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Áttekintés 

 

A projekt célja egy logisztikai-, gazdaságfejlesztési térség kialakítása, amely a térségben: 

 

1. Jelentős gazdaságfejlesztési potenciállal rendelkezik 

2. Erősíti a helyiek identitását, és kötődését 

3. Gazdasági kapcsolatot alakít ki a közigazgatási, vállalkozói, és a helyben lakók, valamint a projekt 

nemzetközi partnerei közt 

4. Olyan új típusú beruházási formák elérését teszi lehetővé Magyarországon, amelyek kialakítása 

jelenleg nem jellemző, együttműködésben a nemzetközi partnerekkel 

5. A térség gazdaságfejlesztési potenciálját jelentősen növeli azáltal, hogy az államigazgatási-, 

közigazgatási-, és helyi önkormányzati szereplők egyablakos rendszerben nagy hatékonysággal járulnak 

hozzá a gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósításához 

Projektmenedzsment 

 

A projektmenedzsment tevékenységet a klaszterszervezet projektmenedzsment szervezet a szlovákiai 

Invictus s.r.o biztosítja. Az Invictus s.r.o. tevékenységének ellátásához az alábbiakat biztosítja: 

 

1. Gyöngyösi irodahelységet a projekt folyamatos ügymenetéhez 
2. Heti 4 óra alkalommal senior projektmenedzsert 
3. Heti 8 óra alkalommal asszisztenst 

 

Fentieket  
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Projekt célja 

A projekt célja egy logisztikai-, gazdaságfejlesztési térség kialakítása, amely a térségben: 

 

1. Jelentős gazdaságfejlesztési potenciállal rendelkezik 

2. Erősíti a helyiek identitását, és kötődését 

3. Gazdasági kapcsolatot alakít ki a közigazgatási, vállalkozói, és a helyben lakók közt 

4. Olyan új típusú beruházási formák elérését teszi lehetővé Magyarországon, amelyek kialakítása 

jelenleg nem jellemző 

5. A térség gazdaságfejlesztési potenciálját jelentősen növeli azáltal, hogy az államigazgatási-, 

közigazgatási-, és helyi önkormányzati szereplők egyablakos rendszerben nagy hatékonysággal járulnak 

hozzá a gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósításához 

Beruházási terv 

 

Jelen előzetes szakaszban az alábbi ütemterv határozható meg: 

 

1. Jelen projektjavaslatot szükséges leegyeztetni a stakeholder form-ban meghatározott szereplőkkel. 

2. A projektgenerálási szakaszban szükséges az észrevételek átvezetése. 

3. Következő lépésben szükséges létrehozni a logisztikai-, gazdaságfejlesztési térség jogi 

keretrendszerét. 

4. Ezt követően szükséges formalizálni az 1. pontban egyeztetett együttműködéseket. 

5. A projektjavaslat ezen a ponton átkerül a második lépcsőbe. 
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Kockázatkezelés 

Jelen szakaszban a projektben több irányú kockázat azonosítható: 

 

Kockázat megnevezése Kockázat leírása 
Kockázat elkerülésére tett 

intézkedések 

Együttműködési készség 

hiánya 

Kiemelten fontos hogy a 

kormányzati döntéshozó, 

intézmények, és a lokális szereplők 

tényleges együttműködési 

szándékkal rendelkezzenek. 

 Kommunikációs terv készítése, 

véleményvezérek bevonása. 

Kompetenciahiány az 

együttműködő szereplőknél. 

Kérdéses hogy az egyes szereplők 

a beavatkozás tekintetében milyen 

ismeretekkel, víziókkal 

rendelkeznek. Amennyiben nem 

rendelkeznek a végrehajtáshoz 

szükséges erőforrásokkal, külső 

erőforrás bevonással szükséges 

pótolni. 

Fokozott menedzsmenttevékenységgel 

kell pótolni a helyi 

kompetenciahiányokat. 

Projektfejlesztés 

finanszírozása 

A projektjavaslat szintjén a 

Projektmenedzsment Szervezet - 

hozzáadott, és elszámolt értékként 

- biztosítja a projektfejlesztés 

költségét. Finanszírozási 

stakeholderek bevonásával 

szükséges biztosítani a rendszer 

bevezetésének költségeit. 

Amennyiben finanszírozás nem 

azonosítható a rendszer bevezetését 

fel kell függeszteni. 

Erőforrás kezelés Jelen szakaszban a rendszer a 

projektjavaslat kialakításához 

elégséges erőforrással rendelkezik. 

Amennyiben további erőforrások 

bevonása szükséges meg kell vizsgálni a 

tagok erőforrás biztosítási képességét, 

vagy finanszírozásból külső erőforrás 

bevonása válik szükségessé. 
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Üzleti modell 

 

Jelenlegi kapacitások azonosítása 
 

"Ipari Park" cím viselésére jogosult parkok és szervezetek Heves, és Nógrád megyében 

Abasári Ipari Park (Abasár)  

Bátonyterenye Ipari Park (Bátonyterenye)  

Gyöngyös Ipari Park (Gyöngyös) 

Hatvani Ipari Park (Hatvan) 

HEVESI IPARI PARK (Heves) 

Mátrai Erőmű Bükkábrányi Ipari Park (Bükkábrány)  

Salgótarjáni Városkapu Ipari Park (Salgótarján) 

Siroki Ipari Park (Sirok)  
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Iparterületek áttekintő táblázata Heves, és Nógrád megyében 

 

Település 
megnevezése 

Ipari 
park  Mérete 

Betelepült 
vállalkozások 

Ipari 
terület Mérete 

Ipari 
paknak 
alkalmas 
terület 
összesen Ebből:  

              Önk. Állami Magán 

Abasár\ I 63 

* Öko-Ferment System 
Kft. 
Ingatlankezelés 
* Kastélypark Apartman 
Kft. 
Ingatlankezelés 
* HE-DO Kft 
Útépítés, C5 
* TechniSat Digital Kft. 
Technikai eszközök 
gyártása 
* Aba Oil Kft. 
Benzinkút és kiszolgáló 
szolgáltatások 
* Fekete Párduc 98 Bt. 
szállítmányozás, 
kereskedelem 
* ABAMETÁL Kft. 
Gépi meghajtású 
hordozható kézi 
szerszámgép gyártása N 0 90 10 30 50 

Adács\ N 0 N N 0 60 13 0 47 

Aldebrő\ N 0 N N 0 0 0 0 0 

Bodony\ N 0 N I 12 0 0 0 0 

Csány\ N 0 N N 0 30 0 0 30 

Domoszló\ N 0 N N 0 0 0 0 0 

Feldebrő\ N 0 N I 5 25 0 2 23 

Gyöngyöshalász\ N 0 N I 70 30 0 0 30 

Gyöngyösoroszi\ N 0 N I 3 0 0 0 0 
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Gyöngyöspata\ N 0 N N 0 5 5 0 0 

Gyöngyössolymos\ N 0 N N 0 0 0 0 0 

Gyöngyöstarján\ N 0 N I 10 20 0 0 20 

Jobbágyi\ N 0 N I 8 20 1 1 18 

Ludas\ I 4 

Agro Palota Kft. - 
Állattartás              
Német Bau Projekt Kft. 
- Építőipar                    
Polgár Trans Kft.  - 
Mezőgazdaság N 0 7 4 0 3 

Mátraballa\ N 0 N N 0 0 0 0 0 

Mátraszőlős\ N 0 N I 8,4 0 0 0 0 

Mátraverebély\ N 0 N N 0 35 0 0 35 

Nagyfüged\ N 0 N N 0 0 0 0 0 

Nagyréde\ N 0 N I 25 25 0 0 25 

Pásztó\ N 0 N I 11 76 19 0 57 

Parád\ N 0 N N 0 0 0 0 0 

Recsk\ N 0 N I 15 15 2 0 13 

Sirok\ I 32 

Mátrametál Kft. 
Fémcsomagoló 
eszközgyártás, 
Ruag Ammotech 
Magyarországi Zrt. 
Lőszergyártás, 
L.HF Fémmegmunkáló 
Szerszámgyártó,  
Metalex Kft. 
Fémmegmunkáló, 
S+P Elektronikai Kft.,   
Prevenció – Eger Eü. 
Kft.,  
TOFÉM 2002 Bt 
Fémmegmunkáló I 12 0 0 0 0 

Szurdokpüspöki\ N 0 N N 0 50 0 0 50 

Vécs\ N 0 N N 0 21 0 21 0 

Verpelét\ N 0 N N 0 6 6 0 0 

Visznek\ N 0 N N 0 0 0 0 0 

Zagyvaszántó\ N 0 N I 27 0 0 0 0 

    

Ipari 
park 
mérete     

Ipari 
terület 
mérete 

Ipari 
paknak 
alkalmas 
terület   
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összesen 

Összesen (ha):   99     206 515       
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Magyarország befektetési szempontból kedvező adottságainak beazonosítása 

nemzetközi befektetési és tőkevonzási potenciáljának felmérése, lehetőségeinek 

azonosítása alapján 

ÜZLETI KÖRNYEZET 

 
Az üzleti környezet egyik mérőmutatója, hogy mennyire kedvező egy adott ország gazdasági környezete a 
vállalkozások számára. Ez a paraméter számos mutatóval mérhető, a Doing Business szervezet által 
készített elemzések világszerte elfogadottak. 
 
A Doing Business által választott mutatók alapján magyarország teljesítménye az alábbiak szerint változik: 
 

Topics DB 2014  DB 2013  Változás 

Üzletkezdés 59  

54 
 

 

-5 

Építési engedélyezés 47 48  

1 

Közmű 112  

111 
 

 

-1 

Ingatlanbejegyzés 45 43  

-2 

Hitel 55  

52 
 

 

-3 

Befektetővédelem 128 127  

-1 

Adófizetés 124  

118 
 

 

-6 

Kereskedelem 70 70 - 

   -1 

 
Forrás: Doing Business 
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Regionális versenytárs elemzésben az alábbiak szerint alakul a rangsor: 
 
 

Ország 
Doing 
Business 
helyezés 

Singapore 1 

Hong Kong SAR, China 2 

Norway 9 

United Kingdom 10 

Australia 11 

Finland 12 

Iceland 13 

Sweden 14 

Ireland 15 

Taiwan, China 16 

Lithuania 17 

Germany 21 

Estonia 22 

Latvia 24 

Macedonia, FYR 25 

Slovenia 33 

Montenegro 44 

Poland 45 

Slovak Republic 49 

Hungary 54 

Bulgaria 58 

Romania 73 

Czech Republic 75 

Kosovo 86 

Croatia 89 

Russian Federation 92 

Serbia 93 

Bosnia and Herzegovina 131 
Forrás: Doing Business 

 

  
FÁK 
utódállamok       

  
EU 
tagországok       

  
EU tag - 
regionális      
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versenytárs 

  

Nem EU tag 
regionális 
versenytárs      

  
Távolkelet - 
versenytárs       
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Forrás: KSH 
 
 
 

ÖSSZESSÉGÉBEN MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY MAGYARORSZÁG AZ ÜZLETI 

KÖRNYEZET TEKINTETÉBEN SZÁMOS HATÉKONY INTÉZKEDÉST 

VEZETETT BE (PL.: 54 NAPRÓL 5-RE CSÖKKEN A CÉGALAPÍTÁSI ELJÁRÁS 

IDEJE) AZONBAN ENNEK ELLENÉRE SEM TUD A TÉREN FELZÁRKÓZNI A 

KÖZVETLEN REGIONÁLIS VERSENYTÁRSAKHOZ, SEM AZ EU 

GAZDASÁGILAG MEGHATÁROZÓ TAGÁLLAMAIHOZ.  
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BÉRKÖLTSÉGEK 

 
A bérköltségben mutatkozó különbségek jelentik a legfőbb okot a beruházások beáramlására. A beruházási 
döntéseket azonban jóval összetettebb érvrendszer alapján hozzák. A Német Ipari és Kereskedelmi 
Kamarák Szövetsége felmérése szerint a Kelet-Európában beruházó német iparvállalatok felének az 
értékesítés és a vevőszolgálat a döntő ösztönző a beruházásoknál. Mindemellett nem kevesebb, mint 30 
százalékuk mindenek előtt a költségek miatt van jelen Kelet-Európában.  
Magyarországon a piaci szereplőknél a munkaköltség havi közel 456 USD – ez mintegy negyede az átlagos 
Németországi költségeknek (3579 USD). Bulgáriában a munka még nyolcadába sem kerül annak, amit 
Németországban kell megfizetni. Regionális versenytársak közt a visegrádi országok tekintetében a 
bérköltség átlagosnak. A térség államaival szemben azonban már nem ilyen kedvező a helyzet. A térség 
további EU-, és nem EU tagországaival szemben a bérköltségek hazánkban már magasnak mondhatóak. A 
bérköltség névleges szintje önmagában azonban kevéssé jellemző mutató, amikor beruházásokról kell 
dönteni. A munkaerő-piacok értékelésében a döntő szempont a költségek, a termelékenység, a képzettség, 
a munkajogi követelmények és nem utolsó sorban a kulturális tényezők vonzó párosítása. 
 
 

    

Határozott 
idejű 
szerződés 
maximális 
időtartama 

Minimálisan 
felajánlható 
bér 

Kezdőbér 
Bér/hozzáadott 
érték 

 

KGZ 
Kyrgyz 
Republic 

60 16,3 16,3 0,13  

GEO 
Georgia Nincs 

korlát 
22,8 22,8 0,06  

TJK 
Tajikistan Nincs 

korlát 
38,3 38,3 0,33  

UZB Uzbekistan 60 40,5 40,5 0,19  

IND 
India Nincs 

korlát 
52,4 28,4 0,15  

MNG 

Mongolia 
Nincs 
korlát 

95,4 95,4 0,25 

 

MDA 
Moldova Nincs 

korlát 
101,2 101,2 0,42  

VNM Vietnam 72 104,4 73,1 0,44  

AZE Azerbaijan 60 112,5 112,5 0,16  

KAZ 
Kazakhstan Nincs 

korlát 
117,9 117,9 0,10  

UKR 
Ukraine Nincs 

korlát 
132,2 132,2 0,32  

BLR 
Belarus Nincs 

korlát 
167,4 167,4 0,22  
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KSV 
Kosovo Nincs 

korlát 
171,6 171,6 0,15   

BGR Bulgaria 36 207,5 207,5 0,24   

ROM Romania 60 232,2 232,2 0,23   

SRB Serbia 12 238,1 190,5 0,30   

CHN 
China Nincs 

korlát 
242,4 242,4 0,37   

MKD 
Macedonia, 
FYR 

60 265,1 132,5 0,24   

MNE Montenegro 24 285,8 285,8 0,34   

RUS 
Russian 
Federation 

60 352,4 352,4 0,24   

LVA Latvia 36 370,0 370,0 0,21   

LTU Lithuania 60 376,0 376,0 0,23   

BIH 
Bosnia and 
Herzegovina 

24 382,3 382,3 0,67   

EST Estonia 120 417,8 417,8 0,21   

CZE Czech Republic 108 428,4 428,4 0,20   

SVK 
Slovak 
Republic 

24 448,4 448,4 0,23   

HUN Hungary 60 456,6 456,6 0,30   

HRV Croatia 36 502,1 502,1 0,30   

POL 
Poland Nincs 

korlát 
512,7 410,2 0,28   

TUR 
Turkey Nincs 

korlát 
558,3 167,5 0,12   

TWN Taiwan, China 12 630,2 630,2 0,26   

PRT Portugal 54 761,0 761,0 0,30  

GRC 
Greece Nincs 

korlát 
764,5 666,7 0,23  

HKG 
Hong Kong, 
China 

Nincs 
korlát 

782,8 0,0 0,00  

ESP Spain 12 1 009,2 1 009,2 0,27  

SVN Slovenia 24 1 045,8 1 045,8 0,38  

FRA France 18 1 897,7 778,1 0,14  

NLD Netherlands 36 1 960,0 1 029,0 0,17   

FIN Finland 60 1 962,9 1 962,9 0,33  

ISL Iceland 24 1 988,5 1 655,7 0,34  

IRL 
Ireland Nincs 

korlát 
1 991,6 1 593,3 0,33  

BEL 
Belgium Nincs 

korlát 
2 058,1 1 744,3 0,30  

ITA Italy 44 2 256,1 1 779,0 0,41  

AUT 
Austria Nincs 

korlát 
2 715,6 725,5 0,12   

DEU Germany 24 3 579,9 1 139,9 0,20   
Forrás: 
Doing 
Business       
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FÁK 
utódállamok      

  
EU 
tagországok      

       

       

  
Távolkelet - 
versenytárs      
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Forrás: KSH 

 
 

ÖSSZESSÉGÉBEN MEGÁLLAPÍTHATÓ HOGY BÉRKÖLTSÉGEK 

TEKINTETÉBEN MAGYARORSZÁG A VERSENYTÁRSAIVAL MEGEGYEZŐ 

POZÍCIÓT FOGLAL EL. AZONBAN AZ EU TOVÁBBI BŐVÍTÉSE, ÉS AZ 

INFRASTRUKTÚRA TOVÁBBI FEJLESZTÉSE ELSŐSORBAN A BALKÁNON 

TESZI LEHETŐVÉ KONKURENS ÁLLAMOK MEGJELENÉSÉT.  
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ADÓTERHELÉS 

Az adóterhelés jelentősen befolyásolja a gazdasági társaságok működőképességét. Magyarországon az 
alábbi adónemek kerültek bevezetésre: 
 
 

Adó vagy kötelező 
hozzájárulás Időszak Megjegyzés Mérték 

Összesített 
mérték (%)  

Szociális adó 1 online  27% 30.5  

Helyi adó 1 online  2% 5.9  

Nyereség adó 1 online  10-19% 5.8  

Szakképzési 
hozzájárulás 0  1.5% 1.7  

Különadó 1 online   1.4  

Ingatlanadó 1 online  HUF 1,100 m2 0.9  

R&D adó 1 online  0.3% 0.9  

Telekadó 1 online  200 Ft/nm2 0.2  

Szállítmányozási adó 1 online  12 Ft/km 0.2  

Üzemanyag adó 1   ..  

