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1 Vezetői összefoglaló

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Szatmárnémeti
Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamarával és a Kézművesek Kamarájával
közösen, mint projekt partnerek 2018. január 31-én közös pályázatot nyújtottak be, hogy
támogatást szerezzenek az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA).

Az Interreg-A néven ismert európai határon átnyúló együttműködés célja, hogy az
érintettek a határmenti együttműködés keretében leküzdjék az azonosított közös
kihívásokat, és kiaknázzák a határ menti területeken rejlő növekedési potenciált, fokozva
ezzel az együttműködést, ami nemcsak az érintett határtérség, hanem az Európai Unió
harmonikus fejlődéséhez is hozzájárul.

A „Kamarák közötti együttműködés erősítése a foglalkoztatás növelése érdekében
Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” (Enhancing co-operation between
chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county)
című projekt (ROHU370 - ENCOCH) célja egy kétéves projekt megvalósítása a határokon
átnyúló munkaerőpiac megerősítésére az Interreg V-A Románia-Magyarország Program
8/b beruházási prioritása (Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső potenciál
fejlesztésén keresztül) keretében.

A projekt legfontosabb adatai:

Projekt cím
Kamarák közötti együttműködés erősítése a foglalkoztatás
növelése érdekében Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében

Projekt acronym ENCOCH

Projekt kód ROHU370

Kapcsolódó beruházási
prioritás

8/b – Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső
potenciál fejlesztésén keresztül

Projekt partnerség

Vezető kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (CCISSB)
Projekt kedvezményezettek: Szatmár Megyei Kereskedelmi,
Ipari és Mezőgazdasági Kamara (CCIASM), Szatmár Megyei
Kisiparosok Kamarája (ACM)

A projekt teljes
költségvetése

1 413 969 EUR

Részletes költségvetés CCISSB CCIASM ACM
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ERFA támogatás 633 274.65 EUR 470 492.00 EUR 98 107.00 EUR

Állami hozzájárulás 74 495.45 EUR 71 952.07 EUR 15 003.45 EUR

Saját hozzájárulás 37 258.90 EUR 11 075.93 EUR 2 309.55 EUR

Projekt megvalósítás
időtartama

24 hónap

A projekt kezdete és
befejezése

2020. február 1. – 2022. január 31.

A térség Európán belül kedvező földrajzi elhelyezkedésű. A megyék közúti, vasúti
megközelítése, valamint a légi közlekedési lehetőségek is megfelelőek befektetési
szempontból. Beruházásra alkalmas ipari területek állnak rendelkezésre a térségben,
bár több esetben az infrastrukturális adottságok hiányosak. A két megye területén
megtelepedett számos sikeres multinacionális, illetve nagyvállalat, melyek jelentős ipari
tevékenységet folytatnak. A régió legfontosabb iparágai a gumi- és műanyagipar, az
autóipar, az élelmiszeripar, a faipar, a textilipar és a vegyipar. A két megyeszékhely
kiemelkedő gazdasági súllyal rendelkezik térségi szinten. A térségben a lakosság száma
csökkenő tendenciát mutat, mely egyrészt a természetes fogyás mértékéből, másrészt a
negatív vándorlási mutatókból következik. A térségi lakosságszám csökkenéséből
adódóan a munkaképes korosztály aránya is csökken, melyet az öregedő korszerkezet
tovább nehezít. A foglalkoztatottak aránya növekvő tendenciát mutat, mely
összefüggésben áll a növekvő képzettségi szinttel is. Befektetői szempontból előnyös,
hogy rendelkezésre áll szabad munkaerő kapacitás a térségben.

A két megye területén található számos ipari park és iparterület, melyek üzemeltetését,
kezelését helyi szinten jellemzően az önkormányzatok vagy magán vállalkozások végzik.
Ebből kifolyólag nincsen egy olyan szervezet vagy szervezeti egység, amely átfogó
módon kezeli, támogatja ezek tevékenységét. Ezen felül nem áll rendelkezésre olyan
adatbázis sem, amely pontos naprakész információkat tartalmazna az érintett ipari
parkok és iparterületek kapacitásáról, infrastrukturális ellátottságáról, hiányosságairól,
az elérhető szolgáltatások köréről, illetve a térség egyéb, befektetésösztönzés
szempontjából fontos információiról, mint a rendelkezésre álló munkaerő nagysága,
vagy az elérhető letelepedést elősegítő anyagi és nem anyagi jellegű támogatások,
ösztönzők köre.

A komplex befektetői szempontú helyzetelemzés és a SWOT-analízis megállapításai
alapján került összeállításra a befektetésösztönzési stratégia célrendszere, valamint a
célok elérését szolgáló prioritások és intézkedések.

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu



JÖVŐKÉP

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye közös határon átnyúló
térséget alkotva kiépült és különböző gazdasági tevékenységekre
alkalmas ipari, logisztikai infrastruktúrát és üzleti szolgáltatásokat,
valamint szakképzett munkaerőt kínál a potenciális befektetők és a már
itt működő vállalkozások számára. A térség differenciált városhálózata –
megyeszékhelyek, decentrumok és egyéb, elsőrangú telepítő
tényezőkkel rendelkező települések – ideális helyszínt biztosítanak a
magasabb hozzáadott értékű tevékenységek fejlesztésére és beszállítói
hálózatok kialakítására, a tőketranszfer ugyanis együtt jár egyfajta
technológiai és tudástranszferrel is, amibe a már helyben működő
vállalkozások is intenzívebben be tudnak kapcsolódni.

ÁTFOGÓ CÉL
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye gazdasági
teljesítményének térbelileg kiegyensúlyozott javulása figyelembe véve a
településhálózat adottságait

STRATÉGIAI
CÉLOK

1. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Szatmár megyében

megvalósított vállalkozói
beruházások

volumenének növekedése

2. A magasabb
hozzáadott értékű

gazdasági ágazatok
arányának

emelkedése

3. A foglalkoztatási
ráta emelkedése

Az akcióterv prioritásai és a kapcsolódó intézkedések:

• P1. A gazdaságélénkítést szolgáló infrastruktúra fejlesztése

o A gazdasági célokra alkalmas ingatlanállomány feltérképezése és
minősítése

o Ipari parkok, ipari területek, logisztikai bázisok, K+F+I centrumok és egyéb
üzleti célú ingatlanok infrastrukturális fejlesztése

• P2. Az üzleti szolgáltatások és gazdasági ösztönzők elérhetőségének és
minőségének javítása

o A vállalkozások működésének és fejlődésének szakmai támogatása

o Egyablakos ügyintézés biztosítása a befektetők számára

o Pénzügyi ösztönzők helyi szintű alkalmazásának ösztönzése

• P3. A határon átnyúló befektetésösztönzés és gazdaságfejlesztés
keretrendszerének kialakítása

o Egységes befektetésösztönzési brand kialakítása
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o A határon átnyúló befektetésösztönzési együttműködés formalizálása

o A határon átnyúló beszállítói hálózatok kialakításának ösztönzése

o Nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer erősítése a határtérség mint
befektetési célpont hatékony promóciója érdekében
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2 Bevezetés

2.1 Az ENCOCH projekt bemutatása

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Szatmárnémeti
Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamarával és a Kézművesek Kamarájával
közösen, mint projekt partnerek 2018. január 31-én közös pályázatot nyújtottak be, hogy
támogatást szerezzenek az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

Az Interreg-A néven ismert európai határon átnyúló együttműködés célja, hogy az
érintettek a határmenti együttműködés keretében leküzdjék az azonosított közös
kihívásokat, és kiaknázzák a határ menti területeken rejlő növekedési potenciált, fokozva
ezzel az együttműködést, ami nemcsak az érintett határtérség, hanem az Európai Unió
harmonikus fejlődéséhez is hozzájárul.

A „Kamarák közötti együttműködés erősítése a foglalkoztatás növelése érdekében
Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” (Enhancing co-operation between
chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county)
című projekt (ROHU370 - ENCOCH) célja egy kétéves projekt megvalósítása a határokon
átnyúló munkaerőpiac megerősítésére az Interreg V-A Románia-Magyarország Program
8/b beruházási prioritása (Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső potenciál
fejlesztésén keresztül) keretében. Az alábbi táblázat a projekttel kapcsolatos legfőbb
információkat ismerteti.

1. Táblázat: A projekt alapadatai

Projekt cím
Kamarák közötti együttműködés erősítése a foglalkoztatás
növelése érdekében Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében

Projekt acronym ENCOCH
Projekt kód ROHU370
Kapcsolódó beruházási
prioritás

8/b – Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső
potenciál fejlesztésén keresztül

Projekt partnerség

Vezető kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (CCISSB)
Projekt kedvezményezettek: Szatmár Megyei Kereskedelmi,
Ipari és Mezőgazdasági Kamara (CCIASM), Szatmár Megyei
Kisiparosok Kamarája (ACM)

A projekt teljes
költségvetése

1 413 969 EUR
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Részletes költségvetés CCISSB CCIASM ACM
ERFA támogatás 633 274.65 EUR 470 492.00 EUR 98 107.00 EUR
Állami hozzájárulás 74 495.45 EUR 71 952.07 EUR 15 003.45 EUR
Saját hozzájárulás 37 258.90 EUR 11 075.93 EUR 2 309.55 EUR
Projekt megvalósítás
időtartama

24 hónap

A projekt kezdete és
befejezése

2020. február 1. – 2022. január 31.

Forrás: saját szerkesztés

2.2 A befektetésösztönzési stratégia felépítése

A közös befektetésösztönzési stratégia célja azon eszközök azonosítása, amelyek
hozzájárulnak a munkaerőpiaci helyzet és gazdasági versenyképesség növeléséhez
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben a beruházások és a tőkebefektetések
elősegítése által. A dokumentum az alábbi fő témakörökre épül.

1. Ábra: A befektetésösztönzési stratégia felépítése

Forrás: saját szerkesztés
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3 Befektetői és gazdasági trendek

Számos olyan trend hat a befektetési döntésekre, amelyek meghatározzák és generálják
a vállalkozások és befektetések iránti globális versenyt, ezek többek között a
globalizáció, a munkaerő mobilitása és migrációja, a növekvő komplexitás, a
tehetségekért folyó verseny, a vállalkozói szellem fontossága, K+F tevékenységek fejlődő
országokba költözése, gyártási tevékenységek kiszervezése és visszahelyezése, a „Dolgok
Internete” és az „Ipar 4.0”, urbanizáció és a városok új szerepe, valamint a regionalizáció
és klaszteresedés. Jelen fejezetben e trendeket röviden a Nordic Place Academy Business
attraction management for cities and regions – Handbook of strategies, tools and activities
című tanulmánya (Nordic Place Academy, 2016) alapján ismertetjük. Ezeket a
folyamatokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmár megye közös
befektetésösztönzési stratégiájának megalkotása során is hangsúlyosan figyelembe kell
venni a belső erőforrások, adottságok és kihívások mellett.

Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy 2020-ban a globálissá váló COVID-19 járvány
a befektetési döntésekre is hatással volt (az FDI mértéke jelentősen csökkent, az
országok közötti mobilitás korlátozottá vált), ugyanakkor a járvány hosszútávon a
fentebb ismertetett trendeket várhatóan nem fogja jelentős mértékben befolyásolni.

Globalizáció és mobilitás

A globalizáció határozza meg világunkat. Jelenleg a világ minden pontja része a globális
kereskedelem, a fogyasztás és a befektetések bonyolult hálózatának. Egy potenciális
befektető a világ bármely országából érkezhet, amihez a befektetésösztönzés során
alkalmazkodni kell. Mindezzel párhuzamosan az elmúlt évtizedben a globális mobilitás
mértéke folyamatosan nőtt. A következő években pedig nagy számban fog a
munkaerőpiacra olyan munkavállaló (Milleniumi generáció legfiatalabb és a Z generáció
legidősebb tagjai) bekerülni, akik közül sokan nemzetközi munkatapasztalatra vágynak,
új lehetőségeket kínálva a nemzetközi munkaerő toborzására törekvő vállalatoknak,
helyszíneknek.

Növekvő komplexitás

A befektetési helyszínek egyedi versenyelőnyei egyre fontosabbá válnak, ezért a
vállalatok olyan helyeket keresnek, amelyek megfelelő egyensúlyt kínálnak a piacra jutás,
a tehetséghez és erőforrásokhoz való hozzáférés és a költséghatékonyság tekintetében.
A befektetők iparági specializációra szakosodott helyszínek helyett inkább szektorok és
funkciók kombinációjában keresnek különleges értékajánlatokkal és versenyelőnnyel
rendelkező helyszíneket. Következésképpen az egyes régióknak, befektetési
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helyszíneknek átfogóbb értékjavaslatokkal kell magukat pozícionálni a potenciális
befektetők előtt – ma már nem elegendő a gazdasági infrastruktúra rendelkezésre
állása, az elérhetőség és az alacsony bérszínvonal.

Tehetségekért folyó verseny

Az egyik legmeghatározóbb trend, hogy a tehetségekhez való hozzáférés egyre nagyobb
jelentőséggel bír az üzleti vonzerő, a befektetésösztönzés szempontjából. A múlt
században a munkaerő költözött olyan helyekre, ahol sok munkalehetőség volt, jelenleg
egyre inkább az ellenkezője igaz: a vállalatok költöznek olyan helyekre, ahol sok a
tehetséges munkavállaló. Ebből adódik, hogy a befektetésekért versenyző helyszíneknek
a magas életminőség, az élhetőség és a vonzó szolgáltatások biztosítására kell
összpontosítaniuk a tehetség megtartása és vonzása érdekében.

Vállalkozói szellem fontossága

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják Európa gazdaságának gerincét. Ők képviselik
az EU-ban az összes vállalkozás 99%-át. A kkv-k által létrehozott több munkahely és
növekedés révén a befektetési helyszínek számára a vállalkozók vonzása, a vállalkozói
szellem erősítése és a vállalkozások támogatása egyre fontosabbá válik, azaz olyan üzleti
környezetet kell kialakítani, amelyek nemcsak a multinacionális nagyvállalatok számára
vonzóak, hanem a kkv-kat is versenyelőnybe hozhatja.

K+F tevékenységek fejlődő országokba költözése

Az állami kutatás-fejlesztési tevékenységeken (intézetek támogatása, K+F programok
megvalósítása) kívül a nemzeti és regionális K+F szakpolitikáknak a beruházások vonzása
érdekében fiskális és pénzbeli ösztönzők biztosítására, a beruházási helyszínek vonzerő
fejlesztésére és a globális tehetségek könnyű hozzáférésének biztosítására kell
összpontosítaniuk. Ugyanakkor összességében megállapítható, hogy míg a globális K+F
ráfordítások nőnek, addig Európa egyre kevésbé vonzó a K+F-be irányuló beruházások
számára.

Gyártási tevékenységek kiszervezése és visszahelyezése

A magas gyártási költségű országokból az alacsony költségű országokba történő
kiszervezés (outsourcing) ugyan folytatódik, üteme lelassul. Egyes esetekben pedig
fordított tendencia figyelhető meg: a korábban kiszervezett üzleti tevékenységek
visszahelyezése (re-shoring) a tengerentúli piacokról a hazai piacra, amely folyamatnak a
legfőbb mozgatórugója, hogy a fogyasztók egyre inkább személyre szabottabb
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termékeket keresnek. Azoknak a helyszíneknek, amelyek versenyezni akarnak az
visszahelyezett gyártási tevékenységekért, meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a helyi
munkaerő képességei megfelelnek-e a magas színvonalú gyártás követelményeinek. A
re-shoring jelenség szorosan kapcsolódik az „Ipar 4.0” globális trendhez, és Európa
„újraiparosításának” egyik lépése lehet.
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A “Dolgok Internete” és az “Ipar 4.0”

Az úgynevezett “Dolgok Internetének” (Internet of Things – IoT) megjelenésével és a
negyedik ipari forradalommal (Ipar 4.0 ipar – intelligensebb gyártási technológia,
robotika) kapcsolatos változások gyökeresen átalakítják a gyártási folyamatokat.

A kapcsolódó fejlesztések lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy az összegyűjtött
adatokat és információkat felhasználva az értékteremtéshez komplex termelési,
terjesztési és értékesítési hálózatokat működtessenek több földrajzi helyen. Az iparágak
átalakulása számos következménnyel jár a munkaerőpiacon és a vállalati/munkaerőpiaci
készségek követelményeiben egyaránt.

Azoknak a befektetési helyszíneknek, amelyek vonzóvá akarnak válni az Ipar 4.0-hoz
kapcsolódó vállalkozások számára, olyan oktatási programokat kell támogatniuk,
amelyek jobban szolgálják az ágazatban működő vállalatok munkaerővel szembeni
elvárásait. Emellett szorosan együtt kell működniük technológiai központokkal,
egyetemekkel, kutatóintézetekkel és tudományos parkokkal, hogy olyan innovációs
központokat hozzanak létre, amelyek vonzzák a fejlett gyártási technológiát alkalmazó
vállalatok működéséhez szükségek megfelelő humánerőforrást.

Urbanizáció és a városok új szerepe

Az urbanizáció gyors üteme miatt néhány város, megkerülve a nemzeti kormányokat és
regionális egységeket, képes önmagában nemzetközi szereplővé válni – a befektetők
sokszor nem az országokat, hanem a telephelyként funkcionáló városokat
versenyeztetik egymással. A különböző országok városai között létrejövő
megállapodások és a stratégiai szövetségek (gazdasági területen is működő
testvérvárosi kapcsolatok, transznacionális partnerségek) az adott városok közötti
kereskedelmi és beruházási áramlások előmozdítására összpontosíthatnak.

Ugyanakkor a gyors urbanizáció által generált városi kihívások kezelése innovatív
megoldásokat igényel. A városok élhetőségének növelése és az ökológiai lábnyomuk
csökkentése érdekében az üzleti vonzerő fontos eszköz az erőforrások vonzásában,
amelyek képesek kezelni ezeket a kihívásokat. Erre jó példa az intelligens városi
megoldások (Smart City koncepció) térnyerése, amelyek megvalósításában az üzleti
vonzerő szerves szerepet játszik.

Ki kell térni továbbá a gazdasági tevékenységek folyamatban lévő urbanizációjára is. Az
ipari, tudományos és technológiai parkok megpróbálnak terjeszkedni a városi
területeken belül, és megjelenésükben „városszerűbbé” válni, nem utolsósorban ezzel
vonzóbbá válni a fiatalabb tehetségek számára. Ennek eredménye, hogy az új
vállalkozások számára könnyen elérhető irodai és egyéb helyszínek biztosítása egyre
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komplexebb, több érdekelt bevonásával járó feladat lesz, valamint a folyamat ösztönözni
fogja a zöldmezős beruházásokra a barnamezős beruházásokra való áttérést is.

Regionalizáció és klaszteresedés

A globalizáció és a digitalizáció szerepének növekedése ellenére a befektetések során
továbbra is nagy jelentősége van a telephely választásnak. A cégeket egyre inkább
vonzza a kapcsolódó ágazatokban működő cégek klaszterei, ezért azok a helyszínek,
amelyek hasonló ágazatokra specializálódtak, kedvezőbb helyzetben vannak
befektetések vonzására. A gazdasági növekedés olyan régiókban koncentrálódik, ahol a
hasonló ágazatban tevékenykedő vállalatok közelsége és a tudásmegosztás
innovációhoz vezet. A vállalatok profitálni akarnak az egyes régiók ágazati
koncentrációjából annak érdekében, hogy integrálódjanak a térség meglévő cégeivel,
ami növelheti innovációs képességüket és jövedelmezőségüket. Tehát a befektetések
vonzása során a klaszteresedés és a regionális specializáció egyre fontosabb eszközzé
válik.
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4 Komplex befektetői szempontú helyzetelemzés

4.1 Fizikai telepítő tényezők

4.1.1 Földrajzi adottságok, elhelyezkedés

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország keleti határán, az Észak-alföldi régióban
fekszik. Északnyugatról Borsod-Abaúj-Zemplén megye, északról Szlovákia Kassa régiója,
északkeletről Ukrajna Kárpátaljai régiója, délkeletről a romániai Szatmár megye, míg
délen Hajdú-Bihar megye határolja. Székhelye Nyíregyháza. A megye területe 5935,86
km2, amely az egész ország területének mintegy 6,38%-át teszi ki – ezzel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Magyarország hatodik legnagyobb megyéjének számít.

Szatmár megye Románia északnyugati részén helyezkedik el. Északról Ukrajna
Kárpátaljai régiója, keleten a romániai Máramaros, délen Bihar és Szilágy megye, míg
nyugaton Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határolják. Székhelye Szatmárnémeti. A megye
terülte 4417,85 km2, amely az egész ország területének 1,85%-a - Szatmár megye
Románia egyik legkisebb megyéje (36. a 41-ből).

2. Ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (balra) és Szatmár megye (jobbra)

Forrás: Google Maps

A két szomszédos megye földrajzi adottságaikat tekintve hasonló, a térség túlnyomó
részét síkság alkotja.

Földrajzilag Szabolcs-Szatmár-Bereg megye változatos, síkság és dombság is található itt.
Az építkezéseken felhasznált nyersanyagok kivételével kevés természeti erőforrás
található a megyében. A megye legmagasabb pontja a 240 méter magas Kaszonyi-hegy.
Legfontosabb folyója a Tisza.
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Szatmár megye földrajzi adottságait tekintve sokszínű. A megye csaknem kétharmadát a
Kárpát-medence részét képező síkság alkotja. A megye északkeleti részét a
Keleti-Kárpátok belső vonulatát képező Avas-hegység, illetve a Gutin-hegység kis része
foglalják el. A megye legmagasabb pontja a Gutin-hegységben található Vf. Rotund 1240
méter magasságban. Szatmár megye legjelentősebb folyói a Szamos, Kraszna és Túr
folyók.

4.1.2 Elérhetőség

Egy vállalkozás, beruházás sikerességét komplex körülmények összessége határozza
meg. Az egyik ilyen tényező az üzleti helyszín kiválasztása, amely számos tényezőt
befolyásol – bevételek, kiadások, megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő,
beszállítói kapcsolatok, illetve szállítási útvonalak elérhetősége. A fejezetben
bemutatásra kerülnek a két megye elérhetőségének részletei.

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye több szempontból is kedvező földrajzi
fekvéssel rendelkezik. A magyar-román határkapcsolat mellett Ukrajna és Szlovákia
közelsége is fontos tényező. A két megye közúti és vasúti kapcsolatai mellett Szatmár és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét vízi úton is összeköti a Tiszába torkolló Szamos folyó. A
közúti, légi és vasúti infrastruktúrát tekintve mindkét megye esetében fejlesztésekre van
szükség a jobb országos, illetve európai hálózatokkal való összeköttetés érdekében.

Az Európai Unió fejlődésével és bővítésével együttesen nemcsak a csatlakozó országok
diplomáciai és gazdasági kapcsolatai bővültek, hanem a térség- és országhatárokon
átívelő közlekedési hálózatok is. A hatékony személy- és áruszállítás fejlesztésére, ezáltal
pedig a versenyképesség és a gazdasági növekedés segítésére szolgál a transzeurópai
közlekedési hálózat (TEN-T folyosók) fokozatos kiépítése, amelyek a VII. számú
Rajna-Duna vízi folyosó kivételével közúti-vasúti folyosók. A 10 európai TEN-T folyosó
közül négy érinti a Kárpát-medencei régiót.

Magyarországot 4 Helsinki folyosó és további 3 csatlakozó folyosó érinti (IV., V., V/b., V/c.,
VII., X/b. jelű folyosók). 1 Romániát 3 közlekedési folyosó érinti (IV., VII., illetve IX. jelű
folyosók), habár Szatmár megye szempontjából egyiknek sincs kiemelkedő jelentősége.

1 Dr. Kovács Zoltán - Pató Gáborné Szűcs Beáta (2007): Szállítási útvonalak, Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet, Budapest ISBN 978 96 3746 992-3
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2. Táblázat: A Páneurópai (Helsinki) Közlekedési folyosók

Folyos
ó

Útvonal Teljes hossz
(km)

I Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas – Varsó és Riga –
Kalinyingrád – Gdanszk

550

II Berlin – Varsó – Minszk – Moszkva – Nyizsnyij Novgorod 1 830

III Berlin/Drezda – Wrocław – Lvov – Kijev 1 640

IV Berlin/Nürnberg – Prága Pozsony – Bécs – Budapest –
Konstanca – Szaloniki – Isztambul

3 258

V Velence – Trieszt/Koper – Ljubljana – Budapest – Ungvár –
Lvov
V/a: Pozsony – Zsolna – Kassa – Ungvár
V/b: Fiume – Zágráb – Budapest
V/c: Ploče – Szarajevó – Eszék – Budapest

1 600

VI Gdanszk – Grudziądz /Varsó – Katowice – Zsolna/Ostrava 1 800

VII A Duna vonala, valamint elérhető az Északi-tenger a
Rajna-Majna-Duna-csatornán keresztül
Magyar kikötői: Győr-Gönyű, Komárom, Budapest-Csepel,
Dunaújváros, Baja, Mohács

2 415

VIII Durrës – Tirana – Szkopje – Szófia – Várna 1 300

IX Helsinki – Szentpétervár – Moszkva/Pskov – Kijev – Ljubasevka
– Kisinyov – Bukarest – Dimitrovgrad – Alexandroupoli
IX/a: Ljubasevka – Odessza
IX/b: Kalinyingrád/Klaipéda – Kaunas – Vilnius – Minszk – Kijev

6 500

X Salzburg – Ljubljana – Zágráb – Belgrád – Niš – Szkopje –
Veles – Szaloniki
X/a: Graz – Marlbor – Zágráb
X/b: Budapest – Újvidék – Belgrád
X/c: Niš – Szófia – Isztambul
X/d: Bitola – Florina – Via Egnatia – Igoumenitsa

2 360

Forrás: https://ec.europa.eu/transport/node/2443
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3. Ábra: A transzeurópai közlekedési hálózat folyosói

Forrás: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en

A projekt régió szempontjából a Magyarországot, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét
érintő V. (Mediterrán) folyosó
Barcelona-Marseille-Milánó-Budapest-Miskolc-Nyíregyháza/Debrecen-Ungvár-Lemberg-
Kijev útvonala érinti, ezáltal kedvező gazdasági pozícióba emelve a megyét, míg Szatmár
megyének nincsen közvetlen kapcsolata egyik TEN-T folyosóval sem.

Mindkét megye sűrű főúthálózattal rendelkezik, amely könnyen elérhetővé teszi a térség
nagyobb városait, illetve a határátkelőket mind a magyar-román, mind a
magyar-ukrán-román hármashatár felé. Az úthálózat kiépítettségét tekintve
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye helyzete némileg kedvezőbb.

A határtérség Budapest felől az M3 autópályán közelíthető meg, amelynek
Vásárosnaményig való megépítése növelte a megye jelentős részének elérhetőségét. A
jövőben fontos szerepet fog betölteni az autópályák ukrán (M3, M34) és román (M49)
határig történő meghosszabbítása. Emellett 4 főút (4, 36, 38, 41) és számos mellékút
járul hozzá a térség külső elérhetőségéhez és a belső közlekedési kapcsolatokhoz.
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A megyeszékhely, Nyíregyháza egyike Magyarország legforgalmasabb vasúti
állomásainak, Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja és nemzetközi
szempontból is fontos pozíciót tölt be. A megye vasúti kapcsolatai közül a legfontosabb a
100. számú Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony közötti, kétvágányú,
villamosított fővonal, amelyből további fő- és mellékvonalak ágaznak Tokaj,
Vásárosnamény és Zajta felé. Nyíregyháza és Budapest, illetve Nyíregyháza és Debrecen
között óránként közlekednek InterCity (IC) vonatok.

A megyében jelentős vasútvonalak országos jelentőségük mellett a transzeurópai vasúti
áruszállítási hálózat részeként is fontos szerepet töltenek be. Szabolcs-Szatmár Bereg
megyében a záhonyi vasútvonal csatlakozik az orosz széles nyomtávú vasúti hálózathoz,
míg a tiborszállási vonal Nagykároly felé romániai kapcsolatot jelent.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincsen nemzetközi repülőtér, de öt nemzetközi
repülőtér is könnyen megközelíthető:

• Debreceni Nemzetközi Repülőtér;
• Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;
• Nagyváradi Nemzetközi Repülőtér (Románia);
• Szatmárnémeti Nemzetközi Repülőtér (Románia);
• Kassa Nemzetközi Repülőtér (Szlovákia).

