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1

Stratégiai célok:

Történet:
Magyarországon 1997-óta ítéli oda a GKM. az „Ipari Park” címet, a Minisztérium által rendszeresen
kiírt pályázatok nyerteseinek. Jelenleg Magyarországon 7 régióra bontva összesen 197db. ipari parkot
tartanak nyílván. A dél-alföldi régióban 32 db., Békés Megyében 9 db. Az ipari parkok száma 1997. és
2002. között dinamikusan növekedett, majd 2002-t követően csökkent ez a növekedési tendencia. Az
ipari parkok összterületét nézve is hasonló a helyzet, így napjainkra – figyelembe véve a 2007-ben
kihirdetett pályázat nyerteseit is, továbbá az ez évben bekövetkező területbővítéseket – már több
mint 10.000 hektárra tehető az ipari parkok összterülete. Az átlagos betelepítettség is szinte
folyamatosan növekszik, így napjainkra már kevesebb a szabad terület, mint a betelepült.

Az ipari parkok szerepe a Magyar gazdaságban:
Az ipari parkok tizenegy éves jelenlétük során beépültek a magyar gazdaságba. 2006 végén a 179
ipari parkban 3184 letelepült vállalkozás együttes árbevétele megközelítette a 4700 milliárd forintot,
exportjuk pedig meghaladta a 7553 milliárdot, ezzel jelentős szerepet vállalva a magyar ipari
kivitelből. A cégek együttesen 1987 milliárd forint beruházást valósítottak meg és csaknem 186 ezer
főnek adnak munkát, amivel a magyar állam után az ipari parkok váltak a legnagyobb foglalkoztatóvá
az országban.

Az ipari parkok szerepe a regionális terület- és gazdaságfejlesztésben:
A központi gazdaságfejlesztési eszközöknek fontos szerepük van a befektetések ösztönzésben, de
ezek soha nem helyettesíthetik a helyi szereplők, az önkormányzatok munkáját. Míg a kormányzati
támogatások rendszere jól összehangolt - legyen szó nemzeti, vagy uniós forrásról - addig nagyon sok
önkormányzat nincsen tisztában a saját lehetőségeivel Fontos megjegyezni, hogy az
önkormányzatoknak is jelentős szerepe van a működő tőke letelepítésében. Szerepüket sem a
GKM, sem az ITD Hungary nem tudja átvállalni. A települések kezében számos olyan eszköz van például a helyi adórendelet módosítása -, mellyel a versenyképes makro környezet mellett,
versenyképes helyi környezet alakítható ki.