ÁFA 1 online  27% ..  

Környezetterhelési adó 1  
csomagolóanyag 
függő ..  

Összesen: 12   49.7  

Forrás: Doing Business 

 
Ezeket összefoglalva a nemzetállamok közt az alábbi rangsor alakítható ki: 
 

        

Europe & Central Asia .. 26 246 9.0 22.6 7.0 38.7 

Austria 79 12 166 15.3 34.7 2.4 52.4 

Belarus 133 10 319 13.4 39.0 1.5 54.0 

Belgium 76 11 160 6.4 50.3 0.7 57.5 

Bosnia and Herzegovina 135 40 407 7.0 15.9 2.6 25.5 

Bulgaria 81 13 454 4.9 20.2 2.6 27.7 

http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/austria/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/belarus/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/belgium/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/bosnia-and-herzegovina/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/bulgaria/paying-taxes/
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China 120 7 318 6.2 49.6 7.9 63.7 

Croatia 34 19 196 0.0 17.9 1.9 19.8 

Cyprus 33 30 147 9.1 12.0 1.4 22.5 

Czech Republic 122 8 413 7.7 38.4 2.0 48.1 

Denmark 12 10 130 20.3 3.6 3.1 27.0 

Estonia 32 7 81 8.1 39.4 2.0 49.4 

Finland 21 8 93 14.1 24.5 1.2 39.8 

France 52 7 132 8.7 51.7 4.3 64.7 

Germany 89 9 218 23.0 21.8 4.6 49.4 

Greece 53 8 193 11.2 32.0 0.7 44.0 

Hong Kong SAR, China 4 3 78 17.5 5.3 0.1 22.9 

Hungary 124 12 277 11.6 34.6 3.5 49.7 

Iceland 37 26 140 9.0 18.0 2.9 29.9 

India 158 33 243 24.4 20.7 17.8 62.8 

Ireland 6 9 80 12.3 12.1 1.3 25.7 

Israel 93 33 235 23.3 4.7 1.9 29.9 

Italy 138 15 269 20.3 43.4 2.0 65.8 

Kazakhstan 18 7 188 15.9 11.2 1.6 28.6 

Kosovo 43 33 162 9.1 5.6 0.7 15.4 

Kyrgyz Republic 127 51 210 6.2 19.5 7.7 33.4 

Latvia 49 7 264 4.9 27.3 3.7 35.9 

Lithuania 56 11 175 6.0 35.2 1.9 43.1 

Luxembourg 15 23 55 4.1 16.0 0.5 20.7 

Moldova 95 31 181 9.6 30.6 0.2 40.4 

Mongolia 74 41 192 10.2 12.4 2.0 24.6 

Montenegro 86 29 320 7.2 12.8 0.9 20.9 

Netherlands 28 9 123 20.8 18.2 0.3 39.3 

Poland 113 18 286 14.1 26.0 1.5 41.6 

Portugal 81 8 275 15.1 26.7 0.5 42.3 

Romania 134 39 200 10.3 31.5 1.1 42.9 

http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/china/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/croatia/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/cyprus/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/czech-republic/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/denmark/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/estonia/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/finland/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/france/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/germany/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/greece/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/hong-kong-china/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/hungary/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/iceland/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/india/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/ireland/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/israel/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/italy/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/kazakhstan/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/kosovo/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/kyrgyz-republic/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/latvia/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/lithuania/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/luxembourg/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/moldova/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/mongolia/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/montenegro/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/netherlands/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/poland/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/portugal/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/romania/paying-taxes/


 

Pályázat megnevezése: Élhető vidék – fejlődő Európa - Összefogással a mi Uniónkért 2020 

Projektgazda: Önkormányzatok Mátrai Szövetsége 

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. 

Russian Federation 56 7 177 8.0 36.7 6.1 50.7 

Serbia 161 66 279 11.6 23.0 2.2 36.8 

Slovak Republic 102 20 207 7.0 39.6 0.6 47.2 

Slovenia 54 11 260 12.9 18.2 1.4 32.5 

Spain 67 8 167 21.2 36.8 0.6 58.6 

Turkey 71 11 226 18.1 18.8 3.2 40.2 

Ukraine 164 28 390 11.2 43.1 0.7 54.9 

United Kingdom 14 8 110 21.6 10.6 1.7 34.0 

Uzbekistan 168 41 205 0.8 28.2 70.3 99.3 

Vietnam 149 32 872 11.4 23.7 0.2 35.2 

Forrás: Doing Business 

 

AZ ÖSSZESÍTETT ADÓTERHELÉS TEKINTETÉBEN MAGYARORSZÁG 

TELJESÍTMÉNYE NEM KEDVEZŐ. A HAZAI ÁTLAGOS ADÓTERHELÉS 

MEGEGYEZIK A NÉMET, ILLETVE A SZLOVÁK, ÉS A CSEH 

ADÓTERHELÉSSEL. AZONBAN AZ ELMÚLT ÉVEKBEN KIEMELKEDŐ 

TELJESÍTMÉNYT MUTATÓ LENGYEL, ÉS BALTI ÁLLAMOKÉNÁL 

MAGASABB.  

INFRASTRUKTÚRA 

Európa áttekintő közúti infrastruktúráját az alábbi térképvázlat mutatja be: 

 

http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/russia/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/serbia/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/slovakia/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/slovenia/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/spain/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/turkey/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/ukraine/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/united-kingdom/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/uzbekistan/paying-taxes/
http://www.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/vietnam/paying-taxes/
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Forrás: EU infrastructure 

 

A Mátrai régió a fenti térszerkezetben az alábbi pozíciót tölti be: 

-          Autópálya-kapcsolat Kelet - Európa és Budapest felé 

-          Vasúti áru- és személyszállítási csomópont  

-          Jelentős tranzitforgalom az EU észak - keleti régiói és az Adriai-tenger között 
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Munkaerő 
 

 

Forrás: KSH 
Forrás: KSH 

 

Forrás: KSH 

 

A jövedelmi viszonyok elmaradnak a megyei jogú városok átlagától. 
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Forrás: KSH 
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A világpiacon és a regionális piacon tartósan versenyképes szektorok,globális és 

regionális befektetési trendekbeazonosítása 

AUTÓIPAR 

Az ágazat helyzete Európában 

 

Az autóipar társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatása kivételes, valamennyi iparágnál nagyobb.  

A legfőbb értéknövelő iparágak közé tartozik, az EU GDP-jének 3%-át, az ipari termelésnek pedig 7,5%-át 

teszi ki. 

Az iparág a legnagyobb európai munkaadók egyike. Az európai autógyárak és alkatrész-beszállítók 

közvetlenül 4 millió embernek, közvetve pedig további 10 millió embernek adnak munkát.  

A gépjárműipar a K+F szektor legnagyobb befektetője a maga 20 milliárd euró befektetésével, ezen kívül az 

új technológiák és az innováció legnagyobb kezdeményezője a gazdaságban. 

Közép-Kelet-Európa a világ gépjárműgyártásának fontos központja. A régió költség- és versenyelőnye 

Európán belül elsősorban az olcsó, rugalmasan foglalkoztatható, motivált és hatékony munkaerőből és a fő 

piacok gyors és olcsó eléréséből fakad. 

 

Az ágazat helyzete hazánkban 

 

Az elmúlt évtizedekben komoly átalakuláson ment keresztül a hazai autóipar, egymás után telepedtek le a 

világ meghatározó gyártói és beszállítói. 1990-ben az Opel érkezett hazánkba, majd a Suzuki, az Audi és a 

Mercedes szavazott bizalmat az országnak. Magyarország tehát több évtizedes autógyártó múlttal 

rendelkezik. 

A járműipart nem sújtja a többi ágazatra jellemző tőkehiány, öt év alatt több mint négymilliárd eurónyi 

közvetlen külföldi befektetés érkezett a szektorba. A több mint hatszáz vállalat között ott vannak a világ 

vezető beszállítói is – egyebek mellett a Robert Bosch, a Continental, a Denso, a Bridgestone vagy a 

Hankook –, s a felmérések szerint egy-egy új autógyári munkahely öt állást teremt a beszállítóknál. Az első 

vonalas beszállító óriások mellett szaporodnak a magyar cégek is, amelyek általában a nagy gyárak 

vonzáskörzetében települtek le. 

A négy nagy – a győri Audi, a kecskeméti Mercedes, az esztergomi Suzuki és a szentgotthárdi Opel – mellett 

több mint hatszáz járműipari vállalat tevékenykedik az országban, s a 2013-ban 15 milliárd eurós forgalmat 

elérő szektorban több mint százezer embert alkalmaznak. A magyar ipari termelés 16 százalékát adó ágazat 
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nélkül az export is sokkal haloványabb lenne: a járműipari cégek bevételének kilenctizede származik külföldi 

eladásokból, a motorok négyötödét, az autók kilencven százalékát exportra gyártják. 

A hazai ipar exportjának 25-30 százalékát a járműgyártás adja. 

 

Sikertörténetek 

 

Opel/General Motors 

Az Opel/General Motors szentgotthárdi gyárának építése 1990-ben kezdődött meg, 1991 és 2010 között az 

Opel 735 millió eurót fektetett be a városban, ahol jelenleg autómotorokat, hengerfejeket, 

haszongépjárművekbe építendő sebességváltókat, valamint egyéb motoralkatrészeket gyártanak. Az 

európai autópiac gyengélkedése ellenére az elmúlt években a társaság összesen 630 millió eurós 

beruházást jelentett be Magyarországon, hosszútávon további 900 alkalmazottnak adhatnak majd munkát. 

A beruházásból megvalósuló új gyártóüzem a terveknek megfelelően 2013-ban megkezdte működését, ahol 

12 ezer darab készül az új fejlesztésű motorcsaládokból. A vállalat a 2010-es mélypont óta évről évre növeli 

a termelést, 2012-ben közel 290 ezer darab motort gyártottak, 2013-ban 338 ezer darab motor készülhet. A 

termelés a tervek szerint 2016-ra fut fel, az új gyáregységben évente több mint 600 ezer, a régebbi 

üzemben 400 ezer darabos lehet a gyártás, vagyis nemsokára összesen 1 millió motor készülhet évente 

Szentgotthárdon.  

 

Magyar Suzuki 

A Suzuki 1991-ben érkezett Magyarországra, az esztergomi beruházás 14 milliárd forintból valósult meg, 

melynek keretében 350 000 négyzetméteres gyárterület került kialakításra. A cég a következő években 

sikert sikerre halmozott, amit olyan népszerű modelleknek köszönhetett, mint a Swift, a Wagon R+, a Liana, 

az Ignis, a Splash és a Fiattal kötött együttműködés eredményeként megszülető SX4. A társaság a sikereken 

felbuzdulva újabb beruházásokat eszközölt Magyarországon, ezeknek köszönhető, hogy a vállalat 2008-ban 

több mint 281 ezer darab gépjárművet gyártott, és közel 7 000 embert foglalkoztatott. Ugyanakkor az 

európai autópiac válsága keresztülhúzta a döntően exportra termelő hazai cég számításait, a fejlesztések 

után a cég drasztikusan visszaesett piaci kereslettel találta szembe magát. Így hiába állt rendelkezésre az évi 

300 ezer gépjármű legyártására alkalmas gyártókapacitás, annak jelentős része kihasználatlanul maradt. A 

gyárban a japán márka SX4 S-Cross típusú kompakt terepjárójának gyártását kezdték meg 2013-ban, s 

részben az új terméknek köszönhetően a 2012-es 155 ezer után közel 165 ezer kocsi készült 

Magyarországon. Még ez is jóval kevesebb, mint a csúcsnak számító 2008-as évben elért 284 ezres 

teljesítmény, ám a tervek szerint az idén folytatódik a növekedés. A gyártás visszaesésének hátterében az 

eladások csökkenése állt: 2012-ben negyedével zuhant a belföldön értékesített új kocsik száma, s az export 
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is egytizeddel esett vissza, 1,3 milliárd euróra. A 2012-es pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy a háromezer 

embernek munkát adó gyár nettó profitja 94 százalékkal esett, s 1,9 millió eurót tett ki. 

Audi Hungária Motor 

A hazai autóipar zászlóshajója az Audi, az Opel és a Suzuki után érkezett Magyarországra. A cég az elmúlt 20 

évben az ország legnagyobb exportőrévé nőtte ki magát, ráadásul az 5 milliárd eurót meghaladó összesített 

beruházási volumen tükrében a vállalat az egyik legnagyobb külföldi beruházó Magyarországon. 2013-ban a 

vállalat több mint 1,9 millió darab motort gyártott, ezzel a rekorddal a hazai Audi-gyár változatlanul a világ 

legnagyobb motorgyára. Ráadásul a hazai gyáregységben kerül összeszerelésre a cég több modellje: az Audi 

TT Coupé és Roadster, valamint az A3 Cabriolet és az RS3 Sportback. 2013. június közepén pedig 

megkezdődött a sorozatgyártás az Audi új, 900 millió eurós győri járműgyárában. Az új beruházás révén az 

eddigi közel 9600-on felül újabb 2100 munkahelyet teremt a német gyártó, a beszállítók révén pedig 

további 15 ezer embernek ad munkát az Audi. A tervek szerint a gyárbővítésnek köszönhetően évi 125 ezer 

darab jármű készülhet Győrben, köztük az A3-as limuzin, ami az első olyan modell lesz, amelynek teljes 

gyártási folyamata a kisalföldi városban zajlik. 

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 

A Mercedes-Benz az Opel, a Suzuki és az Audi után negyedik autógyártóként szavazott bizalmat hazánknak. 

A Daimler AG 2008. június 18-án jelentette be, hogy új gyártási telephelyéül Kecskemétet választotta, a 

sorozatgyártás 2012. március 29-én kezdődött a 800 millió euróból megvalósított új üzemben. A vállalat 

fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságban, fontos munkaadó, a német autógyártó magyarországi 

jelenléte a teljes magyar ipari termelési volument 1-1,5 százalékkal emelte meg. A Mercedesnél jelenleg 

közel 3000 embert foglalkoztatnak, és több mint 20 magyar beszállítóval dolgoznak együtt. 

A kecskeméti üzemben elsőként a Mercedes B-osztály gyártása indult el, 2012-ben valamivel több, mint 40 

ezer autó gurult le a szerelősorokról. A márka legújabb modelljének, a CLA kupénak a gyártása 2013 

januárjában indult el. 

A kecskeméti üzem kapacitása évente közel 150 ezer darab, további beruházásokkal pedig akár 300 ezer 

darabosra is bővíthető a termelés, erről azonban a menedzsment még nem döntött. 2014-ben a gyártás 

valószínűleg meghaladja majd a tavalyit, vagyis több mint 40 ezer autó gördülhet majd le a szalagokról.  

 

Szakemberképzés fontossága 

 

A képzett munkaerő hiánya a fejlődés gátjává válhat, ezért felértékelődik a szerepe az iparági szereplők és 

az oktatási intézmények közötti együttműködésnek a magasan kvalifikált szakképzett munkaerő 

képzésében. 
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Jó példa az együttműködésre a 2007-es év végén megalakult Audi Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszék 

(AHMT) amely az Audi Hungaria Motor Kft. (AHM) és a Széchenyi István Egyetem (SZE) összefogásának 

köszönhető. A tanszék a Műszaki Tudományi Kar részét képezi. 

Az AHMT célja, hogy magasan képzett mérnököket képezzen a belső égésű motorok szakterületén. 

Német tapasztalatok felhasználásával a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara –együttműködve a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft.-vel és egyéb intézményi partnerekkel –, a hazai viszonyokhoz illeszkedő duális 

rendszerű képzést dolgozott ki, melynek célja, hogy maximálisan megfeleljen a járműipar elvárásainak. Az 

országosan is újszerű képzésben a hallgatók amellett, hogy gyakorlatot szereznek a szakmájukban, az 

elméleti tudásukat munka közben, „élesben” bővíthetik. A kialakított képzési rendszer elvégzése után olyan 

leendő munkavállaló kerül ki az oktatásból, aki versenyképes tudással rendelkezve - több hónapos vagy 

akár több éves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is -, képes belépni a munka világába. 

 

Fejlődési lehetőségek 

 

Az iparági szereplők telephelyválasztásában az elérhetőség, az alapinfrastruktúra, illetve a szakképzett 

munkaerő domináns szerepet játszik. 

Elemzők egybehangzó véleménye szerint a befektetési prioritások a jövőben áthelyeződnek a K+F és az 

innovációs beruházások irányába, a tudásalapú hozzáadott érték emelése a növekedési stratégiák egyik 

domináns eleme lesz. 

A jövő kihívásai közé tartozik az autók elektromos meghajtásának fejlesztése, a hibridjárművekkel 

kapcsolatos kutatások, valamint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. 

 

Szakértői előrejelzések a jövőre vonatkozóan 

 

 Kelet-Európa továbbra is az európai autóipar leggyorsabb fejlődő része marad, mivel az 
összeszerelő termelést folyamatosan telepítik e térségbe a nyugat-európai gyártók 

 Logisztikai (szállítási) nehézségek miatt még hosszabb ideig nem várható, hogy a transznacionális 
vállalatok tovább lépnének Kelet-Európából, és távolabb Ázsiába telepítenék ki innen a termelést – 
ezt a térségbeli új beruházások sem valószínűsítik (Mercedes) 

 A 2010 végén Európában lassan meginduló autóipari keresletbővülés nyomán egész Európában 
növekedett az autóipari termelés, és várható, hogy a növekedés Kelet-Európában tovább fog 
gyorsulni 

http://www.audi.hu/
http://uni.sze.hu/
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 Mivel Nyugat-Európában új technológiák meghonosítása van folyamatban, várható, hogy Kelet-
Európában is sor kerül (ha lassabban is) egy technológiai váltásra, ami magasabban képzett 
munkaerő iránti keresletet is generálhat (ld. Győrt) 

 Összességében tehát a jövőben, hazánkban is várható az autóipari vállalatoknál a munkaerő iránti 
kereslet bővülése, amit nem mindenütt lesz könnyű kielégíteni megfelelően képzett munkaerővel. 