Szatmár megye térségbeli és európai összeköttetését az E58, E81, és E671 számú utak
biztosítják, továbbá nagy forgalmat bonyolítanak le az 1C, 1F, 19, 19A, 19F utak.

A magyarországi M49 autópálya szakaszának romániai folytatása is a tervek között
szerepel, amely DX14 számú útként az országhatárig fog vezetni. A megépülő
útszakaszok által autópálya köti majd össze a két megyét, ezáltal sokkal gyorsabbá válik
az országok közötti közúti közlekedés.

A vasúthálózat szempontjából legfontosabb vonalak a megye számára a 400. számú
vonal (Brassó-Mádéfalva-Déda-Dés-Nagybánya), a 402. számú vonal
(Nagyvárad-Székelyhíd-Nagykároly-Szatmárnémeti-Halmi) és a 417. számú vonal
(Szatmár-Bikszád). Az állami vasúthálózat (Căile Ferate Române, CFR) közvetlen vasúti
összeköttetést biztosít a megye települései számára az összes román nagyvárosba,
illetve a határon átnyúlva Budapest felé is.

A megyeszékhely közelében található Románia egyik nemzetközi repülőtere, a
Szatmárnémeti Nemzetközi Repülőtér, amelynek utasforgalma 2018-as adatok szerint
75 692 fő volt. A COVID-19 járvány előtti időszakban rendszeres járatok indultak
Bukarestbe, Londonba, illetve szezonális charter járatok Antalya-ba (Törökország) és
Monastir-be (Tunézia).
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A határtérség elérhetőségének javulásához a helyi infrastruktúra fejlődése mellett
hozzájárul a határokon átnyúló kapcsolatok erősítése és a közös fejlesztések
megvalósítása. Ennek a fejlődésnek fontos további lépése lehet a hármashatár térségek
urbanizációs folyamatának tovább lendítése, a határok „átjárhatóságának” javítása.

A munkavállalók szabad áramlását az EU-n belül a Schengeni övezeti tagság biztosítja,
melynek Magyarország részese, Románia azonban még nem. Ez a tényező a határmenti
térség befektetésösztönzési tevékenységét negatívan befolyásolhatja, ugyanis a fennálló
határellenőrzések nagyban nehezítik a munkavállalási célú ingázását a két ország között.

4.1.3 Településhálózat és közigazgatás

Befektetési, illetve befektetésösztönzési szempontból fontos tényezők a betelepülni
vágyó vállalkozások számára a térség adta közigazgatási, illetve jogszabályi környezet
adta lehetőségek. A területi államigazgatásból, valamint a régió településszerkezetéből
adódó sajátosságok befolyásolhatják az üzleti működést. Az alábbi fejezetben
Szabolcs-Szatmár-Berek megye és Szatmár megye településhálózatának bemutatására
kerül sor.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településhálózatát tekintve kiegyensúlyozatlan. A
megyének egyetlen fejlett centruma, nagyvárosa van, amely egyben a helyi gazdaság
motorja is; Nyíregyháza. A megyeszékhely népessége meghaladja a 100 ezer főt.
Elhelyezkedését tekintve ugyan nem bír központi szereppel, az elmúlt évtizedekben
bekövetkezett dinamikus fejlődésének köszönhetően azonban a térségébe tartozó
településekkel együttvéve jelentős szereppel bír az egész megye dinamizálásában.
Fontos megjegyezni, hogy Nyíregyháza nem pusztán megyei szinten jelenetős gazdasági,
foglalkoztatási, oktatási, kulturális, közigazgatási és közszolgáltatási központ – egyes
funkciók tekintetében jelentősége és vonzáskörzete átterjed az országhatáron túlra is.

A megye túlnyomóan aprófalvas településszerkezetű, 229 települése közül csak 28
rendelkezik városi ranggal. Ez főleg a 20. század folyamán bekövetkezett történelmi
eseményeknek köszönhető, amely során a megye városhálózatának jelentős része a
határon túlra került. A megyeszékhely mellett kiemelkedően fontosnak tekinthető
néhány város, amelyek decentrum szerepet töltenek be – Mátészalka, Nyírbátor,
valamint Kisvárda-Záhony. A decentrumok fejlesztésével a megyére jellemző területi
különbségek mérsékelhetőek.

A megyeszékhelyen és a decentrumokon túl a megye településhálózata szempontjából
fontos szerepet töltenek be a járásközpontok.

A térség egyedülálló településszerkezeti sajátosságai a bokortanyák, melyek sok esetben
ugyan egy közigazgatási egységhez tartoznak, viszont egymástól hatalmas távolságokra
helyezkednek el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét tizenhárom közigazgatási területi
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egység – járás – alkotja. A járásközpontok (Nyíregyháza és még 12 város) kiemelt
szereppel rendelkeznek a megye gazdaságának fejlesztése szempontjából, illetve a
település- és vidékfejlesztési irányvonalak kijelölésében, összeegyeztetésében.
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4. Ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásai

Forrás: terport.hu

Románia viszonylag központosítottnak tekinthető közigazgatása miatt az ország
adminisztratív részegységei meglehetősen egyszerűsítettek. Románia alkotmánya
alapján az ország területe közigazgatásilag községekbe (románul: comuna), városokba
(románul: oraş) és megyékbe (románul: judeţ) szerveződik.

A román közigazgatásban jelentős a dekoncentrált szervek szerepe, számos hatóság
működik megyei szinten, közvetlen minisztériumi vagy más központi szerv
alárendeltségében.2 Az igazgatás kétszintű, helyi és megyei – megyei szinten prefektus
és önkormányzat egyaránt működik.

Szatmár megye közigazgatási felosztását tekintve 2 törvényhatósági joggal felruházott
városból, 4 városból, 59 községből, illetve számos további településből áll. A megye
gazdasági fejlődése és fejlesztése szempontjából kiemelkedő szereppel bír a
megyeszékhely, Szatmárnémeti. A magyar határhoz való közelségéből adódóan
vonzáskörzete Nyíregyházához hasonlóan átterjedt az országhatáron túlra is.

2 Szamel Katalin–Balázs István–Gajduschek György–Koi Gyula (szerk.) (2016): Az Európai Unió
tagállamainak közigazgatása [Digitális kiadás.] Budapest: Wolters Kluwer Kft. Letöltve:
https://mersz.hu/hivatkozas/wk37_871_p1#wk37_871_p1 (2021.03.31.)
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A megyeszékhelyen túl kiemelkedő jelentősége van Nagykároly megyei jogú városnak is.
Számos turisztikai látványossága mellett a városnak gazdasági szerepe is van a megye
életében – legfontosabb üzemei a vegyipar, gépgyártás, bútorgyártás, takarmánygyártás,
valamint autóalkatrész-gyártással foglalkoznak. Tasnád, illetve Avasfelsőfalu méreteiket
tekintve szintén jelentős potenciált hordoznak magukban a megye dinamikus és
kiegyensúlyozott fejlesztése szempontjából.

5. Ábra: Szatmár megye közigazgatása

Forrás: https://www.dvhh.org/sathmar/villages.html

A két megye településeinek együttműködését az elmúlt évtizedekben fellendülés
jellemzi, a testvérvárosi kapcsolatok mellett számos közösen megvalósított képzés,
illetve projekt valósult meg.

4.1.4 Ipari parkok, iparterületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyháza rendelkezik a legnagyobb kiterjedésű és
számú ipari parki és ipari területtel.

4.1.4.1 Nyíregyháza, a feltörekvő város

2021. március 25-én jelentették be, hogy a Financial Times divíziója, az FDI Intelligence
globális felmérésén a 2021/2022. időszakban Nyíregyháza felkerült a világ 5 legjobb
befektetésösztönzési célpontjainak listájára. Nyíregyháza 2020. novemberében nyújtotta
be pályázatát a megmérettetésre. A Financial Times tőkeáramlásokkal és
befektetésekkel foglalkozó részlege évről évre elemzi és rangsorolja a befektetési
szempontból legvonzóbb városokat különböző kategóriákban. Nyíregyháza 2021-ben
először került be a lap „Felemelkedő Városok” (Rising Cities) nevű kategóriájába, és
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rögtön a 3. helyezést érte el. A lap számos tényezőt vizsgál az egyes kategóriák
összeállításakor, mint például helyi gazdaságfejlesztési tevékenységet, a
befektetésösztönzést elősegítő intézkedéseket, az ezt segítő helyi szervezetek meglétét
vagy az elmúlt években végrehajtott gazdaságfejlesztést szolgáló fejlesztéseket. A város
területén 5 nagyobb ipari park, ipari terület található.

6. Ábra: Nyíregyháza ipari parkjai, ipari területei

I. Nyíregyházi Ipari Park
II. Déli ipari terület
III. Délnyugati ipari terület
IV. Tokaji út menti iparterület
V. Nyugati ipari terület

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyházi Ipari Park

A 127 hektáros területű ipari park közúton Nyíregyháza belvárosa 10, az M3 autópálya
pedig 5 perc alatt elérhető. 2,3 hektár az elérhető szabad terület. Megközelítőleg 2800 fő
dolgozik az alábbi cégekben:

• Marso Kft.
• Szuro-Trade Kft.
• Electrolux Lehel Kft.
• RÉVÉSZ-NYÍRLOG Kft.
• Hirsch Porozell Kft.
• Fémedző Kft.
• MIPA Hungária Kft.
• Jász-Plasztik Kft.
• Gabriel-Chemie Kft.
• Sematic Hungária Kft.

• SGS Hungária Kft.
• Nyírségi Bioenergia Kft.
• Leva-Team Kft.
• Tre Tax Bt.
• CAVITATION ENERGY SYSTEM

Kft.
• CAVITATION TECHNOLOGY

Kft.

Déli iparterület:
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A déli iparterület Nyíregyháza első iparterülete, mely az 1960-as években jött létre.
Összterülete 65 hektár, megközelítőleg 3200 fő dolgozik itt. Nyíregyháza belvárosától 5,
az autópályától 10 percre található közúton. Jelenleg folyamatban van a terület bővítése,
az első ütemben 56 hektárral fog növekedni az iparterület.

A legjelentősebb cégek itt a DUNAPACK Kft. és a Mondi Bags Hungária Kft. Megtalálható
még itt bútorgyártással, gépjármű- és gépjárműalkatrész-kereskedelemmel, fa- és
építőanyag kereskedelemmel, fémszerkezet gyártással és fémmegmunkálással, valamint
az acélidomok gyártásával foglalkozó cég is.

Délnyugati iparterület:

Az iparterület 75 hektár kiterjedésű és körülbelül 3500 fő dolgozik itt. Az iparterület
közúton 5 percre van a belvárostól, 10 percre pedig az autópálya csatlakozástól.

Itt található gyárak, vállalkozások:

• MICHELIN Hungária Kft.
• Vibracoustic Magyarország Légrugó Technológia Kft.
• ContiTech Hungary Kft.
• EISSMANN Automotive Hungaria Kft.
• NYIR-FLOP Kft.
• Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
• NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

Tokaji út menti iparterület:

A 40 hektár kiterjedésű iparterület vállalkozásainál körülbelül 500 fő dolgozik. A terület 5
percre van a belvárostól, az autópálya csatlakozási lehetőségtől pedig 10 percre. Itt
található többek között a Szűcs Network, 4S-2000 Termelő és Kereskedelmi Kft.

Nyugati ipari terület:

A 185 hektáros ipari területen, ahol közel 2700 fő dolgozik, az új LEGO gyár 2014-es
átadásával jött létre. Közúton Nyíregyháza belvárosa 7, az autópálya csatlakozás pedig 5
percre található. A Modern Városok Program részeként megvalósuló Inpark Nyíregyháza
csaknem 50 hektáron akár 215 000 m2 építhető alapterületet tud majd biztosítani
vállalkozások számára közművesítés után. A fejlesztési terület fő jellemzői:

• Telekméret: 22,9 ha + 26,7 ha
• Beépíthetőség: 50%
• Maximális építménymagasság: 26 m
• Minimum zöldfelület: 20%
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A város ipari területei és ipari parkjai gyakorlatilag megteltek és jelenleg korlátozott a
befektetők fogadására azonnal alkalmas terület.
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4.1.4.2 Gazdasági decentrumok

Mátészalkai Tudományos és Technológiai Ipari Park3

Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. legnépesebb városa. A település fekvése
kedvező a romániai és ukrajnai határ közelsége miatt, a 2013-ban átadásra került M3
autópálya még inkább bekapcsolja a várost az ország közlekedési hálózatába.

Az első ipari létesítményt a Magyar Optikai Művek (MOM) alapította Mátészalkán az
1970-es években. Ezt követően megjelentek más, külföldi tulajdonú nagy optikai cégek is
a városban (Zeiss, HOYA stb.). Túlnyomó részben a kutatás-fejlesztés terén aktív munkát
végzőoptikai cégek települtek a Mátészalkai Tudományos és Technológiai Ipari Parkba,
azonban kereskedelmi, bútoripari, textilipari és egyéb tevékenységek is megtalálhatóak
itt:

• Carl Zeiss Vision Hungary Optikai Kft (optikai ipar)
• Carl Zeiss Sport Optikai Hungária Kft. (optikai ipar)
• Sandra Form Kft. (bútorgyártás)
• Sandra Design Kft. (bútorgyártás)
• Sandra Kárpitos Zrt. (bútorgyártás)
• BBS Trend Kft. (bútorgyártás)
• Nadler Kft. (ingatlanüzemeltetés, ingatlan bérbeadás)
• Szatmár Bútorgyár Kft. (bútorgyártás)
• HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt. (optikai ipar)
• Carl Zeiss Sport Kft. (optikai ipar)
• Flabeg Kft. (optikai ipar)
• Szalka Trade Kft. (élelmiszer nagykereskedelem)
• MOM Vízméréstechnikai Zrt. (finommechanika)
• Matex Kft. (textilipar)
• ADREVAX Kft. (kereskedelem)
• Szatmár Optikai Kft. (optikai ipar)
• Limaker Kft. (kereskedelem és építőipar)
• „Varsány”-Trade Kft. (számviteli szolgáltatás)
• VIRCONT Kft. (textil nagykereskedelem)
• KPM-KRESZ Kft. (műszaki vizsgálat, gépjármű karbantartás)
• „MARGÓ-TEXTIL” Kft. (kereskedelem)
• MAX-LINER Hungary Kft. (kereskedelem)
• GROVI Kft. (üzemanyag kereskedelem)

3 Tudományos és technológiai parknak azokat az ipari parkokat nevezzük, melyek elsődlegesen
tudásintenzív, technológiai innovációval foglalkozó vállalkozások fejlődésének elősegítésére
jöttek létre vagy ilyenként működnek.
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• DEPO-MSZ-TEX Kft. (dísznövény kereskedelem)
• ADAPTÍV-FLOW Kft. (mérőműszer gyártás)
• AUFORG Bt. (fűrészáru gyártás)
• B+B Bt. (tanácsadás)
• Balog és Fiai Kft. (építőipar)
• JOB FORCE Iskolaszövetkezet (társadalmi tevékenység)
• K-TWINS Kft. (informatika)
• SZAB-BRI 2009 Kft. (kereskedelem)
• Szalka-Papír Bt. (kereskedelem)
• SZIE CAMPUS Kft. (ingatlanüzemeltetés)
• TER-JÁN Kft. (kereskedelem)
• Tudás-Tár Képző Központ Kft. (oktatás)
• STABIL-INVEST Kft. (ingatlanüzemeltetés)
• Virágpaletta 2000 Szövetkezet (ingatlanüzemeltetés)
• WORK FORCE Kft. (munkaerő kölcsönzés)
• „I-PARK” Kft. (ipari gép javítás)
• M&S Risk Kft. (gépjármű kölcsönzés)
• MAGDA-LINEA Kft. (informatika)
• ROBE04 Kft (textilipar)

A vállalkozóknak a város számos szolgáltatást nyújt, mint például vállalkozás alapítási
jogi tanácsadás, beruházás-tervezés, postai és banki szolgáltatások stb. Az ipari parki
cégeket segítő szolgáltatások is megtalálhatóak közvetlenül az Ipari Park területén:
benzinkút, rendezvényház, kereskedelmi egységek, kisebb szolgáltatók stb. Itt található a
Mátészalkai Inkubátorház és Képző Központ is. A Mátészalka belterületén elhelyezkedő
Ipari Park által kínált telephelyek alkalmasak ipari csarnokok, irodák, központi
elosztóraktárak és kereskedelmi létesítmények számára is. Az Ipari Park teljes területe:
78,5457 hektár, rendelkezésre álló szabad terület 19,6552 hektár.
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7. Ábra: A Mátészalkai Ipari Park

Forrás: Ipari park (mateszalka.hu)

2. Táblázat: A Mátészalkai Tudományos és Technológiai Ipari Park közművesítettsége

Utcanév
Szilárd

útburkolat
(fm)

Szennyvízhálózat
(fm/átm)

Gáz
(fm/átm)

Ivóvíz
(fm)

E. hálózat
(hossz/telj)

Közvilágítás
(fm)

Park utca 0 0 0 0 0 0

Curtis utca 560 500/300
537/160

**
560/225 336m 0,4 kV 560m

Oberkoche
n

100 120/200 0
120/2coll

*
100m 0,4 kV 0

*házi bekötés, nem bővíthető, **vasútvonalig elér

Forrás: Ipari park (mateszalka.hu)
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Nyírbátori Ipari Park

Nyírbátorban az ipari tevékenység egyik fő helyszíne a 2005-ben létrehozott Ipari Park,
amely a 471. számú főút mellett fekszik. A szállítási és logisztikai feltételeket segíti vasúti
kapcsolata (két ipar- és három rakodóvágány). A 77,9 hektár nagyságú, 1,2 milliárd forint
Európai Uniós támogatás felhasználásával bővítés alatt álló zöldmezős iparterület
közművesített, jelenleg beépítettsége 81,6%-os és 23 vállalkozásnak ad helyet. Az Ipari
Park területén kialakított valamennyi értékesíthető terület teljesen közművesített (ivóvíz,
szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villamos energia). Aktuálisan két eladó, nem önkormányzati
tulajdonú épület van az Ipari Park területén: egy 4000 tonna kapacitású hűtőház és egy
6000 m2-es ipari csarnok.

Nyírbátor Város Önkormányzata számos befektetésösztönzési tevékenységgel segíti a
cégek letelepedését:

• adatot és információt nyújt a településről, a munkaerőpiac aktuális
helyzetéről, a közművek kiépítettségéről, a központi és helyi adókról stb.;

• soron kívüli ügyintézéssel gyorsítja az engedélyezési eljárást, közreműködik
más hatóságokhoz tartozó eljárások ügyintézésében;

• igény szerint rész vesz a kiszolgáló közművek tervezésében és kiépítésében;
szolgáltató, beszállító és kivitelező cégeket ajánl, valamint segíti a
megegyezés létrejöttét.

A Nyírbátorba érkezett külföldi tőke egy része a korábban is működő vállalkozások
felvásárlására, tehát közvetve a vállalatok piacainak megszerzésére irányult. Az Ipari
Park külföldi működő tőkével megvalósított fejlesztése zöldmezős beruházások voltak,
amelyek keretében modern termelési kapacitásokat építettek ki.

Nyírbátor Déli iparterület

Az Ipari Parkon kívül a város másik gazdasági centruma a Déli iparterület. Az Árpád útra,
Vágóhíd utcára és az iparvágányra illeszkedő, a település peremén lévő, a
szántóföldekre kifutó területen az MSK iparterület és a Bátorcoop cégcsoport üzemei
működnek, köztük Magyarország egyik legnagyobb biogáz üzemével. Az iparterület
határai: Kisbogáti utca, Sóhordó utca, Vágóhíd utca, Árpád utca, Iparvágány,
belterület-külterület határvonala által határolt terület.

Kisvárda iparterület

Kisvárda a Záhonyi Vállalkozási Övezet része. Kisvárda városközpontjától délre található
terület több helyen a város ipari fejlődésének nyomait őrzi, főként a vasúti pályatest
mentén és a város déli határán húzódó kiterjedt ipari területek képében. A városrész
gazdasági funkciójában az ipari létesítmények dominálnak. A legfontosabb kereskedelmi
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és ipari létesítmények a főút mentén, illetve a 4145. j. összekötő út főúthoz közel eső
szakaszán helyezkednek el. Ez alól csak a korábbi iparterületek jelentenek kivételt. Ipari
parkkal a település nem rendelkezik, de számos hazai és nemzetközi vállalat számára
nyújt jelenleg és tervez a jövőben is telephelyet nyújtani. Kisvárda iparterületein
tevékenykedő legjelentősebb vállalkozások az alábbiak:

• Drinker Kft.
• Master-Good Kft.
• Nyírzem Zrt.
• Smartphone Hungary Kft.
• Várda Drink Zrt.

4.1.4.3 Egyéb, gazdasági szempontból meghatározó települések, iparterületek

Nagykállói Ipari Park

2011-ben készült el 910 millió forint összértékben, részben uniós támogatásból a
Nagykállói Ipari Park. A terület megközelítése rendkívül kedvező, az M3 autópálya
mellett helyezkedik el. Az Ipari Park 31 hektáros ipari-logisztikai terület, mely teljes
infrastruktúrával és közművekkel, kiépített belső úthálózattal, gáz-, áramellátási és
telekommunikációs rendszerre rendelkezik.

Balkány Ipari Park

Az Ipari Park címet a város az Első Balkányi Fejlesztési Kht-val közösen 2007-ben nyerte
el. Az Ipari Parkban az Inkubátorház és Innovációs Központ biztosítja a szolgáltatások
elérését és hozzáférését a vállalkozásoknak. Az ipari park infrastrukturális ellátottsága
hiányos. Az ipari parkban működő vállalkozások főként mezőgazdasági és ipari
tevékenységgel foglalkoznak. A város legjelentősebb iparűzési adót fizető
vállalkozásainak többsége a városrészben található, fő profiljuk a mezőgazdasági
árutermelés, értékesítés, illetve a fémmegmunkálás és fémszerkezet gyártás. Ezen felül
Balkányban található egy ipari terület is az ún. Nyugati Iparterület.

Baktalórántházai Ipari Park (Baktai Ipari Park4)

A 10,06 hektáros terület az itt található irodaépülettel együtt a Baktai Ipari Park
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonában áll. A nettó bérbeadható, eladható
beépítetlen terület 0,81788 hektár.

4 Az üzemeltető cég a területet ezen a néven használja, de az ipari parkokat összesítő országos
hivatalos listán nem szerepel
(https://2015-2019.kormany.hu/download/7/5c/d0000/Ipari%20parkok%20list%C3%A1ja.pdf#!Do
cumentBrowse)
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8. Ábra: A Baktai Ipari Park térképe

Forrás: Baktai Ipari Park (baktaipark.hu)

Az ipari park főbb paraméterei:

• Telephely: H-4561 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
• Székhely: H-4400 Nyíregyháza, Luther tér 11.
• Bruttó összterület: 100 600 m2

• Kialakítható minimális teleknagyság: 2000 m2

• Kialakítható maximális teleknagyság: 50 000 m2

A közeljövőben a saját tulajdonú területek infrastruktúrájának kiépítése, egy
üzemcsarnok létrehozása, az irodaépület szolgáltató központtá alakítása, bővítése
történik meg európai uniós forrásból. Megvalósul a közművek, közműbeállások kiépítése
a bérbeadható, eladható területek határáig. A fejlesztés magában foglalja a 1450
méteres elektromos hálózat, a 660 méteres ivóvízvezeték, a 690 méteres szennyvíz
vezeték és a 660 méteres földgáz vezeték (középnyomású gázvezeték) kiépítését, hiszen
a meglévő hálózatok leromlott állapotúak és nem alkalmasak a jövőben betelepülő
vállalkozások kiszolgálására. Sor kerül egy 4100 m2 alapterületű üzemcsarnok építésére,
valamint a hozzá kapcsolódó közműépítésre és parkosításra 16 088 m2 területen.
További építési jellegű beruházás a területen a már meglévő épület felújítása a
kialakítandó szolgáltató központ és üzemi konyha számára, közművesítés, parkosítás,
belső parkolóhelyek kialakítása.

A park területén nyújtott szolgáltatások:
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A projekt megvalósítása során olyan magas szintű szolgáltatások is kialakítása kerülnek,
melyek hozzájárulnak az ipari terület kihasználtságának növeléséhez, ezek az alábbiak:

• ellenőrzött közös ki-, és beléptető rendszer, vagyonvédelem, folyamatos 24
órás porta- és biztonsági szolgálat,

• belső, ellenőrzött felügyeletű központi kialakítású parkolók,
• jogi és szakmai képviseletek, marketing (reklám, közös megjelenés, piaci

információk, kapcsolattartás vevőkkel, szállítókkal és gazdasági szolgáltatások
(adó- és pénzügyi szolgáltatás, belső információs rendszer),

• fordítás, tolmácsolás,
• iroda-, tárgyaló helyiségek,
• alkalmi, illetve tartós bérleti lehetősége,
• konferencia-, oktatóterem bérleti lehetősége, multimédiás eszközökkel,

irodai kiegészítő szolgáltatások, fénymásolás, telekommunikációs
lehetőségek.

• meleg konyhai, éttermi szolgáltatás.

Tiszalök Ipari Park

Európai uniós forrás segítségével kerül megújításra Tiszalökön az ipari park. Az 550
millió Forint Európai Uniós támogatásból 2017 júniusa és 2021. decembere között
megvalósuló beruházás az infrastruktúra és úthálózat javítását, illetve hálózat bővítést
foglal magában. Az ipari park területén 10 vállalkozás működik, az összes terület 39,7
hektár, a hasznosítható terület nagysága pedig 25,6 hektár, a beépített terület 14 hektár.

Fehérgyarmati Ipari Park

Fehérgyarmat belterületétől 1 km-re, egy 16,43 hektáros területen található a
Fehérgyarmati járás egyetlen ipari parkja, amelyből 13,17 hektár terület beépített. A park
területén az infrastruktúra (csatorna, villamos energia, gáz, közvilágítás, úthálózat)
kiépített, részben kiegészítő szolgáltatások is biztosítottak. Az Ipari Park közvetlen
bekötőúttal kapcsolódik a 491. számú főúthoz.

Fehérgyarmat Város Önkormányzata az Ipari Parkot kedvező adózási feltételekkel
kívánja vonzóvá tenni a befektetők számára. A betelepülő vállalkozások számára a
három kivethető helyi adó közül csak az iparűzési adó megfizetése kötelező. Az Ipari
Park mellett található 44,4 hektáros tartalék gazdasági terület (volt repülőtér), mely
100%-ban az Önkormányzat tulajdonában van, így bővítésére megvan a lehetőség. A
terület zöldmezős beruházások befogadására, ipartelepítésre alkalmas, de a
lakóterületek közelsége, a környezeti adottságok miatt a kis környezeti terheléssel járó
iparágak, üzemek telepítése kívánatos. Az ipari park – igény esetén – jellegénél fogva
alkalmas alternatív-és megújuló energiát előállító beruházás befogadására. Az Ipari
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Parkban működő vállalkozások KKV kategóriába tartoznak, nagy részük mikro- vagy
kisvállalkozás.

Az itt található cégek:

• Kostan Kft.
• Bodó Tranz-Ker Kft.
• Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt.

Betelepülő vállalkozás:

• FE-VI Trans Kft.

