finanszírozók 
 

• BB (Business Basics) Vállalkozás-
fejlesztő Alapítvány 

• Életpálya Alapítvány 
• Ipari Műszaki Fejlesztésért Alapít-

vány 
• Magyar Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány és a Helyi Vállalkozói Köz-
pontok  

• Magyar Vállalkozásfejlesztési Köz-
hasznú Társaság  

• Puskás Tivadar Alapítvány és a 
Nemzetközi Technológiai Intézet (PTA-
NETI) 

• Regionális Fejlesztési Holding Rt. 
(RFH Rt.) és leányvállalatai  

• Regionális Fejlesztési Ügynöksé-
gek  

• Regionális Garanciaszövetkezetek  
• Magyar-Amerikai Vállalkozási 

Alap (MAVA) 

• Magyar Befektetési és Kereskede-
lemfejlesztési (ITDH) Kht., valamint re-
gionális képviseletei és az Euro Info 
Centre  

• Magyar Termelékenységi Központ  
• Munkaügyi Központok és kiren-

deltségeik  
• Magyar Fejlesztési Bank Rt.  
• Magyar Export-Import Bank Rt.  
• Magyar Exporthitel Biztosító Rt.  
• Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. 
• Országos Foglalkoztatási Közala-

pítvány (OFA) 
• Corvinus Rt.  
• SEED Kisvállalkozás-fejlesztési 

Alapítvány  
Ahogy a felsorolásból kitűnik, igen 

sok olyan szervezet van, amely a kis- és 
középvállalkozások érdekeinek képvise-
letét, működésük támogatását, informá-
lásukat és finanszírozásukat tartja céljá-
nak. Miért van mégis olyan kevés ered-
ménye ennek a sok szervezetnek, tevé-
kenységnek? Miért lesz ilyen kevés ered-
ménye a jelentős EU és hazai közpénz e 
szervezetek általi – túlnyomórészt az ön-
fenntartásra fordított – költségfelhaszná-
lásának? Fő oka ennek a célra vezérelt-
ség, az összehangoltság és a szolgáltatói 
attitűd hiánya. A következőkben bemu-
tatjuk azt a stratégiai koncepciót, amely-
nek alapján a már meglévő, túlzottan sok 
szervezet szervezetének és tevékenysé-
gének átalakításával létrejöhet a Nemzeti 
Kisvállalkozás Támogató Rendszer, a 
NEKTÁR. Ez a stratégia nem újabb 
adópénzek megszerzésére, hanem az ed-
digi összegek hatékonyabb felhasználá-
sára irányul, hogy a kis- és középvállal-
kozások végre betölthessék a magyar vi-
dékfejlesztésben pótolhatatlan gazdaság-
élénkítő, foglalkoztatást alapvetően nö-
velő szerepüket. 
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19. ábra 
Kisvállalkozásokat támogató szervezetek jellemzői 

 

A szervezetek nem jutnak el a kisvállalkozóhoz 
A szervezetek kreativitása kimerül abban, hogy egyre újabb és újabb akciókat találnak ki, 
amelyek nem tömegesek, nem hatékonyak 
Nem ismerik, nem ismerhetik a kisvállalkozások valódi helyzetét, ezért nem adnak releváns 
javaslatot az állami irányításnak 
A szabályozás nem segíti a kisvállalkozási veszélykép növelését 
Az egyén rendszert a hivatali működés rendszer idegen logikája jellemzi 
A rendszerben a kisvállalkozó nem egyenlő partner, alávetett helyzetű, részben az átkos tör-
ténelmi tradíció folyományaként 
A rendszer a hivatalok  felé lejt 
Célra vezéreltség verso öncélúság 
Nincs elszámolhatóság 
Nincs tevékenységet eredményesen mérő monitoringrendszer 
Elidegenedés 
Eredményesség hiányának nincs hatása az egzisztenciára 
Függés az állami apparátustól 
Túlbonyolított, rövid életű, kis volumenű kisvállalkozási hitelkonstrukciók 
A támogató szervezetek átláthatatlanok, túl bonyolultak, túl sok van belőlük 

 
6. A NEMZETI KISVÁLLALKOZÁS 

TÁMOGATÓ RENDSZER, A NEKTÁR 
 

A NEKTÁR filozófiája 
 

• Attól a szilárd meggyőződéstől ve-
zetve cselekszik, hogy a magyar vidék 
felemelkedésének egyik alapfeltétele a 
kisvállalkozások számának szaporítása 
és egyre eredményesebb működése. 

• Abból indul ki, hogy a kisvállalko-
zás  a magyar leleményesség nemzetet és 
egyént egyaránt gazdagító lehetősége. 

• Nem a saját, hanem a kisvállalko-
zók javát keresi. 

• Nem rendelkezik külön érdekkel, 
érdekei egybeesnek a kisvállalkozókéval. 

• Közvetlen, személyes kapcsolatot 
alakít ki a kisvállalkozókkal és a vidéki 
polgármesterekkel. 

• Nemcsak arra hívja fel a kisvállal-
kozók figyelmét, amit meg kell tenniük, 
hanem az elszalasztott lehetőségeket is 
bemutatja. 

• Arra törekszik, hogy a kisvállalko-
zások minél kevesebb hátrányt szenved-
jenek el a nagyvállalkozásokhoz képest. 

• Meg kíván felelni a kisvállalkozói, 
önkormányzati érdekű tanácsadás tá-
masztotta követelményeknek. 

• A változó piaci viszonyok között 
stabil személyi kapcsolatot kíván létesí-
teni a kisvállalkozóval, illetve az önkor-
mányzati vezetővel. 

• El kívánja kerülni a kölcsönös 
megszokásban, a rutinban és a teljesít-
ményhiányban rejtőző veszélyeket. 

• A stratégiai célokat kívánja össz-
hangba hozni a helyi lehetőségekkel. 

• A kisvállalkozás, a település, a kis-
térség és a régió szerves egységének ki-
alakulását kívánja szolgálni. 

• A kisvállalkozások banki brókere 
kíván lenni (jelentősebb banki ajánlatok 
összevetése, komplex értékelése, ajánlás). 

• Biztosítja vezetői és a tanácsadók 
teljes immunitását. A szabályszegés kö-
vetkezményei: eltávolítás a szervezettől, 
újságban megjelenik a jogviszony meg-
szűntetés ténye. 

• A legjobb szolgáltatást kell nyúj-
tania a legkisebbeknek is. 
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A fejlesztés célja 
 

� A Nemzeti Fejlesztési Terv(ek) 
(továbbiakban NFT) és Nemzeti Vidék-
fejlesztési Terv(ek) (továbbiakban NVT) 
révén és az egyéb források, lehetőségek 
feltárása során keletkező terület-vidék- 
és vállalkozási lehetőségek közvetítése a 
kisvállalkozókhoz, önkormányzatokhoz. 

� Független tanácsadó szervezet lét-
rehozása, melynek legfőbb érdeke kis-
vállalkozások versenyképességének, jö-
vedelmének növelése, aminek következ-
tében növekszik és stabilizálódik a vidé-
ki lakosság jövedelme is. 

� A  NEKTÁR célja a vidéki régiók-
ban található vállalkozásoknak nyújtandó 
kisvállalkozói érdekű tanácsadás annak 
érdekében, hogy növekedjék a vidéki pia-
ci szereplők száma, amit elősegít a piaci 
résekbe való nyereséges behatolás feltét-
eleinek szervezése, illetve a minél több 
„intelligens” áru piacra juttatása. 

� A NEKTÁR által a vidéki régiók-
ban található kisvállalkozásoknál az 
egész üzemre vonatkozó alapfokú, álta-
lános tanácsadás, valamint az egyes áru 
és szolgáltatás előállítási folyamatokra 
vonatkozó speciális, műszaki szaktanács 
szolgáltatása a kisvállalkozók számára. 

� A NEKTÁR által a vidéki régiók-
ban található kisvállalkozásoknak nyúj-
tandó kisvállalkozói érdekű tanácsadás 
vivőanyag nélküli tanácsadást jelent, és 
mindig az adott  kisvállalkozó számára, 
adott helyen, adott célra a legmegfelelőbb 
megoldást ajánlja. Fejlett piacgazdaság-
ban a kisvállalkozó 3-6-szor annyi, a saját 
cége érdekeit szem előtt tartó kereske-
delmi ügynökkel kerül kapcsolatba, mint 
amennyi kisvállalkozói érdekű tanácsadó-
val. Nálunk pedig jelenleg egyetlen olyan 
tanácsadó rendszer sem működik, amely a 
kisvállalkozói érdeket képviselné. A 
NEKTÁR piacorientált közvetlen és di-
rekt tanácsot nyújt a kisvállalkozóknak. 

� A NEKTÁR hozzá kíván járulni a 
fogyasztói és exportigény orientált szer-

kezetváltáshoz a vidék gazdaságában 
működő kisvállalkozásoknál.  

� A magyar vidék fejlesztésében, a 
falu népességmegtartó ereje növelésében 
úgy kíván moderátori, szellemi, szervező 
szerepet vállalni a NEKTÁR, hogy meg-
szervezi az ezek előfeltételét jelentő  tu-
dáskészlet átépítést.  

� Csak objektív, tudományos ered-
ményekkel megalapozott tanácsadás le-
het eredményes, ezért a NEKTÁR kizá-
rólag a gyakorlatban kipróbált, más terü-
leteken már bevált, a helyi viszonyokra 
alkalmazott eljárásokat, módszereket kí-
ván ajánlani a vidék kisvállalkozóinak. 
Ennek érdekében  a NEKTÁR bemutató 
vállalkozásokat  szervez.  

� A NEKTÁR konkrét segítséget 
nyújt a kisvállalkozások magalapításá-
hoz, a források feltáráshoz, az alapítási 
dokumentumok elkészítéséhez, az első 
üzleti terv kidolgozásához. 

� A NEKTÁR konkrét, helyszíni 
segítséget nyújt a kisvállalkozók számára 
a tevékenységük alapvonalait meghatá-
rozó üzleti tervezésben.  

� A NEKTÁR információk, infor-
mációhordozó média és tudáshordozó 
személyek közvetítését vállalja a szükség 
és a konkrét eseti igény kielégítésére a 
kisvállalkozókhoz. 

� A NEKTÁR elősegíti a kisvállalko-
zás pénzügyi, eszközbeli, személyi, tudás-
információs feltételeinek szinkronitását, 
vállalkozási és szakmai tanácsokkal. 

� A NEKTÁR szerepet vállal a kis-
vállalkozói kezdeményezések stimulálá-
sában és felkarolásában a szektor és tu-
lajdoni hierarchia elhagyásával. 

� A NEKTÁR vállalja a működő tőke- 
és új tudástranszfer szervezését a kisvállal-
kozók érdekvédelmi szervezeteivel és a kis-
vállalkozások szövetségeivel összefogva. 

� A NEKTÁR feladatának tekinti 
azt, hogy elősegítse a horizontális és ver-
tikális integrációt mind az ipari-, mind a  
szolgáltatási kisvállalkozásokban, mert 
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ezek nélkül a vidék vállalkozásai nem 
lesznek képesek megállni helyüket az 
egyre élesedő versennyel jellemezhető 
globalizálódó gazdaságban. 

� A NEKTÁR elősegíti az Európai 
Unió vidéki régióiban fontos szerepet 
betöltő, de már nálunk is gyökeret eresz-
tett ipari, regionális klaszterek, ipari 
együttműködési hálózatok, a szolgáltatá-
si együttműködések és klaszterek, a be-
szerző- értékesítő társulások, a géphasz-
nosító társulások, a marketing érdekhá-
lók, a hálózati gazdaság más szerveződé-
si formái megszervezését; támogatja 
ezek hatékony működését. 

� A NEKTÁR elő kívánja segíteni 
az összefogásoknak nemcsak az első 
szintű szerveződéseit, de a másod-, har-
madszintűeket is, hiszen ezek teszik le-
hetővé a nemzeti szintű akaratképzést, il-
letve az Európai Unión belüli összefo-
gást. Csak ezekkel a többszintű összefo-
gásokkal, csak az érdekhálók mentén lét-
rehozott erőegyesítésekkel állhatja meg a 
helyét a kisvállalkozó a globális piaci vi-
szonyok között. 

 
Előzmények és a fejlesztés indoklása 

 
A vidék tájegységenként, településcso-

portonként, településenként változó mérté-
kű infrastrukturális, megélhetési elmara-
dottsága indokolttá teszi az ipar, a mező-
gazdaság, a szolgáltatási szektor – ideértve 
az oktatás, képzés, tanácsadás – fejlesztését 
is. A fejlesztés materiális és inmateriális 
komponenseinek adott helyen és adott  
személynél való koncentrálása megkívánja 
a hatékony közvetítést. Szükség van az 
ökonómiai és ökológiai kritériumok kor-
szerű színvonalú ötvözésére. 

Az itt leírt fejlesztés figyelembe veszi 
a magyar vállalkozási tanácsadás kezdete-
it, a XIX. század végi és XX. század eleji 
gyakorlatát, támaszkodik a két világhábo-
rú közötti előzményekre és funkcióváltást 
számításba véve a közelmúlt tanácsadási 

fejleményeire is alapoz. Noha a NEK-
TÁR-hoz hasonló, a gazdaság egészét át-
fogó, holisztikusan szervezett és működő 
tudásközvetítési rendszer nem működik 
még az országban, ez is növeli azok fele-
lősségét, akik ezt a gyakorlatban megva-
lósítják. Sok indok szól amellett, hogy 
egy ilyen nagy horderejű, komplex kor-
mányprogram megvalósításának támoga-
tására ugyancsak a komplexitás számos 
jegyével rendelkező tudástranszfer rend-
szer jöjjön létre, amely alapvető módon 
járulhat hozzá a megvalósítás hosszú távú 
sikeréhez és a kívánatos önfejlesztő ké-
pességek kialakításához. 

A NEKTÁR konstrukciójának kiala-
kításakor különösen az intenzív áruter-
melést folytató, 1-3 főtermékre szakoso-
dott, termelékeny és hatékony kis és kö-
zepes vállalkozások információval való 
kiszolgálását, a szaktanácsadó és a  kis-
vállalkozó közötti egyenrangú személyi 
kontaktus fontosságát, valamint a szak-
tanácsnak csak a  kisvállalkozó érdeke 
által befolyásolt függetlenségét vettük 
alapul. Különösen Hollandia, Dánia, 
Ausztria, Németország, Svédország, 
Olaszország, Anglia hasonló jellegű ta-
nácsadását kísértük figyelemmel. Noha 
meg kell állapítanunk: egyik országban 
sem találtunk kész mintákat, hiszen a 
komplexitás szintjében a NEKTÁR 
egyetlen előképéhez sem hasonlítható. 
Hasonlóan egyedi az egész vidéki Ma-
gyarországra kiterjedő hatás. 

Munkánk harmadik pillére az USA ta-
nácsadási tapasztalataira támaszkodik. Itt az 
egyetemre alapozottság és a területi köz-
igazgatási határokhoz való szervezeti és te-
vékenységi igazodás különösen tanulságos. 

A japán kisvállalkozás nemzeti me-
nedzsmentből főként az értéknövelés és ér-
tékmentés aspektusai érdemelnek figyelmet. 

Az észak-olaszországi gyakorlatból 
különösen a bútoripari és fémipari 
klaszterek hatékony működése és a helyi 
foglalkoztatásra, a nemzetközi verseny-
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képességre gyakorolt kiemelkedő hatá-
suk tanulságaira építettünk. 