 A „kelet-európai autóipari hub” egyre inkább egységes rendszert képez, ahol a munkaerő 
mozgására is fel kell készülni. 

Forrás: http://www.jdpower.com/autos/ 

 

Legfontosabb célpiacok 

 

A Magyarországon gyártott gépjárművek mintegy 90%-a exportra kerül, a motorok és alkatrészek esetében 

ez a szám meghaladja a 80%-ot. 

Az export mintegy 86%-át az EU országaival való kereskedés teszi ki, kiemelt export reláció Németország, 

míg az EU-n kívüli országok közül Oroszország.  

 

Klaszterek és szövetségek 

 

Autós Nagykoalíció 

Az Autós Nagykoalíció fő célja, hogy a gépjármű életciklus mentén a hazai gépjárműgyártás, 

kereskedelem, szolgáltatás, finanszírozás, biztosítás, gépjármű bontás konszolidálása céljából közös 

ajánlásokat fogalmazzanak meg a tagok számára. 

Honlap: http://www.ank.hu/ 

 

Magyar Buszgyártók Szövetsége 

A Szövetség céljai: 

(1) Segíteni a hazai komplett autóbuszgyártás, a buszfelépítmény és buszalváz gyártás, alkatrész- és 

részegység-gyártás, valamint a buszipar kapcsolt területein működő tagjainak szakmai, gazdasági 

érdekegyeztetését és érdekérvényesítését. 

 

(2) Következetesen és rendszeresen képviselni, elősegíteni a szakterületek társadalmi, gazdasági 

http://www.jdpower.com/autos/
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érdekeit, továbbá a magyar iparon belül megfelelően képviseli tagjait a műszaki fejlesztés, a 

kereskedelem és a gazdálkodás egyéb területein. 

(3) Figyelemmel kísérni a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését 

–elsősorban az új, ill. átalakított felépítményű járművek forgalomba helyezési, engedélyeztetési 

eljárásaira tekintettel- és az illetékes gazdaságirányítási, valamint más érdekképviseleti szerveknél 

kezdeményezi a vállalkozásokat nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását. 

Honlap: http://www.ma-busz.hu/szovetseg.html 

 

Magyar Gépjárműipari Szövetség 

 

A Magyar Gépjárműipari Szövetség  a legjelentősebb magyarországi autóipari vállalatokat tömörítő 

nagy- és középvállalati szakmai szövetség jelenleg 33 tagvállalattal. 

Az MGSZ tagjai mind a négy hazai OEM, az Audi, a Mercedes-Benz, az Opel és a Suzuki, valamint 

huszonegy nagy hazai Tier-1 és Tier-2-es autóipari vállalat és nyolc, az autóiparhoz erősen kötödő 

szolgáltató vállalat. 

Honlap: http://gepjarmuipar.hu/a-szovetseg/ 

 

Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége 

Alapszabályunk szerint, a kormányzati szándékkal összhangban, célunk a hazai gépjárműalkatrész-, 

és részegység-gyártás járműipari szakterületen működő szakmai, gazdasági és 

társadalmi érdekképviselete. 

Honlap: http://www.majosz.hu/ 

 

Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter 

A klaszter célja, hogy az észak-magyarországi térség autóipari beszállítóinak társulása révén növelje 

azok versenyképességét, innovációs és jövedelemtermelő képességét, s így közelebb hozza tagjait 

az európai autógyártáshoz és az európai autógyártást partnereihez. 

Honlap: http://www.nohac.hu/ 
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Hírös Beszállítói Klaszter 

A klaszter létrehozásának célja az volt, hogy egy alulról építkező, szorosan együttműködő szervezet, 

vállalati csoportosulás jöjjön létre, mely tartósan egyesíteni tudja a jelenleg is működő kutató, 

fejlesztő, gyártó, szervizelő vállalkozások erőforrásait. 

A klaszter létrehozását az a tény is elősegítette, hogy Kecskemét környékén a Daimler 2008-as 

gyárépítési döntése révén kialakul Magyarország 5-ik járműgyártó centruma is, melyet a Kormány 

1313/2012 (VIII. 27.) határozata révén Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központtá 

nyilvánította.  

Honlap: http://www.hirosklaszter.hu/ 

 

Pannon Autóipari Klaszter 

A Pannon Autóipari Klaszter az autóipar területén érdekelt vállalkozások és szervezetek önkéntes 

alapon szerveződő, a kölcsönös előnyökön alapuló, innovatív hálózati együttműködése. 

A Pannon Autóipari Klaszter a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kezdeményezésére 

2000. december 20-án került megalapításra a legnagyobb magyarországi (multinacionális és 

magyar) autóipari vállalatok támogatásával, hogy iparág-specifikus szolgáltatásai révén elősegítse a 

hazai autóipar nemzetközi versenyképességének javítását. 

Honlap: http://www.autocluster.hu/ 

 

 

Szekszárdi Autóipari Alkatrész-beszállítók Klasztere 

2005. december 14-én 20 alapító taggal, köztük a Szekszárdi Ipari Park Kft.-vel megalakult 

Szekszárdon a Szekszárdi Autóipari Alkatrész-beszállítók Klasztere. 

A tagok együttműködése lehetővé teszi, hogy kedvezőbb árakat és közös beszerzési vonalakat 

alakítsanak ki. A város vezetésének nem titkolt szándéka, hogy a Klaszter jelenlétének 

következtében új cégek telepedjenek le Szekszárdon, illetve az Ipari Parkban. 

Az Ipari Park számára rendelkezésre álló területek kiválóan alkalmasak lehetnek új autóipari 

alkatrészgyártó cégek letelepülésére, a térségben amúgy is jelentős autóipari alkatrészgyártás 

húzóágazattá történő fejlesztésére, ezáltal új munkahelyek teremtésére. 

Honlap: http://www.ip-szekszard.hu/autoipari_klaszter 

http://www.hirosklaszter.hu/
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BŐR-ÉS CIPŐIPAR, VALAMINT SZŐRMEIPAR 

Az ágazat történelmi háttere 

A bőrkikészítés és szűcsipar az ősi magyar mesterségek közé tartozik. A honfoglalás előtti magyarság Ázsia 

hatalmas területein élt, állattenyésztéssel és vadászattal foglalkozott. Az éghajlat kényszerítette arra, hogy 

minden alkalmas prémet ruházkodás céljaira készítsen és felhasználjon. Levédiában a magyarok már arról 

voltak híresek, hogy értékes vadbőrökkel kereskedtek. A honfoglaláskor is rengeteg prémet hoztak 

magukkal, amiket csereeszközként használtak fel új hazájukban. Őseink hazánk területén erdőségekben, a 

folyók árterületein gazdag vadállományra leltek, találtak nyestet, vidrát, nyércet, hódot. 

Árpád-házi királyaink vadászati falvakat alkottak, amelyek a királyi udvarnak szolgáltatták be a prémeket. A 

középkori magyar ruházathoz a prém szorosan hozzátartozott. A férfiak ruházatuk szegélyén is prémet 

viseltek, de közismert, hogy évszázadokig szokás volt a kacagány viselete. A 15. században alakult meg 

hazánkban az első szűcs céh, elismert, nyugaton is keresett árukat készítettek. A szűcsök ebben az időben a 

kikészítési munkát is maguk végezték, csak ebben az időszakban kezdett a két mesterség kettéválni. A 

magyar szűcsipar a későbbiekben is a hagyományokat folytatva, világviszonylatban is kiemelkedő szerepet 

vívott ki magának. 

A szőrme konfekcióipar termékeit az alábbi főbb csoportokba sorolhatjuk: 

 

 bundák: szőrével kifelé feldolgozott, selyemmel vagy más textíliával bélelt prémkabátok; tovább 
csoportosíthatjuk hosszúságuk és a bundatest alakja szerint; hosszúság szerint megkülönböztetünk 
hosszú bundát, kulibundát, bolerót és gyerekbundát; a bundatest alakja szerint lehet egyenes, 
borulós, harangos (gloknis), hordós és trapéz alakú 

 szőrmebélések: különböző anyagokból készült kabátok bélelésére szolgál, felhasználásukkal igen 
meleggé tehetjük a kabátokat 

 prémezések: kabátra, ruhára, kalapokra rávarrással, gombolással vagy húzózárral rögzített szőrme 
díszek 

 irhatermékek: minden korosztálynak kabátok, bekecsek, kesztyűk, sapkák készülhetnek belőle 
 divatcikkek: felhasználásukkal ruházkodásunkat tehetjük változatosabbá; főbb csoportjai a muff, a 

nyakbavető, a perelin, a stóla, a nyakgyűrű, a szőrmevirág lakás díszek: alkalmazásukkal 
otthonunkat tehetjük melegebbé, díszesebbé; pl.: szőnyeg, faliszőnyeg, ágyelő, ágytakaró, székek 
kárpitozása 

 egyéb szőrmecikkek: leginkább gyerekjátékok készítését értjük alatta 
 

A XX. században Magyarországon a bőr- és szőrmeipar igen jelentős szerepet játszott az ipari termelésben. 

Az erdeinkben élő állatok kiváló alapanyagot szolgáltattak a feldolgozóipar számára.  
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Az ágazat helyzete napjainkban 

 

Az ezredforduló végén az átalakulás, a csőd- és felszámolási eljárások és a privatizáció hatására az ágazat 

visszaszorult és úgy a bruttó termelési érték, mint a foglalkoztatottak száma alapján nagyobb arányvesztést 

szenvedett el, mint az egész ipar, kapacitásának 59%-át (!) elveszítette. 

A korábban 45 millió párat elérő lábbeli gyártás volumene 1992-re 14 millió párra csökkent és sajnos ez a 

tendencia a mai napig tart. Az átalakulás, a csődeljárások és felszámolások következtében a nagyvállalatok 

atomizálódtak, kisvállalatokra estek szét, egy részüket privatizálták. Több jelentős termelőegység teljesen 

megszűnt. / Pannónia Szőrmekikészítő és Szőrmekonfekció Zrt., a Tisza, a Duna, a Savaria, a Minőségi, az 

Alföldi, a Bonyhádi és a Debreceni  Cipőgyár, a Pécsi Kesztyűgyár stb./  

Az ágazat mára teljes egészében privatizált a nagyobb termelőegységek zömmel külföldi tulajdonban 

vannak. A bérmunka konstrukcióban gyártott termékeket a megbízók saját márkajelzésükkel hozzák 

forgalomba, verseny- és piacképességük megőrzése érdekében. 

 A textil- és bőripar részesedése az összes iparágból 1,4%, termelésének exporthányada 79, 4% volt 2012-

ben. 

 

Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 

Hazánkban marha-, juh-, sertés-, kecske-, birka-, bárány- és vadbőr kikészítésével foglalkoznak. 

A bőr- és szőrmeipar termékei közül az igényes kikészítésű luxus- és divatcikkek (kesztyűk, szőrmeáruk és 

bőrdíszmű termékek) iránt van kereslet külföldön. 

 

Legfontosabb célpiacok 

 

A bőr- és cipőipar, valamint a szőrmeipar legfontosabb célpiaca az Európai Unió, azon belül is Németország, 

Olaszország, Csehország, Ausztria, Románia. A teljes magyar export 95%-a ezeken a piacokon realizálódik. 

Az Európai Unión kívüli országok tekintetében mind a bőr-és cipőipar, mind a szőrmeipar fontos célpiaca 

Oroszország. A szőrmeipar tekintetében kiemelendő a Hong Kongba irányuló kivitel.  

2013-ban, a Milánóban megrendezett MIFUR szőrme-és bőripari kiállításon a magyar bőr- és szőrmeipart 4 

vállalat képviselte önállóan, további 5 vállalkozást a Magyar Szőrmeipari Szövetség képviselt. 
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A kínálatban helyet kaptak mind az alapanyagok (csincsilla prémek és egyéb szőrmék), mind a konfekcionált 

termékek (szőrme kiegészítők, bőrkesztyűk, szőrmekabátok, szőrmemellények, sapkák). A legnagyobb 

érdeklődést a híres magyar csincsilla szőrmék és az orvosi bőrök váltották ki. 

Potenciális érdeklődők a világ minden tájáról érkeztek, legnagyobb részük Olaszországból és Európából. 

Ugyanakkor évről évre növekvő számban vesznek részt kis-és nagykereskedők Oroszországból, Kínából, 

Japánból, Hong Kongból, az Egyesült Arab Emirátusokból és az Amerikai Egyesült Államokból. Ezen országok 

nagy és jelenleg kielégíthetetlen igénye lehetővé teszi a bőr-és szőrmeipar további felvirágzását. 

A kiállításon történt kapcsolatfelvételek és megrendelések bizonyítják a magyar szőrmetermékek 

nemzetközi versenyképességét, továbbá azt, hogy a magyar szőrmeipar jelentős exportpotenciállal bír. 

 

Klaszterek és szövetségek 

 

1.Bőr- és Cipőipari Egyesülés (BCE) 

Honlap: http://www.bcefair.hu/ 

A Bőr- és Cipőipari Egyesülést (BCE) a magyar bőr- és cipőipari vállalatok közös tőkebefektetéssel 

alapították 1978-ban.  A tagok egyesítik a magyar cipő- és cipőgyártáshoz szükséges cikkek előállítóinak 

mintegy 80%-át. 

A egyesülés főbb tevékenységei közé tartozik a szakmai érdekképviseletet, a tagok közötti koordináció 

megszervezése, a termelők és a kereskedelem közötti kapcsolatok önként vállalt szabályozása, a tagoknak 

nyújtandó szolgáltatások színvonalának javítása. 

 

2.Magyar Szőrmeipari Szövetség 

Honlap: http://szormeszov.hu/ 

A szövetség céljai közé tartozik a szűcs szakma reputációjának és elismertségének növelése, a szövetség 

vonzerejének és tekintélyének növelése, a szakma érdekvédelmének megszilárdítása, a szakmai szereplők 

etikus gyakorlatának fejlesztése, a szakmai gyakorlat erősítése, valamint a hazai szakemberek 

felkészültségének fejlesztése. 

 

A Magyar Szőrmeipar által végzett legfontosabb tevékenységek: a szakmai közélet fórumainak meg-, vagy 

újrateremtése, a szövetség médiajelenlétének erősítése, a szövetség nemzetközi kapcsolatrendszerének 

http://www.bcefair.hu/
http://szormeszov.hu/
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szélesítése, a regionális vezető szerep visszaszerzése, a szövetség szakmai bázisának erősítése, a 

szövetségen belüli kommunikáció fejlesztése, a legújabb szakmai ismeretek terjesztése, széleskörű 

megismertetése, valamint a szövetség offenzív társadalmi szerepvállalásához és professzionális szervezeti 

irányításához szükséges pénzügyi feltételrendszer megteremtése. 

 

ELEKTRONIKAI ÁGAZAT 

Az ágazat történelmi háttere 

 

A rendszerváltozást követően nagy átalakuláson ment keresztül a korábban főleg a keleti blokkban méltán 

jelentős szerepet betöltő magyar elektronikai ipar. A rendszerváltozás több szempontból is súlyos 

következményekkel járt a magyar elektronikai iparban: megszűnt a biztos piac, minden segítség nélkül 

kellett, szinte egyik napról a másikra, az igazi szabadpiachoz alkalmazkodni úgy, hogy nem volt hozzá 

semmilyen központi koncepció, támogatás. A cégekben a műszaki kultúra, a tudás világszínvonalon 

megvolt, de a termékstruktúrák, a cégvezetési, megújulási stratégiák elavultak, versenyképtelenek voltak. 

Emiatt viszonylag hamar leépült, felszámolódott, külföldi kézbe került a magyar elektronikai iparvállalatok 

nagy része, s mára alig lehet olyan céggel találkozni, amelyik a keresett termékcsaládját és a márkanevét is 

megőrizve, illetve továbbfejlesztve sikeresen túlélte a rendszerváltozást. Ugyanakkor a magyar elektronikai 

ipar teljesítménye, eredményei vonzóak voltak a befektetőknek, hiszen az akkori szakember-ellátottság 

megfelelt a világpiaci elvárásoknak. Ennek is köszönhető, hogy sok multinacionális cég telepített hazánkba 

leányvállalatot, amelyek elsődlegesen termelőhelyek voltak.  

 

Az ágazat helyzete globálisan, Európában 

 

Az európai elektronikai ipar 2000 óta évi 5%-os növekedést ért el, napjainkban 200 000 főt foglalkoztat 

közvetlenül, további egymillió munkahely létéhez járul hozzá közvetetten, és ezen felül is lenne igény képzett 
munkavállalókra. 

Az európai elektronikai ágazat előmozdítja a szélesebb értelemben vett európai ipar versenyképességét, 

mivel kulcsfontosságú alaptechnológiaként szolgál számos további ágazat számára, az energiaipartól kezdve 

az autógyártáson át az egészségügyig. Az elektronikai ágazat fejlődése ezért kulcsfontosságú az európai 

gazdasági növekedés és foglalkoztatás szempontjából. 