A parkba betelepülő cégeknek a következő szolgáltatásokat nyújtják:

• Elsőbbség az építési engedély eljárásban Fehérgyarmat Város
Önkormányzatánál

• Pályázatok előkészítése
• Állami és helyi támogatások biztosítása
• Műszaki karbantartás
• Adótanácsadás
• Őrző-védő szolgáltatások
• Számviteli, könyvvizsgáló szolgáltatások, bank, biztosítás
• Business Partner Agency
• Egészségügyi szolgáltatások

Csengeri Ipari Park

A csengeri ipari terület 1998-ban Ipari Park címet kapott, amelyet egy 100%-os
önkormányzati tulajdonban álló szervezet, a Csenger Gazdaságfejlesztés Nonprofit Kft.
üzemeltet. A 116,9 ha összterületű parkból 112 ha hasznosítható, amelynek jelenleg
mindössze 13,5%-a (15,1 ha) betelepített. Ezen a területen 2009-ben, EU-s forrás
segítségével az utak, közművek kiépítésre kerültek. A szabadon hasznosítható,
értékesíthető terület nagysága: 96,9 ha, amelynek nagy része jelenleg mezőgazdasági
művelés alatt áll. Az Ipari Park megfelelő közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik mind a
belvárossal (közút, tömegközlekedés, járda, kerékpárút), mind a 49. számú főúttal. A
lakóterülettől távol helyezkedik el, így az itt folytatott tevékenység nem zavarja a
lakosságot. Az Ipari Park jelenleg is több vállalkozásnak biztosít telephelyet, ezek
többségében a helyi mezőgazdaságra alapozva feldolgozásra és nagykereskedelemre
szakosodtak. Itt található a település két legtöbb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozása
is, amelyek a cipőgyártás területén működnek (Josef Seibel Kft., Szamos Kft.).

Az itt működő vállalkozások:
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• Josef Seibel Kft.
• Szamos Kft.
• Szatmári Ízek Kft.
• Almarégió Kft.
• Zöldség Fruct Kft.
• Csengeri Alma Kft.
• Szatmári Energia-Farm Kft.

Ibrányi Déli Iparterület

Ibrány központi belterületi városrészétől elkülönülve, a központtól 3,5 kilométerre
helyezkedik el a Déli-iparterület külterületi városrész. A terület tulajdonosa az
önkormányzat, az itt található ingatlanok jelentős részét magánszemélyektől vásárolta
meg kifejezetten azzal a céllal, hogy ott vállalkozások számára telephely kialakítása
biztosított legyen. Jelenleg a közművek rendelkezésre állása hiányos, ezek fejlesztése
szükséges.

Kemecse Ipari Park (tervezett)

Az elmúlt években a város nagy energiákat fektetett egy jövőbeni ipari park
kialakításába. Potenciális befektetővel folytatott tárgyalásokat az elkészülő Ipari Parkba
való betelepülésről. A város erősségei közé tartozik, hogy az önkormányzat nagy
kiterjedésű ingatlanvagyonnal rendelkezik mind a város belterületén, mind a
külterületeken.

A Kemecse Ipari Park Kft. tulajdonosa a kemecsei önkormányzat és a kínai tulajdonú
Sino-Hungary Kft. A Kemecsei Ipari Park Kft. a rendelkezésre álló területnek és logisztikai
potenciáljának köszönhetően kiemelt lehetőséget, egyedülálló környezetet és
támogatást biztosít a kínai cégeknek, megnyitva és zökkenőmentessé téve az utat a
vállalkozások magyarországi beruházásainak megvalósításához. A cég feladata többek
között a Kemecse mellett található 100 hektáros terület fejlesztése. A hazai forrásból
megvalósuló infrastruktúrafejlesztés során a közúti elérhetőség és a vasúti átjáró
építése történik meg.

Tiszavasvári iparterület

A legjelentősebb iparterületek a település déli oldalán, a 3502. j. út mellett helyezkednek
el. A 36. sz. főút jelentős tranzit teherforgalmán kívül ezek a létesítmények bonyolítják a
város teherforgalmának döntő részét. Az üzemek nem rendelkeznek iparvágány
kapcsolattal, így az általuk generált áruforgalom a település legfontosabb közútjait
terhelik. Az ipari létesítmények döntő többsége a város déli oldalán helyezkedik el,
ezáltal az M3 autópálya a központ érintése nélkül gyorsan elérhető onnan.
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Itt található cégek:

• Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.
• Vasép Kft.
• Wienerberger Téglaipari Zrt.
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Tímár Ipari Park

Az ipari park 2009-ben nyerte az ipari parki címet, területe: 31,4 ha, Infrastrukturális
ellátottsága kiváló, teljesen közművesített. Az ipari park üzemeltetője a TIM – INVEST
Kft., címe: 4466 Tímár, Szabadság u. 2.

• Elérhető szolgáltatások:
• Fénymásolás, spirálozás
• Tárhelyszolgáltatás
• Postafiókszolgáltatás
• Vagyonvédelem
• Konferencia és oktató terem bérlés
• Műhelybérlés
• Raktározás

Az inkubátorházban 6 db bérelhető iroda áll a betelepülő vállalkozások rendelkezésére.
Az itt működő vállalkozások jellemzően agrár profillal rendelkeznek. A cégek listája a
következők:

• Vetőmag és Szárító Kft.
• Csegei Speed Kft.
• ROFA Művek
• Timár-Gumi Ip. és Ker. Kft.
• Tisza-Tim Kft.
• TECHNO PLUS Kft.
• DEBMUT Zrt.
• TÜ-TÜ-KE Kft. (
• Milk-Tim Kft.
• Kombiszolg Bt.
• Szloboda és Társa Bt.
• Pásztor András e.v.
• Gólyaláb Permetező Kft.
• NOVITA BT)
• Béke MgTsz.
• Gumifer Kkt.
• Tim-Invest Kft.
• Pellex Kft.
• Karmopol-Agro Kft.

Vásárosnamény iparterület
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Az iparterületek elsősorban a város külterületén, a bevezető utak szakaszán, elsősorban
a 41. számú főút mentén találhatóak. A település északi iparterülete alatt üzemel az
E.ON kezelésében lévő, a térséget ellátó 120/20 kV-os transzformátor alállomás, amely a
területfejlesztés során megvalósuló és a már meglévő ipari, mezőgazdasági és
kommunális létesítmények villamosenergia-igényét biztosítja. Vásárosnamény európai
uniós támogatást nyert el iparterület fejlesztésre. A beruházás során 80 ha zöldmezős
beruházás valósul meg. A fejleszteni kívánt övezeten egy 600 m2-es csarnok épül,
valamint az iparterület megközelíthetőségnek érdekében új út és csapadékvíz elvezető
árok, valamint közvilágítás kerül kiépítésre.

Záhonyi Vállalkozási Övezet

Záhony hagyományosan szolgáltatóipari település, amelynek arculatát és gazdasági
profilját alapvetően egyetlen, nagyarányú tevékenység, a vasúti átrakó határozta meg.
Mára a tevékenység volumene a negyedére, az ágazatban foglalkoztatottak száma (a
folyamatok gépesítésének és automatizálásának is köszönhetően, vagyis magasabb
termelékenység mellett) a korábbi érték tizedére csökkent, a településen megjelentek
egyéb ipari tevékenységek, magánvállalkozások. Ezek jelentős része továbbra is a
logisztikai szektorban működik. A Záhonyi Vállalkozási Övezet területén jelenleg
Záhonyban, Tuzséron és Fényeslitkén található ipari park. A záhonyi és a tuzséri
1998-ban kapta meg az ipari park címet. A 160 hektáros fényeslitke-komorói
intermodális közforgalmú ipari-logisztikai parkot 2011-ben adták át. A Tuzséri Ipari Park
menedzserszervezete megegyezik a vállalkozási övezetével, míg a Záhonyi Ipari Park
irányítását budapesti székhelyű vállalkozás végzi. A Tuzséri Ipari Park területén –bár új
beruházás nem történt –több korábban is működő ipari vállalkozás tevékenykedik, addig
a Záhony Városi Ipari Park (Z-VIP) kialakítatlan, betelepülő nélküli ipari park, amelynek
jövőbeni hasznosítását gátolja kedvezőtlen, lakóövezettel szomszédos elhelyezkedése. A
város ugyanakkor rengeteg, ipari és/vagy szolgáltatási tevékenységek befogadására
alkalmas területtel rendelkezik. Az övezet egészében a működő vállalkozások száma
alacsony A vállalkozások zöme az övezet három városában összpontosul.
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4.1.5 Ipari parkok, iparterületek Szatmár megyében

Szatmárnémeti Ipari Park

Területe 69,54 hektár, ezáltal Románia egyik legnagyobb ipari parkja. A park területe 18
egységre osztódik, melyek nagysága 1,25 hektár és 6,9 hektár között változik. A
koncessziós terület jogdíja 4-5 euró/m2.

Infrastrukturális ellátottsága jó, közműhálózata kiépített. A belső úthálózat hossza 3,2
km. A teljes terület csatornázott, ipari áram, gáz, ivóvíz és szennyvíz is megtalálható a
területen.

• Elektromos áram: 110/20 kV állomás
• Gáz kapacitás: 25 millibar/ parcella, gázhálózat: 3,2 km
• Szennyvíz tisztítókapacitás: 1000 m3/nap, szennyvízhálózat: 3,2 km
• Ivóvíz kapacitás: 2x72 m3/óra; ivóvízhálózat: 3,2 km
• Banki, vendéglátóipar, turisztikai szolgáltatások számára fenntartott terület:

3,19 ha

Közlekedési kapcsolatok, az ipari park elérhetősége:

• A 19A országos főút (Szatmárnémeti - Kolozsvár) mentén érhető el
• 5 km távolságra fekszik Szatmárnémeti nemzetközi repülőterétől
• A vasúti közlekedés és teherforgalom Szatmárnémeti vasúti csomópontja

által van biztosítva
• Két teherforgalmi határátlépő közelében fekszik: Pete - Magyarország -

Európai Unió, valamint Halmi - Ukrajna - Lengyelország irányában
• A tervezett közútfejlesztési projektek szerint kb. 50 km távolságra fog

elhaladni az 5-ös számú (Trieszt-Kijev) európai folyosó, valamint elérhető
közelségbe az észak-erdélyi (Bors-Nagyvárad-Brassó) autópálya, illetve az M3
(Budapest-Nyíregyháza) autópálya.

Fontosabb határátkelőhelyek az ipari park közelében:

• Pete (közút - Magyarország, 14 km)
• Halmi (közút, vasút - Ukrajna, 46 km)
• Csanálos (közút - Magyarország, 45 km)
• Börvely (vasút - Magyarország, 46 km)
• Szatmárnémeti (légi)

Itt működő vállalkozások:

• ZES Zolnner Electronic SRL
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• Autonet Import SRL
• SumiRiko AVS Romania SRL
• GP Sofa
• Gotec Rom
• Casco Group SCS
• Plastica
• Black Rubber Research Facility
• Tehnomecanica SRL
• Gustav Living
• Saltele ortopedice Bien Dormir
• SC Bodescu Export Import SRL
• Panatek SRL
• Romanian Security Systems SRL
• Tauril

Nagykároly Ipari Park

Nagykároly stratégiailag kedvező helyen fekszik, hiszen közel van a magyar és az ukrán
határhoz is, így a 22 hektáros ipari parkjának elérhetősége is kedvező. Az ipari
fejlesztéshez szükséges közműinfrastruktúra lehetővé teszi a különböző ügyféligények
(villamos energia, vízellátás, földgázellátás, folyadékok/ csapadékvíz-csatornázás)
azonnali kielégítését.

Az ipari park területe négy szektorból áll:

• 32 ipari egység;
• közutak, amelyek hozzáférést biztosítanak a termelési/ tárolóegységek/

szervezetek számára kijelölt szakaszokhoz,
• nyilvános parkolók,
• az ipari park igazgatási szerve.

Az ipari parkon belül található főbb tevékenységtípusok a következők:

• elosztás: tárolási és logisztikai tevékenységek,
• ipar: termelési és gyártási tevékenységek,
• kereskedelmi tevékenységek,
• egyéb szolgáltatások.

VETIŞ Ipari Park

Az ipari park területe 17 hektár, egy 1999-ben megszűnt vállalkozás helyén jött létre.
Földrajzi szempontból az ipari park elhelyezkedése Vetiș község közigazgatási
területéhez tartozik. Szatmárnémeti településtől mindössze 5 km-re, a szatmárnémeti
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nemzetközi repülőtértől 12 km-re, a magyar határtól 10, az ukrán határtól pedig 40
km-re helyezkedik el.

Minden csarnokhoz biztosítják a szükséges közműveket: gázt, villamos energiát, vizet,
csatornázást és bevezető utat. Az árak eltérőek, az ügyfelek kérései és igényei szerint
alakulnak. A minimális bérelhető standard csarnok területe 81 m2, a bérleti szerződés
időtartama legalább 3 év.
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4.2 Soft telepítő tényezők

4.2.1 Demográfiai helyzet

Befektetési, illetve befektetésösztönzési szempontból fontos körülmény az adott térség
demográfiai helyzete, illetve demográfiai adottságai. A helyszínválasztás nem csak a
vállalkozás által nyújtott szolgáltatás, üzleti tevékenység felhasználói, illetve a
célközönség szempontjából fontos. A beruházás sikerességéhez hozzájárul a régió
népességének száma, korösszetétele, a rendelkezésre álló munkaerő minősége és
mennyisége egyaránt.

Az alábbiakban a projekt régió népességével kapcsolatos legfontosabb tényezők
részletes vizsgálatára kerül sor.

4.2.1.1 Népességszám

Lakosságszám alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország harmadik
legnépesebb megyéje, míg Szatmár megye Románia 26. legnépesebb megyéje. 2020-ban
a magyar lakosság 5,62%-a él Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (549 028 fő), Szatmár
megyében pedig a romániai népesség 1,71%-a (331 109 fő).

3. Táblázat: A projekt régió lakónépessége

2011 2012 2015 2019 2020

Magyarország 9 985 722 9 931 925 9 855 571 9 772 756 9 769 526

Szabolcs-Szatmár-Bere
g megye 555 496 565 317 562 075 552 964 549 028

Románia 20 121 641 20 095 996 19 875 542 19 414 458 19 317 984
*

Szatmár megye 344 360 343 530 339 987 332 572 331 109*

Projekt régió 899 856 908 847 902 344 885 536 880 137

* ideiglenes adatok

Forrás: EUROSTAT, INSSE TEMPO online (Románia)

A projekt régió teljes népessége 2011 és 2020 között 2,19%-kal csökkent (899 856 főről
880 137 főre). A népesség csökkenésének ütemében megfigyelhetőek eltérések a két
megyét illetően: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népessége 1,16%-kal csökkent
(Magyarországon ez az érték 2,17%), Szatmár megye lakossága pedig 3,85%-kal
(Romániában összesen 3,99%).

4.2.1.2 A népesség korösszetétele
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Az Európai Unió több országában jellemző az alacsony születési ráta mellett a lakosság
várható élettartamának növekedése. A népesség korösszetételének változása
megfigyelhető az adott ország korfáján. A fiatalok és a munkaképes korúak aránya
csökken, míg az EU-27-ben nő az idős népesség relatív aránya.5 A felvázolt demográfiai
folyamatok Magyarországon és Romániában is jelen vannak.

A népesség életkor szerinti megoszlása a munkaerőpiac szempontjából fontos tényező.
Az elkövetkező évtizedekben az idősebb korosztályba tartozó emberek aránya a teljes
népességhez viszonyított arányában jelentős növekedés várható. Ez megnövekedett
terhet jelent a munkaképes korúak számára az elöregedő népesség által megkövetelt
szociális kiadások fedezésére.6

A projekt régió korszerkezeti összetételeit tekintve hasonló képet mutat
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye is. Mindkét megyében 15% fölötti a teljes
népességen belül a 65 évesek és idősebbek aránya – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
16,9%, Szatmár megyében pedig 16,4%. A megyei adatok tükrözik az országos
viszonyokat, habár mindkét megyével kapcsolatban megállapítható, hogy az országos
adatokhoz viszonyítva – kis mértékben – jobb korszerkezeti képet kapunk a projekt
régióban. A 15 éven aluliak száma összességében 142 043 fő (16,14%) volt a két
megyében; a munkaképes korú népességet (15–64 évesek) 590 806 fő képviselte
(67,13%); végül a 65 éves és idősebb népesség 147 288 fő volt (16,73%). A két megye
értékei összességében mind Magyarországhoz, mint Romániához viszonyítva
kedvezőbbek.

9. Ábra: A népesség korszerinti megoszlása 2020-ban

Forrás: KSH (Magyarország), NSI Romania, TEMPO online (Románia)

6 Ua.

5 Eurostat (2020): Population structure and ageing, Statistics explained, Population structure and
ageing - Statistics Explained (europa.eu) Utolsó elérés: 2021. 03. 31.
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A két ország adatait összevetve arra a következtetésre juthatunk, hogy 2011 óta a 65
éves és idősebb népesség aránya jelentősen megnőtt, és a területi szinteken csökkent a
15 év alatti és a munkaképes népesség aránya:

• a fiatal népesség aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 9,4%-kal, Szatmár
megyében 7,8%-kal csökkent,

• az idős népesség aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21%-kal, Szatmár
megyében 18,3%-kal nőtt.
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4. Táblázat: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása

Terület
2011 2015 2020

15 év
alatti

15-64
éves

64 év
feletti

15 év
alatti

15-64
éves

64 év
feletti

15 év
alatti 15-64 éves 64 év

feletti

Magyarország 1 457 210 6 857 377 1 671 135 1 427 186 6 664 153 1 764 232 1 421 336 6 405 956 1 942 234

Szabolcs-Szatm
ár-Bereg megye 95 867 328 857 76 772 91 406 388 798 82 153 86 835 369 269 92 924

Románia 3 189 646 13 684
251 3 247 744 3 086 604 13 413

984 3 374 954 3 021 034* 12 632 539* 3 664 411*

Szatmár megye 59 905 238 486 45 969 57 720 233 734 48 533 55 208* 221 537* 54 364*

Projekt régió 155 772 621 343 122 741 149 126 622 532 130 686 142 043 590 806 147 288

* ideiglenes adatok

Forrás: EUROSTAT, INSSE TEMPO online (Románia)
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Az öregedési index a népesség öregedésének mérőszáma, amely segíthet előre vetíteni
a jövőben meghatározó tendenciákat. Az öregedési index a 15 éves és annál fiatalabb
népességre jutó idősek (65 évesek és annál idősebbek) arányát mutatja egy adott
lakosságon belül. Az index értéke a népesség öregedésével együtt növekszik. A projekt
régió öregedési indexe a 2011. évi 78,8-ról 2020-ra 103,7-re nőtt. Ez azt jelenti, hogy a
100 fiatalra jutó idős emberek száma 24,9 fővel nőtt az elmúlt évtizedben. Magyarország
ezekben az években sokkal kedvezőtlenebb öregedési indexekkel rendelkezett, mint
Románia. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öregedési mutatója a legkedvezőbbnek
tekinthető Magyarország többi megyéjéhez viszonyítva. 2011-ben a magyar megye
öregedési mutatójának értéke 80,08 volt, ami 2020-ra 107,01-re növekedett. Szatmár
megye mutatója 2011-ben 76,74 volt, 2020-ra ez az érték 98,47-re nőtt. 2020-ban ez az
érték Románia egészében 121,30, ami jóval a magyarországi érték (136,65) alatt maradt.

10. Ábra: A projekt régió öregedési indexe 2011-2020 között

Forrás: KSH (Magyarország), NSI Romania, TEMPO online (Románia)

Az eltartottak népességen belüli arányát az életkor és a lakosságszám arányában
vizsgálhatjuk – ennek értékét a munkaképes korú lakosság (15-54 évesek) és a
munkaerőpiacon nem résztvevők (15 év alatti és 64 évnél idősebb népesség)
összehasonlításával kapjuk meg. Az arányszám a munkaképeskorú lakosságra gyakorolt
nyomás megállapítására szolgál. Az alacsonyabb függőségi ráta esetében elegendő
ember van jelen a munkaerőpiacon ahhoz, hogy a dolgozó munkaerő képes legyen
eltartani a népesség munkaerőpiacon nem jelenlévő hányadát.
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A területi szintek közötti különbségeket vizsgálva megállapítható, hogy a függőségi ráta
hasonló a két megyében (46,68 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében; 49,46 Szatmár
megyében), az országos értékekhez hasonlóan, melyek valamennyivel magasabb értéket
mutatnak (52,51 Magyarországon; 52,92 Romániában), mint a megyei mutatók.

5. Táblázat: A projekt régió függőségi rátái 2020-ban

Terület Függőségi ráta Gyermeknépesség
eltartottsági rátája

Időskori
függőségi

ráta

Magyarország 52,51 22,19 30,32

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 46,68 23,52 25,16

Románia 52,92 23,91 29,01

Szatmár megye 49,56 24,92 24,54

Projekt régió 48,97 24,04 24,93

Forrás: KSH (Magyarország), NSI Romania, TEMPO online (Románia)

2011 és 2020 között a függőségi ráta alakulása a projekt régió két megyéje közül
Szatmár megyében (44,4-ről 49,5-re) jelentősebb növekedést mutat, mint
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (45,1-ről 46,6-ra). Regionális szinten a függőségi ráta
44,8-ról 48,9-re nőtt a vizsgált időszakban – ami azt jelenti, hogy 2020-ban 100
munkaképes korú emberre 4-gyel több „eltartott korú” ember jutott 2011-hez képest.

A teljes életkori függőségi ráta két részre bontásával (gyermek- és időskori függőségi
ráta) teljesebb képet kapunk a lakosság gazdasági függőségéről:

• Megyei szinten a gyermek- és időskori függési ráta azonos szinten áll, míg
országos szinten az időskori mutatók jóval magasabbak.

• 2011 óta mindkét megyében csökkent a gyermekkori függőségi ráta
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1,5; Szatmár megyében 0,2 százalékkal), míg
az időskori függőségi ráta területi szinten 5 százalékponttal nőtt.

4.2.1.3 Népességváltozás

A jellemző demográfiai trendeket tekintve a természetes fogyás, illetve a negatív belföldi
migráció határozzák meg a térséget. A népességváltozás tekintetében a régió különböző
területein eltérő trendek figyelhetők meg.

A vizsgált időszakban az 1000 lakosra jutó népességfogyás mértéke – a vizsgált
térszerkezeti egységek között – Magyarországon volt a legmagasabb (-4,13), amelyet
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Románia (-3,69), Szatmár megye (-3,34) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (-1,48)
követett. A természetes fogyás miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8260 fővel, míg
Szatmár megyében 2011 és 2019 között 6712 fővel csökkent a népesség száma.

6. Táblázat: A népesség természetes fogyása / növekedése a projekt régióban (Az előző évhez képest)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Magyarorszá
g

-40
746

-39
171

-38
089

-34
798

-40
007

-33
990

-40
097

-41
238

-40 410

Szabolcs-Sza
tmár-Bereg
megye

-1 159 -1 088 -935 -698 -907 -526 -813 -1 314 -820

Románia -55
197

-54
435

-35
534

-53
103

-56
791

-49
255

- 47
883

-57
742

-71 586
*

Szatmár
megye

-989 -754 -363 -598 -906 -582 -535 -873 -1 112*

Projekt régió -2 148 -1 842 -1 298 -1296 -1 813 -1 108 -1 348 -2 187 -1 932

* ideiglenes adatok

Forrás: EUROSTAT, INSSE TEMPO online (Románia)

A belföldi migrációs mutató mindkét megyében folyamatosan negatív tartományban
mozgott, azonban a migráció szintje jóval magasabb volt a magyar megyében. A belföldi
migráció miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a lakosság száma 35 477 fővel
csökkent, míg Szatmár megyében 2011 és 2019 között csak 1305 fővel csökkent a
népesség.

4.2.2 Gazdaság

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék gazdasági mutatóin az elmúlt néhány éves
mérleg alapján dinamikus növekedést figyelhetünk meg, főként a multinacionális
vállalatok által kivitelezett beruházásoknak köszönhetően, amelyek szignifikáns hányada
a megyeszékhelyeken valósult meg. Az országos mutatókat és gazdasági fejlettségi
szintet figyelembe véve mindkét megyéről elmondható, hogy gazdaságilag sok
szempontból lemaradást mutatnak a saját országuk többi megyéjéhez képest.
Különösen igaz ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.

GDP

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu



2018-ban az egy főre eső GDP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7700 euró
(Magyarországon 13 700 euró), Szatmár megyében 7300 euró (Romániában 10 500 euró)
volt. Magyarországon az egy főre eső GDP megyei rangsorában Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, egyedül Nógrád megyét megelőzve, az utolsó előtti helyen, Szatmár megye pedig
Románia 41 megyéje közül a 22. helyen állt. 2017 és 2018 között a GDP értéke (folyó
áron számítva), az EU átlagánál nagyobb mértékben, Magyarországon 9,9% -kal,
Romániában pedig 10,1% -kal nőtt. Ugyanakkor 2017-ben az egy főre jutó GDP
vásárlőerő-paritáson számított értékét tekintve a Szatmár megyei érték az EU-s átlag
47%-át, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érték pedig csupán az EU-s átlag 38%-át érte
el.

Beruházások

A projekt régió gazdasági és infrastrukturális fejlődésének kulcsát jelentik azok a több
ágazatot felölelő, folyamatos beruházások és fejlesztések, amelyek az elmúlt években
megvalósultak a magyar-román határ mindkét oldalán. Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Szatmár megye esetében figyelembe kell venni az európai uniós és állami forrásból
megvalósuló fejlesztéseket, valamint az ide érkező vállalkozások beruházásait is. Ezek az
intézkedések és beruházások több szektorra kiterjedtek, kezdve az út- és
közlekedésihálózat fejlesztéstől, az egészségügy területén, oktatásban, kulturális
szektorban megvalósuló fejlesztéseken át a turizmusban, továbbá a helyi gazdaságban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeberuházási mutatói kedvezőtlennek számítanak.
2019-ben a megyében történt beruházások összértéke 237 762 millió Forint volt, ez az
országos érték mindössze 3,18%-a. Az egy lakosra jutó beruházás összege 329 ezer
forint volt, amely nem éri el országos átlag 40%-át a megyék sorrendjében pedig
mindössze 3-nál magasabb.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tekintetében megfigyelhető az alapinfrastruktúra az
országos szinthez mért viszonylagos lemaradása. Figyelembe véve a megye részben
rurális jellegét elmondható, hogy a 2014-2020 között megvalósuló beruházások és
fejlesztési programok keretében több forrás jutott felzárkóztatási, mint a
gazdaságfejlesztési célra (jóllehet a két cél részben átfedést mutathat egymással).

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlődése több operatív program keretében
megvalósított beruházásokon keresztül valósul meg.

A megye szempontjából legjelentősebb operatív programok a következők:

7. Táblázat: Operatív programok és a programok keretében megítélt támogatás 2014-2020 között

Operatív Program Megítélt támogatás (Ft)

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu



Vidékfejlesztési Program (VP), 166 723 811 399
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) 112 131 951 989

Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) 151 840 652 009

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) 75 728 869 569

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) 64 542 750 352

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (IKOP) 10 704 142 898

Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív
Program (KÖFOP)

734 975 086

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
(MAHOP) 866 414 013

Forrás: palyazat.gov.hu

A megye gazdaságfejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír Nyíregyháza és
a megyeszékhelyen megvalósuló beruházások, amelyeknek fontos szerepe van a helyi
gazdaság fejlesztésében, a munkaerőpiaci viszonyok javításában, valamint a turisztika és
a helyi infrastruktúra szempontjából is.

Az elmúlt évek nagyobb bejelentett/megvalósított beruházásait Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében az alábbi táblázat tartalmazza:

8. Táblázat: Nagyobb bejelentett/megvalósított beruházások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Beruházás leírása Beruházási
költség

2020. decemberében írtak alá egy együttműködési megállapodást,
amely szerint China Railway Signal & Communication Co.Ltd. (CRSC)
és a MÁV-REC Kft. a magyar állammal együttműködve helyi vasúti
terminált fejlesztenek Záhonyban melynek eredményeképp az
átrakodó állomás és környezete logisztikai központtá válik

100 milliárd Ft

2021-ben kezdte meg az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. egy
új intermodális kombiterminál építését Fényeslitkén. A tervezett
terminál 1 millió db 20 lábas konténert képes majd kezelni, a tárolási
kapacitást egy 15 ezer négyzetméteres raktárépület fogja biztosítani.

22 milliárd Ft

2021 és 2023 között az Electrolux Group a nyíregyházi
hűtőgépgyárában valósít meg beruházást a felső kategóriás
termékportfóliójának versenyképességének növelése érdekében.

100 millió Euro

2020-ban jelentette be az Unilever Magyarország Kft. hogy közel
harmadával kívánja bővíteni a nyírbátori háztartásvegyipari üzemének
alapterületét. Ezzel növekszik a telephely gyártó- és raktárkapacitása,
valamint 20 új munkahely jön létre a városban.