Ebből a gyakorlatból és a magyar 
múltból az egyetemek és oktatási intéz-
mények fontos szerepét emeljük ki. Na-
gyobb mértékben lehet bevonni a vidéki 
egyetemeket, főiskolákat és a szakokta-
tást a tanácsadók felkészítésébe, infor-
málásába, a kisvállalkozók által felvetett 
speciális gondok megoldásába, valamint 
a másodállásos szaktanácsadásba. Kidol-
gozott rendszerünk ezt veszi alapul. 
Egyébként a NEKTÁR semmilyen állam 
által gyakorolt, kisvállalkozások feletti 
kontrollt nem szolgál, hanem éppen el-

lenkezőleg, arra alkalmas csupán az ál-
lamnak, hogy önmagának tükröt tartson. 
Ugyanis a visszaáramló információkból 
megtudhatja: amit tett, hatékonyan szol-
gálja-e  a  kisvállalkozók és a nemzet ja-
vát. Megállapíthatóvá teszi, hogy vajon a 
kitűzött célok és az elért eredmények kö-
zött megvan-e a szükséges egyezés, 
avagy ez csak újabb beavatkozás révén 
valósulhat meg. 

 
A NEKTÁR létrehozása  

előtti és utáni helyzet jellemzői  
és a NEKTÁR szervezete 

20. ábra  

A  létrehozása előtti és utáni helyzet jellemzői 
a kisvállalkozások szempontjából szemlélve 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  MŰ-
KÖDÉSE ELŐTTI (JELENLEGI) 

HELYZET 
 
� Összerendezetlen szellemi háttér 
� Esetenként szervezett, a stratégiai 

szempontokat nélkülöző képzés-
továbbképzés 

� Összehangolatlan kutatás-fejlesztés 
� Nincs a kisvállalkozások horizon-

tális-vertikális integrációjának ha-
tékony szervezője 

� A regionális és beszállítói 
klaszterek szervezésében nem ér-
vényesül a kisvállalkozói érdek 

� Esetleges a kisvállalkozói közérzet, 
gazdálkodási pozíció tényekre ala-
pozott feltárása 

� A kisvállalkozói öntudat kialaku-
latlan, helyzetük túlságosan a na-
gyobb gazdasági erejű partnerektől 
függ 

� Nem jönnek létre az egyes gazda-
sági szektorok közötti kapcsola-
tokban a lehetséges szinergiák 

HELYZET A 

MŰKÖDÉ-
SE IDEJÉN 

 
� Összerendezetlen szellemi háttér 
� Kisvállalkozói stratégiának aláren-

delt képzés-továbbképzés 
� Célra vezérelt kutatás-fejlesztés, 

amely a kisvállalkozók érdekeinek is 
megfelel 

� Kisvállalkozói érdeknek alárendelt 
integrációk szervezése intézményes 
formában megoldott 

� A klaszterek szervezésével a 

 révén 
érvényesül a kisvállalkozók érdeke, 
bekapcsolódása a hálózati gazdaságba 

� Folyamatos információáramlás a kis-
vállalkozók közérzetéről, gazdálko-
dási pozíciójáról a  

-hoz 
onnan feldolgozva a döntés előkészí-
tőkhöz, döntéshozókhoz 

� Megerősödik a kisvállalkozói öntu-
dat, mert összefogásuk révén növek-
szik versenyképességük és kevésbé 
vannak kiszolgáltatva nagyobb part-
nereiknek 

� A  sti-
mulálja a kisvállalkozók és a gazda-
sági szektorok közötti szinergiák lét-
rejöttét 
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21. ábra 
A NEKTÁR szervezete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakbizottságok (10) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

7 régió tanácsadási  
központ 

168 kistérségi kisvállalkozási tanácsadó csoport 

1400 kisvállalkozási tanácsadó 

 Közhasznú 
Alapítvány Kuratóriuma  

(11 tagú) 

KISVÁLLALKOZÓK                              
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A NEKTÁR feladatai és regionális szervezete 
 

22. ábra 

A   feladatai a kisvállalkozások különböző helyzeteiben 

 ALAPÍTÁS 
� Üzleti terv 
� A jogi forma megválasztása 
� Tőke és hitelszerzés 
� Első lépések támogatása 
� Szolgáltatások 

MŰKÖDÉS 
� Gazdálkodási tanácsadás 
� Műszaki tanácsadás 
� Jogi tanácsadás 
� Pályázatok 
� Szolgáltatások 

NÖVEKEDÉS 
� Fejlesztési terv 
� Tőke- és hitel szervezés 
� Pályázatok 
� Átállási tanácsadás (vezetési rutin, új szervezet, stílus) 
� A szükséges átalakítás megtervezése 
� Szolgáltatások 

VÁLSÁG  
� Válságfelismerés 
� Tőke és hitelszerzés, pályázatok 
� Válságkezelés 
� Pszichológiai támogatás 
� Szolgáltatások 

MEGSZŰNÉS 
� Kivezetés a piacról 
� Veszteség minimalizálás 
� Értékmentés 
� Értékek átirányítása más vállalkozáshoz (eljárás, termék, piac, üz-

leti kultúra) 
� Pszichológiai támogatás 
� Szolgáltatások 



Gazdálkodás 50. évfolyam 18. különkiadás 43 

23. ábra  

A  regionális szervezete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KISVÁLLALKOZÓK                              

 

 
TANÁCSADÓK 

KISTÉRSÉGI  
CSOPORTVEZETŐK 

 
RÉGIÓ TÖRZSKAR 

 

 
 

RÉGIÓ  
IGAZGATÓ 

RÉGIÓ TANÁCSADÁSI   
BIZOTTSÁG 

 

- 7-11 tagú 
- többségben kisvál-

lalkozók 
- kamara 
- érdekképviseletek 
- régió tisztségviselő 

Kistérségi Tanácsadási 
Bizottság 

� 5-7 tagú 
� többségben kis-

vállalkozó 
� polgármester 
� kistérségi vezető 
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A NEKTÁR funkciói és tevékenységei 
 

A 24. ábrán jelenítettük meg a NEK-
TÁR legfontosabb funkcióit, feladatait, 
amelyek ellátásával alapvető módon já-

rulhat hozzá a kisvállalkozások verseny-
képességének javításához. 

A 24. ábrától eltérő szempontok alap-
ján és részletesebben mutatjuk be a 
NEKTÁR tevékenységeinek skáláját a 
25. ábrán. 

24. ábra 

A  funkciói 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KÉPZÉS 

 
Szükséges ismeretek és 
készségek elsajátítása 

 
TOVÁBBKÉPZÉS 

 
Ismeretek elmélyítése, új 

ismeretek elsajátítása. 

KUTATÁS SZERVEZÉS 
ÉS KOORDINÁCIÓ 

 

A gyakorlatban kipróbált ku-
tatási eredmények bevezetése 

 
TELEPÜLÉS- ILLETVE 

KISVÁLLALKOZÁSI ÉR-

DEKŰ TANÁCSADÁS 

SZOLGÁLTATÁSOK  
Pályázatfigyelés, pályázat ké-
szítés, pályázat menedzselés, 
cégstratégia, hitelkérelem-, üz-
leti terv-, fejlesztési terv készí-
tés, tőkeszerzés, könyvelés 
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25. ábra 

A  legfontosabb tevékenységei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Tanácsadás 
– kisvállalkozói 
– önkormányzati 
– műszaki 

	 Cégalapítás 
o vállalkozásba kezdeni 
o nem vállalkozni, lebeszélés 
o cél-, termék-, versenyanalízis 
o jogi forma 
o finanszírozás 
o első üzleti terv 

	 Fejlesztés 
	 Cégstratégia 
	 Cégvezetés 
	 Eseti szaktanácsadás 
	 Kisvállalkozói  információk gyűjtése, feldolgo-

zása, továbbítása a kormánynak 
	 Javaslatok a szabályozók változtatására 
	 Képzés 
	 Továbbképzés 
	 Kisvállalkozói szoftver menedzsment 
	 Kutatási kooperációk szervezése 
	 Klaszter szervezés 
	 Ipari parkok 
	 Logisztikai központok 
	 Inkubátor házak 
	 Tudásközpont 
	 Szolgáltatások 
	 Térítéses szolgáltatások 

– cégstratégia 
– beruházási feasibility study 
– forrásszerzés (kockázati tőke) 
– pályázatírás, készítés, követés 
– hitelkérelem készítés 
– könyvelés 

	 Válságkezelés 
	 Felszámolás, értékmentés 
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A NEKTÁR megállapítja a kisvállal-
kozók felkészültségét, felméri ismeret- 
és tudáshiányait (vállalkozói-, termelési-, 
piaci-, marketingismeretek), ezek pótlá-
sára javaslatot dolgoz ki, annak megva-
lósítását szervezi a vállalkozóval együtt.  

 

A fejlesztés kalkulált költségei  
és a finanszírozás 

 
Befektetési igény és a költségek 

 
A NEKTÁR épület beruházást nem 

igényel, mert a képzéshez, továbbkép-
zéshez szükséges épületet, oktatási inf-
rastruktúrát bérlettel lehet biztosítani. Az 
országos és régió törzskar, valamint a 
kistérségi csoport elhelyezésére szolgáló 
helyiségeket célszerű állami, illetve ön-
kormányzati tulajdonban lévő épületek, 
helyiségek kezelői jogának átengedésé-
vel megoldani. Sőt célszerűnek látszik a 
kezelői jogból befolyó bérleti díjakkal is 
segíteni a NEKTÁR működését, azáltal, 
hogy a saját szükségletet meghaladó 
épületállományt kapnak. A tanácsadók-
nak nem lesz irodájuk, mert jellemzően a 
kisvállalkozóknál tartózkodnak, illetve a 
lakásukon  végzik a feldolgozást, azt a 
munkát, amit a területen nem lehetséges 
elvégezni. Az nyilvánvaló, hogy állandó 
kommunikációs kapcsolatban állnak a 
Kistérségi Irodával és eseti a kapcsolatuk 
a NEKTÁR regionális és országos törzs-
karával. 

A számítástechnika, hírközlés beruhá-
zási csoportban egy computer konfigurá-
ció szerepel a törzskar számára, a hazai és 
nemzetközi adatbankokhoz való csatlako-
zás lehetőségével. Minden tanácsadó kap 
egy hordozható videót monitorral, hogy a 
kisvállalkozók részére videofilmek bemu-
tatásával is módja legyen szemléltetni ta-
nácsait. Ugyanígy elengedhetetlen felsze-
relés lesz a tanácsadóknak a notebook, 
amely lehetővé teszi a helyi adatfelvétele-
zést, a helyi nyomtatást és esetleg az üzle-
ti tervek helyszíni elkészítését. Azon kívül 

a világhálóhoz való helyi, eseti csatlako-
zást is. 

A mobiltelefonra a mobilitás miatt 
van szükség.  

A tanácsadók díjazását egyéni vállal-
kozóként való megbízás alapján tervez-
zük. Ezzel a megoldással a munkavi-
szonyhoz képest konkrétabb eredményes-
ségi feltételeket lehet szabni számukra. A 
díjazás 60-70%-át célszerű fix díjként ki-
fizetni, a fennmaradó 30-40%-ot, pedig 
külön megállapított eredményességi mu-
tatókhoz kötve, év végi kifizetéssel. 

A NEKTÁR önfinanszírozó képessé-
ge fokozatosan alakul ki, ezt segíti majd 
a kisvállalkozók számára végzendő szol-
gáltatások egyre kiterjedtebb rendszere. 
Legkézenfekvőbb ebből a szempontból a 
könyvelés elvégzése, ezen kívül a hosszú 
távú fejlesztési tervek, valamint a hazai 
és EU pályázatok figyelése, kidolgozása, 
követése is ilyen terület lesz. 

 
Finanszírozás 

 
Már az első évben jelentős Európai 

Unióból származó forrást lehet bevonni a 
NFT, de főként az NVT-ben megjelölt ide-
vonatkozó prioritások alapján. A működés 
első évében, vagyis 2007-ben még a ma-
gyar költségvetés és az EU lesz a finanszí-
rozó. A második évtől kezdődően a NEK-
TÁR saját bevételeire is lehet számítani. 
Ezt a hitelkérelmek, a pályázatok elkészíté-
séért a piaci árnál 20-25%-kal kisebb tarifá-
ért, a tanácsadó által elvégzett munkáért 
kapja a NEKTÁR. Ezeken kívül a fejleszté-
si terv készítésért, a horizontális és vertiká-
lis integrációk megszervezéséért, a 
klaszterek létrehozásában való közreműkö-
désért, valamint a konkrét tőkeszerzésért is 
bevétele származik a szolgálatnak. A ké-
sőbbi években könyvelési, adótanácsadói 
szolgáltatások is bővíthetik a szolgáltatási 
palettát, amelyek szintén bevételi forrást je-
lentenek. A 4. táblázatban jelenítjük meg a 
finanszírozás várható alakulását. 
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4. táblázat 
A NEKTÁR várható finanszírozása 2007-2016 között 

 

Év Magyar Állam (%) EU alapok (%) Saját bevétel (%) 
2007 40 60 0 
2008 36 60 4 
2009 30 60 10 
2010 25 60 15 
2011 20 60 20 
2012 20 55 25 
2013 20 50 30 
2014 20 50 30 
2015 20 45 35 
2016 20 40 40 

 
Ahogyan arra már utaltunk, a NEK-

TÁR létrehozása, működtetése nem je-
lent többletkiadást az adófizetők pénzé-
vel gazdálkodó államnak, hiszen a már 
meglévő, nem elég hatékonyan működő 
kisvállalkozás támogató szervezetek át-
szervezésével jöhet létre a NEKTÁR. 

Amint a 4. táblázatból látható, a 
NEKTÁR 2016-ban érheti el a 40%-os 
arányt a saját bevétel tekintetében. Ez 
azonban igen komoly erőfeszítéseket és 
összehangolt munkát igényel. 
 

Várható hatások, eredmények 
 

Kettős hatás 
 

Ha a kormány, az illetékes önkor-
mányzatok, a gazdasági kamarák, vala-
mint az érdekképviseletek úgy döntené-
nek, hogy a kisvállalkozó érdekű tanács-
adást prioritásként kezelik, akkor abból 
kettős előny származna 

a) nem aprózódna szét a támogatás; 
b) a gazdasági modernizáció egyik 

fontos tudásbeli feltételének anyagi alap-
ja biztos lenne, éppen az átalakulás és az 
EU tagság kritikus szakaszában. 

 

A NEKTÁR részt vállal 
 

• A válságban lévő kistérségek, vá-
rosok, falvak további süllyedésének mér-

séklésében, majd megállításában, a tö-
meges munkanélküliség okozta feszült-
ségek csökkentéséhez járul hozzá azáltal, 
hogy az újrakezdési támogatás felhasz-
nálásra is segítséget ad, és nemcsak a 
válságrégiókban. A NEKTÁR részt vesz 
a regionális fejlesztési alapok szakszerű 
felhasználását segítő tanácsadói tevé-
kenységben. 

• Elősegíti a bérmunkás, félállású, 
bérlő-, tulajdonos- sors állapotok közötti 
egészséges fejlődést és a fokozatosságot. 
Az önmagát a több felelősség és kocká-
zat követelményei között kipróbálni 
szándékozó embert segíti tanácsaival, a 
fokozatossággal is csökkentve a szerves 
fejlődés megszakításából eredő hátrá-
nyokat és veszélyeket. Vagyis az uralmi 
állam által tönkretett piac újjáélesztésé-
hez nyújt segítséget a NEKTÁR egy a 
társadalmat szolgálóvá lett állam támo-
gatásával. 

• A fejlett országokéhoz képest ná-
lunk a feladat rendkívül nehéz, ezért nem 
tartjuk lehetségesnek, hogy az első évek-
ben teljes egészében a kisvállalkozók fi-
zessék a tanácsadást. Ezt alátámasztja az 
is, hogy az olyannyira profitszemléletű 
USA-ban is adópénzből tartják fenn pél-
dául a vidéki fejlődésben fontos funkciót 
betöltő járási farmer tanácsadást. Hol-
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landiában is az adópénz a forrása ennek 
a tevékenységnek. A személyi erőforrás 
újratermeléséből és az ahhoz szorosan 
kapcsolódó szellemi logisztikából az ál-
lam – mint a társadalom megbízottja – 
nem vonulhat ki. A versenysemlegesség 
pedig azt jelenti, hogy a születő kisvál-
lalkozásoknak először előnyöket kell ad-
ni, mert egyébként nem lesznek képesek 
megkapaszkodni a piacon a monopol-
helyzetű szervezetekkel szemben. 