Az elmúlt 15 évben európai szinten jelentős erőfeszítések történtek az ágazat ipari és technológiai 

klasztereinek kialakítása érdekében. A kínálkozó lehetőségek bősége és az iparág kihívásai halaszthatatlanná 
teszik az ezen a területen Európa-szerte tett erőfeszítések fokozását és összehangolását. 
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Európában a GDP legalább 10%-a  az elektronikus termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető. 

Az ágazat helyzete hazánkban 

 

Az iparág részesedése a hazai GDP-ben jelenleg 12%, bár ez a szám nagyon szép, de 2010-ben még 15,6% 

volt a termelés értéke.  

A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás exportvolumene jelentősen 26,8 %-al (maga a 

termékgyártás 26 %-al) esett vissza. 

Európai kitekintésben Magyarország még most is az 5. helyen áll ebben a rangsorban az Unió országai 

között, az ágazat több mint 150,000 fős foglalkoztatottsági adatával pedig az előkelő a 3. helyet foglaljuk el 

Európában.  

 

Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 

Az ágazat még nem heverte ki a recesszió megrázkódtatásait, de a világpiacon már látszanak a pozitív jelek. 

Van jövőképe a magyar elektronikai iparnak. 

A high-tech elektronika s azon belül is a gyorsan fejlődő speciális területek, főleg az egészségügyi eszközök, 

az űr-, a védelmi ipar, a megújulóenergia-termelés, a nanotechnológiák, a biotechnika és a bioelektronika 

határterületei, valamint az autóipari elektronika az, amelyek viszonylag gyorsan, látványos eredményeket 

tudnának produkálni, ha jól használjuk ki a bennük rejlő lehetőségeket. 

Az elektronikai ipar a nemzetgazdaság stratégiai fontosságú részét képezi, nemzetvédelmi célú elektronikai 

berendezéseink színvonalára még az amerikai hadsereg is felfigyelt (pl. szoftverrádió alapú lokátor 

rendszer, űrtechnikai berendezések) 

 

Legfontosabb célpiacok 

Az elektronikai ipar legfontosabb célpiacai nyugat- és közép-kelet-európában vannak, de igéretesnek 

tűnik a volt FÁK országokkal és a távol-keleti országokkal létesítendő kapcsolat is.  

A célpiacok bővítéséhez járulhat hozzá az alábbi kiállításokon és vásárokon való részvétel:  

 

Program/tevékenység 

(ügylet) megnevezése 
Célszektor Ország Város 

https://www.eeca.eu/data/File/ESIA_Broch_CompReport_Total.pdf
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Medica 2014 Orvostechnika Németország Düsseldorf 

Medical Fair Asia Orvostechnika Szingapúr Szingapúr 

Africa Health Orvostechnika 

Dél-Afrikai 

Köztársaság Johannesburg 

FIME 2014 Orvostechnika 

Amerikai Egyesült 

Államok Miami 

Arab Health 2014 Orvostechnika 

Egyesült Arab 

Emírségek Dubai 

Defexpo Védelmi ipar India  

Security Essen Védelmi ipar Németország  

Intersec Védelmi ipar 

Egyesült Arab 

Emírségek  

InterLight kiállítás Elektronika Oroszország  

Electronica kiállítás Elektronika Németország  

Middle East Electricity Elektronika 

Egyesült Arab 

Emírségek  

 

 

Fejlődési lehetőségek 

 

Az érzékelhető kvalifikált szakemberhiány megszüntetése érdekében az oktatási intézmények képzési 

tematikáját az iparág elvárásainak megfelelően fejleszteni kell. Az iparág, az oktatási intézmények, és a 

tudásközpontok tevékenységét a piaci elvárások függvényében kell összehangolni. 

Növelni kell a mérnöki és a természettudományos területek megbecsültségét és elismertségét. 

Az iparágban rejlő jobb lehetőségek kihasználása céljából a KKV-k és a nemzetközi beruházások 

összehangolt támogatására nagy figyelmet kell fordítani. 
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Klaszterek és szövetségek 

 

Észak-magyarországi Informatikai Klaszter http://www.infoklaszter.hu 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége http://ivsz.hu/ 

Alföldi Elektronikai Klaszter http://alek.hu/ 

Magyar Űripari Klaszter http://www.hunspace.org/ 

Országos Elektronikai Klaszter http://www.melt.hu 

Pannon Elektronikai Klaszter http://www.pfa.org.hu 

Magyar Elektronikai Egyesület http://www.mee.hu/ 

Magyar Elektronikai és Infokommunikációs Szövetség  

 

ÉLELMISZERIPARI ÁGAZAT 

Az ágazat történelmi háttere 

 

A magyar élelmiszeripar nem tudta kihasználni az EU csatlakozásból adódó lehetőségeket, hazai beszállítói 
pozíciója csökkent, különösen a többi új csatlakozó tagállamból származó import térnyerésével szemben. A 
magyar élelmiszeripar használja fel a hazai mezőgazdasági termékek túlnyomó többségét, jelentős a 
részesedése a hazai csomagolóanyag-gyártás termékeiből is. Az élelmiszeripar tevékenysége más 
iparágakat is közvetlenül érint, mivel, biztosítja a vendéglátás alapanyagait, a logisztikai és oktatási 
szolgáltatások jelentős felvevője. Az élelmiszeripar a mezőgazdasággal együtt az erőforrások (energia, víz, 
stb.) jelentős felhasználója, folyamatos fejlesztése a fenntartható fejődés egyik fontos tényezője. 
 

Az ágazat helyzete globálisan, Európában 

 

Az élelmiszertermelés és -feldolgozás globális stratégiai jelentősége a világméretű élelmiszerigény 
ugrásszerű növekedése és az élelmiszer előállítás ezzel szembenálló területi, ökológiai korlátai miatt egyre 
nyilvánvalóbb. 

http://www.infoklaszter.hu/
http://ivsz.hu/
http://alek.hu/
http://www.hunspace.org/
http://www.melt.hu/
http://www.pfa.org.hu/
http://www.mee.hu/
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Az Európai Unió élelmiszer- és italipari termelésének értéke eléri a 913 millió eurót, a  közösség 
feldolgozóiparának első számú ágazata 13,4%-os részesedéssel. Egyben a legnagyobb munkaerő 
foglalkoztató is, a mintegy 308 ezer vállalkozás 4 milliónál is több munkaerőt foglalkoztat. 
 

Az ágazat helyzete hazánkban 

 

Az élelmiszeripar teljesítménye az utóbbi két évben pozitív képet mutat, hiszen mind a termelés, mind az 
értékesítés jelentősen javult a gazdasági válság okozta visszaesést követően. Ez a kedvező folyamat 
elsősorban az export bővülésének volt köszönhető, azonban 2012-ben az előző évek tendenciáját megtörve 
a belföldi értékesítés is bővült. Az összes értékesítés több mint egyharmadát adta az export 2012-ben. Az 
élelmiszergyártás részesedése a szektor termelési értékéből 85,7%, az italgyártásé 13,4%, a 
dohánytermékek gyártásáé 1,0% volt 2012-ben.  
Az élelmiszertermelés erősen koncentrált, az öt legnagyobb szakágazat adja a termelés közel felét. A három 
húsipari ágazathoz kötődik a termelési érték mintegy negyede. Emellett számottevő a zöldség-
gyümölcsfeldolgozás, tartósítás, a tejfeldolgozás, a malomipari termékek, takarmányok és a pékárú, 
tésztafélék részesedése. 
A termelés és értékesítés volumen 2012-ben mindössze három szakágazatban, a hús-, baromfihús 
készítménygyártásban, a szőlőbor termelésében és a desztillált szeszes ital gyártásában maradt el az egy 
évvel korábbitól. 
 

 

 

 

 Élelmiszeripari termelés és értékesítés                                                                                                  

(milliárd forint/százalék) 

Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 

Termelési érték folyó áron 2103,6 2070,4 2031,6 2285 2524,1 

Termelési érték volumenváltozása -6,70% -2,00% -0,70% 3,10% 4,40% 

Belföldi értékesítés folyó áron 1539,4 1463,1 1415,3 1493,7 1594,7 

Belföldi értékesítés volumenváltozása -8,30% -4,60% -2,20% -2,50% 1,30% 

Exportértékesítés folyó áron 571 614,5 649,9 769,8 907,9 
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Exportértékesítés volumenváltozása -1,10% 4,80% 7,80% 6,70% 10,40% 

Összes értékesítés folyó áron 2110,4 2077,6 2065,3 2263,5 2502,6 

Összes értékesítés volumenváltozása -6,50% -2,00% 0,70% 0,40% 4,50% 

 

 

Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 

 

A zöldség-gyümölcs ágazat tartósított, vagy egyéb módon feldolgozott termékei keresettek a külpiacon. 
Ezen kívül perspektívikus ágazat lehet az édesipar és a korszerű életmódot segítő egészséges, organikus 
élelmiszerek kategóriája. 
Az ágazat jövőjének szempontjából nagy jelentősége lehet a hungarikumok széleskörű terjesztésére, 
ismertségük növelésére. Erre kitűnő alkalmat adhatnak a nemzetközi kiállítások és vásárok, melyekre a 
cégek kijutását a hita segíti elő: 
 

Program/tevékenység (ügylet) 

megnevezése 
Célszektor Ország Város 

Foodex Japan 2014 Élelmiszeripar, bor Japán Tokió 

Bor Roadshow Élelmiszeripar, bor Dánia, Svédország, Norvégia Koppenhága, Stockholm, Oslo 

Gulfood 2015 Élelmiszeripar, bor Egyesült Arab Emírségek Dubai 

Wine Professional 2015 Élelmiszeripar, bor Hollandia Amszterdam 

Speciality and Fine Food Fair 2014 Élelmiszeripar, bor Egyesült Királyság London 

Tokaj Tasting Élelmiszeripar, bor Lengyelország Varsó 

Peterfood 2014 Élelmiszeripar, bor Oroszország Szentpétervár 

Hongkong International Wine & 

Spirit Fair 2014 
Élelmiszeripar, bor Kína Hongkong 

 

 

 

Legfontosabb célpiacok 
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Hazánk élelmiszeripari kivitelének mintegy 90%-a az unió országaiba irányul. Ezen kívül Oroszországba 
szállítunk élelmiszeripari termékeket. Kecsegtető kilátásaink vannak az exportbővítésre a nagy népességű 
távol-keleti országokba is. 
 

Fejlődési lehetőségek 

A feldolgozási, tárolási technológiák korszerűsítése, az új technológiák kidolgozása, a nyersanyagellátás és a 
minőség javítása, a logisztikai megoldások, a tudás és technológia transzfer és oktatási módszerek 
fejlesztése jelenthet kitörést az iparág számára. 
 
A következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban már jelentősebb támogatási forrás juthat az 
élelmiszeriparra, mivel a vidékfejlesztési célok közé sikerült felvetetni az élelmiszeripar fejlesztését, illetve 
lehetőség van támogatási forrás igénylésére a strukturális alapokból is, ami friss tőkét jelenthet mind a 
kisebb, mind a nagyobb élelmiszergyártó üzemeknek. 

ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR BIOTECHNOLÓGIA HELYZETÉRŐL 
Az ágazat háttere 

 

Az élettudományok és a biotechnológia olyan kiszolgáló technológiák, amelyeket számos ipari szektor 

használ, így például az egészségügy/a gyógyszeripar, az állategészségügy, a textilipar, a vegyipar, a 

műanyagipar, a papíripar, az üzemanyagipar, valamint az élelmiszer- és takarmány-feldolgozó ipar. 

Szerteágazó tudományról lévén szó, a biotechnológiát is több ágra osztják. Ezek közül az orvosi, más néven 

piros biotechnológiának jut domináns szerep, a tudományág háromnegyedét ugyanis ezen ágazat 

fejlesztései adják. Piros biotechnológiának a biotechnológiai eljárások segítségével előállított terápiát, 

illetve az ezen alapuló diagnosztikai módszereket nevezzük. 

Az ipari-környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó biotechnológiát összefoglaló néven fehér 

biotechnológiának hívják. A fehér biotechnológiához tartozik a biomassza és a bioüzemanyag, de ugyanígy 

például biotech termékek a mosóporokban található enzimek is, génmódosított mikroorganizmusok 

segítségével pedig az eddigieknél sokkal nagyobb hatékonysággal lehet megtisztítani szennyezett 

területeket, illetve ártalmatlanná tenni a környezetre veszélyes hulladékokat. 

Mindezek mellett azonban az agrár-, más néven zöld biotechnológiáról lehet a legtöbbet hallani. 

Ide tartoznak a genetikailag módosított növények, melyek elterjesztéséről az ellenérdekelt felek hevesen 

vitatkoznak.  

Az elmúlt évtizedekben a gyógyszeripar és a biotechnológia kart karba öltve indult rohamos fejlődésnek. 

Ma a gyógyszergyártás legtöbb területén találkozhatunk a biotechnológia vívmányaival. Biotechnológiai 

eljárásoknak köszönhetőek többek között az antibiotikumok, szteroidok, a HIV replikációját gátló 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Biotechnol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Antibiotikumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szteroidok
http://hu.wikipedia.org/wiki/HIV
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antiszensz RNS, de alkalmaznak biotechnológiai módszereket a génterápiában, 

illetve farmakogenomiális vizsgálatok során is. 

A gyógyszer-biotechnológia biológiai gyógyszereket állít elő biotechnológiai eljárásokkal biológiai terápiás 

célokra. A biológiai terápia olyan gyógyszeres eljárásra utal, amelyet valamely pontosan meghatározott 

immunológiai célpont ellen vetnek be, vagy immunológiai mechanizmus indukálásával kívánják elérni a 

kívánt hatást. 

 

Az ágazat helyzete globálisan, Európában 

 

Az USA és Japán dollár-milliárdokat fektet az alternatív energiaforrások kutatásába, Kína mostanában 

kapcsolódik be a világméretű erőfeszítésekbe. A biotechnológia napjainkban leginkább Ázsiában fejlődik. A 

befektetők és a fiatal kutatók is inkább Indiába, Kínába és Szingapúrba igyekeznek. 

Az EU ezen a területen is később kezdett el aktivizálódni mint globális riválisai és az elképzelések még ma 

sem egységesek, ennek megfelelően a programok lassabban valósulnak meg. 

A biotechnológia jelentősen hozzájárul az Európai Unió alapvető szakpolitikai céljaihoz, ideértve a 

közegészséget, az idősödő társadalmat, a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, a fenntartható 

fejlődést és a környezetvédelmet. 

 

Az ágazat helyzete hazánkban 

 

2012-ben a Magyar Biotechnológiai Szövetség 85 biotech céget azonosított, mely vállalkozások modern 

biológiai technológiák alkalmazásával fejlesztenek, illetve gyártanak termékeket, nyújtanak 

szolgáltatásokat, a piros biotech (37 vállalat), bioinformatika (10 vállalat), fehér biotech (19 vállalat) és a 

zöld biotech (19 vállalat) területén. 2004 és 2008 között a magyar biotechnológiai cégek száma 55-ről 83-ra 

nőtt, azóta stagnál. 

A gyógyszegyártás a privatizáció lezajlása óta dinamikusan bővül, és a válság mélypontján is szinten tudta 

tartani termelését. Az iparág termelési volumene 2012-ben az előző évihez képest 4,3, 2010-hez képest 

mintegy 14%-kal nőtt, ami elsősorban a külpiaci értékesítés bővülésének eredménye. 

Legfőbb jellemzője a folyamatos innováció, a termék- és gyártásfejlesztés, a nemzetközi követelményekkel 

lépést tartó minőségbiztosítás és a magas szintű szakmakultúra. Egy főre jutó termelési értéke, hozzáadott 

értéke, valamint exportja évek óta meghaladja az ipari átlagot. 2012-ben az gyógyszergyártás 

termelékenysége az átlagot meghaladóan, 3,7%-al nőtt. A gyógyszerágazat mintegy 17 ezer 

http://hu.wikipedia.org/wiki/RNS
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3giai_gy%C3%B3gyszer
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foglalkoztatottnak ad munkát közvetlenül, 0,5%-kal többnek, mint az előző évben. További 30 ezer főre 

tehető a háttériparban, a kutatóhelyeken és a kereskedelemben közvetve foglalkoztatottak száma.  

Az iparág beruházásai gazdaságélénkítő hatásúk, egyúttal mérséklik az adott régió foglalkoztatási gondjait 

is. A hazai gyártók közül négy megtalálható a közép-kelet-európai országok tíz legnagyobb 

gyógyszerészcége között. 

(Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 2012) 

A régióban Magyarországon a legnagyobb az egy cégre jutó gyógyszeripari árbevétel, azonban még így sem 

érjük el az EU-átlag felét. Ennek fő oka, hogy hazánkban nagy tömegben alacsonyabb értékű gyógyszereket 

gyártanak, s az automatizáció foka is alacsonyabb. Az egy gyógyszeripari foglalkoztatottra jutó bruttó 

hozzáadott érték szempontjából - a fajlagos árbevételhez hasonlóan - Magyarország a régió 

éllovasa. Magyarország biotechnológiai szabadalmi kérelmeinek aránya az összes OECD tagországéhoz 

viszonyítva lényegében azonos a lengyelekével és a csehekével, akikkel együtt éllovasoknak számítunk a 

régióban. Hazánk nemzetközi biotechnológiai szabadalmi kérelmeinek aránya az összes szabadalomból (az 

OECD átlaghoz képest) magas, megfelel az EU és Japán átlagának, s a régióból csak Lengyelországé 

nagyobb. 

 

Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 

 

Az iparág felkészült a folyamatos kétszámjegyű növekedésre, és újabb piacvezetők kialakulására, egyes 

területeken való fejlődésére – az új technológiák (új generációs szekvenálás, nanotechnológia, 

bioinformatika, stb.) megvalósításán, és az interdiszciplináris megközelítés terápiás és diagnosztikai 

alkalmazásán alapulva. 