15 milliárd Ft

2017-ben a Révész-Nyírlog Logisztikai, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. egy több mint 52 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai
központot hozott létre raktárcsarnokkal, irodaházzal és kiszolgáló

9 milliárd Ft
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helyiségekkel kiegészítve. A beruházás 85 munkahelyet teremtett a
városban.
2021-ben érkezett a bejelentés, hogy a Master Good cégcsoport
bővíteni fogja a kisvárdai vágóhídját és feldolgozó üzemét, 500 új
munkahelyet létrehozva.

8,9 milliárd Ft

2019-ben került átadásra egy új 12 ezer négyzetméteres élő éti csiga
és fagyasztott tésztaáru termelő-feldolgozó üzem Kisvárdában. A
beruházó IMOFI Kft. a projekttel 300 új munkahelyet hozott létre.

6,5 milliárd Ft

2018-ban a ContiTech Magyarország Kft. Nyíregyházán új gyártósort,
félkész terméket gyártó berendezést vásárolt és komplett járműipari
termelési technológiát alakított ki, 200 új munkahelyet teremtve.

6 milliárd Ft

2021. januárjában jelentették be egy új gyárkomplexum létrehozását
Mátészalkán, amelyben robotizált ipari csarnok kerül kialakításra
modern fémmegmunkáló gépekkel és kesztyű-gyártósorokkal. A
megvalósításért felelős EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft.
20 munkahely teremtését vállalta a projekt keretében.

5 milliárd Ft

2017-ben jelentette be a Diehl Aircabin Hungary német légi ipari
beszállító vállalat a Nyírbátori telephelyének fejlesztését a
beruházásnak köszönhetően 230 új munkahely jött létre a településen

3,7 milliárd Ft

Forrás: Kamarai adatszolgáltatás

Az elmúlt évek nagyobb megvalósított beruházásait Szatmár megyében az alábbi
táblázat tartalmazza:

9. Táblázat: Nagyobb megvalósított beruházások Szatmár megyében

Beruházás leírása Beruházási költség
Szatmárnémetiben egy 29 ezer négyzetméteres új
bevásárlóközpont jött létre 85 kereskedelmi térrel, benne egy új,
7500 négyzetméteres Carrefur hipermarkettel.

40 millió euró

2018-ban Aranyosmeggyesen az alumínium feldolgozással
foglalkozó Alu Menziken gyár épített két új gyártócsarnokot. A
beruházás eredményeképp az alkalmazottak száma 115-ről 250-re
emelkedett.

55 millió euró

A svéd Electrolux a Szatmárnémetiben található üzemét
fejlesztette, amely a termelési kapacitás bővítését és az üzem
korszerűsítését foglalta magában. A beruházás 200 munkahelyet
teremtett.

10 millió euró

2013 nyarán hozta létre az S.C. Solarex S.R.L. a régió első és
egyetlen aquaparkját, a Aquastart. A park a nyári szezonban 4000
főt, a holtszezonban 650 főt képes befogadni naponta.

49 millió lej

2012-ben valósult meg a Strand Satu Mare fejlesztése, amely 7
medencét érintett. 7 millió euró

Forrás: Kamarai adatszolgáltatás
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K+F+I

A K+F tevékenység olyan technológiai bázist jelent, amely segíti a gazdaságot
versenyképessége megőrzésében és növelésében. A térség, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Szatmár megye, innovációs képessége, innovációs infrastruktúrája jelenleg szerény:

• 2011 és 2018 között a kutató-fejlesztő helyek száma, valamint a K+F-ben dolgozók
létszáma csökkent a térségben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a K+F helyek
száma 60-ról 49-re, a K+F-ben dolgozók létszáma 773 főről, 724 főre csökkent.
Szatmár megyében a K+F-ben dolgozók létszáma 2011-ben 8 fő, 2018-ban 9 fő
volt. Megyei szintű, román statisztikai adat a K+F helyek számáról nem állt
rendelkezésre.

• a K+F ráfordítás összege 2018-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 036,6
millió forint (11,24 millió euró) volt, addig Szatmár megyében csupán 1,22 millió
leit (0,25 millió euró) fordítottak kutatás-fejlesztési célokra.

Vállalkozások, húzóágazatok

2018-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 31 652, Szatmár megyében 8019
vállalkozás működött. 1000 főre vetítve a magyarországi megyében több mint kétszer
annyi működő vállalkozás volt (56,7), mint a romániai megyében (24,0).
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2011 óta 12,7% -kal (Magyarországon 11,5%-kal),
Szatmár megyében 17,7%-kal (Romániában 21,6% -kal) nőtt a működő vállalkozások
száma.

2018-ban a több mint 50 alkalmazottat foglalkoztató működő vállalkozások száma
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 206, Szatmár megyében 162 volt, ami a megyei
működő vállalkozások 0,65% -át (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) és 2%-át (Szatmár
megye) jelentették.

A működő vállalkozások gazdasági tevékenység (NACE Rev.2) szerinti megoszlását
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2018-ban:

• A vállalkozási szerkezetben a mezőgazdaság szerepe mindkét megyében
jelentősebb (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 12,7%, Szatmár megyében 6,2%),
mint az országos értékek (Magyarországon 4%, Romániában 3,6%)

• A szekunder szektor szerepe dominánsabb Szatmár megyében (28%), mint
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (16,6%).

• Mindkét megyében kiemelkedik a „Kereskedelem, gépjárműjavítás”
nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások magas aránya. Szatmár
megyében a vállalkozások 28,3% -a, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 21,1%
-a működött ebben az ágazatban.
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• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedik a „Szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység” nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások magas
aránya (11,0%).
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11. Ábra: A működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (ksh.hu); Bun venit la Institutul Național de Statistică | Institutul Național de Statistică (insse.ro)

A – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; B – Bányászat, kőfejtés; C – Feldolgozóipar; D – Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; E –
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; F – Építőipar; G – Kereskedelem, gépjárműjavítás; H – Szállítás,
raktározás; I – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; J – Információ, kommunikáció; K – Pénzügyi, biztosítási tevékenység; L –Ingatlanügyletek; M –
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Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; N – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység; O – Közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás; P – Oktatás; Q – Humán-egészségügyi, szociális ellátás; R – Művészet, szórakoztatás, szabadidő; S – Egyéb szolgáltatás
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Szatmár megye nagy előnye a Magyarországhoz, illetve Ukrajnához való közelsége,
határmenti pozíciója. Ennek köszönhetően a térség vonzza a külföldről érkező ipari,
illetve mezőgazdasági befektetéseket. A megye meghatározó iparágai a textilipar, gép-
és autóipar, élelmiszeripar, faipar. A határmenti pozícióját szintén előnnyé fordítani
képes Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország egyik legkevésbé fejlett megyéje. A
mezőgazdaság és élelmiszeripar, a vegyipar, az elektronika, a textilipar, valamint a
gépgyártás, a műanyag és gumiipar jelentős szerepet játszik a megye gazdaságában.

4.2.3 Oktatás és képzettség

A befektetések sikerességét, illetve megfelelő elhelyezkedését nagyban befolyásolják az
adott térségre jellemző adottságok, melyeknek szerves részét képezi a helyi lakosság
képzettségi szintje, valamint a térségben működő oktatás minősége, illetve a további
képzések – szakképzések és felsőoktatási képzések – elérhetősége. Az alábbiakban a
projekt régió népességének képzettségét, valamint a térségben elérhető oktatási
intézményeket vizsgáljuk.

A Magyarországon és Romániában működő eltérő oktatási rendszerek fényében a
projekt régió képzettségének értékelésénél az UNESCO, az OECD és az Eurostat közös
adatgyűjtésének statisztikai adatainak összehasonlítására kerül sor. Az adatgyűjtés az
Oktatás Szabványos Nemzetközi Osztályozási Rendszerének (ISCED) kategóriái alapján
történt, amely nemzetközileg elfogadott definíciókat biztosít az oktatási rendszerek és
programok értékelésére. Az ISCED alapján a különböző oktatási programok a képzés
szintje és annak területe alapján sorolható be. A kategóriák az oktatás előrehaladásával
reprezentálják az oktatás különböző szintjeit, az elemi ismeretektől a felsőbb szintű,
komplex programokig. Az ISCED rendszer 2011-es revíziója óta összesen 8 szintet lehet
megkülönböztetni, melyek a következők:

1. kisgyermekkori nevelés (early childhood education),
2. alapfokú oktatás (primary education),
3. alsó középfokú oktatás (lower secondary education),
4. felső középfokú oktatás (upper secondary education),
5. középfokú oktatást követő (szak)képzések (post-secondary non-tertiary

education),
6. rövid ciklusú felsőoktatási képzés (short-cycle tertiary education),
7. főiskolai, vagy azzal egyenértékű oktatás (Bachelor’s or equivalent),
8. mester fokozat, vagy egyenértékű végzettség (Master’s or equivalent),
9. Doktori, vagy azzal egyenértékű végzettség (Doctoral or equivalent).
10. A kilencedik kategóriába a máshová nem sorolható képzések tartoznak.
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Az adatgyűjtésben vizsgált statisztika alapján az alábbi általános megállapításokat
tehetjük:

• Az elmúlt 5 év adatai alapján az iskolai végzettség mutatói a projektterület
egészén javultak.

• Csökkent az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, általános iskolai
végzettséggel rendelkezők, illetve a középiskolai képesítéssel rendelkezők aránya.
Legfőképpen Románia északnyugati régiójában jelentős ez a csökkenés, 4,4
százalékpont.

• Nőtt a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők aránya a projekt térségben – azon
belül is a legnagyobb mértékben Magyarország Észak-alföldi régiójában 2,1
százalékponttal.

• A felsőoktatásban résztvevők arányának növekedése ellenére a projekttérségben
ez az érték továbbra is jóval az EU-27 átlaga alatt van (31,6%).

12. Ábra: A 25-64 éves lakosság iskolai végzettség szerint (ISCED 2011)

Forrás: Home - Eurostat (europa.eu)

2019-es adatok szerint a felső középfokú oktatásban tanulók száma
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 426 fő volt, míg Szatmár megyében 9 131 fő. A
lakosság számát figyelembe véve ez azt jelenti, hogy a magyar megyében az 1000
lakosra jutó felső középfokú oktatásban résztvevők száma 40,6 volt, ami lényegesen

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu

https://ec.europa.eu/eurostat


magasabb Szatmár megye 27,5-ös értékével szemben. 2011 óta a projekt térség
területén csökkent a felső középfokú oktatásban résztvevők száma – Romániában ez a
csökkenés szignifikánsabb volt, mint Magyarországon.

Magyarország és Románia oktatási rendszerének szerves részét képezi a szakképzési
rendszer, amely az egész életen át tartó tanulás egyik kulcseleme, biztosítja az egyes
szakmákhoz, illetve a tágabb munkaerőpiacon szükséges ismereteket, kompetenciákat
és készségeket. A szakképzés a munkaerőpiac és munkáltatók igényeire reagálva
hozzájárul a tanulók személyes fejlődéséhez és igyekszik biztosítani a könnyebb
elhelyezkedést.

A 15-19 éves európai fiatalok átlagosan 50%-a vesz részt szakképzésben. Ezen adat
részletesebb vizsgálata azonban jelentős földrajzi különbségekre világít rá. A
szakképzésben résztvevő tanulók száma 2019-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
13 281 fő, Szatmár megyében 2 420 fő volt. Arányait tekintve a középfokú nappali
oktatásban tanulók 58,3%-a szakképzésben vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében (Magyarországon 54%). Szatmár megyében ez az arány 26,5%-os volt
(Romániában 16,3%). Népességarányosan tehát a magyar megyében 1000 lakosra
számítva 24 tanuló vett részt szakképzésben, míg ez az érték Szatmár megyében csak 7,3
volt. A statisztikai adatokat vizsgálva ugyanakkor megállapítható, hogy 2011 óta
Magyarországon, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csökkent a szakképzésben
résztvevők száma, míg Szatmár megyében és Románia egészében jelentősen megnőtt a
szakképzésben résztvevő tanulók aránya.

Sem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, sem Szatmár megye megyeszékhelye nem
tekinthető oktatási és tudományos munka szempontjából jelentős központnak,
ugyanakkor mindkét városban található felsőoktatást biztosító intézmény. A
Nyíregyházán működő felsőoktatási intézmények:

• Nyíregyházi Egyetem (Alkalmazott Tudományok Egyeteme, Nyíregyháza);
• Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (állami felsőoktatási intézmény, Debrecen);
• Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (a Magyar Görögkatolikus

Egyház felsőfokú oktatási intézménye, Nyíregyháza);
• Dénes Gábor Főiskola (alapítványi oktatási intézmény, Budapest).

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kihelyezett felsőoktatási képzések indultak továbbá
Kisvárdán és Nyírbátorban. A településeken az Óbudai Egyetem alapszakos műszaki
informatikai képzési lehetőséget biztosít a helyi diákoknak. A képzések célja nem csupán
a fiatalok képzésének helyben való biztosítása, hanem a fiatalok és helyi vállalkozások
közötti kapcsolatépítés, a KKV szektor igényeihez igazodó a képzési kínálat kialakítása.
További képzés indítását tervezik Mátészalkán.
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10. Táblázat: Nappali tagozatos hallgatók felsőfokú és posztgraduális képzésben a képzés helye szerint (ISCED 6-7.
szint)

2011 2012 2015 2018 2019

Magyarország 218 304 214 320 195 419 185 278 186 797

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 3 771 3 551 2 477 2 148 2 165

Románia 539 852 596 801 517 966 513 333 521 323

Szatmár megye 1 489 1 380 1 291 973 929

Projekt régió 5 260 4 931 3 768 3 121 3 094

Forrás: KSH (Magyarország), NSI Romania TEMPO online (Románia)

2019-ben a felsőoktatásban résztvevő tanulók száma a megyében 2 165 volt (amelyből
1 485 fő nyíregyházi székhelyű intézmény tanulója volt). Lakosságarányosan az 1000
lakosra jutó felsőoktatásban résztvevők száma 3,9 volt Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, amely az országos átlagtól jelentős mértékben elmarad (28,9).

Szatmárnémetiben nem található egyetemi székhely, azonban több román egyetem is
rendelkezik itt kihelyezett képzéssel. Ezek a következők:

• Babeș–Bolyai Tudományegyetem (állami felsőoktatási intézmény, Kolozsvár);
• Kolozsvári Műszaki Egyetem (állami felsőoktatási intézmény, Kolozsvár);
• Aradi „Vasile Goldis” Nyugati Egyetem (magánegyetem, Arad);
• Nagyváradi Egyetem (állami felsőoktatási intézmény, Nagyvárad);
• Spiru Haret Egyetem (magánegyetem, Bukarest).

A Szatmár megyében élő lakosságból a felsőoktatási intézményben tanulók száma 929
fő volt 2019-ben. A megyében felsőoktatásban tanulók száma 1000 lakosra vetítve 2,8
volt, ami messze elmarad Románia országos adatától (26,9).

4.2.4 Foglalkoztatás és munkanélküliség

A két megye foglalkoztatási és munkanélküliségi adatainak komplexitása, valamint az
adatgyűjtés különbségei miatt a jobb értelmezhetőség érdekében a határmenti régió
munkaerőpiaci helyzetének elemzése külön kerül bemutatásra. Előbb
Szabolcs-Szatmár-Bereg (Magyarország), majd Szatmár megye (Románia) fő
munkaerő-piaci mutatói, majd összefoglalóan a főbb területi különbségek kerülnek
bemutatásra.
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Munkaerőpiaci szempontból a népesség három tág korcsoportra osztható:

• Fiatalok (15 év alatti népesség);
• Munkaképes korúak (15-64 év közötti népesség);
• Idősek (65 éves és idősebb népesség).

A munkaképes korú népesség két alcsoportra bontható.7 Egyrészt a gazdaságilag aktív
népességre (más néven munkaerőre), másrészt a gazdaságilag inaktív népességre (akik
nem foglalkoztatottak és nem is munkanélküliek). A foglalkoztatás és munkanélküliség
kérdését nemzetközi statisztikai ajánlásoknak megfelelően, a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (ILO) fogalmait használva érdemes vizsgálni. Ezen fogalomtár szerint a
gazdaságilag aktív népesség részét képezik azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon,
azaz foglalkoztatottak vagy munkanélküliek. A munkaképes korú népesség (15-64 éves)
dolgozókból (foglalkoztatottakból) és nem dolgozó, de aktívan munkát kereső és
rendelkezésre álló személyekből (munkanélküliek) áll, akik munkába tudnak állni, amint
találnak megfelelő munkahelyet. Foglalkoztatott az, aki az adott héten legalább egy
órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendelkezett olyan munkahellyel,
ahonnan átmenetileg – betegség, szabadság, vagy egyéb okból – volt távol.
Munkanélkülinek számít az, aki az adott héten nem dolgozott és nincs olyan munkája,
amelyből átmenetileg hiányzott, továbbá az, aki a megkérdezést megelőzően négy héten
át aktívan keresett munkát, vagy két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált
volna megfelelő állást.

Gazdaságilag inaktívak azok, akik az adott héten nem dolgoztak, illetve nem volt
rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, nem kerestek munkát, vagy kerestek, de
nem tudtak volna munkába állni. Ez a csoport nagyrészt diákokból, nyugdíjasban
részesülőkből és más, családtagjukat gondozó emberekből áll, de az önkéntesként
dolgozókat, illetve az egészségügyi okokból munkaképtelenek is ide sorolhatóak. A
gazdaságilag nem aktívakon belül a nyugdíjban, egyéb ellátásban, járadékban részesülők
létszáma tartalmazza a saját jogú öregségi nyugdíjban, korhatár előtte ellátásban,
rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb egészségkárosodási ellátásban, özvegyi, szülői
hozzátartozói nyugdíjban, valamint ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesülőket.

Területi alapon végzett munkaerőpiaci elemzés esetén fontos megvizsgálni a következő
mutatókat: gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliségi ráta; ezeknek
köszönhetően könnyebben észlelhetőek a területi szintek közötti különbségek.

• Az aktivitási arány a gazdaságilag aktívak a vizsgált korcsoportba tartozó
népesség százalékában.

7 Kotzeva, Mariana (2018): Eurostat Regional Yearbook, 2018 Edition, Luxembourg, Publications
Office of the European Union; PDF: ISBN 978‑92‑79‑87878‑7
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• A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek aránya a megfelelő korcsoportba
tartozó, gazdaságilag aktív népesség százalékában.

• A foglalkoztatási arány a foglalkoztatottaknak a vizsgált korcsoportba tartozó
népességhez viszonyított arányából számítható ki.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaképes korú (15-64 éves) lakossága 375 216 fő volt
2019-ben. Ebből a csoportból gazdaságilag aktív 260 233 fő volt, míg a gazdaságilag
inaktív népesség 114 983 főt tett ki. A foglalkoztatottak száma 238 648 fő volt, míg a
munkanélkülieké 21 585 fő. Ebben az évben a vizsgált munkaerőpiaci mutatók
kedvezőtlenebb arányokat mutattak, mint az országos szintű adatok.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságilag aktív népességének a száma 2011 és 2019
között 18,4%-kal (40 449 fő), a foglalkoztatottak száma 32,8%-kal (58 972 fő) nőtt. 2011
és 2018 között az aktivitási ráta, illetve foglalkoztatottak arányában is relatív mértékű
növekedés következett be. Az aktivitási ráta 14,2 százalékpontos (országosan 10,3
százalékpontos) növekedést produkált.

Az országos adatokhoz képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktivitási rátája 1,6
százalékponttal volt alacsonyabb (71%); a foglalkoztatási ráta 5 százalékponttal
alacsonyabb (65,1%), a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalékponttal magasabb (8,3%)
volt. 2018-ban a megyei adatok hasonlóan alakultak – az aktivitási ráta 71,4%, a
foglalkoztatási ráta 65,1%, a munkanélküliségi ráta pedig 8,9% volt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

11. Táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Magyarország aktivitási rátája a 15-64 éves népesség körében

Terület 2011 2012 2015 2018 2019

Magyarország 62,36% 63,71% 68,64% 71,94% 72,62%

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 56,85% 59,78% 65,64% 71,44% 71,02%

Forrás: KSH

A munkaerőpiaci trendek tekintetében számos kedvező faktor is alakítja a megye
működését. 2011 óta az országos munkaerőpiaci mutatókkal párhuzamosan a megyei
adatok is javultak, relatív értelemben véve is.

A munkanélküliek számában jelentős csökkenés észlelhető, mind megyei (46,2%-kal;
18 523 fő), mind országos szinten (65,9%-kal; 307 055 fő). Relatív értelemben véve ez a
csökkenés a munkanélküliségi ráta 9,4 százalékpontos csökkenését is magával hozta
megyei szinten, míg országos szinten 7,4 százalékpontos volt a csökkenés.
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12. Táblázat: Munkanélküliek száma a 15-64 évesek között

Terület 2011 2012 2015 2018 2019

Magyarország 465 736 472 155 306 970 171 760 158 681
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 40 108 37 672 32 659 23 645 21 585

Románia 461 013 493 775 436 242 288 896 257 865

Szatmár megye 7 039 7 662 6 037 3 842 3 631

Projekt régió 47 147 45 334 38 696 27 487 25 216

Forrás: KSH (Magyarország), NSI Romania TEMPO online (Románia)

13. Táblázat: Regisztrált munkanélküliek száma a projekt régióban

Terület 2011 2012 2015 2018 2019

Magyarország 552 308 569 261 337 478 241 898 234 903
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 57 211 59 331 34 297 27 732 23 832

Románia 461 013 493 775 436 242 288 896 257 865

Szatmár megye 7 039 7 662 6 037 3 842 3 631

Projekt régió 64 250 66 993 40 334 31 574 27 463

Forrás: KSH (Magyarország), NSI Romania TEMPO online (Románia)

Szatmár megyében a munkaképes korú népesség 223 513 fő volt 2019-ben, amelyből
gazdaságilag aktívnak tekinthető 146 300 fő, gazdaságilag inaktívnak pedig 77 213 fő
volt. A megyében a foglalkoztatottak száma 142 700 fő, a munkanélkülieké pedig 3 631
fő volt. 2018-ban a vizsgált munkaerőpiaci mutatók többsége kedvezőbb volt Szatmár
megyében, mint Romániában. Az aktivitási ráta, amely 69,1% volt (2019-ben ez az érték
69,6%) azonban alacsonyabb volt, mint az országos érték, 71,1%. A foglalkoztatási ráta
2,5 százalékponttal magasabb (67,3%), a munkanélküliségi ráta pedig 0,7 százalékponttal
volt alacsonyabb (2,6%), mint Romániában (4%).

2011 és 2019 között a gazdaságilag aktív népesség csökkenése mellett megfigyelhető a
foglalkoztatottak számának növekedése Romániában. Ugyanakkor Szatmár megyében a
jelentős népességfogyás következményeként mind a gazdaságilag aktívak, mind a
foglalkoztatottak száma csökken a vizsgált időszakban. Megyei szinten a gazdaságilag
aktív népesség száma 4,1%-kal (6300 fő) csökkent, míg országos szinten csupán 0,9%-kal
(76 000 fő). A foglalkoztatottak számának alakulásában hasonló arányok figyelhetők
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meg. A megyében 2%-kal csökkent a foglalkoztatottak száma (2900 fő), míg országos
szinten 1,5%-kal nőtt – 2011 és 2019 között 127 100 fővel nőtt.

Megyei szinten 6,6 százalékpontos növekedés volt megfigyelhető az aktivitási rátában
(8,9 százalékpontos növekedés országos szinten) és 7,2 százalékpontos emelkedés a
foglalkoztatási rátában (míg országos adatokban 5,5 százalékpontos növekedés
mutatkozott). Az aktivitási ráta és a foglalkoztatási ráta növekedése a munkaképeskorú
népesség 2011 és 2018 között való csökkenésének tudható be.

14. Táblázat: Szatmár megye és Románia aktivitási rátája (15-64 évesek körében)

Terület 2011 2012 2015 2018 2019

Románia 62,8% 64,6% 70,3% 71,1% 71,7%

Szatmár megye 63,0% 65,2% 70,1% 69,1% 69,6%

Forrás: NSI Romania TEMPO online

Összességében 2011 óta Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a
gazdaságilag aktív népesség száma, míg Romániában és Szatmár megyében csökkent.
2015 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktivitási rátája (2019-ben 71%) magasabb,
mint Szatmár megyéé (2018-ban 69,6%). A két megye 2018-as foglalkoztatási rátáját
összehasonlítva megállapítható, hogy Szatmár megyében magasabb volt (67,3%), mint
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (65,1%). A magyar megye adatai azonban 2011 óta
nagyobb mértékben javultak. A munkanélküliség mindkét megyében jelentősen
csökkent. A munkanélküliségi ráta Szatmár megyében (2,6%) jóval alacsonyabb volt,
mint 2018-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (8,9%).

2019-es statisztikai adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 238 648 fő,
Szatmár megyében pedig 142 700 fő 15 és 64 év közötti foglalkoztatott volt. Az 1 000
lakosra jutó foglalkoztatottak száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 427,4
(Magyarországon 453,7), Szatmár megyében 426,5 (Romániában 434,8) volt. 2011 óta a
foglalkoztatottak száma 58 972 fővel (32,8%-kal) nőtt a magyar megyében, míg román
oldalon, Szatmár megyében 2 900 fővel (2%-kal) csökkent.

A térség foglalkoztatási rátája 2011 és 2019 között nagymértékben változott, úgy az
országos, mint a megyei adatokat tekintve. Magyarországon a 15-64 évesek körében a
foglalkoztatási ráta a 2011-es 55,43%-os értékről 2019-re 70,11%-ra nőtt. Kisebb
arányban, de ugyanúgy növekedés figyelhető meg Románia esetében, ahol 59,30%-ról
65,80%-ra nőtt az arányszám. A projekt régió adatait vizsgálva a két megyében is
növekedés figyelhető meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2011-es 46,48%-ról
2019-re a foglalkoztatási ráta 65,13%-ra nőtt. Szatmár megyében 2011-ben 60,10% volt a
foglalkoztatottsági arány, ami jelentős mértékben megelőzte a magyarországi megye
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adatait. Szatmár megyében is folyamatos növekedés figyelhető meg, 2019-es adat
hiányában a 2018-as értékhez viszonyítva ez 7,20 százalékpontos.

15. Táblázat: Foglalkoztatási ráta a 15-64 évesek körében a projekt régióban

2011 2012 2015 2018 2019

Magyarország 55,43% 56,66% 63,94% 69,25% 70,11%
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 46,48% 50,02% 57,10% 65,11% 65,13%

Románia 59,30% 60,20% 61,40% 64,80% 65,80%

Szatmár megye 60,10% 62,00% 67,30% 67,30% -

Forrás: KSH (Magyarország), NSI Romania TEMPO online (Románia),
https://satumare.insse.ro/wp-content/uploads/2020/04/T03_2.pdf (Szatmár megye)

A projekt régió foglalkoztatási szerkezete

A közgazdaságban ismert „három szektor-modellt” Allan Fisher, Colin Clark és Jean
Fourastié fejlesztették ki. A modell segítséget nyújt a vizsgálandó terület foglalkoztatási
szerkezetének áttekintésére – megvizsgálható, hogy a munkaerő ténylegesen dolgozó
része hogyan oszlik meg a gazdaság fő szektorai között. A modell alapján a gazdaságnak
három fő ága van: primer, szekunder és tercier szektor. Egyes tanulmányokban
megjelenik a kvaterner és kvináris szektor is, mint a „háromszektoros modell”
továbbfejlesztése.

A gazdaság primer szektora a nyersanyagkitermeléssel foglalkozó ágazatokat foglalja
magába. Ide sorolandó a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, a halászat és vadászat
mellett az ásványi nyersanyagokat kitermelő bányászat és a kőfejtés.

A szekunder szektor késztermékeket állít elő az elsődleges gazdaság által kitermelt
alapanyagokból. Minden gyártási, feldolgozóipari, energetikai, közüzemi építőipari
tevékenység ebbe az ágazatba sorolható.