•  A NEKTÁR segíti a falusi iparok, 
kereskedelem, szolgáltatások, a falusi tu-
rizmus fejlődését, egyes helyeken pedig a 
létrehozásukban nyújt támogatást tanácsa-
ival a vállalkozni szándékozóknak. 

• A NEKTÁR a kisvállalkozók és a 
szuverén tulajdonosok érdekfelismerése 
által támogatott, hatékony és modern tár-
sulási formákat ajánl, és a kisvállalkozók 
rendelkezése alapján szervezi azokat. 

• A NEKTÁR vállalkozási tanácsot 
ad a falusi önkormányzatok vidékfejlesz-
tési elképzeléseinek kidolgozásához, 
azok megvalósításához szükséges társu-
lások létrehozásához, ezt segítő pályáza-
taik elkészítéséhez. 

• A NEKTÁR részt vesz a hazai, ál-
lami és EU támogatások, a külföldi és 
belföldi hitelek kisvállalkozókhoz való 
közvetítésében, az üzleti terv kidolgozá-
sa, a hitelkérelem és a pályázatok elké-
szítése által. A NEKTÁR hatékonyan 
működhet közre a komplex gazdaságfej-
lesztési célok megvalósításában, miköz-
ben hatékony tényezőként szolgálja a 
fenntartható fejlődés feltételeinek erősí-
tését, óvását. 

• A NEKTÁR tevékenységével 
alapvető módon hozzájárul a vidéken 
élők életminőségének javításához, az el-
ért jobb életminőség tartamosságának 
biztosításához. 
 

Számszerűsíthető eredmények 
 

A második évtől kezdődően 0,2-0,4%-os 
GDP növekedést generálhat a NEKTÁR 

által hatékonyabb működési színvonalra 
segített kisvállalkozói kör. Ez azt jelenti, 
hogy 2002. évi 1671,6 milliárd Ft GDP-
vel számolva, az éves növekmény 33,4 
milliárd Ft-tól 66,8 milliárd Ft-ig terjed-
het.  

A foglalkoztatás növelésében a NEK-
TÁR a leghátrányosabb vidéki, falusi 
térségekben játszhat szerepet azáltal, 
hogy az ott működő önkormányzatok, 
kisvállalkozások tevékenységét segíti a 
vázolt szellemi-logisztikai szolgáltatása-
ival. Ennek éves új munkahelyteremtő 
hatása 15-30 ezer közé tehető; a legóva-
tosabb becslés figyelembevételével. 

A megnövekedett kisvállalkozói ak-
tivitás és eredményesség adóbevétel nö-
velő hatását befolyásolja az, hogy a már 
leírt elvek alapján a kisvállalkozói köz-
teher árbevételhez mért arányának csök-
kennie kell; miközben jelentősen csök-
ken a fekete és szürke gazdaság aránya. 
Mindezek mellett a foglalkoztatás növe-
kedéséből következően emelkedik a 
munkabérrel kapcsolatos közterhek befi-
zetése és az olyan árbevétel arányos 
adók állami bevétele is, mint amilyen az 
EVA.  
 

7. ESETTANULMÁNY  
NÉGY IPARI PARKRÓL 

 
A hálózati gazdaság elemeinek mű-

ködését bemutatandó négy, különböző 
adottságú ipari parkot választottunk, me-
lyek a jó szervezésnek, a befektetés-
ösztönzésnek köszönhetően sikeresen 
valósították meg a hozzájuk fűzött remé-
nyeket, a munkahelyek számának növe-
lését és a térség gazdasági helyzetének 
javítását. 

A vizsgált négy ipari park közül há-
rom a különösen sok hátránnyal küszkö-
dő Észak-Magyarország Régió egy-egy 
megyéjében található, egy pedig a hason-
ló helyzetben levő Közép-Magyarország 
Régióban; Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében működik. 
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A jól működő ipari parkok elősegítik 
az iparszerkezet átalakítását, az ipari terme-
lés növelését, a munkanélküliség csökken-
tését, a vállalkozások közötti kapcsolatok 
erősítését, hozzájárulnak az adott térségben 
élők életszínvonalának emeléséhez. 

A négy bemutatásra kerülő ipari 
park: 

• Gyöngyösi Ipari Park  
• Jászárokszállási Ipari Park  
• Rétsági Ipari Park  
• Sátoraljaújhelyi Ipari Park  

 
Ipari parkok Magyarországon 

 
Magyarországon az ipari parkok lét-

rehozása a vállalkozások és a helyi ön-
kormányzatok kezdeményezésére a rend-
szerváltás után indult meg, s a kormány-
zat 1996-ban emelte kormányprogram 
szintjére az ipari parkok fejlesztését. Az 
ipari park hatékony eszköz a befekteté-
sek ösztönzésére, a munkahelyteremtés-
re, valamint a területi egyenlőtlenségek 
mérséklésére, ezáltal a gazdaságfejlesz-
tés egyik hatékony eszköze. 

A hazai ipari parkok közel 10 éves 
fejlődési útja erősen tagolt, és egymás-
hoz viszonyítva is nagyon eltérő. Az ipa-
ri parkok a kormányzati program elindí-

tását (1997) követően gyors fejlődésnek 
indultak, amely alapjában véve mennyi-
ségi fejlődést jelentett, kihasználva a  
gazdasági konjunktúrát  és Magyaror-
szág kedvező befektetési megítélését. A 
parkok fejlődése a 2001-2003-ban bekö-
vetkezett visszaesés időszakát követően 
2004-ben ismét jelentősen meghaladta az 
ipar fejlődésének országos átlagát. 

A 2006-ban létező 179 ipari park kö-
zött jelentős arányban vannak gyenge 
gazdasági- és pénzügyi alapokon állók, 
azonban mintegy 30-40 park szakmai te-
vékenysége oly fejlett, hogy az ipari park 
szakemberei –a térség vállalkozásaival 
együttműködve – képessé váltak a térség 
gazdasági fejlődésének alapfeltételeit 
biztosító szolgáltatások megszervezésé-
re, vagyis jelentős térségi gazdaságszer-
vező erővé váltak. 

A következőkben bemutatjuk az ipari 
park fejlesztési program indulása óta be-
következett évenkénti fejlődést, egy-egy 
jellemző esetben kisebb visszaesést. 
Fontos elem, hogy 2001-től az ipari par-
kok száma kevéssé változott, azonban az 
ipari parkokba betelepült vállalkozások 
száma és az általuk foglalkoztatottak lét-
száma jelentősen nőtt. 

5. táblázat 
Az ipari parkok fejl ődése 1997-2005 között 

 

Évek 

Ipari 
parkok 
száma 
(db) 

Vállal-
kozások 
száma 
(db) 

Vállal-
kozások 
létszá-
ma (fő) 

Össz-
terület 

(ha) 

Betelepí-
tettség 
össz-

területre 
(%) 

Vállalko-
zások be-
ruházása 
(milliárd 

Ft) 

Vállalko-
zások  

árbevétele 
(milliárd 

Ft) 

Export-
arány 
(%) 

1997 28 320 27 000 2 350 21,5 166 619 83,0 
1998 75 685 59 000 4 950 30,0 316 930 75,0 
1999 112 980 82 000 6 800 34,5 427 1 651 78,0 
2000 133 1 495 110 000 7 940 32,9 662 2 665 83,0 
2001 146 1 760 115 000 8 100 38,4 1 003 3 294 78,0 
2002 160 2 152 128 000 8 800 40,1 1 264 3 483 75,0 
2003 165 2 438 139 000 9 050 42,7 1 256 3 430 66,0 
2004 164 2 443 139 263 9 046 42,6 1 272 3 429 68,2 
2005 179 2 989 171 319 9 847 48,5 1 649 5 433 64,1 

Forrás: GKM, 2006 
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Az ipari parkok jellemzői 
 

Az ipari parkok létrehozásának elsőd-
leges célja, hogy elősegítsék új vállalko-
zások betelepülését a térségbe, vagyis 
hogy korszerű infrastruktúrát, szolgáltatá-
sokat és szakmai hátteret biztosítsanak az 
ipari termelő- és szolgáltató vállalatok le-
telepedéséhez, működéséhez.  

Az ipari parkok meghatározó elemei 
a multinacionális és hazai nagyvállalat-
ok, amelyek jelentős beszállítói felada-
tokat adnak a hazai és külföldi kis- és 
középvállalatoknak. Emellett az ipari 

parkok nagyszámú külső beszállítóval és 
felhasználóval tartanak fenn kapcsolatot. 

A sikeres, a helyi gazdaság igényeit 
is figyelembe vevő, ipari parkok haté-
kony gazdaság- és térségfejlesztő esz-
közként működhetnek. Mindezeken túl 
hozzájárulhatnak a duális gazdaság 
okozta feszültségek enyhítéséhez, azál-
tal, hogy a bedolgozói, beszállítói, szol-
gáltatói profilú kis- és középvállalkozá-
sok számára hatékonyabb  működési le-
hetőséget teremtenek. 

A klasszikusan értelmezett ipari park 
felépítését a 26. ábra mutatja be: 

 

26. ábra 
Az ipari parkok felépítése 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Beszállító; F: Felhasználó; KKV: Kis- és középvállalat; MNV: Multinacionális nagyvállalat 
Forrás: Cselényi (2005) 
 

Az ipari parkok három fő funkciót 
látnak el 

• profitorientált vállalkozói tevé-
kenység (ingatlanfejlesztés és hasznosí-
tás, befektetés szervezés, logisztikai, 
működési szolgáltatások, marketing);  

• közhasznú, részben non-profit szer-
vezői tevékenység (vállalkozásfejlesztés, 
innováció, szakmai kapcsolattartás); 

• területfejlesztés (helyi, regionális 
és országos gazdaságszervező). 

 
 
 
 

 

Logisztikai 
szolgáltatások 

Informatikai 
szolgáltatások 

Egyéb szolgál-
tatások 

Tudás-
menedzsment 

Ipari park szolgáltatásai 

Ipari park  
menedzsment 

Tulajdonosok 

KKV 2 KKV 1 KKV 3 

MNV 1 MNV 2 

Ipari Park 

B 

B 

B 

B 

F F F F 
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27. ábra 
Ipari park funkciói  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Tóth (1999) 
 

A 6. táblázat foglalja össze 179 ipari 
park címet elnyert projekt jellemzőit, ré-
giós bontásban. 

A 179 ipari parkban, 2006-ban össze-
sen 2 989 vállalkozás működik, amelyek 
több mint 170 ezer alkalmazottat foglal-
koztatnak. A legkevesebb ipari park a 
Dél-Dunántúli Régióban (17) van, míg a 
legtöbb, 30-30 ipari park a Közép-
Magyarországi és a Dél-Alföldi Régió-
ban található. 

A vállalkozások által az ipari par-
kokban foglalkoztatott létszám alapján a 

Közép-Dunántúli Régió áll az első he-
lyen (52 396 fő), messze megelőzve a 
második helyen álló Nyugat-Dunántúli 
Régiót (37 918 fő). 

A betelepedett vállalkozások a Kö-
zép- és Nyugat-Dunántúli Régiók ipari 
parkjaiban ruháztak be a legnagyobb ér-
tékben, a vállalkozások árbevétele is itt 
volt a legmagasabb. 

Az alábbi térkép ábrázolja a magyar-
országi ipari parkok területi elhelyezke-
dését (28. ábra). 

Ipari park = vállalkozás 

Vállalkozói  
tevékenység 

Gazdaság-
szervezési eszköz 

Közhasznú  
tevékenység 

Ingatlanfejlesztés és  
-hasznosítás 

Befektetésszervezés 
 

Szolgáltatás nyújtás, 
szervezés 

Marketing 
 

Vállalkozás-
fejlesztés 

Innovációs 
tevékenység 

Szakmai 
mozgalom 

Kormányzati 
gazdaságpolitika 

Önkormányzati 
gazdaságpolitika 

Válságkezelés 
 

Területfej-
lesztés 
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6. táblázat 
Az ipari parkok jellemzői, 2006 

 

Régió 

Ipari 
parkok 
száma 
(db) 

Vállal-
kozások 
száma 
(db) 

Vállal-
kozások 
létszáma 
(fő) 

Össz-
terü-
let 
(ha) 

Betele-
pítettség 
összterü-
letre 
(%) 

Vállal-
kozások 
beruházá-
sa  
(M Ft) 

Vállal-
kozások 
árbevé-
tele  
(M Ft) 

Ex-
port-
arány 
(%) 

Nyugat-Dunántúl 22 343 37 918 1 501 51,5 443 155 1 045 138 61,8 

Közép-Dunántúl 29 539 52 396 2 406 49,6 612 499 2 473 262 78,8 

Dél-Dunántúl 17 215 9 291 782 50,8 49 488 128 050 46,3 

Közép-Magyarország 30 571 17 164 1 142 38,5 96 312 407 901 18,1 

Észak-Magyarország 25 533 23 705 1 335 57,5 252 121 593 911 60,9 

Észak-Alföld 26 321 15 281 1 363 47,9 133 290 486 127 67,6 

Dél-Alföld 30 467 15 594 1 319 41,8 62 662 298 587 20,5 

Összesen 179 2 989 171 349 9 848 48,5 1 649 527 5 432 976 64,1 
Forrás: GKM, 2006 

 

28. ábra 
Ipari parkok Magyarországon, 2006. 

 

 
Forrás: Közlekedéstudományi Intézet Kht., www.kti.hu 
 

Az ipari parkok számának gyors nö-
vekedésével lezárult az első extenzív sza-
kasz, eloszlásuk az ország területén vi-
szonylag egyenletes, ezért új ipari parkok 

létrehozása leginkább a hátrányos helyze-
tű térségekben indokolt. Ehhez hasonló 
feladat a meglévő ipari parkok tevékeny-
ségének intenzifikálása, kapacitásokkal 
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való benépesítésének gyorsítása, innová-
ciós potenciáljának növelése, hogy a 
technológiai kutatási-fejlesztési, valamint 
az innovációs szolgáltatási kínálat növelé-
se által gyorsítólag hassanak a regionális 
innovációs intézményrendszer fejlődésé-
re. Ilyen szolgáltatások lehetnek a piaci és 
innovációs információszolgáltatás, a be-
szállítók, a termelők és a fogyasztók kö-
zötti információáramlás szervezése, va-
lamint a finanszírozók és a finanszírozot-
tak közötti üzleti- és innovációs kapcsola-
tok erősítése. Elsőrendű fontosságú a kis-
térségi regionális együttműködések és 
kapcsolatok fejlesztése a kisvállalkozás-
okkal történő kooperációk szervezésével, 
illetve a kisvállalkozások betelepítésével. 
Az ipari parkok regionális együttműködé-
sében levő lehetőségek mindegyike nagy-
részt kiaknázatlan. Az ipari parkok össze-
kapcsolhatják az innovációs láncban a ku-
tatóintézeteket, az egyetemeket és főisko-
lákat, a kamarákat, a szakmai szervezete-
ket, az inkubátorházakat, a vállalkozásfej-
lesztési intézményeket, a területfejlesztés 
szervezeteit, valamint a kockázati tőketár-
saságokat. Ahhoz pedig, hogy a kisvállal-
kozók a mainál jelentősebb szerepet vi-
hessenek az ipari parkok fejlesztésében, 
nélkülözhetetlen az őket kiszolgáló szel-
lemi logisztika létrehozása, hatékony mű-
ködtetése. Ebben kíván a kisvállalkozók 
szolgálatára lenni a későbbiekben bemu-
tatásra kerülő NEmzeti Kisvállalkozás 
TÁmogató Rendszer, a NEKTÁR. 
 