 

Néhány az ágazat kiemelkedő cégei közül: 

 

Név Honlap Termék 

Agrova-Bio Kft.  http://www.phylazonit.hu/ Phylazonit talajoltó baktériumtörzs 

CycloLab  http://www.cyclolab.hu/ 

a gyógyszer-, kozmetikai-, élelmiszer-, agrokémiai, 

környezeti és elemzési szempontjait ciklodextrin-alapú 

nanotechnológia 

SeroScience  http://www.seroscience.com/ immunotoxicology tesztelési szolgáltatások 

http://www.phylazonit.hu/
http://www.cyclolab.hu/
http://www.seroscience.com/
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Sigma-Aldrich http://www.sigmaaldrich.com/hungary.html DNS, össejt és IPSC-alapú vizsgálatok 

WESSLING Hungary Kft. http://hu.wessling-group.com/hu/ 
Környezeti, élelmiszer, takarmány, étrend-kiegészítő és 

gyógyszer vizsgálatok 

 

 

Legfontosabb célpiacok 

 

A gyógyszeripar 2012-ben termelésének 86%-át külpiacokon értékesítette. A kelet-európai országokba és a 

Független Államok Közösségébe irányuló export mellett napjainkban jelentős az Egyesült Államokba és az 

Európai Unió országaiba irányuló kivitel is.  

/Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 2012/ 

 

 

Fejlődési lehetőségek 

 

A 2014-től induló BRIDGE kezdeményezés keretében 7 év alatt 3,8 milliárd eurót fordítanak ipari 

biotechnológia alapú fejlesztésekre az Európai Unióban, az érdekelt magyar vállalkozások, egyetemek és 

kutatóintézetek számára is elérhetők lesznek. A kutatási témakörök között szerepel majd a fenntartható 

biomassza-ellátás biztosítása és új ellátási láncok kiépítése, a biofinomítói feldolgozás hatékonyságának 

optimalizálása, új piacok kialakítása a biotech alapú termékek értékesítéséhez, továbbá  a szabályozási 

keretek optimalizálása. 

A gyógyszeripar fontos ágazata a magyar gazdaságnak, mivel a szektor anticiklikus tulajdonsággal bír, 

erősen exportorientált, jellemzően intenzív K+F tevékenységet folytat és rendszeresen fejleszt, beruház.  A 

magyarországi gyógyszeriparra nagyfokú koncentráció jellemző. Az innovatív gyógyszergyártók, valamint 

különösen a hazai kutatóközpontok szerepe különösen fontos lehet, mivel hosszabb távon érdemi 

exportnövekményt, bruttó hozzáadott értékbővülést érhetnek el . 

 

 

 

 

http://www.sigmaaldrich.com/hungary.html
http://hu.wessling-group.com/hu/
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Klaszterek és szövetségek 

 

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter http://www.bibnet.hu/ 

Biotechnológiai és Pharmakológiai Innovációs Klaszter https://www.darfu.hu 

Goodwill Biotechnológiai Klaszter http://www.goodwillcluster.com/ 

KÖZÉP DUNÁNTÚLI BIOENERGETIKAI KLASZTER http://kdbk.hu 

Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter https://www.yumpu.com 

PharmAgora Életminőség Klaszter http://www.pharmagoraklaszter.eu 

Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter http://www.pharmapolis-hungary.eu/ 

Dél-alföldi Biotechnológiai Innovációs Klaszter http://www.darinno.hu/ 

Észak-Alföldi Biotechnológiai Klaszter  

Országos Biomassza Klaszter  titkarsag@unicotec.hu 

 

ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ - ÉPÍTŐIPAR 

Az ágazat történelmi háttere 

 

Magyarországon az építőipar nemzetgazdaságon belüli súlya a rendszerváltás óta évről évre csökken: az 

ágazat az 1990-es évek elején még a bruttó hozzáadott érték 7%-át állította elő, az ezredfordulóra alig 

haladta meg a 4%-ot, napjainkban az építőipar a bruttó hozzáadott érték 3-4%-át adja. 

 

http://www.bibnet.hu/
https://www.darfu.hu/
http://www.goodwillcluster.com/
http://kdbk.hu/
https://www.yumpu.com/
http://www.pharmagoraklaszter.eu/
http://www.pharmapolis-hungary.eu/
http://www.darinno.hu/
mailto:titkarsag@unicotec.hu
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Az építőipar termelési értéke

               

                  Forrás: KSH Adatbázis   

                                        

Az ágazat helyzete globálisan, Európában 

 

Az Európai Unióban 2012-2013 nehéz időszak volt a tagországok építőiparának, kivéve Németországot, 

Ausztriát és Norvégiát. Összességében az építkezések száma 5,3%-ot csökkent 2012-ben és további 2,8% 

visszaesés prognosztizáltak 2013-ra. Az elkövetkező évekre jobb kilátásokat jeleznek előre, mely szerint a 

helyzet stabilizálódik, majd jelentősen fellendül. 

Az európai építőipar kilábalni látszik a válságból, 2014-re +0,5% és 2015-re 1,7% fejlődés várható. 

Ugyanakkor jelentős különbségek lesznek a különböző területek között, így a 15 nyugat-európai államban 

1,6%, míg a 4 kelet-európai (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) országban 3,7%-os 

növekedési ráta várható.  

 

Az ágazat helyzete hazánkban 

 

Az ágazatban, 2012-ben folyó áron 64 milliárd forint volt a beruházások értéke, mintegy tizedével kevesebb 

az egy évvel korábbinál, az összes nemzetgazdasági beruházás 1,5%-a. Éves szinten közel 95 ezer a 

bejegyzett építési vállalkozások száma, aminek 15-20%-a „alvó” vállalkozás, míg évente 6-7 ezer vállalkozás 

szűnik meg. Az ágazat termelése már 2006-ban elkezdett csökkeni, főleg a lakásépítés vesztesége jelentős.  

A 2011 végi alacsony bázishoz képest a 2012. december végi szerződésállomány volumene 26%-kal volt 

magasabb – elsősorban az egyéb építmények szerződésállományának jelentős, 53%-os emelkedésének 
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köszönhetően -, az épületek építésére kötötteké azonban több mint ötödével alacsonyabb volt. Az 

építőipari termelés több mint 80%-át évek óta az építőipari szervezetek, ezen belül több mint kétharmadát 

50 fő alatti kisvállalkozások állítják elő. 

 

 

Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 

 

 új építési technológiák megismertetése és terjesztése itthon és külföldön (üvegbeton, 
földrengésbiztos építési technológia)  

 meglévő épületek felújítása, (hőszigetelés, tetőszigetelés, falszárítás, nyílászáró csere stb.) 

 mobil, könnyen szétszedhető és összeszerelhető építmények gyártása 
 

Legfontosabb célpiacok 

 

Míg az építésben a meglehetősen nagy anyagigény miatt csak a közeli országok (Németország, Ausztria) 

jöhetnek számításba, addig a tervezőirodák számára ígéretes terep a Közel-Kelet és Afrika. 

 

Fejlődési lehetőségek 

 

Az építőipari klaszter piaci és nem piaci szereplők szervezett közössége, amely az építmények által a 

végfelhasználónak nyújtott szolgáltatások (funkciók) előállítását és menedzselését végzi. Tagjai a 

tevékenységet végző cégek (alapanyagok, eszközök, berendezések, komponensek gyártói), a projekt 

munkálatokban résztvevő vállalkozások (építés), és a meglevő építményállomány folyamatos 

menedzselését végzők. 

A fejlődés lehetőségét hordozza a Zhuzhou Times New Technology cég által kifejlesztett, Dr. Csorba 

Emánuel magyar professzor nevéhez fűződő földrengésbiztos építési technológia (Base Isolation) európai és 

közel-keleti piacra juttatása, és ehhez kapcsolódóan hazánkban egy közép-európai központ létrehozása. 

 

 

Klaszterek és szövetségek 



 

Pályázat megnevezése: Élhető vidék – fejlődő Európa - Összefogással a mi Uniónkért 2020 

Projektgazda: Önkormányzatok Mátrai Szövetsége 

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. 

 

Komárom-Esztergom Megyei Fémipari Klaszter http://www.femipariklaszter.hu/ 

Magyar Öntészeti Szövetség http://www.foundry.matav.hu/ 

Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége http://www.szmsz.hu/ 

Magyar Vas- és Acélipari Szövetség http://www.mvae.hu 

Magyar Acélszerkezeti Szövetség http://www.magesz.hu/ 

Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológia - Transzfer (Építő KITT) 

Klaszter  
http://www.kivitelezes.net/ 

Magyar Innovatív Építőipari Nyílt Klaszter http://www.klasztermienk.hu/ 

Archenerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter http://www.archenerg.eu/ 

Komárom-Esztergom Megyei Építő-, Környezetvédelmi és Innovációs 

Klaszter 
http://www.kemekklaszter.hu/ 

Könnyűszerkezetes Építőipari Klaszter http://kohe.hu/ 

Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség http://www.measz.hu/hu/ 

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége  http://www.evosz.hu/ 

 Magyar Építőművészek Szövetsége http://www.meszorg.hu/ 

ZÖLDTETŐ- ÉS ZÖLDFAL ÉPÍTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE http://zeosz.hu/ 

 

FA- ÉS BÚTORIPAR 

A faipar számai az EU-ban és itthon 
 
A 2008 második felében kirobbant pénzügyi és gazdasági válság rányomta bélyegét az EU fafeldolgozó-, 
cellulóz, papír, karton- és bútoriparára is. Már a 2004-07 közötti időszakban is meglehetősen ingadozó volt 
a három ágazat teljesítménye, 2008-09-ben a válság hatására termelésük jelentősen visszaesett. 
Az európai faalapú iparágak 2009-ben érték el a mélypontot. 2010-ben mind a fafeldolgozó-ipar, 
mind a cellulóz-, papír- és kartongyártás termelése növekedést mutat 2009-hez képest, míg a bútoripari 
termelésstagnálás közeli csökkenést jelez. 
2011-ben a faipari termelés lényegében továbbra is stagnált az Európai Unió egészében, a bútoripari 
termelés enyhe növekedése mellett. Ezt követően a múlt év első három negyedévében ismét lassú 
visszaesés volt tapasztalható a teljes ágazatban. 
 

http://www.femipariklaszter.hu/
http://www.foundry.matav.hu/
http://www.szmsz.hu/
http://www.mvae.hu/
http://www.magesz.hu/
http://www.kivitelezes.net/
http://www.klasztermienk.hu/
http://www.archenerg.eu/
http://www.kemekklaszter.hu/
http://kohe.hu/
http://www.measz.hu/hu/
http://www.evosz.hu/
http://www.meszorg.hu/
http://zeosz.hu/
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A hazai fafeldolgozó-ipar 2004-07 között lényegében követi a nemzetközi mozgásokat, 2008-ban azzal 
ellentétes irányba fordul, így a visszaesés 2009-ben sokkal erőteljesebb. 2010-ben követve a külpiaci 
tendenciákat, az EU átlagánál jelentősebb mértékű növekedést mutatott. 2011-ben igazodva a nemzetközi 
trendekhez a faipar termelése csökkent (-11,6%), mértéke azonban a korábbiakhoz hasonlóan lényegesen 
erőteljesebb, mint az Európai Unió átlaga. 2012 eddigi negyedéveiben – az európai trendektől eltérően – 
növekedés ment végbe. 
A cellulóz-, papír-, kartongyártás – már csak a fennálló tulajdonviszonyok okán is – lényegében követi az 
európai tendenciákat, bár növekedési üteme az európai növekedés többszöröse volt 2010- ben. 
Bútorgyártásunk termelési volumene nagyjából követi az európai folyamatokat 2010-ig, a fordulatok 
azonban sokkal élesebbek, a csúcsok magasabbak, a visszaesések mélyebbek. A bútorgyártás teljesítménye 
2011-ben, az EU-s eredményekkel ellentétben, 0,8%-kal csökkent, a múlt év első három negyedévében 
viszont lassú növekedésbe fordult. 
 
Fafeldolgozás   
 
Magyarországon a következetesen tervezett erdőgazdálkodásnak köszönhetően folyamatosan emelkedik az 
erdősültség aránya, ami jelenleg ~22%. 
A fakitermelés mennyisége enyhén mérséklődő, kisebb mértékben fűrészipari feldolgozásra kerül, nagyobb 
részben lap-lemez gyártás alapanyaga. 
A feldolgozási hatékonyság növelésében még jelentős tartalékok vannak, melynek technológiáit már nem 
kell kitalálni, csak alkalmazni, ami persze kezdetben beruházásokat igényel. A fa ökológikus, újratermelődő 
alapanyag, a természet széndioxid-egyensúlyában játszott szerepe elvitathatatlan. Hőenergia és villamos 
energia alapanyag, biogáz forrás, hatékony falemez-alapanyag, fröccsönthető, extrudálható kompozitok 
készíthetők belőle, emellett papír-, cellulóz és kiváló tulajdonságú szigetelőanyagok gyárthatók fából. 
 

Fűrészipar 
A hazai fűrészáru gyártás termelése 2012 I-III. negyedévében 31,6%-kal emelkedett, az egy évvel korábbi 
csökkenést követően. A hazai értékesítés 23,5%-kal, az export 42,3%-kal nőtt, a 2011 I-III. negyedévi gyenge 
bázison. 

 
Falemez gyártás 

A falemezgyártás termelése, mely a fafeldolgozó-ipar termelésének közel negyedét adja, 2012 I-III. 
negyedévében 7,3%-kal csökkent. A belföldi értékesítés és az export elmaradt az egy évvel korábbi 
alacsony bázistól. 
 

Tároló fatermékgyártás 
/raklap és ipari csomagolótermékek/ 
A tároló fatermékek termelésében és export értékesítésében pozitív tendenciák mutatkoztak 2010- 
ben, illetve 2011-ben. 2012 első három negyedévében ezek a tendenciák folytatódtak, tovább 
erősödtek. A termelés 17,6%-kal növekedett. A kivitel változatlanul a növekedés motorja volt, 22%- 
os bővülésével. A belföldi értékesítés is lendületes növekedésbe kezdett, mértéke 17,2%-os volt. 
 

Épületasztalos-ipar 
A fafeldolgozó ipar egyharmadát kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában a 2008 utolsó 
negyedéve óta tartó kedvezőtlen tendencia szinte a mai napig tart. Némi reménysugárt a kivitel 
bővülése jelenthet. 2012 első kilenc hónapjában a termelés 3,4%-kal mérséklődött, a belföldi 
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értékesítés 6,9%-kal tovább csökkent, míg az export 0,9%-kal bővült, a múlt évi alacsony bázishoz 
képest. 
 

Parkettagyártás 
Ez az egykori sikeres terület az elmúlt években ismét erőre kapott. 3-4 jelentős gyártónk mellett egyre 
több a kiváló minőségű tömör fa padlóburkolatokkal megjelenő kis üzem, akik, a nagyokkal együtt, 
elsősorban az export piacoktól várják sikereik kiteljesedését. 
 
A fafeldolgozó ipar regisztrált szervezeteinek száma 1998-2009 között folyamatosan csökkent. 
2010-től a tendencia fordult, évről évre kis növekedést regisztráltak (1-2%). 
Jelenleg hozzávetőleg 5400 cég működik a fafeldolgozó ipar területén, ebből 4900 az 1-9 főt 
foglalkoztatók közé tartozik, 360 a 10-49 fős alkalmazotti kategóriába, és körülbelül 40 cég van amely 
50 fő fölötti létszámot foglalkoztat. 
Az ágazatban a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak száma közel 23.000 fő. 
 
Bútoripar 
 
A hazai bútoripar 2009-ben kezdődött mélyrepülése 2012 első kilenc hónapjában megállni látszik. 
A bútorgyártás termelési értéke ebben az időszakban 98.742,7 millió Ft, belföldi árbevétele 
33.099,4 millió Ft, export árbevétele 65.643,3 millió Ft volt. Ezek alapján a termelés 1,1%-kal nőtt, 
az egy évvel korábbi csökkenés bázisán. A hazai eladás a 2011. első háromnegyed évi 8,6%-os 
visszaesés után 2012. ugyanezen időszakában további 3,6%-kal csökkent. Az export ugyanakkor 
3,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi 3%-os növekedési bázist. 
A területen a korábban nagyszámú olcsó, tömegbútort gyártó cégek jelenléte folyamatosan csökken, 
exportjuk minimális, lassan a belföldi piacról is kiszorulnak. Ismét stabilizálódni látszik a  kárpitváz és 
kárpitos bútor gyártás, de itt is inkább a magasabb értékű exportképes termékpaletták birokosai vannak 
helyzetben. Ezek nagyobb részben külföldi tulajdonú cégek, de sok hazai alvállalkozót foglalkoztatnak. A 
válság kemény évei kineveltek egy nagyobb számú 30-70 fővel dolgozó szívós cégréteget, mely állandó 
szereplője a hazai közbeszerzési piacnak, illetve legtöbbjük stabil exportkapcsolatokkal igyekszik 
vállalkozását helyzetbe hozni. 
 
Cégek és munkavállalók száma 
A bútoriparban regisztrált gazdasági szervezetek száma 2009-re 4000 alá csökkent, 2010-ben enyhén 
tovább csökkent, majd 2011-ben pedig lényegében stagnált. Így ma teljes számuk 3700-ra tehető, amelyből 
1-9 főt foglalkoztató hozzávetőleg 3370, 10-49 főt foglalkoztató 270, az 50 fő 
feletti létszámmal működő 60(ebből 6-8 cég aki 250 főt is meghaladó dolgozói létszámmal bír). 
Jól látható, hogy a mikrovállalkozások milyen jelentős súllyal vannak jelen a bútoriparban. 
Az ágazatban a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak száma megközelíti a 25.000 főt.  
 