A gazdaság tercier szektorába a tág értelemben vett szolgáltatások tartoznak. A
szolgáltatások közös jellemzője, hogy a primer és szekunder szektorral szemben nem
hoznak létre fizikailag megfogható terméket, anyagi javakat. Ez az ágazat értékesíti a
szekunder szektor által előállított termékeket, valamint szolgáltatásokat nyújt a lakosság
és a gazdasági ágazatok vállalkozásai számára. A szektorhoz kapcsolódó tevékenységek
közé tartozik a nagy- és kiskereskedelem, a szállítás és raktározás, a pénzügyi és
biztosítási tevékenységek, az adminisztratív és támogató szolgáltatások, államigazgatás
és rendészet, információs és kommunikációs ágazat, a szakmai, tudományos és műszaki
tevékenységek, az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás, a turizmus és
vendéglátás, valamint a kulturális tevékenységek.
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A projekt terület munkaerőpiaci mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy míg
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – egyúttal Magyarországon is – csökkent a
foglalkoztatottak száma, addig Szatmár megyében és Romániában is nőtt 2012 és 2019
között.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az alkalmazottak 3%-a a primer, 29,9%-a a
szekunder, míg 67,1%-a a tercier szektorban dolgozott 2019-ben. Magyarország egészét
tekintve a foglalkoztatási szerkezetben való szektorális megoszlás hasonló volt: az
alkalmazottak 2,4%-a dolgozott a primer, 29,5%-a a szekunder, 68,1%-a pedig a tercier
szektorban.

A magyar megyében 3809 fő dolgozott a primer szektorban, ami 2012-höz képest 1483
fős csökkenést jelent. Ez a tendencia nem csak megyei, hanem országos szinten is
megfigyelhető. A primer szektoron belül elhanyagolható volt a bányászatban és
kőfejtésben dolgozók aránya (0,1% körüli).

A 2019-es adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 38 283 fő dolgozott a
szekunder szektorban – 2012-höz képest minimálisan csökkent létszámban, ugyanakkor
a szekunder szektor aránya némileg növekedett (1,8 százalékponttal). Országos szinten a
másodlagos szektorban dolgozók száma csaknem 50 ezer fővel nőtt, arányuk az aktívan
dolgozó népességben pedig 27,8%-ról 29,5%-ra nőtt 2012 és 2019 között.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ágazati megoszlást tekintve a feldolgozóiparban
dolgozók aránya volt a legmagasabb: az összes foglalkoztatott 23,6%-a (30 116 fő)
dolgozott ebben az ágazatban 2019-ben. A feldolgozóipar mellett a munkavállalók
jelentős része dolgozott továbbá az építőiparban (5,2%, több, mint 6600 fő).

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legtöbb aktív foglalkoztatottat a tercier szektor
foglalja magában. 2019-ben a megyében 85 725 munkavállaló, országos szinten pedig
2,17 millió munkavállaló dolgozott ebben a szektorban. A szolgáltató szektorban
dolgozók száma 2012 óta a megyében közel 7300 fővel (arányuk 1 százalékponttal),
országos szinten pedig körülbelül 43 600 fővel (arányuk 1 százalékponttal) csökkent.

A tercier szektorban dolgozók legnagyobb hányada (30 519 fő, az összes foglalkoztatott
23,9%-a) a humán-egészségügyi és szociális elláttás területén dolgozott 2019-ben
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A második legtöbb foglalkoztatottat felölelő ágazat a
tercier szektorban az oktatás volt (11,2%), ezt követték a nagy- és kiskereskedelemben
dolgozók, majd a gépjármű és motorkerékpár javítással foglalkozók (9,8%).
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13. Ábra: Az alkalmazottak megoszlása a három fő gazdasági szektorban (2019)

Forrás: KSH (Magyarország), NSI Romania TEMPO online (Románia)

A Szatmár megyében dolgozók 3,4%-a vállalt munkát a primer, 44,8%-a a szekunder és
51,8%-a a tercier szektorban 2019-ben. Románia országos adatait tekintve a
munkavállalók 3,3%-a a primer, 33,4%-a a szekunder és 63,3%-a a tercier szektorban
dolgozott.

Szatmár megyében a primer szektorban 2713 fő dolgozott. 2012 óta a számuk 697 fővel
nőtt. Megyei szinten a primer szektorban dolgozók aránya 2,9%-ról 3,4%-ra emelkedett,
országos viszonyban azonban 0,3 százalékponttal csökkent. Az elsődleges szektoron
belül a bányászatban és kőfejtésben dolgozók aránya minimális (0,2%) volt Szatmár
megyében és Romániában (0,9%) egyaránt.

A 2019-es adatok szerint 37 886 munkavállaló tevékenykedett a szekunder szektor
iparágain belül Szatmár megyében. 2012 és 2019 között a másodlagos szektorban nőtt
az alkalmazottak száma (3239 alkalmazottal), a többi szektorhoz viszonyítva azonban
arányában csökkenő jelentőségű volt Szatmár megye gazdaságának ezen szektora (1,6
százalékpontos csökkenés figyelhető meg). Az országos adatokban hasonló tendencia
mutatkozik: az alkalmazottak száma 149 804 munkavállalóval nőtt, a foglalkoztatottak
aránya azonban 1,8 százalékponttal csökkent ebben az időszakban.

A szekunder szektoron belül a feldolgozóipar foglalkoztatta a legtöbb embert és az egész
megye gazdaságában is a legjelentősebb ágazatnak tekinthető. Az összes foglalkoztatott
33,3%-a, vagyis 28 175 fő dolgozott a feldolgozóiparban Szatmár megyében. Emellett
jelentős számű munkavállaló dolgozott az építőiparban is – 7800 fő, körülbelül 9,2%.
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A szolgáltató szektor jelentősége is növekedett nemcsak Szatmár megyében, hanem
egész Romániában. 2019-ben 43 802 munkavállaló dolgozott Szatmár megyében a
tercier szektorban és körülbelül 3,470 millió fő Romániában. 2012 óta a szolgáltató
szektorban dolgozók száma Szatmár megyében csaknem 6000 fővel (a megye teljes
foglalkoztatott népességét tekintve 50,7%-ról 51,8%-ra), Romániában pedig körülbelül
543 000 fővel (országos szinten 61,3%-ról 63,3%-ra) nőtt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tercier szektorához hasonlóan Szatmár megyében is
jelentős a nagy- és kiskereskedelem, valamint a gépjármű- és motorkerékpár javító
ágazatok. A humán-egészségügyi és szociális ellátás területén dolgozók aránya a tercier
szektorban 8,2%, az oktatásban dolgozóké 6,8%.

Foglalkoztatottság szempontjából a munkaadói és a munkavállalói oldalról egyaránt
fontos tényező a bérszínvonal kérdése. 2019-ben az átlagos havi nettó kereset
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 467 euró (Magyarországon 681 euró), Szatmár
megyében 515 euró (Romániában 612,5 euró) volt. (2011-ben még
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt 75 euróval magasabb a fizetés).
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagos havi nettó kereset a magyar havi nettó
átlagkereset 68,6%-át, Szatmár megyében pedig a román országos átlagkereset 84,1%-át
érte el. A havi nettó átlagkereset megyei rangsorolása alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye lakosainak a legalacsonyabb a fizetése Magyarországon, míg a szatmár megyei
lakosoké a 24. legalacsonyabb fizetés Romániában (41 megye közül). 2018 és 2019
között az átlagos havi nettó kereset Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 9,3% -kal
(Magyarországon 11,5% -kal), Szatmár megyében 15,5% -kal (Romániában 13% -kal) nőtt.
A bérek nagyobb mértékű romániai növekedésének köszönhetően a magyar és román
bérek közötti különbségek folyamatosan záródnak. 2016-től Szatmár megyében
magasabbak a bérek, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

4.2.5 Befektetésösztönzési szolgáltatások és támogatások

Romániában befektetésösztönzési szempontból fontos szereplő az Európai Alapok
Minisztériuma, illetve a Külföldi Beruházási Főigazgatóság, amely a Gazdasági
Minisztérium részeként működik. Magyarországon a Nemzeti Befektetési Ügynökség
(Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) jelentős szervezet.

Megyei szinten az alábbi szervezetek, illetve szervezeti egységek jelentősek a témában:

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
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• Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
• PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány
• Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara
• A Szatmár Megyei Tanács Vissza Nem Térítendő Projektekért és Intézményi

Koordinációért Felelős Osztálya
• Regionális Fejlesztési Igazgatóság
• A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalának pályázatírásért, megvalósításáért és

monitoringért felelős osztálya
• Egyéb befektetésösztönzési szempontból jelentős települések önkormányzatai

Befektetéshez igénybe vehető potenciálisan alkalmazható ösztönzési formák
Magyarországon:

• Közvetlen pénzügyi eszközök
o egyedi kormánydöntéssel megítélt támogatás,
o EU által társfinanszírozott támogatási lehetőségek,
o képzési támogatás,
o tanműhely-létesítési és fejlesztési támogatás

• Közvetett pénzügyi támogatás
o fejlesztési adókedvezmény
o szociálisadó kedvezmény

• Hitelek
• Nem-pénzügyi eszközök

o irodák, ipari parkok személyes bemutatása
o minősített szakértők ajánlása
o partneri kapcsolatok elősegítése
o dedikált kapcsolattartó biztosítása
o kezdeti irodahelyiség biztosítása
o helyi, helyközi közösségi közlekedés át-, illetve megszervezése
o infrastrukturális fejlesztés pl. úthálózat, kerékpárút fejlesztés,

közművesítés
o telekárkedvezmény

Befektetéshez igénybe vehető legfontosabb kedvezmények és támogatási formák
Romániában:

• 16%-os profitadó,
• ÁFA mentességet élveznek az ipari felszerelések és mezőgazdasági gépek,

valamint azok a nyersanyagok és használati cikkek, amelyeket Romániában nem
állítanak elő vagy hiánycikknek számítanak,
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• Munkabér támogatása munkanélküliek, friss diplomások és fogyatékos
személyek foglalkoztatása esetén. A támogatás elérheti a minimálbér
másfélszeresét és akár 18 hónapra is vonatkozhat,

• A munkaerő képzésének és átképzésének támogatása,
• Jelentős gazdasági hatású közvetlen beruházások esetén további támogatási -

és kedvezményi formák léteznek:
o a gyorsított amortizáció alkalmazásának a lehetőségei,
o a beruházáshoz szükséges technikai eszközök és felszerelések

vámmentességet élveznek,
o új javak vásárlása esetén az ÁFA befizetési idejének a kitolása az ezek

üzembe helyezését követő hónap 25.-ig,
o a pénzügyi veszteség átütemezése a következő öt évre.

• Vissza nem terítendő hazai és Európai Uniós támogatások (pl.
infrastrukturális beruházásokhoz, innovációs fejlesztésekhez).

Befektetők számára elérhető anyagi támogatások Nyíregyházán:

• A beruházások megvalósításának elősegítéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Magyar Fejlesztési Bankkal partnerségben létrehozta a
Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapot és a Nyíregyházi Városi Alapot 5 és fél, valamint
5 milliárd forintos tartós, felülről nyitott pénzügyi keretekkel.

• A Városfejlesztési Alap előkészítése jelenleg zajlik. Az alap pénzügyi eszközként
hosszabb távon tervezhető finanszírozást biztosíthat az uniós források
felhasználásához. Ennek az egymásra épülő konstrukciónak a célja a
foglalkoztatást segítő vállalatok letelepedésének, fejlesztéseinek támogatása,
fejlődésük elősegítése.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete a helyi
befektetésösztönzésről:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi rendeletet hozott létre a
beruházásösztönzéshez és a munkahelyteremtéshez nyújtott közvetlen pénzügyi
támogatásról a termelési vagy szolgáltatási tevékenység területén az alábbi feltételeknek
megfelelő új beruházások támogatására:

• a tervezett beruházás új beruházásnak minősül,
• a beruházás vissza nem térítendő támogatást kapott a magyar kormánytól,
• termelési tevékenységek esetében a beruházási érték eléri a 20 millió eurót, vagy

legalább 200 új munkahelyet teremt a beruházás lezárását követő 36 hónap
végéig,
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• szolgáltatási tevékenységek esetén a beruházás legalább 200 új munkahelyet
teremt a beruházás lezárását követő 36 hónap végéig.

Az Önkormányzat illetékes bizottsága eseti alapon értékeli a benyújtott írásbeli
támogatási kérelmeket, és dönt az ösztönzők konkrét összegéről és feltételeiről.

A támogatott cég vállalja, hogy:

• a beruházást az 5 éves fenntartási időszak végéig fenntartja;
• az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásaiból biztosítja.

Települési szinten jellemzően az alábbi támogatási formákat alkalmazzák az egyes
települések a betelepülő vállalkozások számára:

• Információ gyűjtés és adatszolgáltatás a településről, munkaerőpiaci helyzetről,
közművekről, központi és helyi adókról,

• Hatósági ügyintézésben, engedélyeztetési eljárásokban való közreműködés,
• Műszaki tervezési folyamatban való részvétel, kivitelező cégek ajánlása, kapcsolat

kialakításában való segítség nyújtás,
• Adókedvezményeket nyújtása stb.

A térség hiányossága, hogy jelenleg még nincsen olyan szervezet, vagy szervezeti egység,
amely átfogó módon kezelné a térség ipari parkjait, iparterületeit. Emiatt a települések
által a befektetők számára nyújtott kedvezmények köre sem tekinthető egységesnek.
Átfogó szervezet hiányában továbbá nem áll rendelkezésre aktualizált információkat
tartalmazó adatbázis a megyékben működő ipari parkokról, illetve a kiajánlható üzleti
infrastruktúráról sem. Ezen adatbázis hiányában a potenciális befektetők kérdéseinek
megválaszolása jóval több időt vehet igénybe, amely versenyhátrányt eredményezhet
más konkurens térségekkel szemben.

4.3 A vállalkozó szféra összetétele

2018-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 31 652, míg Szatmár megyében 8019 aktív
vállalkozás volt. Az egy főre jutó aktív vállalkozások száma Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében több, mint kétszer annyi volt (56,7/1000 lakos), mint Szatmár megyében
(24,0/1000 lakos). 2011 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 12,7%-kal, Szatmár
megyében 17,7%-kal, míg országos szinten Magyarországon 11,5%-kal, Romániában
pedig 21,6%-kal nőtt az aktív vállalkozások száma.

16. Táblázat: Működő vállalkozások száma a projekt régióban

Terület 2011 2012 2015 2017 2018

Magyarország 690 375 690 375 671 599 717 357 779 749
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 27 628 25 966 28 116 29 853 31 652
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Románia 452 010 472 187 513 850 553 796 576 545

Szatmár megye 6 598 6 716 7 287 7 844 8 019

Projekt régió 34 226 32 682 35 403 37 697 39 671

Forrás: KSH (Magyarország), INSSE TEMPO online (Románia)

2018-ban 206 magyar és 162 román vállalat foglalkoztatott több, mint 50 alkalmazottat a
projekt régióban: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a működő vállalkozásoknak
csupán 0,65%-a, Szatmár megyében 2%-a volt. A több, mint 250 főt foglalkoztató
vállalkozások száma 32 volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg Szatmár megyében
21.

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék iparági összetételének vizsgálatakor fontos
kiindulópontot jelentenek a projektterület legjelentősebb vállalkozásait sorrendbe állító,
évente megjelenő listák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében domináns iparágak a
mezőgazdaság és élelmiszeripar, a vegyipar, az elektronika, a textilipar, valamint a
gépgyártás, a műanyag és gumiipar jelentős szerepet játszik a megye gazdaságában.
Szatmár megye legfontosabb iparágai jelenleg a gép- és autóipar, élelmiszeripar, faipar
és a textilipar.

4.3.1.1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozásai

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tíz legnagyobb nettó árbevétellel rendelkező
vállalkozásai együttesen 512,0 milliárd forintot értek el 2018-ban. A TOP10 vállalkozással
kapcsolatban megállapítható, hogy többségük a megyeszékhelyhez köthető,
Nyíregyházán működik vagy Nyíregyházán van bejegyezve, ugyanakkor az érdemi
tevékenységét más telephelyeken végzi. Az alábbi táblázatban a vizsgált időszak
eredményeit összevetve a 2017-es adatokkal megállapítható, hogy a listán szereplő
vállalkozások nettó árbevételének indexe jellemzően növekedést mutatott. A LEGO
Manufacturing Kft. és az EISSMANN Automotive Hungaria Autóipari
Beltérirészegység-gyártó Kft. esetében mutatható ki kismértékű csökkenés.

2018-ban a legmagasabb nettó árbevételt elérő vállalkozás a MICHELIN Hungária
Abroncsgyártó Kft. volt, 243 milliárd forinttal. Az 1997-ben alapított nyíregyházi
vállalkozás 2018-ban 1225 főt foglalkoztatott. Az előző, 2017-es évhez viszonyítva a
társaság 11,4 milliárd forinttal növelte a nettó árbevételét, így sikeresen megtartotta az
első helyét.

A ranglista második helyezését 2017 után 2018-ban újra a MASTER GOOD Termelő és
Kereskedelmi Kft. foglalta el, 61,5 milliárd forintnyi nettó árbevétel realizálásával. A
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vállalkozás közel egynegyedével növelte az előző évi nettó árbevételét. A növekedés az
alkalmazottak létszámában is megmutatkozott.

A 2008 óta a Nyíregyházi Ipari Parkban működő dán játékgyártó LEGO Manufacturing
Kft. megőrizte harmadik helyét a listán, ugyanakkor a 2017-es nettó árbevételéhez
viszonyítva nem tapasztalható növekedés. A társaság 2018-as nettó árbevétele 33
milliárd forint volt – mintegy 2,5 milliárd forinttal kevesebb volt, mint az előző évben. A
LEGO Manufacturing Kft. megyében betöltött szerepe megmutatkozik az
alkalmazottainak számában is: 2018-ban a megye második legtöbb alkalmazottat
foglalkoztató vállalkozása volt.

A ranglista 4. helyét több éve a nyíregyházi székhelyű NZRT-TRADE Kft. foglalja el –
2018-ban 28,8 milliárd forint árbevétellel. A vállalkozás Magyarország keleti
országrészének legnagyobb mezőgazdasági ellátója műtrágya és egyéb vegyipari
alapanyagok tekintetében.

A gépjárműalkatrész-nagykereskedelemmel foglalkozó MARSO Ipari Kereskedelmi
Szolgáltató Kft. 2018-ban a ranglista 5. helyét érdemelte ki, amely két helyes előrelépés,
illetve 15%-os növekedés az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a vállalkozás 25,7
milliárd forintos árbevételt realizált.

17. Táblázat: A legmagasabb nettó árbevételt elérő vállalkozások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Forrás: TOP 100 kiadvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2019

25,6 milliárd forintos nettó árbevételt ért el a mátészalkai SZATMÁR OPTIKAI Gyártó és
Forgalmazó Kft., ezzel a lista 6. helyén helyezkedik el 2018-ban.

A ranglista 7. helyét foglalta el a maga 24,7 milliárdos nettó árbevételével a CONTITECH
Magyarország Kft. A nyíregyházi cég a gumitermék-gyártás három nagy piaci területén
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tevékenykedik, részt vesz egyes légrugó termékek fejlesztésében, járműipari hűtő-fűtő
berendezések gyártásában és értékesítésében, valamint kaucsuk-keverékek
feldolgozásában.

A SWISS KRONO Kft. érte el a toplistás cégek közül a legnagyobb árbevétel növekedést.
Egy év alatt ugyanis a korábbi, 11,6 milliárd forintos bevételének több, mint kétszeresét
sikerült realizálnia. 2018-ban 23,6 milliárd forintos nettó átbevétellel a lista 8. helyét
foglalta el, a korábbi 19. helyhez képest. A Vásárosnaményban működő svájci vállalkozás
a világ egyik vezető faalapú anyag-gyártyójává nőtte ki magát.

A német EISMANN Automotive Hungaria Autóipari Beltérirészegység-gyártó Kft. gyárát
1997-ben alapították. A 2017-es évben elért 6. helyezéséhez képest 2018-ban a
vállalkozás a toplista 9. helyén foglal helyet 23,1 milliárd forintos nettó árbevétellel. A
vállalkozás prémium autóipari belső elemek gyártására specializálódott.

A ranglista 10. helyére a Trivium Packaging Hungary Kft. (korábbi nevén: Ardagh Metal
Packaging Hungary Kft.) lépett, azaz a 2017-es listához képest két helyet léphetett előre a
21,8 milliárd forintos nettó árbevételével, amely 3,4 milliárdos növekedés a 2017-es
adatokhoz képest. A cég tevékenységi körét a fémcsomagolóipari lemezek lakkozása,
nyomtatása, fémdobozok, fedelek gyártása, értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások
képezik.
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4.3.1.2 Szatmár megye legnagyobb éves forgalommal rendelkező vállalkozásai

Szatmár megye tíz legnagyobb éves forgalommal rendelkező vállalkozásai közül több a
megyeszékhelyhez, Szatmárnémetihez, illetve Nagykárolyhoz köthető. A 2019-es listán
helyet kapó vállalkozások között található autóalkatrész gyártással, elektromos
berendezések, illetve háztartási gépek gyártásával foglalkozó társaság, továbbá az
élelmiszeriparon belül gabonafélék termesztésével és húsfeldolgozással foglalkozó cég
is.

Szatmár megye legnagyobb éves forgalmat realizáló vállalata az Autonet Import Srl volt
2019-ben, 1,52 milliárd lejjel. Az autóalkatrész és tartozék nagykereskedelemmel
foglalkozó vállalkozást 1996-ban alapították, Szatmárnémetiben működik. Az Autonet
Import Srl bevétele 2019-ben meghaladta az 1,536 milliárd lejt.

A ranglista második helyén a 2000-ben alapított, Szatmárnémetiben működő Zes Zollner
Electronic SRL állt 1,107 milliárd lej értékű éves forgalommal, illetve 1,166 milliárd lej
bevétellel. A vállalat elektromos berendezések gyártásával foglalkozik.

3. helyen 775,4 millió lej éves forgalommal és 786,9 millió lej bevétellel a Promat
Comimpex SRL áll. A Tasnádban működő vállalatot 1998-ban alapították,
zöldségtermesztést segítő tevékenységeket végez.

A listán 4. helyet foglal el az Electrolux Romania SA, mintegy 747,1 millió lej forgalommal.
A svéd háztartási gépek gyártásával foglalkozó vállalkozás Szatmárnémetiben működik.
A vállalkozás bevétele 759,5 millió lej volt.

A ranglista 5. helyét érdemelte ki a húsipari termékek gyártásával foglalkozó UNICARM
SRL, amelyben éves forgalma a 2019-es évben 667,3 millió lej volt, bevétele pedig 675,5
millió lej.

A 6. helyet foglalja el a ContiTech Fluid Automotive Romania SRL, 534,6 millió lej éves
forgalommal és 545,7 millió lej bevétellel. A vállalat Nagykárolyban működik, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő CONTITECH Magyarország Kft.-hez
hasonlóan szintén gumiipari termékek gyártásával foglalkozik.

7. helyen a Romániában több településen, Szatmár megyében pedig Nagykárolyban
termelő AGROTEX SRL áll. A társaság 2019-ben 485,1 millió lej éves forgalmat generált
498,9 millió lej összbevétel mellett.

A rangsor 8. helyét a szintén Nagykárolyban található ARDEALUL SA vállalat nyerte el
273,3 millió lej éves forgalmával, illetve 257,9 millió lej bevételével, amely jelentős
különbség a hetedik helyen álló AGROTEX-hez képest. A társaságot 1991-ben alapították,
olaj- és zsírfeldolgozással foglalkozik.
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Az elektromos és elektronikus alkatrészgyártással foglalkozó DRM DRAXLMAIER
Romania Sisteme Electrice SRL a lista 9. helyét foglalja el, 230,4 millió lej éves
forgalommal 2019-ben. A Szatmárnémetiben működő társaság bevétele ugyanebben az
évben meghaladta a 233,3 millió lejt.

A TOP10 listára felkerült továbbá az Erdőd településen működő, 2004-ben alapított
SCHWAB AGRO PROD SRL. A társaság 2019-ben realizált éves forgalma 221 millió lej volt,
míg bevétele több, mint 243,7 millió lej.
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18. Táblázat: Szatmár megye vezető vállalatai éves árbevétel szerint (2019)

Sorrend Vállalat neve Szektor Éves forgalom Nettó nyereség Bevétel

1. AUTONET IMPORT SRL Autóalkatrész és tartozék
nagykereskedelem

1,521 milliárd RON
(345,7 millió EUR)

52 171 949 RON 1 536 741 509 RON

2. ZES ZOLLNER ELECTRONIC
SRL Elektromos berendezések gyártása

1,107 milliárd RON
(251,7 millió EUR)

66 854 850 RON 1 166 380 336 RON

3. PROMAT COMIMPEX SRL Zöldségtermesztést segítő
tevékenységek

775,4 millió RON
(251,7 millió EUR)

32 163 565 RON 786 992 838 RON

4. ELECTROLUX ROMANIA SA Háztartási gépek gyártása
747,1 millió RON
(169,8 millió EUR)

14 733 790 RON 759 571 079 RON

5. UNICARM SRL Húsipari termékgyártás (baromfi
termékeket beleértve)

667,3 millió RON
(151,7 millió EUR)

12 624 738 RON 675 531 768 RON

6. CONTITECH FLUID
AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL Gumitermék-gyártás

534,6 millió RON
(121,5 millió EUR)

32 737 085 RON 545 724 758 RON

7. AGROTEX S.R.L. Vegyi termékek nagykereskedelme
485,1 millió RON
(110,2 millió EUR)

27 006 065 RON 498 976 956 RON

8. ARDEALUL SA Olajok és zsírok feldolgozása
273,3 millió RON
(62,1 millió EUR)

22 825 269 RON 275 986 312 RON

9. DRM DRAXLMAIER ROMANIA
SISTEME ELECTRICE S.R.L.

Elektromos és elektronikus
alkatrészgyártás az autóipar részére

230,4 millió RON
(52,4 millió EUR)

233 350 718 RON 233 350 718 RON

10. SCHWAB AGRO PROD SRL
Gabonafélék (a rizs kivételével),

hüvelyesek és olajos magvak
termesztése

221 millió RON
(50,2 millió EUR)

1 458 126 RON 234 733 173 RON

Forrás: Kamarai adatszolgáltatás
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4.3.1.3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb foglalkoztatói

Az alábbi táblázatban a TOP100 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás közül azon
tízet mutatja be, amelyek a 2018-ban a legtöbb munkavállalót foglalkoztatták. A 2017-es
adatokhoz viszonyítva egyes cégek esetében csökkenés mutatható ki az állományi
létszám átlagában.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében legtöbb alkalmazottal rendelkező vállalkozás a
„Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft., amely felsőruházat gyártással
(kivéve munkaruházat) foglalkozik. A nyíregyházi székhelyű vállalkozás a 2017-es évhez
képest 78 fővel kevesebb alkalmazottat foglalkoztatott 2018-ban (2037 fő).

A rangsor második helyén a LEGO Manufacturing Kft. állt, amely állományi létszámában
szintén csökkenést lehet megfigyelni, a 2017-es 1997 alkalmazotthoz képest 2018-ban
1915 volt az átlagos statisztikai állományi létszám a játékgyártással foglalkozó cégnél.

A lista harmadik helyét foglalta el a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi cég, amely
baromfihús feldolgozással és tartósítással foglalkozik. 2017-ben ugyanez a vállalkozás
ötödik helyen állt átlagos statisztikai állományi létszámát tekintve. A TOP100 listán nettó
árbevételét tekintve ez a vállalkozás a második helyen áll.

A MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft. a 2017-ben szerzett negyedik helyét 2018-ban
is sikeresen megtartotta. A gumiabroncs és gumitömlő gyártással foglalkozó cég átlagos
állományi létszáma 1225 volt. Két helyezést veszített, ezáltal pedig az ötödik helyre
került a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft 2018-ban.
Az ingatlankezelési vállalkozás alkalmazottainak száma a negyedik helyezett MICHELIN
Hungária Abroncsgyártó Kft-től csupán öttel kevesebb alkalmazottal (1220 fő)
rendelkezett az évben.

19. Táblázat: A legnagyobb foglalkoztatók állományi létszáma
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Forrás: TOP 100 kiadvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2019

A lista második felében élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelemmel foglalkozó,
orvosi eszköz gyártással, erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet végző,
gumiabroncs és gumitömlő gyártással, valamint táskafélék és szíjak gyártásával
foglalkozó vállalkozások kaptak helyet.