Ipari parkok az Észak-Magyarország 
Régióban és Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében 
 
Az Észak-Magyarország Régió néhány 

jellemzője 
 

Az Észak-Magyarországi Régión be-
lül igen változatosak a természetföldrajzi 
és gazdasági adottságok, melynek követ-
kezménye, hogy egyes kistérségek igen 
különböző településszerkezeti, demográ-

fiai és életszínvonalbeli különbségekkel 
rendelkeznek. Más életviszonyok jellem-
zik a nyugat-nógrádi kistérségeket 
(rétsági, balassagyarmati), melyek a fő-
város tágabb vonzáskörzetébe tartoznak, 
más jellemzőkkel rendelkeznek a nehéz-
ipari tevékenységet felszámolt kistérsé-
gek (bátonyterenyei, ózdi), más jellemzi 
a Tisza mentén fekvőket (hevesi, 
mezőcsáti, bodrogközi), megint más a 
nagyobb városok vonzáskörzetében lé-
vőket. 

A fejlesztési forrásokat az egyes kis-
térségek különböző mértékben tudják ki-
aknázni: a külső források befogadása 
szempontjából a legkedvezőbb helyzet-
ben az egri és a gyöngyösi, valamint az 
utóbbi években egyre jobb helyzetbe ke-
rülő hatvani kistérség van. A legkisebb 
abszorpciós készséggel rendelkező kis-
térségek közé tartozik a régióból a sátor-
aljaújhelyi, edelényi, sárospataki, encsi, 
szikszói, szerencsi, ózdi, hevesi kistér-
ség. A régió különböző gazdasági fejlett-
ségű területekre tagolódik. Az észak-
keleti, Szlovákiával határos sáv elmara-
dott mezőgazdasági, az észak-nyugati 
térség ipari jellegű. A régió korábbi fej-
lődését megalapozó nehézipar gazdasági 
jelentősége csökkent, számos szénbá-
nyát, kohászati üzemet bezártak. Gazda-
sági válságterületté vált Ózd, a Sajó-
völgyi bányavidék, a Nógrádi szénme-
dence. Bükkábrány és Visonta térségé-
ben ugyanakkor külszíni fejtéssel jelen-
tős lignitvagyont termelnek ki, amely 
alapanyagul szolgál a Mátra előterébe te-
lepített – országosan is jelentős – villa-
mos energiát adó erőműnek.  

Dél-Borsod, Tokajhegyalja, Zemp-
lén, Eger, Gyöngyös térsége, Hatvan, va-
lamint a Zagyva völgye többoldalú gaz-
daságszerkezetű. E térségekben az ipar 
jelenléte mellett nagy jelentőségű a tör-
ténelmi hagyományokkal rendelkező 
bükkaljai, mátrai, tokaji és az egri borvi-
dék. A régió déli része alföldi jellegű. 

 
 



GERGELY: Kisvállalkozás a vidékfejlesztés kulcsa! 54 

 

7. táblázat 
 

Az Észak-Magyarország Régió helyzete a régiók között, 2004. jan.1. 
 

Megnevezés Terü-
let, km² 

Lakó-
népesség,  

fő 

Regisztrált 
munkanél-

küliek száma,  
%-os rész-

arány,  

Felsőoktatási 
intézmény 
hallgatója,  

fő 

Kutató-fejlesztő 
helyen dolgozó 
(csak kutatók és 

fejlesztők lét-
száma),  

%-os részarány 

Közép-Magyarország 6 918 2 829 704 20,7 93 855 30,1 

Közép-Dunántúl 11 117 1 112 984 9,4 13 844 10,3 

Nyugat-Dunántúl 11 328 1 003 185 8,4 16 774 9,6 

Dél-Dunántúl 14 169 983 612 12,6 17 165 9,4 

Észak-Magyarország 13 430 1 280 040 19,2 13 850 12,1 

Észak-Alföld 17 729 1 547 003 15,8 25 035 14,4 

Dél-Alföld 18 339 1 360 214 13,9 23 637 14,1 

Ország összesen 93 030 10 116 742 100,0 204 310 100,0 

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 2004, Budapest 

 
Az Észak-Magyarország Régiónak 28 

kistérsége van. Az elmaradott, tartós 
munkanélküliséggel sújtott, valamint a 
mezőgazdasági vidékfejlesztési térségek 
kategóriájába tartozik az Edelényi, az En-
csi, a Sárospataki, a Sátoraljaújhelyi, a 
Szerencsi, a Szikszói, a Hevesi, a Péter-
vásárai és a Szécsényi kistérség. Ipari 
szerkezetátalakításra az Ózdi, a Bátony-
terenyei és a Salgótarjáni térséget jelölték 
ki. Továbbá a Magyarországon kialakított 
8 vállalkozási övezetből 3 tartozik a régi-
óba (Ózd-Putnok-Észak-Heves, Zemplén 
és Salgótarján-Bátonyterenye térsége). 

Az Észak-Magyarország Régió 28 
kistérségéből 20 hátrányos helyzetű kis-
térségnek számít társadalmi és gazdasági 
szempontból, és ebből a 24/2003. (III.4.) 
Kormányrendelet 12 kistérséget a leghát-
rányosabb helyzetűek közé sorol.  

 
Ipari parkok az Észak-Magyarország 

Régióban 
 

Észak-Magyarországon 2006-ban a 
meglévő 25 ipari park (Borsod-Abaúj-
Zemplénben 14, Hevesben 7, Nógrádban 

4) 18 kistérségben található. Kiemelke-
dően magas a számuk a Miskolci kistér-
ségben (5), de a kazincbarcikaiban, a 
hatvaniban és a gyöngyösiben is 2-2 ipa-
ri park helyezkedik el, bár maguk a szá-
mok nem adnak lehetőséget arra, hogy 
az ipari parkok fejlettségére, gazdaság-
fejlesztési hatásaikra, a betelepült cégek 
számára és súlyára következtessünk. 

A legtöbb ipari parkban fontos szere-
pet töltenek be a külföldi érdekeltségű 
vállalkozások. A külföldi befektetések 
szempontjából elsőbbséget élveznek 
azok a területek, ahol jók a közlekedési, 
infrastrukturális, gazdasági és munkaerő-
piaci lehetőségek, ezért is vizsgáljuk 
majd az egyes ipari parkok esetében a 
térség logisztikai és munkaerő-piaci 
helyzetét.  

2004-ben az Észak-Magyarország 
Régióban tízezer lakosra átlagosan 5,8 
külföldi érdekeltségű vállalkozás jutott. 
Kiemelkedő az arány az Egri és a 
Rétsági kistérségekben (14; illetve 11). 
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29. ábra 
Ipari parkok Észak-Magyarországon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. ábra 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 

 
□ Borsodchem Ipari Park 

(Kazincbarcika) 
□ Diósgyőri (DIGÉP) 

Ipari Park (Miskolc) 
□ Encsi Ipari Park (Encs) 
□ Kazincbarcikai Ipari 

Park (Kazincbarcika) 
□ Mezőkövesdi Ipari Park 

(Mezőkövesd) 
□ Miskolc-Alsózsolca 

Ipari Park (Alsózsolca) 
□ Ózdi Ipari Park (Ózd) 
□ Sajóbábonyi Vegyipari 

Park (Sajóbábony) 
□ Sátoraljaújhelyi Ipari 

Park (Sátoraljaújhely) 
□ Szerencsi Ipari Park 

(Szerencs) 
□ Szikszói Ipari Park 

(Szikszó) 
□ Tiszaújvárosi Ipari Park 

(Tiszaújváros) 
□ Felsőzsolcai Ipari Zóna 

(Felsőzsolca) 
□ Miskolci ipari Park 

(Miskolc) 

Nógrád megye 
 

□ Salgótarjáni Ipari Park 
(Salgótarján) 

□ Bátonyterenyei Ipari 
Park (Bátonyterenye) 

□ Rétsági Ipari Park 
(Rétság) 

□ Balassagyarmati Ipari 
Park (Balassagyarmat) 

Ipari parkok Észak-Magyarországon 

Heves megye 
 

□ Abasári Ipari Park 
(Abasár) 

□ Bélapátfalvi Ipari Park 
(Bélapátfalva) 

□ Egri Ipari Park (Eger) 
□ Gyöngyös Ipari Park 

(Gyöngyös) 
□ Hatvani Ipari Park 

(Hatvan) 
□ Hevesi Ipari Park  
□ (Heves) 
□ Petőfibányai Ipari 

Park (Petőfibánya) 
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Forrás: KSH, 2006 
 

Az Észak-Alföld Régió 
rövid bemutatása 

 
A három országgal határos Észak-

Alföld Régió nagy része tökéletes ártéri 
síkság, kiemelkedő természeti értéke a 
Hortobágyi Nemzeti Park (ami a világ-
örökség része) és a számos helyen feltárt 
gyógyvíz. A természeti adottságai révén az 
inkább agrárjellegű régió jelentős szerepet 
tölt be Magyarország mezőgazdaságában, 
az ország gyümölcstermésének egyharma-
dát, almatermelésének közel felét itt szüre-
telik. 

A régió népességének közel fele tár-
sadalmi-gazdasági szempontból stagnáló 
vagy lemaradó térségben él, ahol az átla-
gosnál rosszabb a munkanélküliségi és 
jövedelmi helyzet, a külföldi tőke és a 
vállalkozói aktivitás aránya pedig igen 
alacsony. Ezek a térségek elsősorban ag-
rár jellegűek, több helyen az aprófalvas 
településszerkezet dominál. 

A hátrányos szociális helyzetű réte-
gek (csökkent munkaképességűek, ro-
mák stb.) aránya magas, az egészségügyi 
alapellátás elérhetősége a régió falvaiban 
a hiányos közlekedési feltételek miatt 
korlátozott. Az elvándorlás – amely fő-
leg a képzettebb rétegeket érinti – orszá-
gosan a legnagyobb mértékű, az iskolá-

zottsági szint (részben emiatt) az egész 
országban itt a legalacsonyabb. 

A térség gazdaságának viszonylagos 
fejletlensége következtében a teljes né-
pességnek mindössze 32,7%-a foglalkoz-
tatott, ami a legkisebb arány a régiók kö-
zött. Itt a legalacsonyabb az egy főre jutó 
jövedelem is.  

Az országos átlaghoz képest kisebb a 
KKV-k lakossághoz viszonyított aránya, 
alacsony a vállalkozási hajlandóság. A 
képzés szempontjából meghatározóak a 
magas színvonalon működő egyetemi és 
főiskolai intézmények. A 2000-es évek 
második felében az informatikai felsőfo-
kú oktatás a régió egyik kitörési pontja 
lehet. Probléma ugyanakkor, hogy a kép-
zés (közép- és felsőfokú egyaránt) még 
nem igazodott a megkívánt mértékben a 
gyorsan változó piaci követelményekhez. 
A Közép-Magyarországi Régió után az 
Észak-Alföldi Régió K+F intézményi há-
lózata a legjelentősebb, meghatározó bá-
zisai a felsőoktatási intézmények. Ez a 
tény akár meg is alapozhatja a régió tar-
tós fejlődési pályára állítását. Komoly 
problémát jelent azonban az, hogy a K+F 
és a gazdaság kapcsolata elégtelen. 

Az Észak-Alföldi Régió az egy főre 
eső GDP tekintetében, 2003-ban az or-
szágos átlag kétharmadával az utolsó 
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előtti a magyar régiók között. Az Észak-
Alföldi Régión belül a legkedvezőbb 
helyzetben Hajdú-Bihar megyét találjuk, 

a legrosszabb helyzetben pedig Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye van. 

 

8. táblázat 
 

Az egy főre jutó GDP értéke a magyarországi tervezési-statisztikai régiókban,  
az országos érték %-ában (1994-2003) 

 

Régió 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nyugat-Dunántúl 145,6 145,7 148,4 151,0 150,0 153,6 156,1 158,6 163,9 161,0 

Közép-Dunántúl 86,4 90,9 92,3 96,5 98,6 94,4 97,3 94,2 88,7 92,4 

Dél-Dunántúl 100,7 102,8 104,8 105,0 110,2 114,6 113,8 105,6 103,4 107,6 

Közép-Magyarország 84,0 81,4 79,6 77,2 76,7 77,2 74,2 73,7 73,1 71,6 

Észak-Magyarország 69,6 72,4 68,7 66,8 67,3 65,7 64,1 65,0 63,7 64,0 

Észak-Alföld 73,9 70,9 70,0 68,6 67,1 63,6 63,2 66,2 64,4 65,3 

Dél-Alföld 83,3 82,6 80,6 77,2 75,5 73,6 71,1 70,7 68,9 68,0 

Forrás: Magyarország nemzeti számlái 2002-2003, KSH 
 

Ipari parkok az Észak-Alföld Régióban 
 

Az Észak-Alföld Régióban 26 ipari 
park van. A régióhoz tartozó Jász-Nagy-

kun-Szolnok megyében 11 ipari park 
működik, melyek közül az egyik legsike-
resebb a Jászárokszállási Ipari Park. 

31. ábra 
Ipari parkok az Észak-alföldi régióban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jász-nagykun-Szolnok 
megye 

 
□ Jászapáti Ipari Logisz-

tikai Park 
□ Jászárokszállási Ipari 

Park 
□ Jászfényszaru Ipari 

Centrum 
□ Karcagi Ipari Park 
□ Kunszentmártoni Ipari 

Park és Logisztikai 
Központ 

□ Martfűi Ipari Park 
□ MB Ipari Park (Szol-

nok) 
□ Mezőtúri Ipari Park 
□ Szászbereki Integrált 

Környezetvédelmi 
Ipari Park 

□ Szolnoki Ipari Park és 
Logisztikai Szolgálta-
tó Központ 

□ Videoton Ipari Park 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 

 
□ Csengeri Ipari Park 
□ Fehérgyarmati Ipari 

Park 
□ Mátészalka Ipari Park 
□ Nyírbátori Ipari Park 
□ Nyírbogdányi Ipari 

Park 
□ Nyíregyházi Ipari 

Park 
□ Tuzséri Ipari Park 
□ Záhonyi Városi Ipari 

Park 

Ipari parkok az Észak-Alföldi Régióban 

Hajdú-Bihar megye 
 

□ Bihari Regionális Ipa-
ri Park 

□ Debreceni Agrár park 
□ Debreceni nyugati 

Ipari Park 
□ Debreceni regionális 

Innovációs és Ipari 
Park 

□ Hajdúsámson Ipari 
Park 

□ Logisztikai szolgáltató 
központ és Ipari Park 

□ Polgári Ipari Park 
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A vizsgált ipari parkok jellemzése 

 
A Gyöngyösi Ipari Park 

 
A gyöngyösi kistérség fontosabb jel-

lemzői. A gyöngyösi kistérséget 24 tele-
pülés alkotja, melyek közül az egyetlen 
város Gyöngyös. A gyöngyösi kistérség-
ben a lakónépesség 2004 végén 77 773 
fő volt, a népsűrűség 104 fő/km2, így a 
megyében a harmadik legsűrűbb népes-
ségű kistérség, míg a megyei átlag 89 
fő/km2. 2004-ben a munkanélküliek ará-
nya a gyöngyösi kistérségben a megyei 
átlag alatt volt, 5,5%, míg a megyei érték 
7,1%, és ezzel az értékkel a megyei 
rangsorban a harmadik helyet foglalja el. 
Az egy lakosra jutó személyi jövedelem-
adó tekintetében a megyei rangsorban a 
kedvező második helyen áll a vizsgált 
kistérség 107 778 Ft-tal, míg a megyei 
átlag 93 446 Ft volt a 2004. évi adatok 
alapján. A lakásállományra jutó vezeté-
kes gázfogyasztás esetében a megyében 
a második helyet foglalja el, csak az egri 
kistérség előzi meg, bár az elmondható, 
hogy a legtöbb statisztikai mutató az egri 
kistérségben a legkedvezőbb. 

A kistérségek lakosságára jutó vállalko-
zások száma esetében a gyöngyösi kistér-
ség a második helyen áll 9,3%-kal, első he-
lyen az egri kistérség szerepel 14,5%-kal, 
míg a megyei átlag 9,2% volt 2004-ben. 