 
 
Klaszterek és Szövetségek 
 

Magyar Bútoripari Klaszter 
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A Magyar Bútoripari Klaszter elsődleges célja, hogy bemutassa a magyarországi designtermékeket, 
elsősorban a bútor és a lakberendezés terén, segítse a gyártó és kereskedő cégek piacra jutását, és 
tematizáltan mutassa meg a lakáskultúra formatervezett tárgyait a nagyközönség számára. 
 
A Magyar Bútoripari Klaszter ügyviteli irányítását a menedzsmentszervezet végzi:  
X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervező Kft. 
9023 Győr, Csaba u. 21., postacím: 9002 Győr, Pf. 156. 
Honlap: http://mabuk.hu/magunkrol.html 
 
Magyar Bútor- és Faipari Szövetség 
 
1083 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10. 
Tel.: +36 1 233 7864 
 Honlap: http://www.butorszovetseg.hu/ 
 
A Szövetség 1990-ben alakult civil szervezet. Bázisát jelenleg 100 tagvállalat alkotja. Zömében 
bútorgyártó cégek, de a tagok között találhatók gépgyártó-kereskedő ill. alapanyaggyártók is. 
 
Országos Asztalos- és Faipari Szövetség 
 
9023 Győr, Csaba u. 21. 
Tel.: 96/618-060 
Honlap: http://www.oafsz.hu/ 
Az Országos Asztalosipari Szövetség 1990-ben alakult szakmai érdekképviseleti szervezet, melynek 
jelenleg mintegy 600 tagja van, így Magyarország egyik legnagyobb taglétszámú szakszövetségének 
mondhatja magát. 
A szövetség tagságát főképp az egyéni vállalkozók alkotják, de nem elhanyagolható az egyéb 
gazdasági egységek (kft., bt. stb.) aránya sem. 
Az Országos Asztalosipari Szövetség 1991-től tagja az IPOSZ-nak (Ipartestületek Országos 
Szövetsége), és 1992-től felvették az Asztalos Szövetségek Európai Uniójába. 
 
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 
 
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17 
Telefon:(92) 312 452 
Honlap: http://www.panfa.hu/ 
A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter munkaszervezete az alábbi tevékenységek koordinációjában 
vesz részt:  
- a vállalkozások és a kutatók együttműködésének elősegítése,  
- technológiatranszfer, új technológiák, mintaprojektek megismertetése,  
- innovációs fejlesztések elősegítése és megismertetése. 
Elsőként nyerte el a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter a Nyugat-dunántúli régióban az Akkreditált 
Innovációs Klaszter címet.  

 

FÉMIPAR 
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A fémipart gyakran tekintik „láthatatlan” ágazatnak, noha tulajdonképpen egy hatalmas, Európa legtöbb 
városára és régiójára kiterjedő ágazatról van szó.  
Mivel a vállalkozások gyakran viszonylag kis méretűek, az ágazat „láthatatlanak” tűnik, ami súlyos gazdasági 
és pénzügyi következményekkel jár. A fémipar valójában rugalmas. Sokoldalú, innovatív, 
szolgáltatásközpontú és számos munkahelyet kínáló vállalkozásokból tevődik össze. 
Bár számos nagyobb vállalatot is magában foglal, az ágazat túlnyomórészt kis- és középvállalkozásokból áll, 
amelyek olyan különböző ágazatoknak szolgálnak beszállítóként, mint a gépjármű-, repülőgép- és gépipar, a 
közlekedés, az építőipar és az élelmiszeripar.  
 
Az ágazat helyzete globálisan, Európában 
 
A beszállítói (az acél- és színesfémipar) és az ügyfelei (a feldolgozó ágazatok széles skálája) között 
elhelyezkedő fémipar alapvető kapocs az EU feldolgozóipari ellátási láncában. 
Az ágazat tevékenységei többek között a következőkre terjednek ki: 

 Acéltermékek gyártása, ami alapvető fontosságú a magas- és mélyépítőiparban 

 Tárolóedények, tartályok, gőzfejlesztő kazánok gyártása a feldolgozóipar számára, mint például az 
élelmiszer-, vegyipar és a gyógyszeripar 

 Fémtermékek gyártása, például evőeszközök, drótok, rugók, csavarok, anyáscsavarok, lakatok és zárak, 
valamint szerszámok 

 
Az ágazat helyzete hazánkban 
 
A 2010-es bázisévet alapul véve a termelés értéke Magyarországon 2012-ben 24,6%-al nőtt, ezen belül a 
belföldi érékesítés 23,6%-al, míg az export 25,3%-al volt magasabb. Bár a termelési érték még mindig nem 
érte el a recesszió előtti 2008-as szintet, de így is kimagaslónak tekinthető.  
Az iparág a GDP 5,7%-át termelte meg, mellyel az 5. helyet szerezte meg az iparági rangsorban. 
2012-ben a fémfeldolgozó iparban közel 57 000 ember dolgozott. A munkavállalók mintegy fele a 
kiemelkedő és jelentős autóipari telephelyekkel rendelkező megyékhez kötődött. 
 
Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 
 
Gáz- és olajipari berendezések gyártása - DKG EAST Zrt. 
Szerelvények és készülékek gyártása bányászat, vegyipar, vízkutatás és energia-ellátás területeire. 
 
Legfontosabb célpiacok 
 
A beszállítói tevékenységet végző fémipari vállalkozások jó része az Európai Unión belül exportál a szállítási 
költségek kötöttsége miatt. Az esetek többségében Németország, Ausztria, a Benelux-államok és 
Franciaország jelenti a fő felvevőpiacot. 
Legfőbb versenytársaink Csehország, Szlovákia, Románia és Lengyelország. 
Az exportlehetőségek jobb kihasználására kitűnő alkalmat adhatnak a nemzetközi kiállítások és vásárok, 
melyekre a cégek kijutását a HITA segíti elő. 2014-ben az alábbi kiállításokon való részvételben segítenek: 
 
             
Program/tevékenység (ügylet) 
megnevezése 

Célszektor Ország Város 
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ESEF kiállítás Fémipar Hollandia Utrecht 

Swisstech kiállítás Fémipar Svájc Basel 

MIDEST kiállítás Fémipar Franciaország Párizs 

 
 
Fejlődési lehetőségek 
 

 Kedvezőbb energiahatékonysági megoldások 

 Az új technológiáknak köszönhetően jobb termékek és szolgáltatások 

 Innovációs együttműködések és hálózatok 

 A helyi vállalkozások nemzetközivé tételének továbbvitele 
 
 
Klaszterek és szövetségek 
 

Komárom-Esztergom Megyei Fémipari Klaszter http://www.femipariklaszter.hu/ 

Magyar Öntészeti Szövetség http://www.foundry.matav.hu/ 

Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége http://www.szmsz.hu/ 

Magyar Vas- és Acélipari Szövetség http://www.mvae.hu 

Magyar Acélszerkezeti Szövetség http://www.magesz.hu/ 

 

GÉPGYÁRTÁS 

A gépipar egy gyűjtőfogalom, szakágai az elektronika, a járműgyártás, a gépek- gépalkatrészek gyártása, 

valamint a villamos berendezések gyártása. Jelen áttekintésben a gép- és gépalkatrészgyártásról, valamint 

a villamos berendezésgyártásról lesz szó.  

A rendszerváltás utáni években a gazdaság gépipari szereplőinek a helyzete megváltozott, a cégek 

elveszítették megrendeléseik jelentős részét. A külföldi multinacionális cégek megjelenése változást hozott, 

mert rövid időn belül számoltak és számítottak a gépipar korábbi szereplőire.  

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk nagyban megkönnyítette a gépipari beszállítóknak is a piacra 

jutását. Lehetőségük lett, hogy a nyugat-európai technológiát alkalmazzák, és ami a gazdaság szereplőinek 

a legfontosabb, ehhez jelentős pénzügyi források, támogatások is rendelkezésre álltak. Az erre érdemes 

cégeknek folyamatos fejlesztési lehetőséget biztosítottak és biztosítanak a jövőben is.  

 

http://www.femipariklaszter.hu/
http://www.foundry.matav.hu/
http://www.szmsz.hu/
http://www.mvae.hu/
http://www.magesz.hu/
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Az ágazat helyzete hazánkban 

 

A gépgyártás 2012-ben 2 632 207 850 000 Ft. termelési értéket produkált, mely a harmadik helyet 

biztosította az iparág számára a nemzetgazdaságban.  

Ebből a gép, gépi berendezések gyártása 66,25%-kal, a villamos berendezések gyártása 33,75%-kal vette ki 

a részét. 

A GDP éves alakulásához a gépi berendezések gyártása 6,21%-kal, a villamos berendezések gyártása 3,17%-

kal járult hozzá. 

A gép, gépi berendezés, valamint a villamos berendezés gyártása a termeléshez viszonyítva relatíve 

nagyobb létszámot foglalkoztat, ami az átlagosnál alacsonyabb termelékenységi mutatóban is tetten 

érhető, ez összefügg a tevékenységek kisebb szérianagyságával, vagy termékeik hozzáadott értékével. 

A gép, gépi berendezés gyártásában a külföldi tőkebefektetés 2010-ben 48% volt, ami igen jelentős a 

feldolgozóiparban. 

 

A gépipar termelési volumene (2008. január) 

   

                     

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2
0
0
8
.0
1

2
0
0
8
.0
4

2
0
0
8
.0
7

2
0
0
8
.1
0

2
0
0
9
.0
1

2
0
0
9
.0
4

2
0
0
9
.0
7

2
0
0
9
.1
0

2
0
1
0
.0
1

2
0
1
0
.0
4

2
0
1
0
.0
7

2
0
1
0
.1
0

2
0
1
1
.0
1

2
0
1
1
.0
4

2
0
1
1
.0
7

2
0
1
1
.1
0

2
0
1
2
.0
1

Elektronika Vilamosgép Gépgyártás Járműipar

 

                  Forrás: KSH 
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A fenti grafikonból kitűnik, hogy míg a gépgyártás termelési volumene jelentősen emelkedik az utóbbi 

időben, addig a villamos gépgyártás csökken. A gép- és gépalkatrész gyártás dinamikus fejlődése az ipari 

feldolgozó gépek nagyarányú terjedésével, valamint a gépek alkatrészigényével magyarázható. 

 

Az elektromos berendezések gyártása nagy hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelés 

értéke a 2011-es mélypont után 2012-ben 3%-al nőtt, és ez az export 3,6%-os növekedésével 

magyarázható. 

 

Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 

 

 Beszállítói tevékenység a hazánkban megtelepedett autógyáraknak és beszállítóiknak 

 Gáz- és olajipari berendezések tervezése és gyártása 
 

 

Legfontosabb célpiacok 

 

 Uniós országok 

 Közel- és Távol-Kelet 
 

Fejlődési lehetőségek 

 

A napjainkban általánossá vált globalizációs folyamatban a térségek, régiók szerepe felértékelődik, a 

versenyképesség kulcsa az innováció lett. 

A  fejlődés biztosításához szükséges a közép-  és felsőfokú szakirányú oktatás továbbfejlesztése.  

A jövőben azok az együttműködések tudnak versenyre kelni a külföldi cégekkel, akik a tervezési feladatoktól 

a gyártás és beszerzés, szerelés, üzembe helyezés, projektek kezelése és irányítása után a szerviz ügyeletig 

minden folyamatot el tudnak látni. 

A kevés számú, zömmel külföldi tulajdonban lévő, exportképes nagyvállalat mellett a kevésbé 

versenyképes, alapvetően stagnálásra kényszerülő kis- és középvállalkozások esélytelenek, csak egymásra 

támaszkodva, egymást segítve tudnak talpon maradni a versenyben. Ezen vállalkozások számára az egyik 
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lehetséges kitörési pont, hogy csatlakozzanak olyan együttműködési szerveződésekhez, amelyek keretében 

meghatározott feladatokat együtt hatékonyabban tudnak megoldani. Ezen szerveződések egyik formáját a 

klaszterek jelentik. 

 

 

Klaszterek és szövetségek 

 

Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter 

 

A DD-i régió hozzájárulása a hazai gépipar teljesítményéhez elenyésző, az alapítók, a támogatók meglátták a 

jövő kihívását: csoportosan tudják versenyképességüket fokozni, megfelelni az uniós igényeknek. Az 

induláskor az Új Széchenyi Terv DDOP klaszter pályázata elsősorban egy marketing stratégia elkészítését 

támogatta, a későbbiekben pedig közös információs adatbázis kialakítását, K+F témában benchmarking klub 

működtetését, szellemi eszköz menedzsment rendszer bevezetését, az anyag-, az energia és a 

szolgáltatások beszerzésében való társulást tűzött ki célul. A Klaszter tagjainak 2010. évi árbevétele 109 

milliárd forint volt, ebből a legnagyobb részt a Dél-dunántúli Gépipari Klaszter képviselte a maga 100 

milliárd forintjával. 

http://www.ddgk.hu 

 

 

Gépipari Klaszter 

 

Célja a közös érdekek feltárása, és azok mentén közös célok kitűzése, fejlesztések foganatosítása. A 

gazdasági hálózatot a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Miskolci Egyetem Innovációs 

és Technológiai Transzfer Centrum menedzseli, egy közös cél érdekében, ez pedig az innováció. 

http://www.gepipariklaszter.hu   

 

Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség 

 

http://www.ddgk.hu/tartalomkezelo/tartalom/del-dunantuli_gepipari_klaszter
http://www.gepipariklaszter.hu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=60
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Szövetségünk tagjai a hazai gépgyártás, energetika és szolgáltató iparban jelentős tervezési, kutatási, 

fejlesztési, innovációs, gyártási, szerelési, szolgáltatási és minőségbiztosítási erőforrásokkal rendelkeznek. 

Tagjaink közös érdekképviseletét látjuk el.  

http://mageosz.hu/ 

 

ICT ÁGAZAT 

Az Információs és Kommunikációs Technológiák olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, 

innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ- és a kommunikációközlést, feldolgozást, áramlást, 

tárolást, kódolást elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé, és hatékonyabbá teszik.  

 

Az ágazat helyzete globálisan, Európában 

 

Európában az elmúlt években jelentős előrelépés történt több területen: a szélessáv szinte mindenütt 

elérhető Európában, valamint a fogyasztók és vállalkozások körében igen gyorsan terjednek a 

mobilalkalmazások. Másrészt az európai munkavállalók fele nem rendelkezik megfelelő információs és 

kommunikációs technológiai (IKT) ismerettel ahhoz, hogy más beosztásban helyezkedjen el vagy új 

munkahelyet találjon, továbbá az internetes vásárlás továbbra is a belföldre szorítkozik. 

A kutatási célú befektetések tekintetében egyre jobban elmarad az EU a versenytársak mögött. Miközben 

az állami finanszírozású kutatást nem érintették a megszorítási intézkedések, az erre irányuló kiadások éves 

növekedési üteme jóval azon 6% alatt van, amelyre a közberuházás 2020-ra történő megduplázódásához 

szükség lenne. Egyre kevesebb befektetés érkezik a magánszférából. Az uniós IKT-szektorban a kutatás és 

fejlesztés intenzitása kevesebb mint a fele az Egyesült Államokra jellemzőnél. 

 

Az ágazat helyzete hazánkban 

 

Az 180 milliárd Ft. hozzáadott értéket előállító IKT szektor a gazdaság húzóágazata. A folyamatosan 

növekvő szoftver exportnak köszönhetően az informatikai, távközlési és elektronikai szektor volt az 

egyetlen az összes hazai iparág között, amely a válság éveiben is folyamatosan növekedni tudott. Ez a 

növekedés a KSH legfrissebb adatai szerint 2012 mindegyik negyedévében folytatódott. 

A hazai IKT szektor 20 000 vállalkozása 80 000 embernek ad munkát szállítói oldalon. A vevői oldali 

informatikai munkahelyekkel illetve a számítástechnikai gyártó munkahelyekkel együtt több, mint 150 000 

http://mageosz.hu/
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főt foglalkoztat, így a szektorban foglalkoztatottak aránya alapján Magyarország a harmadik helyen áll az 

Európai Unióban.  

Az infokommunikációs (IKT) szektor kulcsfontosságú más ágazatok fellendülése szempontjából, ezért a 

válság viszonyai között is viszonylag szerencsés helyzetben van. A közép- és kelet-európai országok közül 

2011-es adatok szerint Magyarország ezer lakosra vetítve 530 PC-vel a harmadik helyet foglalja el Szlovákia 

(666) és Csehország (571) mögött. A szélessávú rendszerek leginkább azokban a tagállamokban terjedtek el, 

amelyekben infrastrukturális verseny zajlik; aminek hatását, a szolgáltatásokat érintő verseny elősegítésére 

vonatkozó hatékony előzetes szabályozás erősíti. Magyarországon az ezer lakosra vetített szélessáv-

előfizetések száma 2010-ben, régiónkban a legmagasabb volt. 

A mobilhálózaton keresztül lebonyolított adatforgalom 2012-ben dinamikusan, közel felével bővült az egy 

évvel azelőttihez képest, ami a mobilszolgáltatók – egyre nagyobb le- és feltöltési sebességre alkalmas – 

hálózatainak fejlesztésével, valamint az egyre megfizethetőbb okostelefonok és mobilinternet látványos 

terjedésével függ össze. 

Az internetszolgáltatói piac koncentrációja tovább fokozódott: az előfizetések 90%-át 7 cég tudhatja 

magáénak (2012 végén az internetszolgáltatók száma 417 volt).  

 

Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 

 

 a közszféra digitális szolgáltatásainak modernizálása 

 új, nagyléptékű befektetéseket kell eszközölni a szélessávú szolgáltatások területén 

 új technológiákat (4G) és szabványosított eljárásokat kell a Big Data adatforgalmak és a Cloud 
Computing szolgálatába állítani 

 

Legfontosabb célpiacok 

 

Amerika, Németország, Ausztria, Svájc, Közép-Kelet. 