A 2017-es 6. helyezését megtartva újra megnyerte ezt a pozíciót a NYÍRZEM
Nyírség-Zemplén Coop Kereskedelmi Zrt, ahol az alkalmazottak száma az előző évi
adatokhoz képest kis mértékben csökkent. 2018-ban a társaság átlagos statisztikai
állományi létszáma 987 fő volt.

A ranglistán következő, 7. helyet foglalta el a HOYA Szemüveglencse Gyártó
Magyarország Zrt., amely a nettó árbevétel Top100 listáján a 14. helyen állt ebben az
évben. A vállalat alkalmazottainak létszáma a 2017-es 893 főről 2018-ra 882 főre
csökkent.

A 8. helyen állt a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. Az átlagos statisztikai állományi
létszám tekintetében legnagyobb csökkenést itt tapasztalható. 2017-ben a 7. helyet
elfoglaló vállalkozás 1019 főt alkalmazott, míg 2018-ban ez a szám 768 főre csökkent
(215 fős csökkenés).

9. helyen áll a HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft., amely egy hellyel előrébb került a
2017-es listához viszonyítva. Az előző évhez képest az átlagos dolgozói létszámát
tekintve növekedést figyelhetünk meg. 2018-ban átlagosan 717 fő volt a társaság
állományi létszáma (2017-ben 649).

A TOP10 lista utolsó helyezését ezúttal a korábban 9. helyen álló EISSMANN Automotive
Hungária Autóipari Beltérirészegység-gyártó Kft. szerezte meg. A vizsgált időszakban az
átlagos állományi létszáma 709 fő volt.

4.3.1.4 Szatmár megye legnagyobb foglalkoztatói

Az alábbi táblázatban megtalálhatóak Szatmár megye legnagyobb dolgozói számmal
rendelkező vállalatai. A 2019-es adatok alapján megállapítható, hogy az első öt
vállalkozást tekintve a legtöbb foglalkoztatott a járműiparban dolgozik. A TOP10 listán
helyet kapott 3100 foglalkoztatottal rendelkező, illetve 364 alkalmazottal rendelkező
vállalkozás is, amely bizonyos mértékig bemutatja Szatmár megye vállalatainak
méretbeli összetételét.

A ranglistán 1. helyen a DRM DRAXLMAIER Romania Sisteme Electrice SRl áll, 3100
alkalmazottal. A vállalat elektromos és elektronikus alkatrészgyártással foglalkozik, az
autóipar részeként. A társaság éves forgalmát tekintve a TOP10 lista 9. helyén állt.
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A nyomon következő élelmiszeriparban működő UNICARM SRL 2900 dolgozót
foglalkoztatott a 2019-ben.

A 3. helyet a ZES ZOLLNER Electronic SRL, elektromos berendezések gyártásával
foglalkozó vállalkozás foglalta el. A 2019-ben a társaság dolgozói létszáma 2246 fő volt.
A vállalkozás az árbevételét tekintve a lista második helyén állt ugyanebben az évben.

A ranglista 4. helyén a ContiTech Fluid Automotive Romania SRL állt 2019-ben. A
dolgozói létszáma 1480 fő volt, ami jóval magasabb a ContiTech Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében működő vállalatához képest, ahol 2018-ban 438 főt tett ki az átlagos
statisztikai állományi létszám.

Az Autonet Import SRL 5. helyre került a dolgozói létszámot tekintve a maga 1343
főjével, míg árbevételét tekintve ez a társaság került a TOP10 lista első helyére.

20. Táblázat: Szatmár megye legnagyobb foglalkoztatói dolgozói létszám alapján

Sorren
d Vállalkozás neve Szektor

Dolgozók
száma
(2019)

1. DRM DRAXLMAIER ROMANIA
SISTEME ELECTRICE S.R.L.

Elektromos és
elektronikus
alkatrészgyártás az
autóipar részére

3100

2. UNICARM SRL
Húsipari termékek
gyártása (baromfi
termékeket beleértve)

2900

3. ZES ZOLLNER ELECTRONIC SRL Elektromos
berendezések gyártása 2246

4. CONTITECH FLUID
AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL Gumitermékek gyártás 1480

5. AUTONET IMPORT SRL
Autóalkatrész és
tartozék
nagykereskedelem

1343

6. ELECTROLUX ROMANIA SA Háztartási gépek
gyártása 930

7. POLIPOL MOBILA SRL Bútorgyártás 787

8. APASERV SATU MARE SA Vízgyűjtés, kezelés és
elosztás 444

9. SANTEC S.R.L.

Élelmiszer jellegű bolti
vegyes
kiskereskedelem (ital és
dohányáru beszállítás)

389

10. SCHLEMMER ROMANIA S.R.L. Műanyagipar 364
Forrás: Kamarai adatszolgáltatás
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A lista második felében háztartási gépek gyártásával, bútorgyártással, vízgyűjtéssel,
kezeléssel és elosztással foglalkozó, élelmiszeripari kiskereskedelemmel foglalkozó,
valamint műanyagiparban tevékenykedő vállalkozások kaptak helyet.

6. helyen áll a svéd Electrolux Romania SA, amely 930 fős dolgozói létszámmal
rendelkezett 2019-ben.

A 7. helyet érdemelte ki a Polipol Mobila SRL, amely bútorgyártással foglalkozik.
2019-ben a vállalat 787 főt alkalmazott.

A vízgyűjtéssel, kezeléssel és elosztással foglalkozó szatmárnémeti Apaserv Sate Mare
SA a lista 8. helyére került, 444 alkalmazottal.

A ranglista 9. helyét foglalta el a SANTEC S.R.L., amely élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelemmel, valamint ital és dohányáru beszállítással foglalkozik. 2019-es
adatok szerint a vállalkozás dolgozóinak létszáma 389 fő volt.

A TOP10 lista 10. helyére a SCHLEMMER Romania SRL műanyagipari cég került, 364
alkalmazottal. A Vetési Ipari Parkban működő vállalkozást 2005-ben alapították.
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4.4 COVID-19 világjárvány hatásai

2019 végén kitört Covid-19-járvány 2020 március elejére globálissá vált, ami 2020
márciusában a kedvező európai és térségi (magyarországi és romániai)
gazdasági-társadalmi folyamatokat megtörte. A járvány zavarokat okozott a termelési és
értékesítési láncokban, a munkaerőpiacokon, valamint megváltoztatta a gazdasági
szereplők fogyasztási és beruházási döntéseit. A járvány világméretűvé válásával szinte
teljesen leállt a légi közlekedés, visszaesett a turizmus, a vendéglátás, számos
termelőüzem leállt. A világjárvány a történelem legnagyobb globális recesszióját okozta:
2020 szeptemberére minden fejlett gazdaság recesszióba vagy depresszióba esett,
miközben az összes feltörekvő gazdaság recesszióban volt.

A térség gazdasági teljesítménye jelentős mértékben csökkent. A GDP negyedéves
alakulásán jól látható, hogy 2020 1. negyedévéhez képest a 2. negyedévben jelentősen
visszaesett a GDP (Magyarországon 14,5%-kal, Romániában 11,8%-kal).

14. Ábra: GDP (%-os változás az előző időszakhoz képest)

Forrás: Home - Eurostat (europa.eu)

Ipari termelés mértéke (az építőipar teljesítményét nem számítva) a 2020 február és
március közötti körölbelüli 10%-os csökkenést követően, 2020 március és április között
az Európai Unióban 18,6%-kal, Magyarországon 31,3%-kal, Romániában 27,9%-kal
csökkent.
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15. Ábra: Ipari termelés (%-os változás az előző időszakhoz képest)

Forrás: Home - Eurostat (europa.eu)

Az ipari termeléshez hasonlóan a szolgáltatások forgalma is jelentősen visszaesett. 2020
1. negyedévéhez képest a 2. negyedévben az Európai Unióban 14,4%-kal kisebb volt a
teljes szolgáltatási szektor forgalma.

16. Ábra: Szolgáltatások forgalma (%-os változás az előző időszakhoz képest) (Magyarországi adat nem áll
rendelkezésre.)

Forrás: Home - Eurostat (europa.eu)

A szolgáltatási szektoron belül a turisztikai és vendéglátóipari szektort a kijárási és
utazási korlátozások miatt kiemelt mértékben érintette a COVID-19 világjárvány. A
turisztikai szálláshelyeken töltött éjszakák száma az előző év azonos időszakához képest
2020 áprilisában az Európai Unióban 95,1%-kal, Magyarországon 97%-kal, Romániában
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pedig 97,4%-kal csökkent. A nyári javulást követően 2020 decemberében ismét
mélypontra zuhant a turisztikai szálláshelyeken töltött éjszakák száma.

17. Ábra: Turisztikai szálláshelyeken töltött éjszakák (% -os változás az előző év azonos időszakához képest)

Forrás: Home - Eurostat (europa.eu)

A gazdasági teljesítmény mellett a munkaerőpiaci folyamatokban is kedvezőtlen
változásokat eredményezett a világjárvány. Sok ágazatban elbocsájtásokra
kényszerültek, így globálisan csökkent a foglalkoztatottság, nőtt a munkanélküliség.
(Fontos megjegyezni, hogy a járvány közvetve pozitív folyamatokat is generált a
munkaerőpiacon, mint például a digitalizáció fokának emelkedése, a „home office”, az
otthoni munkavégzés térnyerése.)

A térségi foglalkoztatottsági mutatók (foglalkoztatási ráta, munkanélküliségi ráta)
javulása megállt és romlani kezdett. 2019. 2. negyedév és 2020. 2. negyedév között a
20-64 éves népesség foglalkoztatási rátája az Európai Unióban 73,3%-ról 72,1%-ra,
Magyarországon 75,4%-ról 74,5%-ra, Romániában pedig 70,9%-ról 69,9%-ra csökkent. A
munkanélküliségi ráta 2020 márciusa és 2020 december között (nyári tetőzést
követően) szintén jelentősen romlott.
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18. Ábra: Munkanélküliségi ráta (a 15–74 éves munkaerő % -ában)

Forrás: Home - Eurostat (europa.eu)
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4.5 SWOT elemzés

21. Táblázat: SWOT analízis

Erősségek Gyengeségek

• Kedvező földrajzi elhelyezkedés
Európán belül (határátkelők, TEN-T,
autópálya kapcsolatok)

• Erősödő határon átnyúló kapcsolatok
• Korábbi sikeres együttműködések, a

megyék települései között kialakult jó
kapcsolatok

• Nagy kiterjedésű síksági területek
• Kedvező közúti és vasúti közlekedési

elérhetőség
• Könnyen elérhető légi közlekedési

lehetőségek
• A megyeszékhelyek jelentős

gazdasági súllyal rendelkeznek térségi
szinten

• Jelentős ipari tevékenység,
nagyvállalatok jelenléte mindkét
megyében

• Beruházásra alkalmas ipari területek
megléte mindkét megyében

• Sikeresen működő multinacionális
vállalatok megléte

• Erős tercier szektor
• Növekvő foglalkoztatási ráta
• Növekvő képzettségi szint
• Rendelkezésre álló munkaerő
• Elérhető befektetésösztönzési

támogatások és szolgáltatások széles
köre

• Csökkenő lakosságszám, természetes
fogyás

• Negatív belföldi vándorlási mutatók
• A munkaképes korú lakosság száma

csökken
• Országos szinthez képest alacsony

GDP Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében

• Országos szinthez képest
alacsonyabb bérszínvonal

• A felsőoktatási, a tudományos és a
K+F+I tevékenység viszonylag
szűkkörű

• A működő vállalkozások túlnyomó
többsége kis tőkeerővel rendelkező
kis- vagy mikrovállalkozás

• A két megyében működő ipari
parkokról, kiajánlható üzleti
infrastruktúráról nem áll
rendelkezésre egységes és
rendszeresen aktualizált információ

• Nincsen a helyi ipari parkokat, illetve
iparterületeket egységesen
összefogó, kezelő szervezet vagy
szervezeti egység

• A befektetésre alkalmas kijelölt
területek esetében néhol hiányos az
infrastrukturális ellátottság

• Románia még nem tagja a Schengeni
övezetnek
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Lehetőségek Veszélyek

• Ipari parkok, iparterületek befektetői
szempontú felértékelődése

• Formalizálódott együttműködés helyi,
megyei és térségi szinten

• Egységes befektetésösztönző
tevékenység megyei és határmenti
térségi szinten

• Erősödő térségi lobbitevékenység a
potenciális forrásokért

• Többletforrásokhoz jutás a térség
gazdaságfejlesztési tevékenysége
számára

• Befektetők számára fontos kiegészítő
szolgáltatások színvonalának és
számának emelkedése

• Településeket, ipari területeket és a
határmenti térségeket érintő közúti
és vasúti közlekedési hálózat
fejlődése, elérhetőség javulása

• Repülőterek relatíve gyors
elérhetőségének és nemzetközi
összekötő szerepének felértékelődése

• Ipari területeket és ipari parkokat
összekapcsoló, segítő rendszer
kiépülése

• Együttműködés
befektetésösztönzésben
tapasztaltabb térségekkel,
szervezetekkel

• Helyi ösztönző rendszer kiépülése
• Erős térségi marketing tevékenység
• A munkaerő szabad áramlásának

megvalósulása a két ország között

• Erősödő versenytársak, fokozódó
verseny a potenciális befektetőkért

• A természetes fogyás mértéke
növekszik

• A lakosságon belül a munkavállalási
korú népesség arányának jelentős
csökkenése

• Nem áll rendelkezésre megfelelő
mennyiségű és képzettségi szintű
munkavállaló

• Romló szakmai, vállalkozói
kapcsolatok, együttműködések helyi,
megyei vagy térségi szinten

• Erősödő függőség a külső pénzügyi
forrásoktól, támogatásoktól

• Nem jön létre közös, egységes
befektetésösztönzési arculat, illetve az
nem elég hatásos

• Elmaradó befektetések
• Erősödő leszakadás az országos,

illetve a térségi gazdasági mutatókhoz
képest

• Begyűrűző gazdasági válság
következtében a befektetői kedv
visszaesése

Forrás: saját szerkesztés
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5 Stratégia

5.1 Jövőkép

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye közös határon átnyúló térséget alkotva
kiépült és különböző gazdasági tevékenységekre alkalmas ipari, logisztikai
infrastruktúrát és üzleti szolgáltatásokat, valamint szakképzett munkaerőt kínál a
potenciális befektetők és a már itt működő vállalkozások számára. A térség differenciált
városhálózata – megyeszékhelyek, decentrumok és egyéb, elsőrangú telepítő
tényezőkkel rendelkező települések – ideális helyszínt biztosítanak a magasabb
hozzáadott értékű tevékenységek fejlesztésére és beszállítói hálózatok kialakítására, a
tőketranszfer ugyanis együtt jár egyfajta technológiai és tudástranszferrel is, amibe a
már helyben működő vállalkozások is intenzívebben be tudnak kapcsolódni.

A hatékony befektetésösztönzés szoros szakmai együttműködésben valósul meg,
amelynek részét képezik az oktatási intézmények, a vállalkozásfejlesztő és
érdekképviseleti szervezetek, a munkaadók, valamint egyéb, a vonzó gazdasági és
társadalmi környezet kialakításában közreműködő szervezetek. Mindezek hozzájárulnak
a határtérség gazdasági teljesítményének, vonzerejének, foglalkoztatási kapacitásának
és népességmegtartó képességének növeléséhez.

5.2 Átfogó cél

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye gazdasági teljesítményének térbelileg
kiegyensúlyozott javulása figyelembe véve a településhálózat adottságait

A gazdasági teljesítmény szempontjából Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye
országon és az Európai Unión belüli relatív helyzete részben különböző:

• a GDP/fő alapján az előbbi jellemzően az utolsó helyek egyikét foglalja el
Magyarországon, az utóbbi inkább a romániai középmezőnyben található;

• egymáshoz viszonyítva a fejlettségbeli különbség viszonylag csekély:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a GDP/fő érték az EU-s átlag 26%-a, míg
Szatmár megyében a 24%-a (ha ugyanezt vásárlóerőparitáson nézzük, a mérleg
nyelve Szatmár megye felé billen).

A vállalkozói ökoszisztéma viszonylag jelentős térbeli egyenlőtlenséget mutat: a közepes
és nagyvállalkozások elsősorban a megyeszékhelyeken és a nagyobb városi
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decentrumokban működnek – jellemzően ezek képviselik a húzóágazatokat is, amelyek
részben kiegészíthetik egymást a két megye gazdaságának szorosabb
összekapcsolódása, szimbiózisa által.

A két megye közös befektetésösztönzési célja egyértelműen az, hogy a jelenlegi –
részben konzerválódni látszó – gazdasági lemaradást Magyarország, Románia és az
Európai Unió fejlettebb térségeihez képest minél gyorsabb ütemben mérsékelni
lehessen. A fenntartható gazdasági felzárkózáshoz és fejlődéshez a belső erőforrások
mozgósítása és hatékonyabb kiaknázása mellett a külső működőtőke intenzívebb
bevonására, bevonzására is szükség van, amit csak megfelelően koordinált
befektetésösztönzéssel lehet elérni.

Ez utóbbi azért is kiemelten fontos, mert a megyék településhálózata viszonylag
kiegyensúlyozatlan: egyértelműen a megyeszékhelyek számítanak a gazdasági
centrumnak és húzóerőnek, azonban földrajzi elhelyezkedésük nem központi, és a
meghatározó középvárosok szinte teljesen hiányoznak a településhálózatból. A
gazdasági fellendülés szempontjából kiemelt szerepet játszanak az ún. decentrumok
(Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, illetve Nagykároly), amelyek nagy hatást fejthetnek ki a
vonzáskörzetükben elhelyezkedő településekre a vállalkozói kapcsolatok és a
munkavállalási lehetőségek szempontjából egyaránt. Emellett ugyanígy hangsúlyt kell
fektetni a járásközpontokra, az egyéb városokra és azon községekre is, amelyek már
most is meghatározó ipari, beszállítói kapacitással, kedvező közlekedési kapcsolatokkal
és jelentős munkaerőpotenciállal rendelkeznek.

A befektetésösztönzési tevékenységek során tehát kettős célt kell szem előtt tartani:

• Nyíregyháza és Szatmárnémeti kiemelt szerepe a továbbiakban is
megkérdőjelezhetetlen, hiszen töretlen gazdasági növekedésük egyértelműen
pozitív hatással van az egész határtérség fejlődésére (az ún. spread hatás
következtében centrifugális terjedési folyamatok indulnak el);

• mindemellett figyelembe kell venni a településhálózati és gazdaságszerkezeti
sajátosságokat, és minél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a további jelentős
gazdasági potenciállal rendelkező települések vonzerejének növelésére.

5.3 Stratégiai célok

A jövőkép és az átfogó cél eléréséhez az alábbi három stratégiai cél járul hozzá:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyében megvalósított vállalkozói
beruházások volumenének növekedése
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A külföldi közvetlentőke befektetések volumene nagymértékben emelkedett a
határtérségben (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2008 és 2018 között
meghatszorozódott), az érintett ágazatok koncentrációját azonban jól mutatja, hogy a
befektető vállalkozások száma inkább csökken, azaz kevesebb vállalat hajt végre
nagyobb beruházásokat. Mindemellett azt is látni kell, hogy a beruházások egy lakosra
vetített értékét tekintve azonban jelentős a térség elmaradása az országos átlaghoz
képest. A cél az, hogy a kedvező tendenciák folytatódjanak, a negatív folyamatokat pedig
meg lehessen fordítani, ugyanis ha az országos átlagnál nagyobb mértékben
növekednek a befektetések, az végeredményként a határtérség komplex
felzárkózásához vezet.

2. A magasabb hozzáadott értékű gazdasági ágazatok arányának emelkedése

Mindkét megyében azonosíthatók azok a kulcságazatok, amelyek teljesítményük,
bevételeik és/vagy foglalkoztatotti számuk alapján kiemelkedőek. Az alábbi felsorolás
alátámasztja, hogy a jelenleginél sokkal több és sokrétűbb együttműködési potenciált
rejt a határtérség:

• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében az élelmiszeripari vertikum, a vegyipar,
a gépgyártás, a fémfeldolgozás és a logisztika mellett az elmúlt évtizedben egyre
fontosabbá vált a járműipar, a turizmus és az egészségipar, továbbá jelentős
bázissal rendelkezik a jelenleg nehézségekkel küzdő gyógyszeripar, valamint a fa-
és bútoripar;

• Szatmár megyében hagyományosan erős a textilipar, a gépgyártás, a járműipar,
az élelmiszeripar, valamint a fa- és bútoripar.

A jövőben arra kell fókuszálni, hogy a meglévő kapacitásokra és szaktudásra építve –
azokat tovább bővítve – olyan ágazatokban történjenek beruházások, amelyek hosszú
távon is jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek, exportképesek, tudás- és
tőkeintenzívek, azaz összességében minél magasabb hozzáadott értéket teremtenek.
Ezzel biztosítható, hogy az érintett gazdasági szereplők hosszú távon a határtérségben
tartsák termelő és szolgáltató tevékenységüket, ami megalapozza a fenntartható
fejlődést és a stabil munkaerőpiaci viszonyokat.

3. A foglalkoztatási ráta emelkedése

A gazdasági prosperitás előfeltétele és egyben eredője is az ágazati és térségi szinten
kiegyensúlyozott foglalkoztatási helyzetnek. A határ két oldalán ebből a szempontból
számottevő különbségek rajzolódnak ki: míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
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munkanélküliségi ráta a COVID-19 járványt megelőző évben 8,3% volt – lényegesen
meghaladva ezzel az országos értéket (3,5%), addig Szatmár megyében alacsonyabb volt
a nemzeti átlagnál (2,6% a 4%-kal szemben). Mindez ráadásul jelentős térbeli
különbségeket rejt, ugyanis egyes városokban inkább munkaerőhiánnyal szembesültek
a munkaadók, más térségekben az álláskeresők találtak nehezebben munkát. A
foglalkoztatási rátában a különbségek kisebbek, azonban egyik megyében sem éri el a
70%-ot, azaz a munkaképes korú lakosságnak kevesebb, mint 70%-a jut rendszeres
munkajövedelemhez. Amennyiben a fenti növekedési folyamatok elindulnak, illetve
tartóssá válnak, azaz nő a beruházások volumene a magasabb hozzáadott értéket
előállító ágazatokban (és mindez térben is kiegyenlítődve történik meg), akkor az a
foglalkoztatottság emelkedését is egyértelműen maga után vonja. Hosszú távon nem
elegendő önmagában a munkahelyteremtés: a cél az, hogy elmélyültebb szaktudást és
széleskörűbb tapasztalatot igénylő, ezáltal pedig magasabb jövedelmet biztosítani tudó
minőségi munkahelyek jelenjenek meg a térségben.
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22. Táblázat: A stratégia célrendszere

JÖVŐKÉP

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye közös határon átnyúló
térséget alkotva kiépült és különböző gazdasági tevékenységekre
alkalmas ipari, logisztikai infrastruktúrát és üzleti szolgáltatásokat,
valamint szakképzett munkaerőt kínál a potenciális befektetők és a már
itt működő vállalkozások számára. A térség differenciált városhálózata –
megyeszékhelyek, decentrumok és egyéb, elsőrangú telepítő
tényezőkkel rendelkező települések – ideális helyszínt biztosítanak a
magasabb hozzáadott értékű tevékenységek fejlesztésére és beszállítói
hálózatok kialakítására, a tőketranszfer ugyanis együtt jár egyfajta
technológiai és tudástranszferrel is, amibe a már helyben működő
vállalkozások is intenzívebben be tudnak kapcsolódni.

ÁTFOGÓ CÉL
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye gazdasági
teljesítményének térbelileg kiegyensúlyozott javulása figyelembe véve a
településhálózat adottságait

STRATÉGIAI
CÉLOK

1. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Szatmár megyében

megvalósított vállalkozói
beruházások

volumenének növekedése

2. A magasabb
hozzáadott értékű

gazdasági ágazatok
arányának

emelkedése

3. A foglalkoztatási
ráta emelkedése

Forrás: saját szerkesztés
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5.4 Befektetői szegmensek

Ahogy azt a befektetéseket befolyásoló globális trendeknél már ismertettük, a
városoknak, a regionalizációnak és a klaszteresedésnek, vagyis a befektetések
helyszínválasztásának jelentős szerepe van. A település jellege, természetföldrajzi
adottságai, társadalmi-demográfiai jellemzői vagy éppen kulcságazatai egyrészt hatással
vannak a vállalkozók befektetési döntéseire, ugyanakkor ugyanezek a tényezők sok
esetben meghatározzák az egyes önkormányzatok mozgásterét, befolyásolják
potenciális gazdaságösztönzési eszköztárát is. Befektetésösztönzési szempontból ezért
indokolt a határmenti térség, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye településeinek
egymástól való megkülönböztetése.

Nyíregyháza és Szatmárnémeti egyértelműen Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár
megye gazdasági, társadalmi, közszolgáltatási oktatási és kulturális centruma. A
térségben a két központi szerepkört betöltő település népessége haladja meg egyedül a
100 000 főt. A megyei központok mellett a térségi alközpontok (decentrumok) fontos
szerepet töltenek be a térség kiegyenlített területi fejlődésének biztosításában. Szatmár
megyében a megyeközpont mellett két alközponti szerepkört betöltő település,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 3 decentrum található, amelyek: Nagykároly
(Carei), Avasfelsőfalu (Negrești-Oaș), Mátészalka, Kisvárda és Nyírbátor.

A ROHU 370 projekt térség nagyobb városai által meghatározott térstruktúrájában több
gazdaságfejlesztési tengely, csomópont jelölhető ki, amelyek közül magyar-román
viszonylatban a kelet-nyugati tengelyek relevánsak, amelyek egyértelműen az egyik
legfontosabb növekedési tengelyei a térségnek:

▪ Tiszavasvári – Nyíregyháza – Mátészalka – Szatmárnémeti (Satu Mare) –
Avasfelsőfalu (Negrești-Oaș)

▪ Tiszavasvári – Nyíregyháza – Nyírbátor – Nagykároly (Carei) – Tasnád (Tășnad)

Ami a térség és a kiemelt települések ágazati specializációját illeti fontos megemlíteni,
hogy mind Szabolcs-Szatmár-Bereg, mind Szatmár megye gazdaságában lényeges
szerepet tölt be a mezőgazdaság (a GDP, az alkalmazásban állók és a működő
vállalkozások gazdasági ágak szerinti megoszlása is a mezőgazdaság országos átlagnál
nagyobb súlyát tükrözi). A megyék jelentős szerepet töltenek be Magyarország és
Románia növénytermesztésében, kiemelten gyümölcstermelésében (alma, szilva, megy,
eper). Szatmár megye Románia legnagyobb epertermesztője.

A megyeszékhelyek közül Nyíregyházán a gépgyártás, játék és gumiipar, valamint az
élelmiszeripar, Szatmárnémetiben pedig a gépgyártás, gumiipar, élelmiszeripar és

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu



fafeldolgozás a fő húzóágazatok. Szatmár megyében Nagykárolyban az élelmiszeripar,
gumi és bútoripar, Avasfelsőfaluban a textilipar és gépgyártás a meghatározó ágazatok.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében a decentrumokban jelenlévő versenyképes
ágazatok a logisztika (Záhony-Kisvárda), az optika (Mátészalka), az élelmiszeripar,
élelmiszerfeldolgozás (Mátészalka, Nyírbátor) és a műanyagipar (Nyírbátor). Mindezek
mellett mindkét megye kiemelt fejlesztési területként kezeli a turizmust, kiemelten a
kulturális, a gyógy- és az aktív turizmus területeit.

19. Ábra: A befektetői tengelyek bemutatása

Jelmagyarázat:

ROHU 370 projekt szempontjából
releváns befektetői tengelyek

egyéb befektetői tengelyek

100 000 fő feletti népességgel
rendelkező település

25 000 fő feletti népességgel
rendelkező település

15 000 fő feletti népességgel
rendelkező település

10 000 fő feletti népességgel
rendelkező település

5 000 fő feletti népességgel
rendelkező település
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Forrás: saját szerkesztés
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6 Akcióterv

6.1 Prioritások és intézkedések bemutatása

Az akcióterv 3 prioritás mentén épül fel, amelyek részleteit 9 intézkedés tartalmazza. Az
első prioritás a szükséges infrastrukturális háttér, a második a szolgáltatások és
ösztönzők fejlesztésére, a harmadik pedig a határon átnyúló befektetésösztönzési
keretrendszer kialakítására vonatkozik.