Gyöngyös városról dióhéjban. Gyön-
gyös a térség központja, kereskedelmi 
utak találkozásánál jött létre. Az 1800-as 
évek végéig a szőlő- és bortermelés adta 
gazdaságának meghatározó részét, majd 
az ipar és az idegenforgalom vette át ezt a 
szerepet. 1950-70 között új, lakótelepszerű 
beépítések határozták meg a településfej-
lődést. A külső területeken kialakultak az 
iparterületek, és jelentős fejlődésnek indul-
tak az önálló városrészek (Mátrafüred, 
Mátraháza, Sástó, Kékestető). 

A város népessége mintegy 35 000 fő. 
A környékbeli településekkel együtt közel 
77 000 főre tehető a térség munkaerőalap-
ja. A munkanélküliség Gyöngyös és von-
záskörzete tekintetében 7,7%-ra tehető, 
amely a kedvező adottságok ellenére évek 
óta kissé meghaladja az országos átlagot.  

A város területén meghatározó jelen-
tőségű a természeti erőforrások jelenléte, 
a Kékestető, a Mátra, Sástó mint tájvé-
delmi körzetek, jelentős turisztikai, spor-
tolási, kikapcsolódási célpontok, melyek-
re a turisztikai fejlesztéseket alapozni le-
het. A város jelentős építészeti értékekkel 
rendelkezik; nyilvántartott műemlékeinek 
száma 56. Jelentősebb látnivalók a város-
ban: Főtér és környezete, Mátra Múzeum 
(Orczy kastély és kert), Barokk templo-
mok (Szt. Orbán; Szt. Erzsébet; Szt. Ber-
talan; Ferences; Görög-keleti; Reformá-
tus; Püspöki; Kálvária, Mátrafüredi), köz-
téri műalkotások (főtéri díszkutak, Kő Pál 
szobrok, emlékművek stb.), egyházi 
kincstár a Szent Korona Házban. 

Gyöngyös a Mátra kapuja, elsősorban 
a szőlőműveléséről, borászatáról, ide-
genforgalmáról és a kereskedelemről hí-
res. A XX. század második felétől foko-
zatosan az ipar vált a gazdaság meghatá-
rozó ágazatává, a jövőben várhatóan az 
ipar, a kereskedelem és az idegenforga-
lom együttesen lesz a gazdaság meghatá-
rozó erőforrása. A városban jelenleg 
több mint 2000 cégnek van telephelye, 
melyek közül 10 cég 200 főnél több al-
kalmazottat foglalkoztat. 

Gyöngyös fejlett felsőoktatási és okta-
tási hálózattal rendelkezik, elsősorban a 
számítástechnika, gépipar, textilipar, épí-
tőipar, turisztika, kereskedelem, pénzügy, 
közgazdaság és a mezőgazdaság területe-
in.  Ezek segítik a gazdaság szakképzett 
munkaerőigényének kielégítését. 

A városban működik az ország legna-
gyobb hallgatói létszámával rendelkező 
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Károly Róbert Főiskola. A főiskolán kívül 
6 középiskola működik Gyöngyösön.  

A városban az Ipari Park mellett to-
vábbi ipari jellegű gazdasági területek ta-
lálhatók, úgy mint a Keleti Iparterület, 
Déli Iparterület, Pipishegyi Iparterület, 
Szurdokpart úti Iparterület. 

A Gyöngyösi Ipari Park. A Gyön-
gyösi Ipari Park Fejlesztő Kft. 1999-ben 
alakult Gyöngyös déli részén, közel az 
M3-as autópályához és 2000-ben nyerte 
el az Ipari Park címet. Az Ipari Park je-
lenlegi mérete 50 hektár, amely igény 
szerint 200 hektárig bővíthető.  

Az Ipari Park területe különleges kör-
nyezetvédelmi korlátozás alá nem esik. A 
terület új beruházások megkezdésére elő-
készített, rendelkezik a szükséges tervek-
kel, engedélyekkel és tanulmányokkal. Az 
infrastrukturális ellátása teljes. Az Ipari 
Parkban a logisztikai tevékenységet az ott 
telephellyel rendelkező szállítmányozási 
cég végzi. 

Az Ipari Park logisztikai adottságai: 
• Közút: M3-as autópálya 1,8 km-re 

az Ipari Parktól, Budapest: 70 km, 1 óra. 
• Kikötő: Csepeli közforgalmú kikö-

tő 90 km, Dunai kikötő 80 km. 
• Vasút: az Ipari Park egyik legna-

gyobb értéke a területén keresztül vivő 
iparvágány, a városi vasútállomás 100 

vagon egyidejű rakodására alkalmas, a 
Budapest-Miskolc fővonaltól 13 km-re 
helyezkedik el. 

• Repülőtér: Budapest, Ferihegy II., 
80 km, 1 óra, Pipis-hegyi repülőtér 3 
km-re, mely sportrepülők, helikopterek 
fogadására alkalmas. 

Az Ipari Park tulajdonosai 60%-ban 
Gyöngyös Város Önkormányzata, 20-
20%-ban az EGÚT Zrt. és a Baráth 
Consulting Rt. E hármas tulajdonosi össze-
tétel a működtetők szerint elősegíti a vál-
lalkozások sikeres betelepedését és műkö-
dését, hiszen az önkormányzat együttmű-
ködik a hatósági eljárások felgyorsítása és 
a szakszerű ügyintézés területén, míg az 
EGÚT Zrt. rendelkezik a tervezéshez, épí-
téshez szükséges eszközökkel, kapacitá-
sokkal, a Baráth Consulting Rt. pedig ma-
nagement típusú szolgáltatásaival szakmai 
támogatást nyújt a vállalkozásoknak.  

A parkban 80% a zöldmezős terüle-
tek aránya, míg a betelepültség mértéke 
30%-os. A Gyöngyösi Ipari Parkban je-
lenleg 9 cég rendelkezik telephellyel, 
melyek mindegyike kis vagy középvál-
lalkozás. A betelepült vállalatok listája 
és tevékenységi köre a 32. ábrán látható. 

 

32. ábra 
 

A Gyöngyösi Ipari Parkban telephellyel rendelkező vállalkozások listája, 2006 
 

Sor-
szám 

Cégnév Tevékenységi kör 

1. Stanley Electric Hungary Kft. autólámpa-gyártás 

2. Mayer HW és SW Kft. elektronikuspanel-gyártás 

3. Hídvégi László épületlakatos és kovácsoltvas termék 

4. Diesel DR gépjárműalkatrész-kereskedelem 

5. HBS Precision Components kovácsolás 

6. Ecolnet Rt. hulladék-feldolgozás 

7. Horváth Rudolf Szállítmányozási Kft. szállítmányozás 

8. Seissenschmidt Járműalkatrész-gyártás 

9. Mátra Cement Hungária Kft . csomagolóipar 
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Az Ipari Park karakterét a Stanley és a 

Seissenschmidt cégek adják, amelyek az 
autóiparban tevékenykednek. Az Ipari 
Parkba települő cégekkel szemben a tu-
lajdonosok mindössze azt a követelményt 
támasztják, hogy ne folytasson környezet-
re ártalmas tevékenységet, de nincs meg-
kötés például a betelepülő cég profiljára 
vonatkozóan. Az Ipari Park szolgáltatásait 
teljes mértékben külső szolgáltatók vég-
zik. Az Ipari Park menedzsmentjét egy 
szerződéses jogviszonyban álló személy 
látja el. Az Ipari Park rendelkezik 3 éves 
fejlesztési tervvel, amely részletesen sza-

bályozza a területek értékesítésének mód-
ját is. A parkban nem működik inkubátor-
ház, sem külön az üzleti szolgáltatók ré-
szére létrehozott irodaház. 

Az Ipari Park vezetése széleskörű me-
nedzsment szolgáltatást nyújt a betelepült 
cégeknek. Ez elsősorban közvetítői tevé-
kenységben nyilvánul meg, úgy mint 
ügyvéd felkeresése, alvállalkozók felkuta-
tása, szállás intézése külföldieknek, köz-
művek működésének biztosítása. 

Az ipari park menedzsmentje nem 
tartja nyilván a ipari parkban működő 
vállalkozások fő gazdasági mutatóit. 

 
 

1. fotó 
Gyöngyösi Ipari Park alaprajza 

 

 
 

Forrás: www.gyip.hu 
 

A Jászárokszállási Ipari Park 
 

Jászárokszállás városról röviden. A 
közel 8400 lakosú jász város Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye északnyugati csücs-
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kében, Heves megye határán fekszik. 
Városi rangja friss, 12 éves.  

Nevezetes műemléke a Külső Foga-
dó, melynek hasonmása a Szentendrei 
Néprajzi Szabadtéri Múzeumban került 
felépítésre. A városképet az 1767-ben, 
barokk stílusban épült római katolikus 
templom uralja. 1994-ben nyitotta meg 
kapuit a Jászház. A hatoszlopos ház 
1892-ben épült. 

A városnak jó vizű strandfürdője van, 
amelyet a 702 méter mélységből feltörő, 
52 °C hőmérsékletű termálvíz táplál. A 
termálfürdő közelében található a Peres-
laposi tó, amely közkedvelt horgászhely. 

Az egészségügyi alapellátás a négy 
háziorvosi, egy gyermekorvosi és három 
fogászati körzetre épül. A város 
bölcsödéjében látják el 20 kisgyermek 
gondozását. Az önkormányzat fenntartá-
sában négy óvodát működtetnek 247 
gyermek részére. Alapfokú oktatás a 
Széchenyi István Általános Iskola, Óvo-
da és Zeneiskola négy épületében törté-
nik. Tanulói létszám 710 fő. A középfo-
kú oktatást a Deák Ferenc Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola látja el. 
A gimnázium 1963-ban nyitotta meg ka-
puit és kistérségi feladatokat is ellát. Ta-
nulói létszáma 300 hallgató. A városban 
egy művelődési ház és egy közművelő-
dési könyvtár működik, amelynek az ön-
kormányzat a fenntartója. 

A város legfontosabb tervei a 
szennyvízhálózat teljes kiépítése, szilárd 
burkolatú úthálózat bővítése, a városhoz 
méltó könyvtár és művelődési központ 
építése, a lakosság számának növelése 
újabb helyi munkalehetőségek létrehozá-
sával, vidéki turizmus és a termálfürdő 
fejlesztése, idősek apartman  házának 
működtetése, iskolai oktatás feltételeinek 
javítása, új tantermek építése. 

Jászárokszállás gazdasága. 1990 óta 
a városban 1260 főállású munkahely 
szűnt meg, amelyből az országos hírű 
agrárszövetkezetre jut 560, a Hűtőgép-
gyárra 300, a Green Linea-ra 40 és a Há-
ziipari Szövetkezetre 360.  

A folyamatos szervező és marketing 
tevékenységnek köszönhetően 1300 főál-
lású munkahely létesült ugyancsak az el-
múlt 14 évben. Ebből  2004-ben 370 főt 
foglalkoztatott a Carrier CR Magyaror-
szág Kft, 300-at a Bundy Hűtéstechnikai 
Kft, 250-et a Zeuna Stärker Magyarország 
Kft, 100-at a Carlberg & Son Elektronikai 
Kft, több kisebb cég pedig 280 személy-
nek adott munkát és ezzel megélhetést. A 
jellemzett mozgások következtében a re-
gisztrált munkanélküliek száma az 1991-
es 930-ról 2003-ra 182-re apadt; 2006-ra 
pedig 156 főre. Ezt a folyamatot mutatja 
be a 9. táblázat. 

9. táblázat 
 

Regisztrált munkanélküliek száma, Jászárokszállás, 1990-2006 
 

1990 nem jelentős, ez a rendszerváltás 
utáni év 

1991 930 fő 
1992 850 fő 
1993 780 fő 
1994 570 fő 
1995 496 fő 
1996 364 fő 
1997 242 fő 
1998 253 fő 
1999 242 fő 
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2000 228 fő 
2001 291 fő 
2002 210 fő 
2003 263 fő 
2004 244 fő 
2005 164 fő 
2006 156 fő 

Forrás: Polgármesteri Hivatal, Jászárokszállás, 2006 
 

Ebben a városban is jelentős pusztítást 
végzett a munkanélküliség, amit nemcsak 
a megbomlott emberi kapcsolatok, nem-
csak a megromlott házasságok, nemcsak 
az egyre gyakoribb májcirózis, de jó né-
hány új fejfa is bizonyít. Azonban azt lát-
juk, hogy a növekvő foglalkoztatás miatt 
Jászárokszálláson már több az ok a re-
ményre, mint a szomorúságra, hiszen a 
munkanélküliek száma 2006-ban mind-
össze egyhatoda az 1991. évinek.  

Háziipari Szövetkezet. Az 1980-as 
években 360 főállású, főként női munka-
erőt foglalkoztatott, amihez járult 400 be-
dolgozó, azonban 1993-ban tönkrement, 
azóta több gazdája volt, de ma már senkit 
sem foglalkoztat. Az épületek üresen áll-
nak, az idő rongálja őket. Az 1980-as évek 
közepén 75-80%-os volt az export aránya, 
melynek túlnyomó része a volt szocialista 
országokba került, és ötöde a fejlett orszá-
gokba. Az 1990-es évek elején bekövetke-
zett átgondolatlan gazdasági szabályozó 
változás tette tönkre a szövetkezetet és ez-
zel együtt a 360 munkahelyet. Ugyanis ez 
a tevékenység annyiban különösen korsze-
rű volt, hogy a költségek anyag és  ener-
giahányada nem érte el a 10%-ot. Kilenc-
ven  százalék volt a bérköltség tehát. Az 
1990-es évek elején a munkabér közterhei 
oly mértékben megdrágultak, hogy ver-
senyképtelenné vált minden hazai háziipa-
ri szövetkezet, miközben a távol-keleti or-
szágokból minden akadály nélkül beszál-
líthatott a konkurencia Magyarországra is 
és a volt szocialista országok piacai is 
megnyíltak a számukra. Mivel a háziipari 
szövetkezetek jellemzően vidéken működ-

tek, ebből következően érdekérvényesíté-
sük csaknem a nullával volt egyenlő. En-
nek következtében  semmilyen ésszerű 
szabályozási változtatást nem voltak képe-
sek elérni, így néhány év alatt több tízezer 
nő került utcára, akik közül még a mai na-
pig is kevesen kaptak állást. Ezt bizonyítja 
az is, hogy Jászárokszálláson az egyik be-
települt cég 2003 elején néhány nap alatt 
fel tudott venni 100 lányt és asszonyt, pe-
dig igen válogatós volt.  

A tőkecsábítások története. Amikor a 
most harmadik ciklusát töltő Gergely Zol-
tánt 1998-ban több mint 2/3-os aránnyal 
polgármesternek választották, elhatározta, 
hogy legfontosabb teendőjének a munka-
helyszerzést, -bővítést fogja tartani. Elő-
ször is tapasztalatszerzés céljából felkeres-
te azokat a kisvárosokat, ahol ezt sikeresen 
művelték. Rájött arra, hogy a tőke és 
munkahely városba csábításához minde-
nekelőtt a várost kell vonzóvá tenni. 
Rendbe kell tenni a főteret, az azt körbe-
ölelő épületeket, a tereket, az utcákat. El 
kell érni, hogy ne legyenek elhagyott gaz-
dzsungel kertek, ki-be dőlt kerítések és 
házak. El kell érni, hogy ne legyen elszál-
lítatlan és szétdobált szemét. Ennek érde-
kében elkezdték gyártani a pályázatokat, 
kezdve a városközponttal, majd körkörö-
sen egyre nagyobb részére kiterjesztve a 
településnek. Az első támogatási csomag 
10 millió Ft volt, amelyhez ugyanannyit 
kellett hozzátennie a város közösségének. 
Ebből újították fel korhű stílusban az 
1856-ban épült, jellegzetes hangulatú és 
ábrázatú városházát, majd a gazdakörnek 
épült, és az 1930-as években a városházá-
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hoz hasonló stílusban átalakított művelő-
dési ház épületét. Ezt követte a Főtér 
szemben levő oldalán magasodó, 1900-as 
években épült nagy fogadó restaurálása. 
2001-ben a Főteret ékítő millenniumi em-
lékművet avatott a város. Formatervezett 
köztéri bútorok, hangulatos díszburkolatok 
kezdték szolgálni az itt élőket és lepték 
meg az idelátogatókat. A második felújítá-
si csomag 28 millióba került, és hogy el ne 
felejtsük ennek a felét is a város állta.  