Az IKT a magyar gazdaság domináns ágazata - a GDP 10%-át adja, ugyanakkor ennek 90%-át a 

Magyarországon jelen lévő multinacionális cégek hardverexportja teszi ki. A maradék 10 százalék a 

nagyobb hozzáadott értékkel bíró, sokkal gyorsabban növekvő szoftver- és szolgáltatásexportból származik, 

melyben fontos szerep jut a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak és a már szép sikereket elért magyar 

startup cégeknek is. 
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Sikertörténet 

 

A KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. első külföldi leányvállalata, a KUERT Datenrettung 

Deutschland GmbH, 2003 elején nyitotta meg kapuit Németországban, 2004-ben pedig a KUERT 

Information Management GmbH lépett piacra ausztriai székhellyel. A 2007-es évtől a KÜRT a Közép-Kelet 

felé nyitott és megalapította leányvállalatát Dubai-ban, KÜRT Information Security LLC néven. Ugyanebben 

az évben az USA-ban elindult a KURT Security, LLC. 

 

Fejlődési lehetőségek 

 

Az EU 2013-ban elfogadott hetedik keretprogramjának (FP7) célja az IKT kutatás fejlesztése, hogy ezzel is 

elősegítse Európa versenyképességét, és a fejlett technológiák beválthassák a társadalom és a gazdaság 

igényeit. Az FP7 az egyik legnagyobb költségvetésű kutatási program, melyre az EU-tagállamok összesen 9,1 

milliárd euró támogatást különítettek el, mely összeg a teljes költségvetés 64%-a. 

Az IKT FP7 támogatja az európai politikák megvalósítását, különösen az Európai Digitális Menetrendet, 

amely prioritásaival összhangban van. Célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítása 

azáltal, hogy hozzájárul a polgárok, a kormányok, és a vállalkozások körében az innovatív digitális 

technológiák és tartalmak szélesebb körű alkalmazásához és jó hasznosításához.  

Miközben Európában komoly gondokat okoz a munkanélküliség, az információs és kommunikációs 

területek (IKT) munkaerőhiányban szenvednek. 2011-es adatok szerint az IKT szektorban 300 ezer fős 

betöltetlen munkaerő kínálat volt. Ha ezt a trendet vesszük alapul, 2015-re a betöltetlen munkahelyek 

száma 900 ezerre fog nőni, tehát további európai forrásokat kell az IKT oktatás és szakképzés szolgálatába 

állítani. 

 

Klaszterek és szövetségek 

 

Nemcsak az Európai Uniónak, hanem Magyarországnak is szüksége van világszínvonalú IKT klaszterekre, 

hogy minél több magyar ötletből születhessen high-tech világpiaci termék. 

 

IKT Klaszter http://www.iktklaszter.hu/ 

http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/k/kurt-informaciobiztonsagi-es-adatmento-zrt
http://www.iktklaszter.hu/
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Észak-magyarországi Informatikai Klaszter http://www.infoklaszter.hu 

Első Magyar E-közigazgatási, Informatikai és Innovációs Klaszter http://www.alliance.hu/ 

Mobilitás és Multimédia Klaszter http://mmklaszter.com/ 

Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter http://www.sziliciummezo.hu/ 

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter http://www.infopolus.hu/ 

Sopron Régió Informatikai Klaszter  http://www.itklasztersopron.hu/ 

Közép-dunántúli Regionális Informatikai Klaszter. http://www.kdriu.hu 

Észak-alföldi Informatikai Klaszter http://it.klaszter.eszakalfold.hu/ 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége http://ivsz.hu/ 

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége http://www.mvisz.hu/ 

 

 

 

Minősített Informatikai Vállalkozások 

 

4D Soft Számítástechnikai Kft.  
(36-1) 455-8880 
www.4dsoft.hu 
Answare Számítógép Hálózati Szolgáltató Kft.  
 00 36 1 231-2200 
www.answare.hu 
EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Kft.   
(36-1) 467-2030 
www.eastron.hu 
e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft.  
70 / 776 1177 
www.e-corvina.hu 
eGov Tanácsadó Kft. 
(36-1) 411-1168 
www.egov.hu 
KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt.   
(36-1) 228-5410 
www.kurt.hu 
NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.   
(36-1) 465-5100 
www.nexon.hu 
OMIKRON Informatika Kft.  

http://www.infoklaszter.hu/
http://www.alliance.hu/
http://mmklaszter.com/
http://www.sziliciummezo.hu/
http://www.infopolus.hu/
http://www.itklasztersopron.hu/
http://www.kdriu.hu/
http://it.klaszter.eszakalfold.hu/
http://ivsz.hu/
http://www.mvisz.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/4/4d-soft-szamitastechnikai-kft
http://www.4dsoft.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/a/answare-szamitogep-halozati-szolgaltato-kft
http://www.answare.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/e/eastron-kereskedelmi-es-fejlesztesi-ugynokseg-kft
http://www.eastron.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/e/e-corvina-informatikai-szolgaltato-kft
http://www.e-corvina.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/e/egov-tanacsado-kft
http://www.egov.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/k/kurt-informaciobiztonsagi-es-adatmento-zrt
http://www.kurt.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/n/nexon-vallalkozasi-es-kereskedelmi-kft
http://www.nexon.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/o/omikron-informatika-kft
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(36-1) 313-7855 
www.omikron.hu 
Qualysoft Informatikai Zrt.  
(36-1) 889-9800 
www.qualysoft.com 
R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.   
1/436-7850 
www.rrsoftware.hu 
RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
464-7110 
www.racionet.hu 
WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft.  
06-1/452-5050 
www.wsh.hu 
Zalaszám Informatika Kft.  
(36-92) 502-500 
www.zalaszam.hu 

 

KÖRNYEZETI HÁTTÉRIPAR - CLEANTECH 

Környezetvédelem az Európai Unióban 

 

A több évtized alatt kidolgozott uniós környezetvédelmi előírások a legszigorúbbak közé tartoznak a 

világon. A környezetvédelmi politika az európai természeti tőke védelmét szolgálja, arra ösztönzi a 

vállalatokat és a vállalkozásokat, hogy helyezzék környezetbarát alapokra az uniós gazdaságot, ezen 

túlmenően pedig védelmezi az Európai Unióban élő emberek egészségét és jóllétét. 

 

Környezetvédelem Magyarországon 

 

Magyarország környezetpolitikája – mind kialakításában, mind végrehajtásában – szervesen kapcsolódik az 

EU vonatkozó szakpolitikáihoz és szabályozási eszközeihez, valamint a nemzetközi környezeti politikákhoz, 

programokhoz és megállapodásokhoz.  

2012-ben a környezetvédelmi beruházások 2008-hoz képest 30%-kal, 2009-hez képest 40,5%-kal 

csökkentek. 

 

A légszennyezettség 2008 és 2012 között csökkent, kivételt képez a fluorozott szénhidrogén és a nitrogén-

oxid szintje.  

 

http://www.omikron.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/q/qualysoft-informatikai-zrt
http://www.qualysoft.com/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/r/r-r-software-fejleszto-es-tanacsado-zrt
http://www.rrsoftware.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/r/racionet-szamitastechnikai-kereskedelmi-es-szolgaltato-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag
http://www.racionet.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/w/wsh-szamitastechnikai-oktato-es-szolgaltato-kft
http://www.wsh.hu/
http://ivsz.hu/hu/tagsag/az-ivsz-tagjai/tagok-listaja/z/zalaszam-informatika-kft
http://www.zalaszam.hu/
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Az ivóvízzel való ellátottság az ország településeit tekintve már 2007-ben elérte a 100 %-ot. 2012-ben a 

vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya meghaladta a 94 %-ot. Az ivóvíz hálózat hossza 65 532 km 

volt.  

Az Európai Bizottság 2012. május 30-i határozata alapján Magyarország 2012. december 25-ig kapott 

haladékot, hogy teljesítse az ivóvíz arzéntartalmára megszabott európai uniós határértékeket. A kormány 

szeptember 20-i határozata szerint az eddigi, literenkénti 20 mikrogramm helyett szigorúbb, 10 

mikrogrammos határértéket kell teljesíteni, egyben határozatot hozott arról is, hogy az ivóvízminőség-javító 

program keretében megvalósuló beruházásokat felgyorsítja. 

Százhuszonhárom településen mintegy 340 ezer lakosnak az átmeneti ivóvízellátást a honvédség és 

önkéntesek segítségével oldják meg.  

2012-re a települések csatorna ellátottsága  56%-ra nőtt. A legalább biológiailag kezelt szennyvízmennyiség 

aránya az összes tisztított települési szennyvízmennyiséghez viszonyítva csaknem elérte a 100%-ot. A 

tisztítótelepre vezetett csak mechanikailag kezelt települési szennyvíz aránya 0,2%-ra esett vissza.  

A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárdhulladék mennyisége - a szelektív gyűjtés 

elterjedésével egyidőben - folyamatosan csökken. A hulladékkezelési módok közül még mindig a környezeti 

szempontból legártalmasabb kezelési mód, a lerakás aránya a legmagasabb, de az újrafeldolgozás 

részesedésének növekedésével párhuzamosan ennek aránya évről-évre csökken.    

 

Energiapolitika az Európai Unióban 

 

Az Európai Unió hosszú távú energiapolitikájának célja, hogy biztosítsa állampolgárainak jólétét és a 

gazdaság megfelelő működését, az energiatermékekhez való zavartalan hozzájutást a piacon valamennyi 

(magán- és ipari) fogyasztó számára, megfizethető árakon, s eközben tekintetbe vegye a környezetvédelmi 

szempontokat, valamint a fenntartható növekedés felé történő elmozdulást. 

 

Energiapolitika Magyarországon 

 

Villamosenergia-ellátás 

A szolgáltatók által értékesített összes villamosenergia mennyisége 2007-ben érte el a legmagasabb 

értéket, majd az ezt követő években fokozatosan csökkent. A háztartások részesedése a fogyasztásból 31%-

os. 
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Gázellátás 

2012-ben hazánkban 2878 településen volt vezetékes gázszolgáltatás, ami 91%-os ellátottságnak felel meg. 

 

Távfűtés- és melegvíz-ellátottság 

2012-ben 650 ezer lakásban a lakásállomány mintegy 15%-ában volt távfűtés. A melegvízzel ellátott lakások 

száma mintegy 600 ezer. A háztartások fogyasztása mind a távhő, mind a melegvíz tekintetében az elmúlt 

hat év adatai alapján 15%-kal csökkent. Ez a lakosság takarékos felhasználása mellett a 

fűtéskorszerűsítéssel és a szigetelések alkalmazásával magyarázható. 

 

Magyarország az uniós átlagnál kisebb mértékben használ alternatív forrásokat az energiatermelésben. A 

megújuló forrásokból nyert villamosenergia mennyisége és részesedése az összes villamosenergia 

termelésből 2012-ben csökkent az előző évihez képest. 

 

Ma már közkeletű felismerés, hogy a fenntartható fejlődés kizárólag megújuló energiaforrásokra alapozva 

képzelhető el. A megújuló energiák globális elterjedése felgyorsult és megállíthatatlannak tűnik. 

A pillanatnyi válsághangulat ellenére tudható, hogy nálunk is robbanásszerű fejlődés előtt áll a megújuló 

energia piac.  

Cégek tucatjai alakulnak, energetikával, környezet-védelemmel, épületgépészettel foglalkozó mérnökök, 

szakemberek, szerelők százai próbálnak helyet keresni maguknak ebben a gyorsan fejlődő iparágban. 

 

Fejlődési lehetőségek 

 

 szelektíven begyűjtött hulladékok újrahasznosítása 

 gazdaságos üzemnagyságú gépi bontók létesítése 

 új technológiák elterjesztése (üveghab, gumiaszfalt) 

 exporttevékenység növelése 
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Klaszterek és szövetségek 

 

Archenerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter http://www.archenerg.eu/ 

Havaria Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter havaria@klaszter.eu 

ÖKOPolisz Klaszter http://okopoliszklaszter.hu 

Dél-Dunántúli Környezetipari Klaszter http://www.ddkik.hu/ 

KEXPORT Klaszter http://www.kexport.hu/ 

Energiabiztonsági Klaszter (EBIK)  www.ebik.hu 

 

LOGISZTIKA - ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

„A logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek 

alkalmasak a rendszereken belüli és rendszerek közötti termékek, erőforrások és információk áramlásának 

tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz illeszkedő összköltség és a végfelhasználói 

elégedettség elérése érdekében.” 

/Forrás: Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság/ 

 

Az ágazat helyzete globálisan, Európában 

 

Egy adott régió fejlődése elsősorban a jó megközelíthetőségtől függ. A közlekedéspolitika napjainkban 

meghatározó jelentőséggel bír. Oda megy a tőke, oda települnek a gyárak, ahonnan a megtermelt árut 

könnyen és gyorsan el lehet szállítani. Ott alakul ki nagy turista forgalom, amely régióba közúton, vagy légi 

úton kényelmesen el lehet jutni. 

Az Európai Unióban a közlekedés fontosságát idejekorán felismerték. 

Ma az Európai Unióban a közlekedési szektor az éves GDP-nek több mint négy százalékát adja. Több mint 6 

millió ember számára nyújt közvetlen munkát a közlekedés valamilyen ága, másik 6 millió embert pedig a 

közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb iparágakban foglalkoztatnak. 

 

Az ágazat helyzete hazánkban 

http://www.archenerg.eu/
mailto:havaria@klaszter.eu
http://okopoliszklaszter.hu/
http://www.ddkik.hu/
http://www.kexport.hu/
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Magyarország közlekedési hálózata Budapest központú, sugaras elrendezésű, mind a közúti, mind a vasúti 

hálózatban hiányoznak vagy gyenge színvonalúak a keresztirányú összeköttetések. Az alaphálózat sűrűsége 

megfelelő, azonban a műszaki kiépítettsége és az utak állapota elmarad az EU-országok átlagától.                     

A logisztikai szolgáltatók 2012-es összes nettó árbevétele mintegy 3400 milliárd forintra tehető, amely a 

nemzetgazdaság összes nettó árbevételének 4,8 százaléka. A szektorban dolgozók száma közel 259 ezer fő, 

amely a teljes foglalkoztatotti létszám 6,5 százaléka. Az ágazatban működő vállalkozások száma mintegy 40 

ezer. 

Magyarországon a közúti áruszállítás aránya 75%, ami lényegében megfelel az EU-átlagnak, a vasúti 

áruszállítás 20%-os arányával viszont kissé felülmúlja azt.  

Hazánkban a vasúti áruszállítás folyamatosan veszít versenyképességéből a közúthoz viszonyítva. Ennek 

csak egyik oka a vasút magas költségszintje (nagyrészt a magas pályahasználati díjak miatt), mivel a 

kötöttpályás közlekedés jelenlegi állapotában szolgáltatási minőségben sem tud lépést tartani a közúttal. 

Egyre inkább előtérbe kerülnek a rugalmas és kiszámítható szállítások, amit a vasút a jövőben is csak a 

közúttal közösen tud majd megvalósítani.  

 

A Duna, mint európai közlekedési folyosó nagy lehetőséget jelent Magyarország számára a belvízi 

kereskedelem kihasználására.  

A Duna Budapest feletti szakaszán az év nagy részében nincsen elegendő vízmélység számos, például a 

Rajnán elterjedt hajótípus közlekedéséhez, illetve nem áll rendelkezésre megfelelő közforgalmú kikötő. 

Ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk lenni a belvízi árufuvarozás terén, Budapesten, Mohácson, vagy Baján 

ki kell alakítani nemzetközi előírásoknak is megfelelő kikötőket.                          

Magyarországon öt nemzetközi repülőtér van. Ezek közül legnagyobb forgalmú a Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér évi 8,5 milliós utasforgalommal és jelentős teherforgalommal. 

Mellette Debrecenben, Sármelléken, a Győr melletti Péren és a Pécs melletti Pogányon működik 

nemzetközi repülőtér. 

A logisztikai vállalkozások jelentős része ipari parkokba települt be. 

Hazánkban több mint kétszáz ipari park működik, eltérő körülmények között, regionálisan komoly szerepük 

van a foglalkoztatásban, jelentős gazdaságszervező erőt tudnak felmutatni. 

A több mint kétszáz ipari parkban a legutóbbi adatok szerint négyezer vállalkozás működött, 

száznyolcvanezer munkavállalót foglalkoztattak, és jelentős szerepük volt az exportban. 
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Fejlődési lehetőségek 

 

Hazánkon – viszonylag kis területen – számos transzeurópai közlekedési folyosó halad át, így a logisztika 

területén Magyarország jelentős növekedési lehetőséggel rendelkezik. 

                        

A most elkészült középtávú, 2014-2020-ra vonatkozó logisztikai stratégia célja, hogy Magyarország a régió 

szolgáltató központja legyen. Ehhez az alap infrastruktúra adott.  

A stratégia célja, hogy a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban a logisztikai szakértelem 

javításával, a logisztikai infrastruktúra fejlesztésével, a belföldi és a nemzetközi logisztikai kapcsolatrendszer 

erősítésével és a logisztikai innováció élénkítésével is járuljon hozzá Magyarország és a vállaltok 

versenyképességének megerősítéshez. 