20. Ábra: Az akcióterv prioritásai és intézkedései

Forrás: saját szerkesztés
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6.1.1 1. intézkedés: A gazdasági célokra alkalmas ingatlanállomány
feltérképezése és minősítése

23. Táblázat: Az 1. intézkedés bemutatása

Prioritás P1. A gazdaságélénkítést szolgáló infrastruktúra fejlesztése

Az intézkedés
megnevezése

1. A gazdasági célokra alkalmas ingatlanállomány feltérképezése
és minősítése

Indokoltság,
háttér

Mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, mind Szatmár megyéről
elmondható, hogy területükön több ipari park vagy ipari park címmel
nem rendelkező, de gazdasági célú letelepedésre alkalmas
iparterület található.

Ezen területekről történő alapvető információk megszerzése
befektetői szempontból azonban nem egyszerű feladat. Előfordul,
hogy egy-egy ipari park saját honlappal rendelkezik, vagy az érintett
település honlapján lehet megismerni az adott terület főbb jellemzőit,
mint pl. az ipari park/iparterület teljes területe, szabad terület
nagysága, infrastrukturális ellátottság, azonban gyakori, hogy
egy-egy terület esetében még ezek az alapvető információk sem
érhetőek el, így a tájékozódás egyetlen módja az érintett
önkormányzat személyes megkeresése.

A rendelkezésre álló információk tehát hiányosak, a befektető
szempontjából nem feltétlenül dönthető el, hogy van-e egyáltalán
szabad terület, az ingatlan megfelel-e az igényeinek (pl. a területen
található-e akkora ingatlan, amelyre a szükséges méretű csarnok a
hatályos építésügyi szabályok alapján felépíthető, a rendelkezésre
álló közműkapacitás a működés megkezdését követő
többletigényeket képes lesz-e ellátni), amit az is nehezít, hogy a
releváns információval rendelkező szervezeteket gyakran egyesével
kell megkeresni.

Hiányzik egy olyan adatbázis, amely egy felületen, akár
összehasonlításra is alkalmas módon tartalmazza
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmár megye letelepedésre
alkalmas, kiajánlható ingatlanállományát.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

A fent felvázolt problémára egy közös, határon átnyúló
ingatlankataszter elkészítése jelenthet megoldást. A kataszterben
megtalálhatóak lennének Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár
megye gazdasági tevékenység folytatására alkalmas ingatlanjai a
térség ipari parkjaiból, iparterületeiről.

A kataszter elkészítéséhez fel kell kutatni a rendelkezésre álló
ingatlanokat. Az elkészült kataszternek tartalmaznia kell az adott
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ingatlan méretét, a beépíthető terület nagyságát, a tulajdonviszonyait,
az ingatlan infrastrukturális ellátottságát (a bekötött és beköthető
közművekkel), valamint a fejlesztési szükségleteket, amennyiben
releváns.

Az ingatlanhoz kapcsolódóan érdemes további, a működés
megkezdéséhez, folytatásához szükséges releváns információkat
feltüntetni. Ilyen releváns információk lehetnek az ingatlant magában
foglaló ipari park/iparterület megközelíthetősége (pl. közúti, vasúti
kapcsolat, a legközelebbi repülőtér távolsága); a terület környékén
szokásos ingatlanok átlagos vételára vásárlás esetén, illetve bérleti
díja bérlés esetén.

A készülő ingatlankatasztert online elérhetővé kell tenni, a
tájékoztatást pedig térképpel kell bővíteni.

Megfontolandó a kataszter esetében egy olyan kereső funkció
létrehozása, amelyben az érdeklődő a számára fontos paraméterek
megadásával (pl. működéshez szükséges csarnok mérete) csak azon
ingatlanokat ajánlaná a rendszer, amely megfelel a befektetői
igényeknek.

Érintett
szervezetek

● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települési önkormányzatai

● Szatmár megye települési önkormányzatai

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

● Szatmár Megyei Önkormányzat

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági
Kamara

● Helyben működő, az ipari park/iparterület/logisztikai bázis
működtetésével, fenntartásával foglalkozó, önálló jogi
személyiséggel rendelkező társaságok

Célcsoportok ● Befektetni szándékozó vállalkozások

Becsült költség 25 000 000 HUF / 338 360 RON

Megvalósítás
időtartama 2022. 3 negyedév-2022. 4. negyedév

Forrás: saját szerkesztés
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6.1.2 2. intézkedés: Ipari parkok, ipari területek, logisztikai bázisok
infrastrukturális fejlesztése

24. Táblázat: A 2. intézkedés bemutatása

Prioritás P1. A gazdaságélénkítést szolgáló infrastruktúra fejlesztése

Az intézkedés
megnevezése

2. Ipari parkok, ipari területek, logisztikai bázisok
infrastrukturális fejlesztése

Indokoltság,
háttér

Mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, mind Szatmár megyéről
elmondható, hogy területükön több ipari park vagy ipari park címmel
nem rendelkező, de gazdasági célú letelepedésre alkalmas
iparterület, logisztikai bázis található.

Ezen területek adottságai több szempontból is teljesen eltérhetnek
egymástól:

● Egyes területek infrastrukturális adottságai megfelelőek, de
a betelepülő vállalkozások nagy száma miatt betelhettek,
azonban lehetőség van az érintett területek bővítésére.

● Egyes területek esetében a vállalkozások működéséhez
szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll, de annak
állapota nem kielégítő, ezért korszerűsítésre, felújításra,
esetleg a növekvő fogyasztói igények kielégítése érdekében
kapacitásbővítésre is szükség lehet.

● Előfordulhat, hogy az egyes területek ipari parkként
iparterületként szerepelnek az érintett önkormányzatok
nyilvántartásában, azonban a betelepüléshez szükséges
infrastruktúra részben vagy egészben hiányzik. Itt olyan
beruházásra lehet szükség, amely keretében új
alapinfrastruktúra kiépítése szükséges.

● Az optimális esetnek az tekinthető, hogy az adott ipari
park/ipari terület/logisztikai központ rendelkezik szabad
kapacitással, és a kiépített infrastruktúra is teljeskörűnek,
korszerűnek tekinthető.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

Az intézkedés első lépése a stratégia által lefedett területen található
ipari parkok, iparterületek logisztikai központok állapotának pontos
felmérése és a fejlesztési szükségletek azonosítása.

Az intézkedés következő lépése azon területek közötti prioritási
sorrend megállapítása, melyet első körben fejlesztendő területként
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azonosítottak. A rangsor megállapítása több szempont szerint
történhet, melyek közül a következőket javasoljuk:

● A fejlesztéssel érintett ipari park/iparterület/logisztikai
központ elérhetősége – közúti, vasúti kapcsolatai,

● A rendelkezésre álló szabad munkaerő nagysága,
képzettsége,

● A potenciális befektetők tevékenységi körének, igényeinek
mennyire felel meg az adott terület,

● A fejlesztéssel érintett terület ingatlanállományának
tulajdonviszonyai

● A tervezett beruházás előkészítettsége

● A tervezett beruházás komplexitása

● A tervezett beruházás időigénye

● A tervezett beruházás költségigénye

A fejlesztési sorrend megállapítását követően veheti kezdetét a
tervezési szakasz, amelynek keretében azonosításra kerülnek a
beruházás elemei, és ennek megfelelően elkészülnek az engedélyes
szintű tervdokumentumok.

A dokumentumok birtokában lehet beszerezni a szükséges
engedélyeket (pl. építési engedély, vízjogi létesítési engedély,
közműszolgáltatói engedély).

Az engedély birtokában kerülhet sor a beruházás kivitelezéséért
felelős vállalkozás kiválasztására, amelyet az érintett terület
előkészítése és a fejlesztés megvalósítása követ.

Az intézkedéshez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy az
infrastrukturális fejlesztések költségigénye jelentős, amelyet az
érintett szervezetek többsége nagy valószínűséggel saját forrásból
nem tud biztosítani. Emiatt a beruházást megelőzően azonosítani
szükséges a fejlesztés lehetséges forrásait és ennek nagyságát a
következő kérdések mentén:

● Milyen összegű önerőt képes a fejlesztésért felelős
szervezet biztosítani?

● Elérhető-e hazai vagy nemzetközi pályázati felhívás, amely
vissza nem térítendő támogatást biztosít a beruházáshoz?
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● Szükséges/lehetséges-e a beruházás megvalósításához
hitel felvétele?

● Van-e olyan szervezet, amely, mint a beruházás
haszonélvezője, a finanszírozásba legalább részben
bevonható?

Érintett
szervezetek

● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települési önkormányzatai

● Szatmár megye önkormányzatai

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági
Kamara

● Helyben működő, az ipari park/iparterület/logisztikai bázis
működtetésével, fenntartásával foglalkozó, önálló jogi
személyiséggel rendelkező társaságok

Célcsoportok

● Az érintett ipari parkokat, iparterületeket, logisztikai
bázisokat működtető települési önkormányzatok,
gazdasági társaságok

● Az érintett ipari parkokban, iparterületeken, működő,
logisztikai bázist használó vállalkozások

● Az érintett ipari parkokba, iparterületekbe betelepülő
vállalkozások

Becsült költség 10 000 000 000 HUF / 135 343 44 RON

Megvalósítás
időtartama 2022. 1. negyedév – 2027. 4. negyedév

Forrás: saját szerkesztés
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6.1.3 3. intézkedés: Egyablakos ügyintézés biztosítása a befektetők számára
25. Táblázat: A 3. intézkedés bemutatása

Prioritás P1. A gazdaságélénkítést szolgáló infrastruktúra fejlesztése

Az intézkedés
megnevezése 3. Egyablakos ügyintézés biztosítása a befektetők számára

Indokoltság,
háttér

Mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, mind Szatmár megyéről
elmondható, hogy területükön több ipari park vagy ipari park címmel
nem rendelkező, de gazdasági célú letelepedésre alkalmas
iparterület található.

Ezen területekről történő alapvető információk megszerzése,
ügyintézés befektetői szempontból azonban nem egyszerű feladat.
Az ipari parkokhoz, iparterületekhez kapcsolódó ügyintézés rendje
településenként teljesen eltérő lehet:

● A befektetői szempontból a legelőnyösebb helyzet az, ha az
ügyintézés és információnyújtás céljából egy külön
szervezet, pl. egy ipari park kft. működik az adott
településen.

● Előfordul, hogy az érintett településen a befektetők,
vállalkozók ügyeinek intézéséhez, információnyújtáshoz
nincs saját szervezet alapítva, de az érintett
önkormányzaton belül van egy erre a célra kinevezett
szervezeti egység, kisebb település esetében személy,
amely az ügyek legnagyobb részével érdemben foglalkozik,
vagy információt tud nyújtani a releváns szervezeti egység
elérhetőségéről.

● A legrosszabb esetben az adott településen nincs sem
kinevezett szervezet, sem önkormányzaton önálló
szervezeti egység, személy, amely/aki a befektetőket,
vállalkozásokat érintő kérdésekkel, ügyekkel foglalkozna,
hanem mindig az adott ügy jellege vagy éppen a szabad
kapacitások döntik el, hogy aktuálisan ki foglalkozik a
feladattal: más a felelőse pl. az ingatlan
bérlésnek/vásárlásnak, az építésügynek, az adóügyeknek.

Ez a sokféle és szerteágazó szervezeti struktúra jelentősen
megnehezítheti a potenciális befektetők helyzetét. A már letelepült
vállalkozások ebből a szempontból előnyösebb helyzetben lehetnek,
hiszen a működés alatt megszerezte a helyismeretet, tapasztalatból
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tudja, hogy milyen üggyel/problémával kit érdemes keresni, de a
tevékenység folytatásához székhelyet/telephelyet kereső befektetőket
ez a nehézség akár el is riaszthatja, és egy olyan térséget
választhatnak, ahol az ügyintézés sokkal egyszerűbb.

Jelenleg nincs olyan szervezet a magyarországi
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és a romániai Szatmár megyét
lefedő területen, amely pontosan ismeri a potenciális befektetők
elvárásait és szükségleteit, egymaga rendelkezik a vállalkozások
számára releváns befektetői információkkal (beleértve
ágazatspecifikus információkat és az egyedi adatkéréseket is), képes
hatékonyan támogatni az ügyintézést, vagy akár a befeketések
növelését szolgáló marketingtevékenységeket, rendezvényeket
képes lenne megszervezni.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

Az intézkedés keretében egy olyan új szervezet vagy meglévő
szervezeten belüli szervezeti egység kialakítása javasolt, amely az
érintett terület teljes egészére vonatkozóan

● ismeri, és szoros kapcsolatban áll az intézkedéssel érintett
térség valamennyi helyi üzleti szolgáltatást nyújtó
szervezetével, szervezeti egységével;

● képes a befektetők számára a döntéshozatalhoz
elengedhetetlen és friss információkat biztosítani (pl. helyi
gazdaság, oktatási-szakképzési rendszer, közművek
kiépítettsége, infrastruktúra állapota, munkaerőkínálat);

● képes a befektetésre alkalmas területeket népszerűsítő
marketingtevékenységek, befektetői látogatások
szervezésére;

● hatékonyan képes segíteni a befektetőket a hatósági
ügyintézésben;

● képes gyorsan és hatékonyan reagálni a befektetői
igényekre (pl. hiányzó közművek kiépítése,
közműkapacitások növelése);

● rendelkezik olyan információkkal, amelyek támogathatják a
befektetés megvalósítását (pl. elérhető pályázati források,
helyi, térségi, országos támogatási lehetőségek,
hitelkonstrukciók), igény esetén pedig képes támogatást
nyújtani a forrás megszerzésében.
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Az egyablakos ügyintézéssel a befektetői folyamat hossza jelentősen
lerövidíthető. A tevékenység megvalósításához kapcsolódó egyik
eldöntendő kérdés, hogy az egyablakos ügyintézés kereteit egy már
meglévő szervezet tevékenységi körének bővítésével vagy új
szervezet alapításával érdemes kialakítani.

Fel kell mérni a szükséges munkaerőkapacitást, amellyel a
tevékenység ellátható. A személyes ügyintézés, megkeresés
lehetőségét biztosítani szükséges, ehhez érdemes két “irodát”
felállítani: egyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, egyet Szatmár
megyében.

A szervezeti keretek kialakítása megtörténhet akár pályázati forrásból
is, de a hosszú távú működtetéshez szükséges forrásokat is
biztosítani szükséges, amelyből a bérek és egyéb működési
költségek finanszírozhatóak: ez lehet az alapító szervezetek
tulajdonosi hozzájárulása, az érinett önkormányzatok, helyi
befektetésösztönzési társaságok által befizetett tagdíj, vagy akár
maga a szervezet is végezhet bevételszerző tevékenységet azzal a
feltétellel, hogy az alaptevékenységet a gazdasági tevékenységgel
nem veszélyezteti.

A megalakult szervezetnek fel kell vennie a kapcsolatot valamennyi,
befektetésre alkalmas területtel rendelkező üzleti szolgáltatóval,
önkormányzattal, az esetleges ügyintézésben érintett hatósággal,
országos szintű befektetésösztönzési szervezetekkel, és egyéb
szervezettel, ki kell építenie a térség gazdasági, társadalmi és
infrastrukturális jellemzőit tartalmazó adatbázisát, amelyet ezt
követően rendszeresen frissítenie szükséges.

Mindez szükséges ahhoz, hogy a befektetésösztönzés ne kizárólag a
befektető „megszerzésére” irányuljon: nem lehet kizárólag az a cél,
hogy az adott befektető megérkezzen a térségbe és megvalósítsa a
tervezett beruházást (tranzakció-alapú megközelítés), hanem arra is
kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a vállalkozás hosszú távon
elégedett legyen a térség által kínált gazdaság, társadalmi
környezettel, a növekedési potenciállal, a szervezetre szabott
szolgáltatásokkal, az iteratív partnerséggel és a szoros szakmai
támogatással (kapcsolat-alapú megközelítés).

Érintett
szervezetek

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági
Kamara

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
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● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települési önkormányzatai

● Szatmár Megyei Önkormányzat

● Szatmár megye önkormányzatai

● Helyben működő, az ipari park/iparterület/logisztikai bázis
működtetésével, fenntartásával foglalkozó, önálló jogi
személyiséggel rendelkező társaságok

Célcsoportok

● A projekt térségben működő vállalkozások

● A projekt térségbe betelepülni szándékozó vállalkozások

● Induló vállalkozások

Becsült költség 500 000 000 HUF / 6 767 170 RON

Megvalósítás
időtartama

Szervezeti keretek kialakítása: 2022. 1. negyedév-2022. 4. negyedév

Működés: 2023. 1. negyedév- 2027. 4. negyedév

Forrás: saját szerkesztés
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6.1.4 4. intézkedés: A vállalkozások működésének és fejlődésének szakmai
támogatása

26. Táblázat: A 4. intézkedés bemutatása

Prioritás P2. Az üzleti szolgáltatások és gazdasági ösztönzők elérhetőségének
és minőségének javítása

Intézkedés
megnevezése

4. A vállalkozások működésének és fejlődésének szakmai
támogatása

Indokoltság,
háttér

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmár megye gazdasági
fellendülésének egyik alapeleme a beruházások, a befektetők
számának bővülése lehet. A térség gazdasági erejének növeléséhez
alapvetően fontos, hogy a gazdaságfejlesztést, azon belül pedig
befeketetésösztönzést a megyék közösen kiemelt prioritásként
kezeljék. Ehhez vezetői szinten szükséges elköteleződés, a
különböző megye és települési szervezetek együttműködése.

A közös munkán túl kiemelten fontos a kapcsolaterősítés és
együttműködés a megyék vállalataival. Az együttműködés célja a
szakmai kérdések megvitatása, a kölcsönös segítségnyújtás,
információk megosztása, különböző szakmai támogató eszközök,
módszerek kidolgozása.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

1. Vállalati kapcsolatok megerősítése helyi és megyei
szinten:
● A határtérség települései és vállalatai között a

kapcsolatépítés intenzitásának növelése, rendszeresítése
(pl. havi szinten előre egyeztetett időpontokban
megbeszélések a települési polgármesterekkel a jelenlegi
helyzetről, jövőbeli elképzelésekről, problémákról);

● Megyei szinten összefogott vállalkozói kapcsolat építés: pl.
vállalkozói kerekasztal létrehozása, ahol a megyék TOP
30/50/100 vállalkozásának vezetői rendszeres egyeztetésen
vesznek részt a megyei önkormányzatok, a megyei
iparkamarák, képző intézmények, foglalkoztatási osztályok
és egyéb releváns szervezetek vezetőivel. Ezeken az
egyeztetéseken kötetlenebb formában megoszthatják
egymással az aktuális információkat, fejlesztési
elképzeléseket, képzési igényeket, problémákat. A
vállalkozások egymással is szorosabbra tudják fűzni
kapcsolataikat, létre jöhetnek új szakmai
együttműködések.
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● Rendszeres vállalkozói interjúk, felmérések készítése,
amelykkel nyomon követhető a vállalkozások helyzetének
alakulása

2. Forrásszerzési lehetőségek feltárása:
● A vállalkozások akkor válhatnak hosszú távon

eredményessé és sikeressé, ha folyamatosan törekednek a
fejlődésre, modernizációra. Az ehhez szükséges források
feltárásában nagy segítséget tud jelenteni egy támogató
szervezeti egység vagy kijelölt felelős. A segítségnyújtás
része a folyamatos pályázati és egyéb támogatási
lehetőségek figyelése és az információk továbbítása az
érintett vállalkozások számára.

3. Vállalkozói készségek fejlesztése, ismeretátadás,
tapasztalatcsere:
● A vállalkozások számára szervezetfejlesztési képzések

nyújtása (pl. pénzügyi, jogi, termékfejlesztési, marketing,
humánerőforrás-menedzsment témákban);

● A vállalkozni kívánók számára inkubációs tevékenység,
segítségnyújtás (pl. vállalkozási ismeretek, pénzügyi terv
készítés, humánerőforrás-menedzsment, forrásszerzési
lehetőségek);

● A vállalkozók számára workshopok szervezése, ahol
kötetlen formában közvetlen módon megoszthatják
egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat.

Érintett
szervezetek

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települési önkormányzatai
● Szatmár Megyei Önkormányzat
● Szatmár megye települési önkormányzatai
● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara
● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági

Kamara
● Szakképző, illetve felsőoktatási intézmények
● Foglalkoztatási paktum szervezetek

Célcsoportok
● A projekt térségben működő vállalkozások
● Induló vállalkozások

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu



Becsült költség 10 000 000 HUF / 135 344 RON
Megvalósítás
időtartama 2021. 3. negyedév-2027. 4. negyedév

Forrás: saját szerkesztés
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6.1.5 5. intézkedés: Pénzügyi ösztönzők helyi szintű alkalmazásának ösztönzése
27. Táblázat: Az 5. intézkedés bemutatása

Prioritás P2. Az üzleti szolgáltatások és gazdasági ösztönzők elérhetőségének
és minőségének javítása

Intézkedés
megnevezése 5. Pénzügyi ösztönzők helyi szintű alkalmazásának ösztönzése

Indokoltság,
háttér

A befektetésösztönzési politika sikerességéhez alapvetően
szükséges, hogy a potenciális beruházók számára vonzó legyen az
adott térség, település. Az infrastrukturális szükségletek
rendelkezésre állása, valamint az egyéb elérhető szolgáltatók
megléte mellett az elsődleges vonzó tényező a kedvező anyagi
feltételek biztosítása. Egy település számos anyagi ösztönzőt tud
alkalmazni annak érdekében, hogy a befektetni tervezők számára
optimális körülményeket teremtsen.
A két megye közötti együttműködés erősítése céljából fontos, hogy a
befektetők számára kialakítandó pénzügyi ösztönző rendszert
közösen, egyetértésben alkossák meg, ezáltal elkerülhető az
egymással történő konkurálás.
Az együttműködés célja továbbá, hogy helyi szinten a települések
vezetői számára is egyértelművé tegye a tevékenységből származó
előnyöket, lehetőségeket.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

A települések, illetve helyi ipari park üzemeltetők között
megállapodás létrehozásának elősegítése, melynek célja helyi szintű
pénzügyi ösztönzők nyújtása a betelepülni, vagy a meglévő
fejleszteni kívánó vállalkozások számára.
A pénzügyi ösztönzők a következők lehetnek:

● Kedvezményes területértékesítési és bérleti politika
kidolgozása;

● Helyi adópolitika, adókedvezmények nyújtása a betelepülő
vállalkozások számára meghatározott időintervallumra
vonatkozóan;

● Beruházási támogatás nyújtása a már meglévő és
fejleszteni kívánó vállalkozások részére;

● Innovatív pénzügyi eszközök alkalmazása pl.:
o Helyi fejlesztési tőkealap létrehozása,
o Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaság

létrehozása,
o Helyi fejlesztési pályázati alap létrehozása.

Érintett
szervezetek

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települési önkormányzatai
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● Szatmár Megyei Önkormányzat
● Szatmár megye települési önkormányzatai
● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara
● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági

Kamara

Célcsoportok

● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települési önkormányzatai
● Szatmár megye települési önkormányzatai
● Betelepülni kívánó vállalkozások
● Meglévő vállalkozások

Becsült költség 100 000 000 HUF / 1 353 434,39391 RON
Megvalósítás
időtartama 2021. 3. negyedév-2027. 4. negyedév

Forrás: saját szerkesztés
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6.1.6 6. intézkedés: Egységes befektetésösztönzési brand kialakítása
28. Táblázat: A 6. intézkedés bemutatása

Prioritás P3. A határon átnyúló befektetésösztönzés és gazdaságfejlesztés
keretrendszerének kialakítása

Intézkedés
megnevezése 6. Egységes befektetésösztönzési brand kialakítása

Indokoltság, háttér

A két megye között már számos területen alakult ki
együttműködés, de a befektetésösztönzés témájában még nem
alakult ki kooperáció. A potenciális befektetők számára még nem
elég ismert sem a két megye, sem pedig a határ menti térség,
nincsenek kellőképpen tisztában a térség által nyújtott előnyökkel,
lehetőségekkel. A térség hiányossága, hogy jelenleg nem
rendelkezik egységes befektetésösztönzési alappal.
A közös befektetésösztönzés sikerességéhez szükséges egy
egységes arculat, brand megtervezése, létrehozása és tudatos
alkalmazása, mely által a brand tulajdonosa
megkülönböztethetővé válik más konkurens térségektől – egyúttal
növelve a térség vonzerejét. A közös brand kialakítása elősegítheti
a két megye hatékonyabb megismertetését nemzetközi szinten is.
Az arculat kialakítása során törekedni rá, hogy az első látásra is
vonzó, érdekes és egyértelműen beazonosítható legyen. Az
arculatban visszaköszönhetnek a térség jellegzetességei, és
kiemelt hangsúlyt kell fordítani a megyék egyedi tulajdonságaira
(Unique Selling Point), amely alapján a potenciális befektetők meg
tudják különbözteti az európai vagy globális versenytársaiktól.
A megyék befektetési szempontból releváns adottságainak
bemutatására mind online mind offline módon szükség van annak
érdekében, hogy a potenciális befektetők érdeklődését felkeltsék,
a betelepülni szándékozók számára pedig kész információs
csomagot nyújthassanak.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

Egységes arculattal rendelkező befektetői csomag megalkotása,
amelyek átfogó információkat és adatokat tartalmaz a két
megyéről, továbbá alkalmas arra, hogy pozitív benyomást
alakítson ki a potenciális célcsoportban.

1. Egységes befektetésösztönzési arculat kialakítása (közös
logó, arculati kézikönyv)

2. Befektetésösztönzési kiadvány létrehozása, amely
tartalmazza az alábbi információkat:

● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmár megyék
elérhetősége, közlekedési kapcsolatainak bemutatása

● városhálózat, ipari parkok, ipari területek
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● főbb ágazatok és a legjelentősebb vállalkozások
● az elérhető vállalkozásfejlesztési és

befektetésösztönzési szolgáltatások és kedvezmények
köre

● oktatási-nevelési intézmények, elérhető szakképzések,
felsőoktatási intézmények

● egészségügyi szolgáltatások
● a lakosság képzettségi szintje, átlagos bérszínvonal
● lakhatási feltételek
● szabadidős lehetőségek, sport, kultúra, közösségi élet
● befektetésösztönzésben érintett szervezetek és azok

elérhetőségei

3. Befektetésösztönzési videó publikálása, amely vizuálisan, a
leginkább releváns információk bemutatásával ad egy átfogó képet
a projekt térség adottságairól:

● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmár megyék
elhelyezkedése, elérhetősége

● legfontosabb városok és azok ipari területei
● főbb ágazatok és a legjelentősebb vállalkozások
● szakképzési, felnőttképzési és felsőoktatási intézmények
● munkaerő képzettségi szintje, bérszínvonal
● lakhatási, kulturális, sport és egyéb rekreációs

lehetőségek

4. Határon átnyúló befektetésösztönzési honlap létrehozása
egységes arculattal, amely tartalmazza az előző pontokban
felsorolt információkat. A honlap, a kiadvány és a videó tartalmát is
minimum 3 nyelven, magyarul, románul és angolul is el kell
készíteni.