Mindeközben nem volt fórum, be-
szélgetés, önkormányzati képviselőtestü-
leti ülés, ahol a polgármester el ne mond-
ta volna: lesz munkahely, érdemes érte 
tenni, mindenki tegyen érte, mert min-
denki tehet érte.  

Zeuna Stärker Magyarország Kft. A 
fenti két szó egy igen jó hírű német kipu-
fogógyártó cég becses neve. A céggel 
kapcsolatos első tippet a polgármester-
nek egy Németországban élő jászárok-
szállási adta, amikor éppen szülőváros-
ában időzött. Az is kiderült, hogy a 
Zeune Stärkernek a mindössze 25 km-re 
levő Gyöngyöspatán is van már gyártóte-
lepe. A város tippet adó külföldre sza-
kadt fia úgy értesült erről, hogy Német-
országban autóversenyző volt, akinek 
autójavító vállalkozása kereste meg a be-
tevő falatot. Közbevetőleg jegyezzük 
meg, hogy a tippadó jelentkezése sem 
volt véletlen, mert Gergely Zoltán azt 
kérte mindenkitől, akinek külföldön ro-
kona élt, hogy írjanak nekik és mondják 
el, hogy nemcsak tőke az, amire szüksé-
ge van a városnak, de az információ is 
aranyat érhet, ami a tőkéhez elvezethet. 
Mivel a város lakosai sajátjuknak érezték 
az ügyet, ezért sokan írtak és az erre ka-
pott visszajelzések egyike volt az, ami a 
Zeuna Stärkerre vonatkozott. A tippet lá-
zas telefonálás követte Gyöngyöspatára, 
a vezetők hamarost jöttek Jászárokszál-
lásra. Kiderült, hogy új nagy telephelyet 
keresnek és minden Magyarországi ter-
melést erre az új telephelyre akarnak 

összesűríteni. Természetesen ebben az 
esetben is több volt a vadász, mint a 
nyúl, azonban a végén talpon maradt há-
rom „vad” jegyzékén Jászárokszállás ne-
ve is szerepelt. Mint utóbb kiderült 
Jászárokszállás azért nyert, mert a német 
cég tulajdonosa magánszorgalomból és 
mindenfajta kíséret nélkül, kocsival és 
gyalog többször végigjárván a várost azt 
tapasztalta, hogy a város rendezett, az 
emberek rendesen öltözöttek, a házak 
meszeltek, az utcák tiszták. Ehhez társul-
tak a gazdasági indokok, vagyis az ön-
kormányzat által felmért és szolgáltatott 
pontos adatok a városban élő hegesztők-
ről, lakatosokról, a nyelvet tudókról, hi-
szen ez egy olyan üzem, ahol a raktáros-
nak is tudnia kell németül. Nézzük meg, 
mit nem adott a város. Nem adott ingyen 
területet, nem adott adókedvezményt az 
idők végezetéig, csupán három évre. 
Úgy tűnik, a hosszabb távra tervező cé-
geknél nem ezek a döntő szempontok. 

A városnak külön szerencséje, hogy 
nemcsak jó, de szép is a Zeuna Stärker 
vadonatúj épülete, olyannyira, hogy 
2001-ben elnyerte a Magyar Építőszö-
vetség Nívódíját. 

Carlberg SON Elektronikai Kft. Ez 
egy svéd cégnek a neve, amely elektroni-
kus kábeleket gyárt telefonokhoz, rádió 
átjátszó állomásokhoz, GPS-hez, valamint 
gépkocsikhoz. Az első információt a pol-
gármester egy helyi iparostól kapta, aki 
bedolgozott ennek a cégnek, noha a 
Carlbergnek Magyarországon még mind-
össze egy kereskedő részlege működött. 
A helyi vállalkozó kinőtte telephelyét ő is 
egy új, nagyobb telephelyet akart építeni. 
Ezen közben ajánlotta a Calberget is, mert 
úgy értesült, hogy a cég a kereskedés mel-
lett gyártani is akar Magyarországon. 
Gergely Zoltán haladék nélkül fölvette a 
Magyarországon működő kereskedelmi 
részleggel a kapcsolatot, minek következ-
tében a vezetők hamarost helyszíni szem-
lét tartottak a városban, de már az első lá-
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togatásukkor kikötötték, hogy tekintettel a 
törvényszerűen feltámadó csillapíthatatlan 
árétvágyra, nem kívánnak magánszemély-
től területet venni, noha akkora telket kí-
vántak venni, amely egy magántulajdon-
ban levő tanya területét is magába foglal-
ta. Közölték, hogy csak akkor jönnek 
Jászárokszállásra, ha az önkormányzat 
lesz a telek eladója. Az ezt követő hetek-
ben a polgármester főként azzal törődött, 
hogyan oldja meg ezt a leckét. Megoldot-
ta, mégpedig úgy, hogy a tanyatulajdonos 
állattartó gazda több földet kért és kapott 
az önkormányzat területéből, mint volt 
neki annak előtte. Az első fülestől az első 
kapavágásig nyolc hónap telt el, tizenegy 
kimerítő tárgyalás a svédekkel, és persze 
ennél sokkal több tárgyalással a telek 
ügyében. A 360 millió forintos beruházás 
végül fél év alatt elkészült. 

A polgármester és a tőkeszerzés. Ger-
gely Zoltán azt tartja legfontosabb pol-
gármesteri feladatának, hogy minél több 
munkahelyteremtő tőkét szerezzen a vá-
rosnak. Meggyőződése, hogy csak ettől és 
ez által van pénz, szolgáltatás, vagyis jobb 
élet a város polgárainak. Minden tőke-
szerzés az információgyűjtéssel kezdődik, 
ezért az információgyűjtést is jelentős 
részben ennek rendeli alá a polgármester, 
a szaklapokat is ezzel a szemüveggel ol-
vassa. A betelepült cégekkel folyamato-
san tartja a kapcsolatot, kutatja, kérdezi, 
vizsgálja mi az igényük, mi a gondjuk. 
Ennek nemcsak a marasztalásuk a célja, 
de az is, hogy fejlesztési elképzeléseikről 
az elsők között értesüljenek a helyiek, és 
arra megfelelő ajánlattal legyen képes re-
agálni. Ha olyan pályázat jelenik meg, 
amelyben a betelepült cégek és az önkor-
mányzat közösen vehetnek részt, akkor 
erre felhívja a cégvezetők figyelmét, és az 
önkormányzat munkatársai közreműköd-
nek a pályázat elkészítésében is. Nemrég 
kedvező feltételekkel jelent meg pályázat 
a megváltozott munkaképességűek fog-
lalkoztatására, amit a cégek tudomására 

hozott. E közlés indítéka az a 600-nál is 
több jászárokszállási polgár, aki ilyen hát-
ránnyal kénytelen élni.  

A polgármester tisztában van azzal a 
kockázattal, hogy lehet akármilyen jó a 
városvezetés, a város és a betelepült cég 
kapcsolata, ha a több ezer km-re levő 
cégközpontokban úgy döntenek, mégis 
bármikor elvihetik bármelyik üzemet, 
akár a világ másik végére is. Ezt a ve-
szélyt két módon lehet csökkenteni. Min-
dent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy minél többen jöjjenek, hogy az eset-
leges veszteség ne okozzon a városnak 
nagyobb bajt. A másik, még ennél is bo-
nyolultabb teendő, hogy minél több be-
dolgozói szállal kell marasztalni a cége-
ket. Ezen a téren is sok a feladat, ugyanis 
amíg 2002 végén 1114 ember talált mun-
kát a betelepült cégeknél, addig mindösz-
sze ötvenen élnek meg abból, hogy a cé-
gek beszállítói. Ennek oka az, hogy sajnos 
a helyiek vállalkozói tőkéje is kevés, hi-
tellel pedig nem kívánnak – talán a feltét-
lenül szükséges mértékig sem – eladósod-
ni. Pedig minden cég a világ élvonalába 
tartozó termékeket gyárt, és ezek beszállí-
tói sem termelhetnek e színvonal alatt. 
Gond az is, hogy a beszállítók társulási, 
összefogási hajlandósága az ősi ma-
gyar/jász hagyománynak megfelelően fö-
löttébb csekély. Pedig összefogással az 
egy-egy vállalkozóra jutó tőkeigényt is 
csökkenteni lehetne, mégpedig alaposan. 
Ehhez az összefogáson belüli szoros ko-
operációra lenne szükség és arra, hogy 
akik összefognak, azok megbízzanak az 
általuk felhatalmazott vezetőben, ugyanis 
ezek a cégek nem fognak 20-30 beszállí-
tóval tárgyalni, legfeljebb 1-2-vel, és csak 
olyannal, aki teljes értékű szállítási és mi-
nőségi garanciát képes nyújtani. Ez olyan 
feladvány a jászárokszállási vállalkozók-
nak, amelyet a saját és a város érdekében 
is mielőbb meg kell oldaniuk. 

Az összefogás és bizonyos vállalko-
zói bátorság hiányát szemlélteti az, ami 
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2001-ben történt, amikor a Carrier gép-
sorokkal együtt kiszervezett hatvan em-
bernek való alkatrészgyártási munkát a 
gyárból, mert az így nyert helyre Nyu-
gat-Európából újabb gyártási profilt tele-
pített. Az alkatrészt gyártó gépeket elad-
ta, a szükséges alapanyagot oly kedvező 
feltételekkel kínálta, hogy azt csak a 
kész termékkel kellett törleszteni. Annak 
ellenére, hogy a polgármester összehívta 
a jászárokszállási vállalkozókat, tájékoz-
tatván őket eme biztos üzlet és tartós pi-
ac lehetőségéről, mégis mindössze hat 
embernek való bedolgozói tevékenység 
maradt ennek révén Jászárokszálláson. A 
tevékenység 90%-át elvitte Jászkisér, 
Heves, Hevesvezekény; utóbbiak nyilván 
hátrányosabb helyzetből indulnak, mint a 
helyi vállalkozók, hiszen a szállítási tá-
volság drágítja a termelésüket. Pedig 
ahogy a polgármester mondja: „A mai 
kérdésekre nem jó a tegnapi válasz.” 

Az új munkahelyek hatása. Míg 1998-
ban minden tizedik, vagyis 400 lakás üre-
sen állt a kihalás, az elköltözés és a keres-
let hiánya miatt, ma a városban alig talál-
ható eladó lakás vagy ház. Nagy a keres-
let, mert a munkahely marasztalja az em-
bereket, vagyis az elköltözés csökken, a 
beköltözés pedig megindult és folytatódik. 
A munkahelygondokkal küszködő kör-
nyező településekhez képest itt tehát meg-
fordultak a folyamatok. A lakásárak nyolc 
év alatt több mint duplájára növekedtek. 

Amíg 1990-től 2000-ig – ugyan csök-
kenő ütemben, de – több mint ezerrel 
csökkent a város lakossága, addig 2002-
ben 86 lakossal gyarapodott, főként be-
költözés által. 2006-ban a város lakóinak 
száma 8 364 fő. 

2002-ben 120 millió volt a helyi 
iparűzési adó, 2003-ban 140 millióra nö-
vekedett, 2006-ban 234 millió Ft, és az 

éves növekedés üteme 25-30% lesz a 
következő években is. 

A Jászárokszállási Ipari Park. A 
Jászárokszállási Ipari Park 1998-ban ala-
kult, és 100%-ban a városi önkormány-
zat tulajdonában van az 56,3 ha-os terü-
let, melynek 80%-a zöldmezős, 20%-a 
barnamezős terület. A parkban a betele-
pültség 75%-os. Az Ipari Parkban letele-
pült cégek hazai, angol, amerikai, német, 
osztrák érdekeltségbe tartoznak.  

Logisztikai adottságok: 
• Az ipari park területén vasúti teher-

rakodásra kiépített pályaudvar működik, 
amely a közúti fuvarozás térhódítása mi-
att veszített forgalmából.  

Munkaerő-piaci helyzet: Jászárok-
szálláson az önkormányzat vállalkozás-
barát, együttműködő gazdaságpolitikát 
folytat, a betelepülő vállalkozások érde-
kében felgyorsította az engedélyeztetési 
eljárásokat. A vállalkozások letelepedé-
sénél fontos a logisztikai feltételek meg-
léte mellett, a igényeknek megfelelő kép-
zettségű, szakképzett munkaerő biztosí-
tása. Ennek érdekében az önkormányzat 
létrehozott egy adatbankot a munkát ke-
reső emberek nyilvántartására, és a vál-
lalkozások igényeinek megfelelő kép-
zettségű munkavállalók kiközvetítésére. 

Az Ipari Park szolgáltatásai: 
• Kézbesítési szolgáltatás 
• Időszakos orvosi ügyelet 
• Kommunális hulladékgyűjtés 
• Munkásszállítás 
• Teherfuvarozás 
• Üzemanyag forgalmazás 
A betelepülni kívánó cégeknek az 

önkormányzat kedvezményes áron, a pi-
aci ár alatt értékesíti a területet. Továbbá 
a betelepült vállalkozásoknak közműfej-
lesztési kedvezményt nyújt. Ezeken kí-
vül a fejleszteni kívánó vállalkozásokat 
soron kívüli ügyintézésben részesíti. 

2. fotó 
Jászárokszállási Ipari Park madártávlatból 
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Forrás: Jászárokszállás Önkormányzata 

 

Az Ipari Park fejlesztési stratégiája 
szerint az önkormányzat célja további te-
rületek bevonása, illetve ezek további 
közművesítése és az infrastruktúra fejlesz-
tése, inkubátorház létrehozása, működte-
tése. A város célja, hogy az Ipari Parkban 
olyan innovatív vállalkozások működje-
nek, amelyek tartósan a térségben marad-
nak, hozzájárulnak annak továbbfejlődé-
séhez, valamint perspektívát jelentenek a 
helyi vállalkozók számára a beszállítóvá 
váláshoz. Az Ipari Park nyitva áll minden 
olyan vállalkozás előtt, amely a környeze-
tet nem terhelő tevékenységet folytat. 

Az Ipari Park karakterét a Rosenberg 
Magyarország Kft, Carrier, Arvin 
Meritor, Bundy Kft adják. 

A Weger-Hungária Kft 2006-ban tele-
pült be úgy, hogy megvásárolta a csődel-
járás alatt álló Kröll-Hungária Kft-t. A 
Kaszab és Társa Kft 2006-ban települt be. 

Az Ipari Park iránt folyamatos az ér-
deklődés. 2004-ben elkezdődött egy lo-
gisztikai központ építése is. A több mint 
ezer főt foglalkoztató Ipari Parkhoz meg-
épült az új kerékpárút, és már elkészült 
ennek a közvilágítása is. 

33. ábra 
 

A Jászárokszállási Ipari Parkban telephellyel rendelkező vállalkozások listája, 
2006 

 

Sor-
szám 

Cégnév Tevékenységi kör 

1. Carrier CR Magyarország Kft Hűtőberendezések gyártása, forgalmazása 

2. Bundy Kft Hűtőberendezésekhez alkatrészek gyártása 

3. Arvin Meritor Emissions Tech-
nologies Kft 

Közúti járműmotor alkatrész gyártása 

4. Rosenberg Magyarország Kft Távközlési termékek gyártása 

5. Operatív 2000 Kft Szerszámkészítés, fémmegmunkálás 

6. Skycon Kft Antennagyártás 

7. Ficzek Kft Építőipari anyagok kereskedelme 
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8. Ádám Trans Kft Közúti árufuvarozás 

9. Víziközmű Intézmény Kommunális szolgáltatás 

10. Index Üzemanyagtöltő állomás Üzemanyag-kereskedelem 

11. Weger Hungária Kft Nem háztartási hűtő-, légállapot szabályozó gyártása 

12. Kaszab és Társa Kft Alkatrészfelújítás 

 
A Rétsági Ipari Park 

 
Rétság kistérség helyzete és perspek-

tívája. Jelzi a gondot, hogy a 2004. évi 
adatok alapján a dinamikusan fejlődő 22 
kistérség közül mindössze egy van 
Észak-Magyarországon, a fejlődő 40-ből 
is csak három, a felzárkózó 45-ből 
mindössze kilenc, ugyanakkor a stagnáló 
37-ből csaknem minden negyedik ebben 
a régióban található; számuk 10. A lema-

radó 24 kistérségből 5 észak-magyar-
országi, ennél kedvezőtlenebb helyzet-
ben egyedül Észak-Alföld van, 10 lema-
radóval. 