 

 

Klaszterek és szövetségek 

 

Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság http://mlbkt.hu 

Magyar Logisztikai Egyesület http://mle.hu 

http://mlbkt.hu/
http://mle.hu/
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Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége http://mlszksz.hu 

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége http://www.szallitmanyozok.hu/ 

Magyar Vámügyi Szövetség http://www.vamszovetseg.hu/ 

Magyar Logisztikai Klaszter http://mmklaszter.com/ 

Magyar Közgazdasági Társaság http://www.mkt.hu/ 

Magyar Hajózási Országos Szövetség http://www.mahosz.hu/ 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara http://www.mkik.hu/ 

HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés http://www.hungrail.hu/ 

Iparfejlesztési Közalapítvány http://ifka.hu/ 

Logisztikai Fejlesztési Központ http://www.lfk.hu/ 

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség http://www.csaosz.hu/ 

 

MAGYAR TEXTIL- RUHAIPAR-ÉS DIVATIPAR 

Az ágazat történelmi háttere 

 

A textil- és ruhaipar a rendszerváltás előtti években több százezer embert foglalkoztatott, akik jellemzően 

jól képzett szakemberek voltak az akkori nívós szakképzési rendszernek köszönhetően. Az ipar ekkor 

korszerű és világszínvonalú gépeken végezte a termelést. A rendszerváltást követően azonban az ágazat 

nagy visszaesést szenvedett el a hazai piac liberalizálása és megnyitása által. Mivel nem tudott elég gyorsan 

reagálni a változásokra, és a kellő támogatást sem kapta meg, nagyszámú vállalkozás ment tönkre. Míg a 

nyugat-európai országokban már megindultak a beruházások és az innovatív fejlesztések a textilágazatban, 

hazánk iparába kevés tőke áramlott. A ruhaipar (lakástextíliák, ruházat és műszaki termékek) azonban 

jobban meg tudta őrizni pozícióját, mivel –szemben a textiliparral-, kevesebb tőkével is végbemehetett 

fejlődése. 

A kilencvenes évek után növekedésnek indult magyar textil- és ruhaipar termelése az ezredfordulót 

követően lelassult, azóta kisebb-nagyobb ingadozásokkal folyamatosan csökken. 2012-ben az iparág 

termelési értéke a GDP 0,7%-át állította elő, mellyel az iparágak között a 9. helyre került. 

 

http://mlszksz.hu/
http://www.szallitmanyozok.hu/
http://www.vamszovetseg.hu/
http://mmklaszter.com/
http://www.mkt.hu/
http://www.mahosz.hu/
http://www.mkik.hu/
http://www.hungrail.hu/
http://ifka.hu/
http://www.lfk.hu/
http://www.csaosz.hu/
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Az ágazat helyzete globálisan, Európában 

Európa a klimatikus adottságok miatt a textilipari alapanyagok importjára szorul. A hagyományos fonási, 

szövési kapacitások az utóbbi években feltörekvő ázsiai, afrikai országokban fejlődtek, közel az alapanyag-

forrásokhoz és az olcsó munkaerőhöz. 

Az európai textilipar 29-29%-ban közép-ázsiai és afrikai országokból vásárolja a pamutszükségletét. 

Törökország 17%-al részesedik, a fennmaradó részen az USA, Dél-Amerika, Pakisztán, India és Ausztrália 

osztozik. 

Felhasználás szerint három területet különböztethetünk meg: ruházat, lakástextil valamint műszaki 

termékek. Előbbiek a textíliák hagyományos felhasználási területei, utóbbi felhasználásánál pedig a funkció 

kerül előtérbe.  

 

 

Az ágazat helyzete hazánkban 

A hazai alapanyag szűkössége bizonyos mértékig korlátozza a textíliákat gyártó szakágak termelési 

adottságait, a beszerzés fő forrása így az import. A kész szövetek (pamut, pamut típusú, selyem típusú), a 

kötött kelme, a kötőipari fonalak gyártása is minimális, a gyapjú- és gyapjú típusú szövet termelése 

megszűnt. 

Az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kaptak a műszaki és egyéb rendeltetésű, speciális felhasználású 

textíliák. Ezen a területen jellemző termékek az autószőnyeg, autó-üléshuzat, geo-, építőipari textíliák, 

légballonok, sátrak; munka- és védőruházat (köztestületek, közösségi szolgáltatók formaruhái, 

katasztrófavédelmi egységek különböző ártalmak ellen védő ruházata), valamint egészségügyi ruházat 

(kórházi beteg- és személyzeti ruházat, ágynemű, sebészeti textíliák). 

 

A szerkezetváltás jelének tekinthető, hogy új termelő kapacitások jöttek létre a műszaki célú (autóipar, 

útépítés, építőipar) nem-szőtt textíliák gyártására, míg a hagyományos szövés, fonás, kötés háttérbe 

szorult. 

 

 

Az ágazat szempontjából perspektívikus alágazatok/technológiák/termékek 

Az amerikai Zoltek cég a volt Magyar Viscosagyár területén, az ottani gyártástechnológia megfelelő 

átalakításával, korszerűsítésével honosította meg az oxidált szálak (Pyron) és szénszálak (Panex) gyártását 
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az amerikai cég know-how-ja alapján. Ezek a szálasanyagok a kompozitgyártásban játszanak jelentős 

szerepet, melynek felhasználói az űrhajózásban, a repülőgépgyártásban, az autóiparban, a szélerőművek, 

nagynyomású tartályok, olajfúrótornyok, sportszerek gyártásában, valamint az építőiparban működnek. 

 

Legfontosabb célpiacok 

Legfontosabb célpiacaink az Európai Unióban vannak. 

A célpiacok bővítéséhez járulhat hozzá az alábbi kiállításokon és vásárokon való részvétel:  

 

Program/tevékenység (ügylet) 

megnevezése 
Célszektor Ország Város 

Termékbemutató- textil-és 

ruhaipar, bőr-és cipőipar 
Textil- és ruházati ipar Ausztria több város 

Divattervezők nemzetközi 

divatkiállításon való megjelenése  
Textil- és ruházati ipar Franciaország, Németország  Berlin 

 

 

Fejlődési lehetőségek 

 

A textilipar kitörési lehetősége főként az innovatív, műszaki termékek piacán, a technológia fejlesztése 

illetve a korszerű XXI. századi technológiával készülő termékek, sport-, szabadidő- munkaruházati és 

műszaki termékek területén valósulhat meg. 

A fejlődési lehetőségek közé tartozik a textilipari szolgáltatási ágazat bővítése: 

 Ruházat, munkaruházat, egyenruhák, védő- és biztonsági ruházat bérbeadása, javítása és jó 
állapotának megőrzése 

 Szállodákban, éttermekben használt asztal- és ágyneműk mosása, bérbeadása, javítása és 
kikészítése 

 Egészségügyben használt textíliák mosása, fertőtlenítése, bérbeadása, javítása 

 Sebészeti eszközök, steril orvostechnikai eszköz-készletek előkészítése/szállítása 

 Ipari kikészítés, szűrők, porelszívó anyagok és hasonló textilipari szolgáltatások termelőüzemek és 
steril feldolgozóhelységek számára 

Forrás: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2011/C 44/17) 
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Klaszterek és szövetségek 

 

Pannon Textil Klaszter 

9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 14. 
http://www.pantex.hu/ 

 

A Pannon Textil-ruhaipari Klaszter  2005-ben alakult a Nyugat-dunántúli régió textil-ruházati iparában 

működő mikro, kis- és középvállalkozások valamint a szakemberek eredményességének növelése 

érdekében. 

Szolgáltatási területek: 

 beszállítói-, valamint partnerkapcsolatok kialakításának segítése 
 üzletember találkozók szervezése 
 kiállításokon, vásárokon való részvétel segítése 
 érdekérvényesítés 
 projekt generálás 
 információ szolgáltatás 
 innovációs-, fejlesztési  tevékenység segítése 

 

Eszközök 

 

Innováció a KKV-k számára program – Innovation in SMEs programme 
 

Az „Innováció a KKV-k számára” program célja kettős: 

 támogatás nyújtása a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek számára, és 

 kedvező ökoszisztéma kialakítása a KKV-k innovációja és növekedése érdekében. 

Az „Innováció a KKV-k számára” program tartalmazza: 

1. a Horizont 2020 program egyik fő újdonságát, a KKV eszközt, 

2. a EUROSTARS programot, amely a K+F intenzív KKV-k transznacionális együttműködési projektekben való részvételét 

támogatja, valamint 
3. olyan pályázatokat, amely a KKV-k számára elérhető, innovációt támogató szolgáltatások kifejlesztését célozzák. 

 

http://www.pantex.hu/
http://www.h2020.gov.hu/ii-ipari-vezeto-szerep/kkv-eszkoz/kkv-eszkoz
http://www.h2020.gov.hu/kapcsolodo-felhivasok/eurostars2/eurostars2-program
http://www.h2020.gov.hu/ii-ipari-vezeto-szerep/innovacios/innosup-palyazatok
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INNOSUP pályázatok 
2015-ben a következő pályázati felhívások által támogatott projektek segítik a KKV-kat: 

INNOSUP-1-2015: Clusterek által ösztönzött projektek új ipari értékláncok kialakítására. 

Általános jellemzők: 

 Elsősorban clusterek vezetésével megvalósuló, nemzetközi és szektorok közti együttműködések ösztönzése, új, 

felemelkedő iparágak támogatására. 

 Stratégiai jövőkép kialakítása – networking és együttműködési lehetőségek biztosítása KKV-k számára. 

 Pályázat típusa: Innovációs akció 

 Támogatás mértéke: 2,5 – 5  millió euro 

 Támogatási intenzitás: 70% 

 Rendelkezésre álló költségvetés: 24.9 millió euró 

 Várható nyertes projektek száma: 5-10 
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 Beadási határidő (Két lépcsős beadás): 2015. 04.30., 2015.09.09. 

INNOSUP-6-2015 KKV-k on-line együttműködésének kiaknázása az innováció támogatásban 

Általános jellemzők: 

 Új szolgáltatások fejlesztése és tesztelése a KKV-k online együttműködésének  támogatására az innováció 

elősegítésére 

 Pályázat típusa: Koordinációs és támogatási akció (Coordination and support actions) 

 Támogatás mértéke: kb. 0,5 millió euró 

 Támogatási intenzitás: 100 % 

 Rendelkezésre álló költségvetés: 1,5 millió euró 

 Várható nyertes projektek száma: 2-3 

 Beadási határidő (Két lépcsős beadás): 2015. 03.10., 2015.08.12. 
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EUROSTARS 
Mi az a EUROSTARS2 program? 

A EUROSTARS2 az EUREKA  tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési 

potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul a 2014-2020 közti 

időszakban.  A program a 2007-2013 között futó rendkívül sikeres EUROSTARS program folytatása. 

A program minden technológiai terület felé nyitott, olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, a 

EUROSTARS programhoz csatlakozott államban  működő független intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási 

intézmény, kutatóintézet, non-profit intézmény) együttműködésében valósulnak meg és amelyek eredményeként innovatív termék, 

eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik. 

A programban résztvevő országok köre: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, 

Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, , Görögország, Izland, Írország, Izrael, Olaszország, Lettország, 

Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 

Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország Az EUREKA tagállamok hozzájárulása a program költségvetéséhez mintegy 861 

millió euró, míg az Európai Bizottság társfinanszírozása 287 millió euró. 

Kiknek szól? 

Az EUROSTARS program, elsősorban olyan jelentős növekedési potenciállal rendelkező vállalatoknak kíván könnyen elérhető 

támogatást biztosítani, amelyek eleget tesznek az EU meghatározása alapján kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozásnak 

minősülnek. Ebbe a kategóriába olyan – az EU kis- és középvállalatokról szóló definíciójának megfelelő - KKV-k tartoznak (250 

főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, amelyek éves forgalma nem haladja meg a 50 millió eurót, vagy az éves 

mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió eurót), amelyek éves forgalmuk legalább 10%-t kutatás-fejlesztésre fordítják, 

vagy teljes állású alkalmazottaik 10%-a kutató-fejlesztő tevékenységet folytat. 

Az alkalmazottakra vonatkozó 10%-is kritérium helyett elfogadható az is, ha: 

A. a 100 főt vagy kevesebbet foglalkozató KKV-k esetén legalább 5 teljes állású alkalmazott (FTE) kutató-fejlesztő 

tevékenységet folytat, vagy 

B. 100 főnél többet foglalkoztató KKV-k esetén legalább 10 teljes állású alkalmazott (FTE) kutató-fejlesztő tevékenységet 
folytat. 

A EUROSTARS-projektek vezetését a kutató-fejlesztő KKV-nak kell vállalnia és emellett minimum  egy másik EUROSTARS 

tagállamban működő intézményt (kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) is be kell vonnia 

annak megvalósításába. A projekt összköltségének 50%-át a kutató-fejlesztő KKV-knak kell viselniük.  

Mik a EUROSTARS program előnyei? 

 Nemzetközi konzorcium 

 A projektek bíráltatását nemzetközi független értékelő panel végzi 

 Piacszemléletű projektek 

 Bottom-up megközelítés – bármely technológiai területen lehet projektet indítani 

 Egyszerű adminisztráció, könnyen kitölthető pályázati űrlap 

 Harmonizált pályázati kiírások a résztvevő országokban 

 A projektek finanszírozását a résztvevő országok pénzügyi kötelezettségvállalása biztosítja olyan módon, hogy minden 

tagállam saját nemzeti résztvevőit támogatja 

 Gyors támogatási döntés, a projektek beadási határidejét követő 14 héten belül 

 Az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulása a projektekhez 

A programban való részvétel feltételei (eligibility criteria): 

 A projekt-koordinátor K+F tevékenységet folytató KKV (definíciót lásd fent) 
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 A konzorcium a projekt-koordinátorból és legalább egy másik EUROSTARS-tagállamban működő független intézményből 

áll (KKV, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet vagy non-profit intézmény) 

 A projektben résztvevő valamennyi KKV megfelel az EU KKV-definíciójának 

 A projektben szereplő kutató-fejlesztő KKV-k a projektben megvalósuló kutatás-fejlesztés költségeinek legalább 50%-t 

viselik (alvállalkozói költségek nélkül kalkulálva) 

 Kiegyensúlyozott partnerség a konzorciumon belül - egyik projekt partner vagy ország sem viselheti a projekt 

összköltségének, több mint 75%-át 

 A projekt megfelel az EUREKA programban alkalmazott alapkritériumoknak (polgári célokat szolgál; eredményeként 

termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, legalább két EUREKA tagállam intézményei közti együttműködésben valósul meg) 

 A projekt futamideje legfeljebb 3 év 

 A projektek eredményeképp, piacképes termék jön létre, a projekt zárását követő két éven belül 

 A projektpartnerek jogi személyiséggel rendelkező intézmények 

 A projektpartnerek nem állnak büntetőeljárás alatt 

 A projektpartnerek nem állnak felszámolás vagy csődeljárás alatt 

A pályázat benyújtásának menete 

A EUROSTARS program megvalósítása során a pályázatok benyújtása, értékelése, a rangsor kialakítása nemzetközi 

szinten történik, míg a finanszírozás, szerződéskötés nemzeti szinten zajlik. 

A programban való részvétel és a pályázatok benyújtásának szabályait bemutató útmutatókat (Guidelines for completing an 

application;  EUROSTARS Eligibility Guidelines) a központi – az EUREKA-EUROSTARS iroda által fenntartott EUROSTARS 

weboldalon lehet megtalálni és előzetes regisztráció után innen lehet letölteni a pályázati űrlapokat is. A pályázatok elektronikus 

benyújtása ugyancsak a EUROSTARS weboldalon keresztül történik. 

A pályázatok elkészítésének fázisában mindenképpen érdemes kapcsolatba lépnie a EUROSTARS Nemzeti Projekt 

Koordinátorral, aki elvégzi a projekt előzetes vizsgálatát, információval segíti a pályázókat a pályázatok elkészítésével 

kapcsolatban és tájékoztat a rendelkezésre álló, a program finanszírozására felhasználható nemzeti pénzügyi forrásokról, támogatási 

intenzitásokról,  a projektben elszámolható költségek köréről. 

A pályázatok benyújtása folyamatos, évente egyszer vagy kétszer szerveznek projekt-értékelést. 

Beadási határidő a 2015. évi első pályázati fordulóra: 2015. március 5. 20 óra (közép-európai idő szerint). 

Beadási határidő a 2015. évi második pályázati fordulóra: 2015. szeptember 17. 20 óra (közép-európai idő szerint). 

A pályázatok értékelése és támogatási döntés 

A pályázatok értékelése két lépcsőben történik. 

1. Technikai értékelés: a brüsszeli EUREKA-EUROSTARS irodába beérkező pályázatokat független, nemzetközi szakértők 

bírálják el 

2. Független Értékelő Bizottság (Independent Evaluation Panel - IEP): a technikai értékelés eredményeire támaszkodva a hat 
tagú Panel állítja fel a végső rangsort a pályázatok között. 

Az értékelés főbb szempontjai: 

1. alap értékelés (projektstruktúra, partnerek és menedzsment, költség –és finanszírozási struktúra, az alkalmazott módszertan, 

munkaterv) 

2. technológia és innováció (technológiai kockázat, innováció foka) 

3. piac és versenyképesség (piaci potenciál, üzleti vonatkozások) 

A Független Értékelő Bizottság (IEP) által támogatásra javasolt projektek rangsorát a tagállamok küldötteiből álló EUREKA Magas 

Szintű Képviselőcsoport hagyja jóvá. 

Az értékelés eredményeit a brüsszeli EUROSTARS-EUREKA Iroda a pályázatok benyújtásától számított 14 hét múlva teszi közzé. 

Finanszírozás, szerződéskötés 

http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/
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A Független Bíráló Panel által támogatásra javasolt és a tagállamok küldötteiből álló EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoport által 

jóváhagyott projekteket minden EUREKA tagállam maga finanszírozza saját nemzeti jogszabályainak és rendelkezésre álló pénzügyi 

forrásainak megfelelően. A nemzeti források kiegészítéseként az Európai Bizottság is hozzájárul a program megvalósításához, a 

nemzeti támogatás összegének max. 33%-áig. 
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