Érintett
szervezetek

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települési

önkormányzatai
● Szatmár Megyei Önkormányzat
● Szatmár megye települési önkormányzatai
● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara
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● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági
Kamara

Célcsoportok ● Betelepülni kívánó vállalkozások

Becsült költség 10 000 000 HUF / 135 345 RON
Megvalósítás
időtartama 2021. 4. negyedév-2022.2. negyedév

Forrás: saját szerkesztés
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6.1.7 7. intézkedés: A határon átnyúló befektetésösztönzési együttműködés
formalizálása

29. Táblázat: A 7. intézkedés bemutatása

Prioritás P3. A határon átnyúló befektetésösztönzés és gazdaságfejlesztés
keretrendszerének kialakítása

Intézkedés
megnevezése

7. A határon átnyúló befektetésösztönzési együttműködés
formalizálása

Indokoltság, háttér

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék számos olyan
közösen megvalósított projektet tudnak felmutatni, amelyek célja a
határon átnyúló befektetésösztönzés és gazdaságfejlesztés volt. A
különböző szakmai együttműködések nemcsak a két megye
gazdasági fellendülése szempontjából kulcsfontosságúak, hanem
a kapcsolatteremtés, a határon átnyúló kapcsolatok erősítése
tekintetében is. Míg az egyes projektek meghatározott időszakon
át biztosítják a partnerek együttműködését, az elért eredmények
fenntartásához és tovább lendítéséhez ez nem elegendő.
A közös projektek és programok mellett a hosszútávú eredmények
elérése érdekében szükség van a befektetésösztönzési
szempontból legjelentősebb szereplők kapcsolatának
formalizálására, ideális esetben egy önálló szervezet
létrehozására, amely elláthatja ezt a feladatot.
Nemcsak a hazai, de a nemzetközi befektetők megnyerése,
térségbe való vonzása szempontjából is fontos egy dedikált
szervezet létrehozása, amely rendelkezik a releváns
információkkal és kapcsolatrendszerrel, továbbá a szükséges
hatáskörrel, humán, pénzügyi és technikai kapacitásokkal a
sikeres befektetésösztönzési tevékenység elvégzése érdekében.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

A befektetők vonzása egyre kevésbé telephely és infrastruktúra
kérdése, sokkal inkább a releváns stakeholderek és szervezetek
hatékony menedzselésétől és koordinálásától függ. A két megye
befektetésösztönzési együttműködésének formalizálásához
szükséges felelős szervezet létrehozásához vezető első lépés a
megfelelő szereplők azonosítása nemcsak megyei, hanem
országos szinten is.
Romániában fontos szereplő lehet az Európai Alapok
Minisztériuma, illetve a Külföldi Beruházási Főigazgatóság, amely
a Gazdasági Minisztérium részeként működik, Magyarországon a
Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion
Agency, HIPA) jelentős szervezet országos szinten.
Megyei szinten több szereplő is azonosítható:

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
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● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
● Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
● Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
● PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Vállalkozásélénkítő Alapítvány
● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági

Kamara
● A Szatmár Megyei Tanács Vissza Nem Térítendő

Projektekért és Intézményi Koordinációért Felelős
Osztálya

● Regionális Fejlesztési Igazgatóság
● A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalának

pályázatírásért, megvalósításáért és monitoringért
felelős osztálya

● Egyéb befektetésösztönzési szempontból jelentős
települések önkormányzatai

Az intézkedések következő lépése a szervezet működési
feltételeinek, illetve feladatkörének meghatározása. Ideális
esetben egy önálló szervezetről van szó, amely mindkét megye
befektetésösztönzési koordinálásáért felel.
A befektetésösztönzési szervezet által ellátott feladatok
meghatározására évi 1-2 üléssel működő fórum során lehet
lehetőséget biztosítani. Itt megtörténhet az aktuális tendenciák
nyomon követése mellett az ágazati, illetve fejlesztési irányok
kijelölése, adott esetben bizonyos települések priorizálása is. Az
érintett szakemberek részvételével tudásátadási alkalmak is
megszervezésre kerülhetnek, aktuális kérdések esetében pedig
ad-hoc egyeztetés történhet a tapasztalt befektetésösztönzéssel
foglalkozó szakemberekkel.
Az intézmény működéséhez meg kell továbbá teremteni a
szükséges finanszírozási hátteret is, amelyhez fel kell mérni, hogy
mely szervezet(ek), projektek keretében történhet meg a források
biztosítása, valamint, hogy rendelkezésre állnak-e olyan európai
uniós források, amelyeket igénybe lehet venni ebből a célból.
Amennyiben a feltételek nem adottak egy önállóan működő
szervezet létrehozására, az intézkedés megvalósításra kerülhet
egy minimalizált verzióban is. Ennek keretében a két megye
kijelölhet egy-egy befektetésösztönzési koordinátort.

● A koordinátorok kijelölésre kerülhetnek a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
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Iparkamarán, illetve a Szatmárnémeti Kereskedelmi,
Ipari és Mezőgazdasági Kamarán keresztül.

● A két koordinátor rendszeres egyeztetésen keresztül
osztja meg egymással a fejleményeket, illetve a
befektetői érdeklődéseket.

Ez a szervezet az egész befektetésösztönzési folyamat
katalizátoraként, facilitátoraként működhet. A térségi szintű
együttműködés olyan településeket, potenciális telephelyeket is
láthatóvá tesz, amelyek önmagukban nem rendelkeznek kellően
vonzó adottságokkal a befektetők számára.

Érintett
szervezetek

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
● Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
● Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
● PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Vállalkozásélénkítő Alapítvány
● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági

Kamara
● A Szatmár Megyei Tanács Vissza Nem Térítendő

Projektekért és Intézményi Koordinációért Felelős
Osztálya

● Regionális Fejlesztési Igazgatóság
● A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalának

pályázatírásért, megvalósításáért és monitoringért
felelős osztálya

● Egyéb befektetésösztönzési szempontból jelentős
települések önkormányzatai

Célcsoportok
● Betelepülni kívánó vállalkozások (hazai és külföldi)
● Meglévő vállalkozások

Becsült költség 50 000 000 HUF / 676 718 RON

Megvalósítás
időtartama 2021. 2. negyedév 2027. 4. negyedév

Forrás: saját szerkesztés
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6.1.8 8. intézkedés: A határon átnyúló beszállítói hálózatok kialakításának
ösztönzése

30. Táblázat: A 8. intézkedés bemutatása

Prioritás P3. A határon átnyúló befektetésösztönzés és gazdaságfejlesztés
keretrendszerének kialakítása

Intézkedés
megnevezése

8. A határon átnyúló beszállítói hálózatok kialakításának
ösztönzése

Indokoltság, háttér

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmár megye gazdasági és
foglalkoztatási szerkezetét tekintve hasonló trendek figyelhetők
meg. Ezen hasonlóságokból adódóan a munkaerőpiacon és a
gazdasági fejlődés ütemében tapasztalható problémáik is
azonosak. A kihívások és hiányosságok mellett mindkét megye
rendelkezik olyan kapcsolatokkal, előnyökkel és tapasztalatokkal,
amelyek megosztása mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, mind
Szatmár megye tekintetében is fontos lehet a régió egységes
fejlődése szempontjából.
A határon átnyúló beszállítói hálózatok kialakításának ösztönzése
hosszútávon több szempontból is fejlődést eredményezhet. Nem
csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye egyéni fejlődése
valósulhat meg, hanem a térségé együttesen. Ezáltal javulhatnak
a határon átnyúló munkavállalás feltételei, a két országban folyó
szakképzések kölcsönös elismerése, a két megye vállalkozóinak
kapcsolata, illetve a határon átnyúló ágazati együttműködés is.
Mindez azért fontos, mert a határon átnyúló vállalkozói
együttműködések, beszállítói hálózatok jelenleg esetlegesek, a
fizikai közelségből adódó előnyöket a piaci szereplők nem tudják
maradéktalanul kihasználni.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

A határon átnyúló beszállítói hálózatok kialakításának ösztönzése
szempontjából legfontosabb első lépés annak tudatosítása a helyi
szereplőkben – megyei és települési szinten –, hogy melyek a
tevékenységből, az együttműködésből következő előnyök és
lehetőségek.

1) Ágazati kapcsolattartás
A gördülékenyen működő kapcsolattartás érdekében fontos lépés
lehet mindkét megyére vonatkozóan összegyűjteni, illetve
rendszeres időközönként aktualizálni azon ágazati információkat,
amelyekkel kapcsolatban közös lépéseket lehet tenni. Ilyenek
lehetnek:

● Hiányszakmák felmérése,
● Munkaerőpiaci felmérés a munkaadók és munkavállalók

részéről,
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● Munkaerőigényt kiszolgáló szakképzési programok,
● Bérszint.

Ehhez szükséges azon releváns szervezetek azonosítása,
amelyek össze tudják gyűjteni ezeket az információkat, illetve
segítséget nyújthatnak azok megosztásában.

2) Vállalkozói kapcsolattartás
A két megye helyi gazdasági szereplői helyzetének felmérése
rendszeres vállalkozói fórumok megszervezése mellett kerülhet
sor – egyfelől az információszerzés, másfelől az információ
rendszeres megosztása érdekében.
Erre különböző témákban és szinteken kerülhet sor:

● Települési szinten,
● Egy-egy fontosabb város és annak vonzáskörzete

szintjén,
● Megyei szinten,
● Határon átnyúló, testvértelepülési szinten, illetve a két

megyét átfogóan.

A vállalkozói egyeztető fórumokat ágazatonként célszerű
kialakítani és megszervezni, így könnyebben egymásra
találhatnak a piaci szereplők. Magasabb szintű és együttműködés
esetén javasolható a partnerség formalizálása, például ágazati
klaszterek kialakítása is. Mindez az innovációk terjedéséhez és a
fejlettebb technológiák intenzívebb alkalmazásához is
hozzájárulhat.
Az intézkedés kulcseleme a releváns megyei, helyi szervezetek és
piaci szereplők összekötése a határmenti térségben. Ennek
érdekében az intézkedés megvalósításához fel kell mérni azokat a
lehetőségeket, amelyek keretében megvalósulhat a
kapcsolatfelvétel és további kapcsolattartás.

Érintett
szervezetek

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági
Kamara

Célcsoportok
● Helyi gazdaság szereplői (betelepülni készülő és már

meglévő vállalkozások)

Becsült költség 10 000 000 HUF / 135 343 RON

Megvalósítás
időtartama 2021. 4. negyedév-2027. 4. negyedév

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu



Forrás: saját szerkesztés
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6.1.9 9. intézkedés: Nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer erősítése a
határtérség mint befektetési célpont hatékony promóciója érdekében

31. Táblázat: A 9. intézkedés bemutatása

Prioritás P3. A határon átnyúló befektetésösztönzés és gazdaságfejlesztés
keretrendszerének kialakítása

Intézkedés
megnevezése

9. Nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer erősítése a
határtérség mint befektetési célpont hatékony promóciója
érdekében

Indokoltság, háttér

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmár megye földrajzi
elhelyezkedése kedvezőnek tekinthető. Szlovákia és Ukrajna
közelsége a román-magyar határkapcsolaton túl számos
lehetőséget biztosít az itt letelepülő és működő vállalkozásoknak.
Magyarországon és Románián belül azonban a két megye
periférián helyezkedik el – ez megmutatkozik a két megyéből
elvándorló, az ország más területén, illetve külföldön munkát
vállaló lakosság számában, valamint az átlagbérekben is. A
térségben rejlő lehetőségek napjainkig nem kerültek még teljes
mértékben kiaknázásra. Ennek megváltoztatásához magas szintű
elköteleződés szükséges az érintett szervezetek részéről.

A két megye befektetési célpontként való promóciójának
sikeressége érdekében nem pusztán helyi, megyei és országos
szinten történő kapcsolatépítésre van szükség, hanem a
nemzetközi színtéren való megjelenésre is. A sikeres
befektetésösztönzéshez kulcsfontosságú, hogy a térség, illetve
annak adott települései vonzóak legyenek a potenciális beruházók
számára egyaránt. Az együttműködés nem pusztán
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye gazdasági
helyzetének javulásával járhat, hanem a két megye kapcsolatának
erősödésével is.

A befektetésösztönzés jellemzően nem térségi szinten valósul
meg: a koordinációt többnyire nemzeti befektetésösztönzési
ügynökségek látják el, míg egyes városok önállóan is megjelennek
a telephelyek nemzetközi piacán. Ez a tendencia részben változni
látszik az elmúlt időszak folyamatai alapján, mivel önálló, egyedi
arculattal rendelkező régiók is igyekeznek befektetési helyszínként
pozícionálni magukat.

Az intézkedés
leírása és
tevékenységek

A határtérség, mint befektetési célpont hatékony promóciója
céljából több szinten történő intézkedések megvalósítására van
szükség. Annak érdekében, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
és Szatmár megye saját országaikon belül is előnyösebb helyet
foglaljanak el az oda érkező befektetések mértékét tekintve, fontos
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a térség megfelelő arculatának kialakítása, valamint azon releváns
szervezetek és helyi szereplők azonosítására, amelyek
alkalmasak a feladat elvégzésére.

1) Megyei szinten
● Befektetésösztönzési szempontból releváns szervezetek

azonosítása
● A két megye helyzetének felmérése, kihasználatlan

lehetőségek összegyűjtése
● A befektetésösztönzési szempontból releváns

információk és elérhető adatok egységesítése
● Az adatok és aktuális helyzet rendszeres aktualizálása
● Priorizálandó települések kijelölése
● Professzionális lobbianyagok kidolgozása helyi szinten

2) Országos szinten
● Országos szintű befektetésösztönzési tevékenységet

végző szereplők, szervezetek azonosítása
● Lobbitevékenység elvégzésére alkalmas szereplők

azonosítása
● A határtérség, mint befektetés célpont népszerűsítése
● A megyei szinten kidolgozott professzionális

lobbianyagok terjesztése
● A releváns ágazati szereplők, illetve vállalkozók

kapcsolatépítésének megkönnyítése rendszeres
fórumok, illetve találkozók szervezése által

3) Nemzetközi szinten
● Befektetésösztönzési szempontból releváns szereplők,

tapasztalt szakemberek közötti kapcsolatépítés
● Ágazati, illetve beszállítói kiállításokon és

konferenciákon való részvétel
● A két megye együttes, külön-külön való megjelenése

befektetésösztönzési kiállításokon és vásárokon
● Egy-egy kiválasztott település nemzetközi promóciója

Érintett
szervezetek

● Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA)
● Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.
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● Regionális Fejlesztési Igazgatóság (Románia)
● A Szatmár Megyei Tanács Vissza Nem Térítendő

Projektekért és Intézményi Koordinációért Felelős
Osztálya

● Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

● Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági
Kamara

Célcsoportok
● Betelepülni készülő vállalkozások
● Már meglévő vállalkozások

Becsült költség 50 000 000 HUF / 676 717 RON

Megvalósítás
időtartama 2021. 4. negyedév-2027. 4 negyedév

Forrás: saját szerkesztés
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6.2 Ütemezés

32. Táblázat: Az intézkedések megvalósításának ütemezése

Tevékenység
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4.

1. A gazdasági célokra
alkalmas
ingatlanállomány
feltérképezése és
minősítése
2. Ipari parkok, ipari
területek, logisztikai
bázisok
infrastrukturális
fejlesztése
3. Egyablakos
ügyintézés biztosítása
a befektetők számára
4. A vállalkozások
működésének és
fejlődésének szakmai
támogatása
5. Pénzügyi ösztönzők
helyi szintű
alkalmazásának
ösztönzése
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6. Egységes
befektetés-ösztönzési
brand kialakítása
7. A határon átnyúló
befektetésösztönzési
együttműködés
formalizálása
8. A határon átnyúló
beszállítói hálózatok
kialakításának
ösztönzése
9. Nemzetközi és
hazai
kapcsolatrendszer
erősítése a
határtérség mint
befektetési célpont
hatékony promóciója
érdekében

Forrás: saját szerkesztés
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7 A megvalósítás keretei

7.1 Szervezeti háttér

A határon átnyúló befektetésösztönzési tevékenység sikeres megvalósításához szükség
van egy olyan szervezetre vagy a feladatra dedikáltan kinevezett szervezeti egységre,
mely átfogó módon tudja elősegíteni a program előre haladását. A tevékenységre olyan
szakmai hátterű felelősöket szükséges kijelölni, akik megfelelő kompetenciákkal
rendelkeznek az összetett feladatok ellátására.

A kijelölt szervezet vagy szervezeti egység munkatársainak feladatkörébe az alábbi
tevékenységek mindenképpen bele kell, hogy tartozzanak. Ezeken felül természetesen
végezhetnek további, a célkitűzések sikeres teljesítéséhez hozzájáruló feladatokat is.

• Határon átnyúló ingatlankataszter, illetve adatbázis létrehozásában való aktív
részvétel, valamint a benne található információk rendszeres aktualizálása

• Fejlesztendő ipari területek, hiányosságok azonosításában való aktív részvétel
• A térség humánerőforrás bázisának feltárása
• A potenciális befektetők számára igényeiknek megfelelő információk nyújtása
• A tervezett beruházások előkészítésében való aktív részvétel
• Műszaki engedélyeztetési eljárásokban, valamint hivatalos ügyintézésben való

közreműködés
• Beruházásokhoz szükséges források, támogatási lehetőségek feltárásában való

segítségnyújtás
• Partnertalálkozók, workshopok, egyeztetések szervezése, dokumentálása
• Beruházói küldöttségek fogadása, számukra programok szervezése, a térség

bemutatása, helyszínbejárásokon való részvétel
• Az érintett szakmai szervezetekkel, vállalkozásokkal való folyamatos

kapcsolattartás
• A térségi brand hazai és nemzetközi szintű népszerűsítése
• Forrásszerzést elősegítő lobbitevékenység

A feladatok összetettségéből kifolyólag szükséges lehet műszaki, valamint humán
végzettségű, minimum tárgyalási szintű angol nyelvtudással és hasonló területen több
év tapasztalattal rendelkező kollégák foglalkoztatása.

A befektetésösztönzést elősegítő szervezet vagy szervezeti egység pontos működési
kereteit az együttműködésben részt vevő szervezetek közösen határozzák meg. A
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szervezet vagy szervezeti egység létrehozásáról szóló szándékukat hivatalos
megállapodásba foglalják a partnerség tagjai. Amennyiben az anyagi lehetőségek
engedik, úgy célszerű mindkét megyében helyi kirendeltség felállítása.

Az együttműködésben részt vevő szervezetek javasolt listája a következő:

• Európai Alapok Minisztériuma
• Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA)
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
• Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
• PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány
• Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara
• A Szatmár Megyei Tanács Vissza Nem Térítendő Projektekért és Intézményi

Koordinációért Felelős Osztálya
• Regionális Fejlesztési Igazgatóság
• A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalának pályázatírásért, megvalósításáért és

monitoringért felelős osztálya
• Megyei szakképző és felsőoktatási intézmények,
• Foglalkoztatási paktumszervezetek, paktumirodák
• Egyéb befektetésösztönzési szempontból jelentős települések önkormányzatai

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu



7.2 Finanszírozás

A 2014-2020 közötti európai uniós pályázati források felhasználása hamarosan lezárul, a
2021-2027 közötti időszak pedig még tervezés alatt áll, így jelenleg nem ismert, hogy
pontosan milyen konstrukcióban, mekkora összegben és mely tevékenységekre lehet
majd a témához kapcsolódó forrásokra pályázni. Meghatározható azonban az elérhető,
rendelkezésre álló és mozgósítható pénzügyi források köre, amelyeket az alábbi ábrán
szemléltetünk.

21. Ábra: A stratégia potenciális finanszírozási forrásai

Forrás: saját szerkesztés

Várható források:

Magyar oldalon:

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)
• Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)
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• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)
• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)
• Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)
• Román-Magyar határ menti programok
• Magyar-Szlovák-Ukrán-Román programok
• Nemzetközi programok pl. Interreg Central Europe, Duna Transznacionális

Program, Interreg Europe
• Közvetlen brüsszeli források pl. Horizon 2020, Europe for Citizens, LIFE
• Célzott hazai források
• Önkormányzati források

Román oldalon:

• Északnyugati Regionális Operatív Program
• Oktatási és Foglalkoztatási Operatív Program
• Intelligens növekedés és digitalizáció Operatív Program
• Fenntartható Fejlődés Operatív Program
• Versenyképesség Operatív Program,
• Nagy Infrastrukturális Operatív Program,
• „KKV-kezdeményezés” Operatív Program, amely összevonásra került a Regionális

Operatív Programmal.
• Román-Magyar határ menti programok
• Magyar-Szlovák-Ukrán-Román programok
• Nemzetközi programok pl. Interreg Central Europe, Duna Transznacionális

Program, Interreg Europe
• Közvetlen brüsszeli források pl. Horizon 2020, Europe for Citizens, LIFE
• Célzott hazai források
• Önkormányzati források

Vállalkozások közvetlen forrásai:

• Vállalkozás fejlesztési hitelek
• Saját erő
• Helyi fejlesztési alapok

A Magyarországon megjelent felhívás tervezetek alapján ipari parkok, iparterületek és
inkubátorházak fejlesztésére, valamint vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális
hátterének támogatására a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz helyi
gazdaságfejlesztést célzó felhívása fog forráslehetőséget biztosítani.
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7.3 Monitoring és értékelés
A stratégia és az akcióterv eredményeinek nyomon követéséhez és ellenőrzésére szükséges a rendszeres monitoring és értékelési
rendszer kidolgozása. A monitoring célja a program előrehaladásának folyamatos nyomon követése, a felmerülő problémák
időben felismerése és kezelése. A sikeres monitoringhoz elengedhetetlen a hatékony kommunikáció a részt vevő felek között. Az
értékelés célja, hogy megvizsgálja a program hatásait annak teljes áttekintését követően.

A stratégiai célokhoz eredményindikátorokat, az egyes intézkedésekhez pedig outputindikátorokat rendeltünk a
SMART-kritériumoknak megfelelően: Specific – specifikus, pontosan körülírt, Measurable – mérhető, Achievable/Available –
megvalósítható, ésszerű, elérhető, hozzáférhető, Relevant – releváns, a témához tartozó, Time-bound – időtartamhoz kötött).

33. Táblázat: A stratégia eredményindikátorai

STRATÉGIAI CÉLOK

Cél Eredményindikátor Adat forrása
Adatgyűjtés
gyakorisága

A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár
megyében megvalósított vállalkozói
beruházások volumenének
növekedése

Gazdasági szervezetek beruházásai (millió Ft)
Egy lakosra jutó beruházás (ezer Ft)

KSH Évente

A magasabb hozzáadott értékű
gazdasági ágazatok arányának
emelkedése

Kulcságazatok termelésének változása az előző évhez
képest (%)
Exportértékesítés az ipari termelésen belül (millió Ft)
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó és
nettó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként (Ft)

KSH Évente

A foglalkoztatási ráta emelkedése
Foglalkoztatottak aránya a gazdaságilag aktív
népességen belül

KSH Évente
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Forrás: saját szerkesztés
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34. Táblázat: A stratégia outputindikátorai

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK
Prioritás Intézkedés Outputindikátor Célérték

P1. A gazdaságélénkítést
szolgáló infrastruktúra
fejlesztése

1. A gazdasági célokra alkalmas
ingatlanállomány feltérképezése és
minősítése

Létrejött ingatlankataszter/ingatlan adatbázis
száma

1

2. Ipari parkok, ipari területek, logisztikai
bázisok infrastrukturális fejlesztése

Elvégzett átfogó állapotfelmérések száma 1
Elvégzett infrastrukturális fejlesztések száma 5

3. Egyablakos ügyintézés biztosítása a
befektetők számára

Létrehozott felelős szervezet vagy kijelölt
szervezeti egység száma

1

P2 Az üzleti szolgáltatások
és gazdasági ösztönzők
elérhetőségének és
minőségének javítása

4. A vállalkozások működésének és
fejlődésének szakmai támogatása

Megvalósult egyeztetések, rendezvények 50
Felmérések száma 100

5. Pénzügyi ösztönzők helyi szintű
alkalmazásának ösztönzése

Kidolgozott ösztönző rendszer száma 1

P3 A határon átnyúló
befektetésösztönzés és
gazdaságfejlesztés
keretrendszerének
kialakítása

6. Egységes befektetésösztönzési brand
kialakítása

Elkészült kiadványok száma 1000
Elkészült honlap 1
Elkészült videó 1

7. A határon átnyúló befektetésösztönzési
együttműködés formalizálása

Együttműködésben résztvevő szervezetek száma 10

8. A határon átnyúló beszállítói hálózatok
kialakításának ösztönzése

Létrejött adatbázis 1
Vállalkozói fórumok száma 10
Résztvevő vállalkozások száma 50

9. Nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer
erősítése a határtérség mint befektetési
célpont hatékony promóciója érdekében

Azonosított releváns szervezetek száma 10

Kiállításokon való megjelenés 5

Forrás: saját szerkesztés
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7.4 Kockázatelemzés

A meghatározott intézkedéseknek megvalósítása során számos akadályozó tényező
merülhet fel, amelyeket bekövetkezési valószínűségük szerint csoportosítottunk.

35. Táblázat: A kockázatelemzés bemutatása

Tényező

Kockázat
hatásána

k
mértéke

Kockázat kezelése

Alacsony valószínűséggel bekövetkező kockázati tényezők

Nem áll rendelkezésre
megfelelő szakember a
befektetésösztönzési
tevékenység végrehajtásához

erős

● Jól megalapozott kiválasztási folyamat
eredményeként megtalálhatók a
megfelelő szakemberek a
tevékenységre.

● A munkatársak számára folyamatos
tudásbővítési lehetőség,
továbbképzések biztosítása.

● Nemzetközi programokban való
részvétel által tapasztalatszerzési
lehetőség biztosítása.

A résztvevő partnerek nem
kellő képen motiváltak erős

● Szakmailag elkötelezett munkavállalók
kiválasztása a toborzás során.

● A motiváció hosszú távú
fenntartásához folyamatosan
tudatosítani kell az intézkedések
előnyeit.

Szakmai konfliktusok
kialakulása a
befektetésösztönzésben részt
vevő szervezetek között

közepes

● A szervezetek által ellátott feladatkörök
pontos meghatározása, a felelősök
kijelölése.

● Megfelelő kommunikációs platformok
kialakítása.

● Rendszeres egyeztetések tartása.

A jogszabályi változások
kedvezőtlenül hatnak a
programra

alacsony

● A jogszabályi változások folyamatos
követése.

● Rugalmas szervezeti, működési formák
kialakítása.
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● Javaslattétel a jogszabályok
megfogalmazásában.

Közepes valószínűséggel bekövetkező kockázati tényezők

Az infrastrukturális
beavatkozások
megvalósítására nem áll
rendelkezésre elegendő forrás

erős

● A finanszírozási lehetőségek felmérése,
előzetes megállapodás kötése a
költségek fedezetéről.

● Finanszírozási alap létrehozása, amely
hosszú távon biztosítja a fedezetet. Az
alaphoz a résztvevő partnerek előre
meghatározott arányban járulnak
hozzá.

● Alternatív forrás lehetőségek
felkutatása.

A kedvezőtlenül alakuló
makrogazdasági folyamatok
miatt nem tudja elérni a
befektetésösztönzési program
a várt gazdaságfejlesztő
hatásait

erős

● A befektetésösztönzési célok és
szegmensek felülvizsgálata
makrogazdasági folyamatok
ismeretében.

● Alternatív gazdasági megoldások
alkalmazása.

Nem áll rendelkezésre
megfelelő ipari terület a
befektetések számára

erős

● A potenciális befektetők igényeinek
előzetes megismerése és a területek
lehető legnagyobb mértékű fejlesztése
az elvásárokhoz igazodóan.

● Szoros együttműködés a hazai és
nemzetközi befektetésösztönzéssel
foglalkozó szervezetekkel.

A tevékenységek időbeli
csúszása miatt nem az
ütemterv szerint teljesülnek az
intézkedések

közepes

● A tevékenységek előrehaladását
folyamatos monitoringozással nyomon
kell követni, a felmerült problémákat el
kell hárítani, illetve szükség esetén a
programot újra tervezni.

Magas valószínűséggel bekövetkező kockázati tényezők
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A befektetésösztönzésért
felelős szervezet
finanszírozása nem biztosított

erős

● A finanszírozási lehetőségek felmérése,
előzetes megállapodás kötése a
költségek fedezetéről.

● Finanszírozási alap létrehozása, amely
hosszú távon biztosítja a fedezetet. Az
alaphoz a résztvevő partnerek előre
meghatározott arányban járulnak
hozzá.

● Alternatív forrás lehetőségek
felkutatása.

Kiéleződő versenyhelyzet a
potenciális befektetőkért erős

● A potenciális versenytársak
helyzetének változásait folyamatosan
nyomon kell követni.

● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Szatmár megye települési közötti
összefogás erősítése.

● Szoros együttműködés a hazai és
nemzetközi befektetésösztönzéssel
foglalkozó szervezetekkel.

● A térség adottságainak összegzése és
széles körben ismertét tétele.

Forrás: saját szerkesztés
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