A stagnáló és lemaradó kistérségek 
listájából jól kikövetkeztethető az északi 
nehézipari övezet csődje miatti lemara-
dás, ezen kívül pedig a Balassagyarmat, 
Békéscsaba tengelytől keletre lévő terü-
letek tartós depressziója. 
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34. ábra 
 

Az Észak-Magyarország Régió kistérségeinek fejlettsége (1999 és 2004) 
 

Dinamikusan fejlődő 1999 2004 
 Egri Egri 

Fejlődő   
 Miskolci Hatvani 
 Gyöngyösi Gyöngyösi 
  Rétsági 

Felzárkózó   
 Hatvani Balassagyarmati 
 Rétsági Pásztói 
 Tiszaújvárosi Salgótarjáni 
  Kazincbarcikai 
  Miskolci 
  Mezőkövesdi 
  Tiszaújvárosi 
  Tokaji 
  Sátoraljaújhelyi 

Stagnáló   
 Salgótarjáni Hevesi 
 Balassagyarmati Füzesabonyi 
 Pásztói Pétervásárai 
 Füzesabonyi Bélapátfalvi 
 Kazincbarcikai Szécsényi 
 Mezőkövesdi Bátonyterenyei 
 Sárospataki Szikszói 
 Szerencsi Encsi 
  Szerencsi 
  Sárospataki 

Lemaradó   
 Edelényi Ózdi 
 Encsi Mezőcsáti 
 Szigetvári Edelényi 
 Sátoraljaújhelyi Abaúj-Hegyközi 
 Szikszói Bodrogközi 
 Hevesi  
 Pétervásárai  
 Bátonyterenyei  
 Szécsényi  

Forrás: KSH 2000, Faluvégi Albert, 2004 
 

Növeli a gondot az, hogy a 28 kistér-
ség közül mindössze az Egri minősül di-
namikusan fejlődőnek. Az 1999-ben fej-
lődők közé sorolt Miskolci és Gyöngyösi 
közül az utóbbi esetében fontos szerepet 
tölt be a dinamikusan fejlődő felsőoktatási 
bázis, amely egyre nagyobb tevékenységi 

rádiuszával járul hozzá a szellemi poten-
ciál növeléséhez. Jelzi a kihagyott lehető-
ségeket, hogy Miskolc, a régió legna-
gyobb városa 2004-re a fejlődők csoport-
jából a felzárkózók közé csúszott vissza, 
annak ellenére, hogy több mint százéves 
ipari kultúrával rendelkezik, felsőoktatási 
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központként is jelentősek a szellemi tarta-
lékai, de turisztikai adottságai is figyelem-
re méltóak. Mindeközben Hatvan és Rét-
ság pedig a felzárkózók közül a fejlődők 
közé küzdötte fel magát.  

Kedvező jelenség az, hogy 1999-hez 
képest 5 év elteltével, 2004-ben 3-ról 9-re 
növekedett a felzárkózó kistérségek szá-
ma, és a régió harmadik megyeszékhelye, 
Salgótarján is felemelkedett a stagnálók 
csoportjából a felzárkózók közé. 

Kedvezőtlen jelenség az, hogy a 
stagnálók száma a vizsgált 5 évben 8-ról 
10-re növekedett, ám ezt némiképp el-
lensúlyozza az a tény, hogy a lemaradók 
száma viszont csaknem megfeleződött, 
9-ről 5-re csökkent. Az öt között mind-
össze egy kistérség, az Ózdi mondható 
ipari jellegűnek, a többi rurális kistérség.  

Az ózdi és miskolci ipari szerkezet-
váltás során megvalósult állami beavat-
kozások alacsony hatásfokát is bizonyít-
ják a jelenlegi állapotok, hiszen ha a ha-
lódó nehézipar mindenáron való fenntar-
tása helyett egy határozott reginális fej-
lesztési stratégia mentén megvalósított 
hazai és külföldi tőkevonzást, a kis- és 
középvállalkozások bedolgozói-beszál-
lítói hálózatba integrálását, vállalkozói-
dolgozói képzési, át- és továbbképzési 
programot valósítottak volna meg, akkor 
ma nem lenne ennyi gond.  

A Rétsági Kistérség különösen ked-
vezőtlen starthelyzettel küszködött az 
1980-as évek végén és a kilencvenes 
évek elején. Ezt a helyi főfoglalkoztató 
katonai bázis bezárása és a kedvezőtlen 
adottságok között működő agrárium ha-
nyatlása idézte elő; az ingázók munkahe-
lyeinek tömeges megszűnése pedig to-
vább súlyosbította. A céltudatos, tehet-
séges, kitartó munkát végző rétsági vá-
rosvezetés tőkevonzó erejének köszön-
hetően került napjainkra ez a kistérség a 
fejlődők csoportjába. Ebben a munkában 
kiemelkedő szerepe volt Gresina István 
polgármesternek, aki abban a tudatban 

végezte feladatát, hogy ha nincs munka-
hely, akkor csak a kocsmák és a temetők 
telnek, ha pedig van munkahely, akkor 
van esély. Akkor legalább esély van 
mindenkinek, aki tenni akar. 

A Rétsági kistérség jellemzői. A kistér-
ség Nógrád megye nyugati részén terül el; 
a Börzsöny hegyei, az Ipoly-völgy és a 
Naszály dombjai között. Közlekedési vi-
szonyait behatárolja a 2-es főút, az abból 
Rétságnál leágazó 22-es út, a Vác-Balas-
sagyarmat vasútvonal, amelynek egyik 
mellékvonala Diósjenőről ágazik el Rom-
hány végállomás felé. A kistérség fő ter-
mészeti nevezetessége a Börzsöny.  

Gazdag népművészeti hagyomány 
jellemzi ezt a vidéket. Történeti neveze-
tessége a drégelyi várrom. 

A kistérséget 25 település alkotja, 
összes lakosa 2004 végén 25 795 fő, te-
rülete 435 km2, átlagos népsűrűség 59 
fő/ km2, ami nemcsak az országos, de a 
megyei 85 fő/ km2-es átlagtól is elmarad.  

A megyében itt a legkisebb a 120 
fő/km²-nél nagyobb népsűrűségű telepü-
léseken lakók aránya, mindössze 17,8%, 
miközben a megyei átlag ennek közel 
háromszorosa, vagyis 49,5%. Az 1000 
lakosra jutó élve születési és halálozási 
jellemzőkben nem mutat jelentős eltérést 
a megyei átlagtól. Viszont jelentős 
előnnyel rendelkezik a kistérség az 1000 
lakosra jutó vándorlási különbözet terén, 
hiszen amíg a megyei átlag -2,4, a 
Rétsági Kistérségben ez az arány 0,5. 

Noha nem nagy az előny, de a 60 
éves és idősebb népesség állandó népes-
ségen belüli aránya tekintetében is a leg-
kedvezőbb adata ennek a vidéknek van 
megyén belül; ez 20,9.  

Jelentős a hordereje annak a ténynek, 
hogy mind 1997 végén, mind 1998 vé-
gén, és 2004 decemberében is ebben a 
kistérségben a legkedvezőbbek a mun-
kanélküliek arányát jelző adatok: 1997 – 
8,9%, 1998 – 6,9%, 2004 – 6,2%, míg a 
megfelelő megyei adatok 10,7% és 
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9,5%, illetve 10,2%. Ennél sokkal na-
gyobb a különbség a vizsgált kistérség 
javára a tartósan, 180 napon túli munka-
nélküliek arányát vizsgálva. Ennek az ad 
nagyobb jelentőséget, hogy az ilyen 
hosszú munkanélküliséget elszenvedők 
visszavezetése a munkaerőpiacra rend-
szerint komoly nehézségekkel jár. 

A vizsgált időszakban még nem mu-
tatkoztak meg a mára már nyilvánvalóvá 
vált különbségek az egy állandó lakosra 
jutó fizetett személyi jövedelemadóban, 
noha a megyei átlagot meghaladva a 3. 
helyen van Rétság a megye hat kistérsé-
ge között. 

A 10 000 lakosra jutó épített lakások 
száma a Rétsági Kistérségben 29,8, mely 
a megye 6 kistérsége közül a legmaga-
sabb érték, a megyei átlag mindössze 
18,0. 

Az egy háztartási fogyasztóra jutó évi 
vezetékes gázfogyasztásban a Rétsági 
kistérség a 2., azonban a villamos ener-
gia fogyasztásban a 4.  

A legjobb pozíciót foglalja el az egy 
háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó 
lakosok száma tekintetében, amely a 
megyében 2004-ben átlagosan 1 628 fő, 
itt pedig 1 433 fő volt. 

A megyei átlagtól elérő, illetve annál 
jobb pozíciót jelez az 1000 lakosra jutó 
általános iskolai tanulók száma, illetve 
az egy osztályteremre jutó tanulók szá-
ma. 

A vállalkozások, mezőgazdaság, ipar 
területén a kistérség kedvező pozícióban 
volt már az ezredfordulón is, amely az 
ezt követő években jelentősen javult.  

Ezt jelzi a regisztrált vállalkozások 
összes lakosra jutó aránya 2004-ben, 
mely a Rétsági kistérségben 6,7%, mely 
a 6 kistérség közül a 3., a megyei átlag 
pedig 7,5%. 

Az 1000 lakosra jutó kereskedelmi 
szállás férőhelyben és vendégéjszakában 
2., illetve 1. a megyében; amit a Bör-
zsönynek, a Bánki tónak, Drégelyi vár-

nak, a népművészeti értékekre felfűzött 
turizmusnak köszönhet. 

Első helyen állt Nógrád megye kis-
térségei között 2004-ben a Rétsági kis-
térség az 1000 lakosra jutó személygép-
kocsik számát illetően, míg a Rétsági 
kistérségben ez az érték 263, a megyei 
átlag 239. 

A Rétsági Ipari Park. Rétságon az 
ipari park hasznosítható szabad területe 
28 hektár. A betelepülés terület megvá-
sárlásával vagy bérlésével lehetséges. 

Rétság és körzete az első külföldi cég 
1994-ben történt  letelepedése óta látvá-
nyos fejlődésen ment keresztül. A kül-
földi cégek sorra telepedtek le a város-
ban, ugrásszerűen nőtt a foglalkoztatott-
ság, azonban 2002-től a térség munka-
erőpiacán ellentétes tendenciák érvénye-
sültek. Az elsőként ide települt külföldi 
vállalkozás 2003-ig közel 400 főnek 
mondott fel. Egy másik vállalkozás 
befagyasztotta a létszámfelvételt. Az 
Ipari Park néhány üzemében azonban to-
vább folytatódtak a beruházások, mely 
által jelentős számú munkahelyteremtés 
valósult meg.  

Nógrád megyében a rétsági a legkor-
szerűbb ipari park; mely a térség gazda-
ságának meghatározó erejévé vált. 

Logisztikai adottságok: 
• nemzetközi főútvonal mellett (2, 

2/A) ; 
• vasúti pályaudvar távolsága 600 m;  
• dunai víziút távolsága 14 km;  
• Budapest 56 km.  
Az Ipari Parkban a negyvenhektáros, 

teljesen közművesített területen 10 bete-
lepült vállalkozás működik, 1262 fős lét-
számmal, amelyek beruházásra 21,4 mil-
liárd forintot fordítottak, árbevételük 
2005-ben 35,7 milliárd forint. 

A Rétsági Ipari Park 2005. évi jel-
lemzőit a 10. táblázatban mutatjuk be. 
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3. fotó 
Légifelvétel: Rétsági Ipari Park 

 

 
Forrás: Civertan Bt. 

10. táblázat 
 

A Rétsági Ipari Park jellemzői 2005-ben 
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1. TDK Elektronika Magyarország Kft 
(japán) 

1995 Transzformátor, ferritzavar-szűrő, 
Chipkondenzátor 

8,0 14,5 900 9,0 

2. Tredegir Film Product Kft (USA) 1999 Nagy hatásfokú nedvszívó fólia 3,5 6,5 80 2,7 
3. Spektiva 2000 Kft (német) 1998 Ülőgarnitúra bőrhuzat 2,5 3,5 190 0,65 
4. Ten Cate Enbi Kft (holland) 2000 Papírtovábbító alkatrészek 2,5 10,6 200 0,025 
5. AFTEuropa Fém Formáló  

Technológia Kft (USA) 
2000 Precíziós fém fröccsöntés 1,5 3,0 50 0 

6. Glóbusz Nyomda Rt (magyar) 1971 Papírdoboz, nyomda 1,0 8,6 80 0,4 
7. TBG Kft (magyar) 2000 Betontermékek 0,1 - 10 0,31 
8. Bédi és Társa Kft (magyar) 2000 Betontermékek 0,1 - 10 0,38 
9. F és D Kft (magyar) 1999 Fafeldolgozás 0,1 1,0 15 0,13 
10. Hidromechanika Kft (magyar) 1972 Szivattyúk 0,5 3,0 20 0 
11. Shell töltőállomás (magyar) 1992 Üzemanyag kiskereskedelem 0,1 0,4 15 0,05 
12. Gibbs Die Casting Kft (USA) 2001 Precíziós alumínium öntöde 1,5 3,5 50 0 
 ÖSSZESEN - - 21,4 54 1520 35,7 
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A Sátoraljaújhelyi Ipari Park 
 

Sátoraljaújhely bemutatása. A Zemp-
léni-hegység és Hegyalja legnépesebb vá-
rosa a Ronyva-patak partján alakult ki. A 
Sátoraljaújhely településnév a település 
fekvését és kialakulásának történetét, tér-
szervező, települési szerepét sűríti egy szó-
ba. A város nyugati határában emelkedő 
hegyek formája adta a helynév első elemét, 
a második a helyhez való viszonyát, viszo-
nyítását szolgálja, a harmadik és a negye-
dik tag az újratelepülés emlékét őrzi. 

Sátoraljaújhely Magyarország leg-
északibb városa, három tájegység (Hegy-
alja, Hegyköz, Bodrogköz) metszéspont-
jában található, közel a szlovák határhoz. 

A térség gazdasági-társadalmi életében 
a '80-as évek végétől jelentős változások 
mentek végbe. Sátoraljaújhelyen jelentős 
gépipari termelő kapacitás működik. 

Több évszázados hagyományra tekint 
vissza a térség mezőgazdasága, szőlőterme-
lése és világszerte híres borászata. Sátoral-
jaújhelyen és térségében az elmúlt években 
a 20 főnél kevesebbet foglalkoztató kis- és 
középüzemek száma nőtt dinamikusan. 

A regisztrált munkanélküliek száma a 
sátoraljaújhelyi kistérségben 2002 és 
2004 között 1 691-ről 1 903-ra növeke-
dett. A munkanélküliségi ráta 2004-ben 
11,7% volt, ami csaknem megfelel a me-
gyei átlagnak (11,9%), de sokkal maga-
sabb az országos átlagnál, főleg egyes te-
lepüléseken, ahol a munkanélküliségi rá-
ta 20% fölötti. 

A Sátoraljaújhelyi kistérségben a mű-
ködő gazdasági szervezetek száma 2002-
ben 1 601 db volt, ami 2004-re 1 698-ra 
növekedett. Ennek mintegy 53%-a – 897 – 
az egyéni vállalkozás. A fenti gazdasági 
szervezetek közül 1 273 működik Sátoral-
jaújhelyen, és több mint 100 Pálházán.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyére 
jellemző, alapvetően ipari jelleg a Sátor-
aljaújhelyi kistérség egészére nem jel-
lemző, ugyanis mindössze három telepü-

lésen, a térségközpont Sátoraljaújhelyen, 
Pálházán és Hollóházán koncentrálódik 
jelentős ipari tevékenység. Ez a három 
település adja a nagyipari foglalkoztatók 
zömét, amelyek között szerepelnek a ne-
hézipar (könnyűfémöntés és járműmotor 
alkatrészgyártás), a könnyűipar és élel-
miszeripar, dohányipar reprezentánsai. 

A Sátoraljaújhelyi Ipari Park. A Sá-
toraljaújhelyi Ipari Park 1998-ban ala-
kult, a 88 hektáros terület 100%-ban Sá-
toraljaújhely Város Önkormányzatának 
tulajdona. A parkban a betelepültség 
100%-os, az Ipar Parkban jelenleg 47 
cég működik. Az Ipari Park alapvetően 
barnamezős területekkel rendelkezik, de 
vannak zöldmezős területek is, az inf-
rastruktúra kiépítettsége 100%-os. 

Az Ipari Park szolgáltatásait 10%-
ban a menedzsment, és 90%-ban külső 
szolgáltatók végzik. A külső, kifejezetten 
üzleti szolgáltatók részére külön iroda-
ház áll rendelkezésre. A park menedzs-
mentje műszaki, pénzügyi, jogi, marke-
ting és innovációs tanácsadást nyújt a 
vállalkozások részére. Az ipari park terü-
letén működik egy inkubátorház, mely a 
kezdő kis- és középvállalkozások tevé-
kenységét könnyíti szolgáltatásaival. 

Az Ipari Park logisztikai adottságai 
kiválóak 

- szlovák-ukrán-magyar hármashatár, 
a térség az EU külső határvidéke; 

- jó logisztikai kapcsolódási lehető-
ség a park területén (MÁV állomás); 

- nemzetközi logisztikai összekötte-
tések és kapcsolódási lehetőségek (Zá-
honyi Logisztikai Központ); 

- teljes infrastrukturális ellátottság; 
- befektetésbarát önkormányzati és 

vállalkozásfejlesztési intézményrendszer. 
A rövid és középtávú tervek legfon-

tosabb feladata az ipari park cím elnye-
résekor megjelölt 47 ha, kijelölt tartalék 
zöldmezős terület bevonásának szaka-
szolása, a bevonáshoz szükséges forrás-
lehetőségek felkutatása. 
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A következő évek működési és pénz-
ügyi stabilitásának megteremtése érde-
kében a 2006-os évben előkészítéseket 
tettek a 186/2005. (IX.13.) Kormány 
rendelet előírásainak megfelelően a kis-
térségi vagy integrátori gazdaságfejlesz-
tő ipari park cím elnyerésére. A folyamat 
elindítását és lefolytatását a több éves 
eredményes munka teheti lehetővé 1-3 
éves időszakon belül. Az Ipari Parknak 
van stratégiája, mely többek között tar-
talmazza a preferált iparágakat is. 

Az Ipari Park menedzsmentje több 
szervezettel tart fönn szakmai együttmű-
ködést, melyek a következők: 

- Magyar Tudományos Technológiai 
és Ipari Parkok Szövetsége (MATTIP); 

- Magyarországi Vállalkozási Öve-
zetek Szövetsége; 

- Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége; 
- Vállalkozók és Munkáltatók Or-

szágos Szövetsége; 
- Miskolci Egyetem; 
- B-A-Z Megyei Munkaügyi Köz-

pont Sátoraljaújhelyi Kirendeltsége. 

Az Ipari Park sokféle szolgáltatást nyújt 
a betelepülőknek: a park központi parkoló-
val rendelkezik, szervezett hulladékgyűjtés 
folyik, biztosított a tömegközlekedés, az ét-
kezés és postai szolgáltatás. A parkban te-
vékenykedő vállalkozások vállalják a szállí-
tási, rakodási szolgáltatásokat. 

Az Ipari Park elsősorban gépipari, 
elektronikai, élelmiszeripari, faipari vál-
lalkozások betelepülését várja. 

A betelepült 47 cég közül az alábbi 
hat adja az ipari park karakterét: 

- Prec-Cast Öntödei Kft. 
- Certa Zárgyártó, Présöntő és Szer-

számkészítő Kft. 
- Continental Dohányipari Zrt. 
- Toldi Vasipari Safe Trezor és 

Acélszerkezetgyártó Kft. 
- Zemplén Hús Kft. 
- Burton Kiln Furniture Tűzállóke-

rámiagyártó Kft. 
Az Ipari Parkba települt 47 cég közül 

46 kis- és középvállalkozásnak minősül, 
a betelepült cégek közül 6 külföldi érde-
keltségű vállalat, míg 41 hazai tulajdonú 
vállalat.

4. fotó 
Sátoraljaújhelyi Ipari Park madártávlatból 

 

 
Forrás: sip.hu 
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35. ábra 
 

A Sátoraljaújhelyi Ipari Parkban telephellyel rendelkező vállalkozások listája, 2006 
 

Sor-
szám Cégnév Tevékenységi kör 

1. ALBATROSZ Kft. Vasudvar 
2. BALOGH Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  Egyéb speciális szaképítés 
3. BILUX-2002 Bt.  Bontott és új autóalkatrész kiskereskedelem  
4. BTS Hungary Bt.  Ingatlan üzemeltetés  
5. BUNDÁS Kft Használt műszakicikk-kereskedelem 
6. BURTON-Kiln Furniture Kft. Tűzálló kerámiatermék gyártása 
7. CASSAFORMA Kft. Számviteli, adószakértői tevékenység 
8. CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft.  Könnyűfémöntés  
9. Cipész és Szolgáltató Ipari Szövetkezet  Lábbeligyártás  

10. Continental Dohányipari Zrt.  Dohánytermék-gyártás  
11. Delfin 2 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  Bútor, háztartási cikk kereskedelem  
12. Euraseal Bt.  Fémmegmunkálás  
13. Faipari Szövetkezet (átalakulás alatt)  Bérbeadás  
14. Filep Gyula Egyéni vállalkozó  Címfestés, reklámanyagok készítése  
15. FISCHER-ABLAK Kft.  Műanyag nyílászárók gyártása  
16. FRUCHT T-MIX KKT.  Zöldség- gyümölcs nagy- és kiskereskedelem  
17. Futép Bt.  Tüzelő és építőanyag-kereskedelem  
18. Slepp Kft.  Édesség nagykereskedelem  
19. Gyüre és Társa Bt.  Tüzép, építőanyag-kereskedelem  
20. Hidro-Tech Bt.  Gépgyártás, gépjavítás, felújítás 
21. LA-RE-JÓ Bt.  Kül- és belkereskedelem, fuvarozás, betonkeverés  
22. LAN-SZER Repülőgépgyártó Összeszerelő és Forgalmazó Kft.  Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása  
23. NA-VA FA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  Bútorgyártás, kereskedelem  
24. Magyar Államvasutak Zrt. Területi Képviselet Miskolc  Vasúti szállítás  
25. MAGYAR KÖZÚT Kht. B-A-Z Megyei Területi 

Igazgatóság Sátoraljaújhelyi Üzemmérnökség  Közutak üzemeltetése, karbantartása  

26. Mamut-95 Bt.  Műanyag építőanyag gyártása, forgalmazása 
27. Marzenál Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  Szerszámgép-kereskedelem  
28. MesterCentrum  

Wolseley Hungária Épületgépészeti Nagykereskedő Kft.  
Épületgépészeti nagykereskedés  

29. Nimród Vadászbolt Egyéni Vállalkozás  Vadászati cikkek, fegyver kiskereskedelem  
30. Páncél-Trezor Kft.  Fémmegmunkálás  
31. PERLIT-92 Bányászati és Feldolgozó Kft.  Máshova nem sorolt egyéb bányászat  
32. PREC-CAST Öntödei Kft.  Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása 
33. PROFFEL-TEAM Bt.  Gépjárműalkatrész-kereskedelem  
34. Preventív Szerszámgép- Karbantartó és Szolgáltató Kft.  Fémszerkezet gyártása  
35. Rak-Száll Rakodási és Szállítási Bt.  Tüzelő- és építőanyag-kereskedelem  
36. REX-BAU Kft.  Autópálya-, útépítés 
37. S&L Real Estate Bt.  Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás  
38. "SAT" Sátoraljaújhelyi Autó-Trade Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  
Gépjármű-kereskedelem és szerviz  

39. SCHEMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  Gépjárműjavítás  
40. Seszták Béla Egyéni vállalkozó  Asztalosipari tevékenység, fűrészipari termékgyártás  
41. SKINTI Belföldi és Nemzetközi Fuvarozási, Szállít-

mányozási és Kereskedelmi Bt.  
Közúti teherszállítás  

42. Surface Technologies Hungary Bt.  Fémmegmunkálás  
43. STOP Büfé Egyéni Vállalkozás  Vendéglátás, büfészolgáltatás  
44. 

TOLDI Vasipari Safe Trezor és Acélszerkezet-gyártó Kft.  
Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási ter-
mék gyártása  

45. ZEBU-TÖREKVÉS Bútoripari és Kereskedelmi Kft. 
F.A. /Felszámolás alatt/  Bútorgyártás  

46. ZEMPLÉN-HÚS Kft.  Hús-, baromfihús-készítmény gyártása  
47. ZEMPLÉNI VÍZMŰ Kft.  Ivóvíztermelés, kezelés, elosztás  

Forrás: saját összeállítás 
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A munkánkban ismertetett 4 ipari 
park közül a sátoraljaújhelyi két szem-
pontból is kiemelkedik: itt található a 
legtöbb kis- és középvállalkozás, és itt 
nyújtják a betelepülő vállalkozások szá-
mára a legtöbb üzleti szolgáltatást. 

 
A vizsgált ipari parkok összehasonlítása 
 

A 11. táblázatban a munkánkban jel-
lemzett 4 ipari parkot hasonlítjuk össze. 

Az adatok alapján látható, hogy a Sá-
toraljaújhelyi Ipari Park rendelkezik a 
legnagyobb alapterülettel, és ebben az 
ipari parkban működik a legtöbb vállal-
kozás is, melyek közül egy kivételével 
mind kis- és középvállalkozás. Az ipari 
parkban külön irodaház áll rendelkezésre 
a pénzügyi szolgáltatók részére. Szintén 
ebben az ipari parkban a legmagasabb a 
betelepült cégek által foglalkoztatottak 
száma.

11. táblázat 
 

A vizsgált 4 ipari park legfontosabb adatai 2006-ban 
 

Megnevezés 
Alaku-

lás 
(év) 

Terület  
(ha) 

Betelepí-
tettség 

(%) 

Betelepült 
cégek  
száma  
(db) 

Ebből 
kkv  
(db) 

Betelepült 
cégek által 
foglalkoz-
tatottak 
száma  

(fő) 

Vállalko-
zások  

árbevétele  
(millió Ft) 

Export-
arány  
(%) 

Gyöngyösi  
Ipari Park 

2000 50,0 30 9 9 n.a.  n.a.  n.a.  

Jászárokszállási 
Ipari Park 

2002 56,3 75 12 5 2 450  23 006 65 

Rétsági  
Ipari Park 

2000 28,0 n.a. 10 n.a. 1 262 35 700 n.a. 

Sátoraljaújhelyi 
Ipari Park 

1998 88,0 100 47 46 2 055 31 277 61 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az ipari parkok eredményességét 
nagymértékben befolyásolja a kis- és kö-
zépvállalkozások jelenléte, épp ezért igen 
fontos feladat megnyerésük az ipari park-
ba való betelepedésre, hiszen a koncent-
rált telephelyeken az egy forint termelő 
beruházásra jutó költségek jóval alacso-
nyabbak, mint a parkokon kívül, ezen 
felül pedig vonzerőt jelenthet az ipari 
parkban nyújtott szolgáltatások színvona-
la, a megfelelő infrastruktúra, az inkubá-
cióhoz kötődő szolgáltatások köre, és nem 
utolsósorban az üzleti partnerekhez való 
közelség. Azok az ipari parkok lesznek 
tartósan sikeresek, amelyek az adott tér-

ségben prosperáló vállalakozásokat vonz-
zák magukhoz, szervezik a kistérségen 
kívüli tőke betelepülését, segítik a kezdő 
kis- és középvállalkozásokat, egyre több 
szolgáltatást nyújtanak a betelepült cé-
geknek. A tartós sikert a hálózati gazda-
ság mind több elemének ipari parki meg-
valósítása, a szakszerű üzleti-, műszaki- 
és szakmai tanácsadási tevékenység ma-
gas színvonalú végzése biztosítja az ipari 
parkok, illetve a betelepült cégek számá-
ra. Hiszen az ipari parkok sikere legin-
kább a betelepült vállalkozások 
foglakoztatottainak számával, gazdálko-
dási eredményeinek összegével mérhető. 
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SMALL ENTERPRISES AS KEY ELEMENTS OF LAND DEVELOPME NT 
 

By: 
GERGELY, SÁNDOR 

 
In the interest of successful Hungarian renewal, mechanisms are urgently needed 

for helping to compensate personal, ethnic and regional disadvantages in privately 
owned farms without of course reducing competitiveness. Indeed only an effective 
enhancement of competitiveness may give the chance for levelling regional differ-
ences in the country. To build a successful nation the today’s state has to arrange for 
the development of a national strategy, the execution of which she has to coordinate 
and organise after having set up the right initial conditions. The main concern of the 
last decade in the Hungarian countryside has been excessive unemployment beside 
low employment rates. While in the autumn of 2005 the unemployment rate for the 
whole country was 6.9%, in some regions and settlements the figure was 30%. If this 
is the main worry of these settlements then the breakthrough starts with the creation 
of new workplaces. Small enterprises are the most efficient way of workplace crea-
tion as they employ already two thirds of the domestic workforce. The situation is 
similar in the EU. Clearly a fundamental increase in employment leads to living con-
ditions that satisfy people’s present requirements. 

Small enterprises may be best incorporated into today’s farms’ circulation by es-
tablishing them as elements of farming networks. We discuss world tendencies in 
this sphere of economic activities and the situation in Hungary. 

In this work we prove that the role of small enterprises has been revalued in re-
gional land development especially in improving the prospects of those in disadvan-
tageous situations. Furthermore we also prove that the breakthrough (under unrea-
sonable legal control) has not materialized so far mainly because the activities of 
small entrepreneurs have not been assisted by an appropriate consultancy service, a 
rational logistics system representing solely their interest. The National System for 
Supporting Small Entrepreneurs (NEmzeti Kisvállalkozás TÁmogató Rendszer) or 
NEKTAR, which we have designed may fulfil this role. 

NEKTAR is meant to manage a decisively important element of a national at-
tempt to place Hungarian agriculture on a lasting and sustainable developmental 
path; it is a research-teaching-organising-consultancy service aimed at supporting 
the activities of small enterprises. NEKTAR actively helps small enterprises to join 
farm networks. 

According to our proposals NEKTAR should not be established as new govern-
mental offices, but should be formed from the already operational organisations for 
supporting small enterprises by purposefully merging and reorganising them. The 
requirement is for a service based cooperation between equal partners for the mu-
tual good (hardly a well known concept in this country).  

NEKTAR’s operations cover all private or small enterprises located outside the 
capital employing less than 50 people. The operations may directly affect three hun-
dred thousand small enterprises, involving about six or seven hundred thousand 
workers (entrepreneurs and their employees) and altogether one and a half to two 
million people if their families are taking into account.  
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NEKTAR may decisively affect the success of land development, enabling the 
preservation of fifty to sixty thousand workplaces and the creation of fifteen to thirty 
thousand new places yearly and may contribute to the annual GDP by as much as 
0.2% to 0.4%. The scheme may be financed partly from EU funds, national budget 
and increasingly from self-generated revenues. 

In the last chapter our work describes in detail four industrial parks making vital 
contributions to employment and competitiveness in a city and its small region. 
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