Fejlesztési irányok:
A kormány a parkok egyes régiókban betöltött gazdaságélénkítő erejét látva megvizsgálta a
legsikeresebb és környezetükre leginkább kedvezően ható parkok stratégiáját. E vizsgálat
eredményeképpen a kabinet az ipari park kategórián belül, azaz a címet már elnyert parkoknak két új
pályázati lehetőséget hirdet meg. 1.) Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park, a cím a kistérség
fejlesztésére kiemelt figyelmet fordító, a mikro-, kis-, és középvállalkozásokat legjobban bevonó, azok
előrelépését segítő parkok számára lesz elérhető. A cím elnyerésével a park a meglevőkön túl további
kedvezmények igénybevételére válhat jogosulttá. 2.) Integrátor Ipari Park cím elnyerésére azok a
parkok pályázhatnak sikerrel, amelyek regionális hatókörükben koncentrált innovációs potenciállal
rendelkeznek, fejlesztési, beszállítói és beruházási projekteket generálnak.
A kormány az ipari parkok megerősítése érdekében a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az innovációs
tevékenység élénkítése és az ezeket támogató infrastruktúra kiépítése mellett kiemelt fontosságú
célként kezeli a logisztikai szolgáltatások mind szélesebb körű terjesztését is.
Az „Ipari Park” cím elnyerésére 1997-től évente meghirdetett pályázat alapján 2008-ig összesen 181
projekt (terület) nyerte el az „Ipari Park” címet. Eddig két park mondott le a cím viseléséről, így ma
179 ipari parkot tartunk nyilván. A nagyszámú park között 30-35%-ban vannak a gyenge gazdasági
alapokon álló parkok, míg ~10%-uk a gazdasági eredményeket tekintve nem tekintető ipari parknak.
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Ugyanakkor szinte az ország minden térségében vannak szakmai és gazdasági értelemben egyaránt
erős parkok. Magyarországon jelenleg a klasszikus, zöldmezős nagybefektetőkkel rendelkező ipari
parkoktól kezdve, a professzionális üzemeltetésű magántulajdonú parkokon át a vegyes
területhasznosítású barnamezős, vagy éppen a logisztikai-, agrárparkokig igen széles a skála.
A parkok fejlesztésének eredményessége is eltérő. A döntő többségében jól fejlődő projektek mellett
közel 20, legalább öt éve címmel rendelkező park eddigi működését eredménytelennek kell tekinteni.
A 186/2005 (IX. 13.) Kormányrendelet pontosan rögzíti a cím megvonásának feltételeit, így a GKM a
felülvizsgálatokat követően kénytelen lesz a címet megvonni a nem teljesítő parkoktól.
Az ipari parkok fejlődési különbségei – igen jelentős egyszerűsítésekkel – két fő tényezőre
vezethetők vissza: 1.) az ipari parkok helyi (fizikai és humán) adottságaira, 2.) a fejlesztést végző
személyek egyéni adottságaira, szakmai hozzáértésére. A parkok fejlődése szempontjából igen nagy
jelentősége van a közlekedési infrastruktúra fejlettségének. Ez különösen szembetűnő az M3
autópálya vonzáskörzetében (pl. Hatvan, Eger, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza), de látszik az M5
mentén is (Kecskemét) és várhatóan az új M6 is hasonló hatást ér el. A korábbi évek ilyen irányú
tapasztalatai közismertek, hiszen az M1 vonzáskörzetében (Győr, Tatabánya, Oroszlány) figyelemre
méltó eredmények születtek. Az ipari parkok tekintetében lezártnak tekintjük az EU csatlakozásunkat
követő első Nemzeti Fejlesztési Terv fejlesztési-támogatási programját. Tekintettel arra, hogy az ipari
parkok döntően önkormányzati tulajdonban, illetve működtetésben vannak, ez a tény részben a saját
források biztosításában, valamint a nagyvállalati besorolás miatt nehézségeket, illetve hátrányokat.
Tovább bővült azoknak az ipari parkoknak a száma, amelyek dinamikus fejlődésükkel példamutatóan
bővítik komplex és fejlett üzleti szolgáltatásaikat (pl. inkubáció, tanácsadás, innováció, logisztika, stb.)
Így ma már az ország valamennyi régiójában találunk olyan parkokat, amelyeknek regionális, vagy
Legalább kistérségi léptékű gazdaságfejlesztő hatása van.
Ezek a parkok lesznek a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) célcsoportjai, nevezetesen az
ún. „régiós, országos jelentőségű” ipari parkok, így ugyanezekre a parkokra építhető az új
perspektívát jelentő „Integrátori” és a „Kistérségi Gazdaságfejlesztő” minősített ipari parkok
kialakítása is.
(Forrás: GKM.)

1.1.

Célok megfogalmazása, adottságok, lehetőségek:

Előzmények:
Az ipari park cím elnyerése óta eltelt időszakban (1999-2007) a betelepülő vállalkozások alacsony
száma (2db.) nem vezetett jelentősebb ipari tevékenységhez és foglalkoztatottsághoz. 2007. évben
37 fő dolgozott az ipari parkban.
Első prioritású stratégiai célok:
- GYIP foglalkoztatottsági szintjének emelése
- Forgalom növelése, betelepülő vállalkozások által (adóbevétel)
- Infrastruktúra bővítése az IP-n belül (betelepülés elősegítése, szolgáltatás)
Második prioritású stratégiai célok:
- Gyomaendrőd foglalkoztatottságának növelése (ipari parkon belül)
- Magasan kvalifikált munkahelyek létrehozása (megtartó képesség erősítése)
- Fenntartható fejlődés megteremtése
- „Egészséges” ipari szerkezet kialakítás
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Részcélok:
-

1.2.

Helyi vállalkozások versenyképesség fokozása
Munkakörülmények javítása
Városfejlesztés elősegítése
Lakosság fogyásának megállítása

Célok időbeli meghatározása, súlyozása:

Rövid távú célok:
 Stratégiai tervek /célok elfogadása, megvalósítási ütemterv kidolgozása, forrásigény és forrás
lehetőségek meghatározása, érdeklődőkkel történő konkrét megállapodások megkötése,
 az ipari parkról szóló un. betelepülési tervnek az elkészítése (több nyelven: német, angol, francia,
román)

Középtávú célok:
 Új betelepítendő vállalkozások megkeresése, infrastruktúra tovább fejlesztése, szolgáltatások
fejlesztése, elkerülő út, megközelíthetőség
 Helyi gazdaság sikeres hagyományaira épülő, képzettségen alapuló gazdaság szerkezet kialakítása
 Új innovatív, nem csak az olcsó munkaerőre támaszkodó, legalább közepes technológiai szintű
vállalkozások letelepítése

Hosszú távú célok:
 Tudományos technológiai Park színvonal elérése, szakmai, képzési és oktatási intézményekkel felvett
kapcsolatok révén, betelepült vállalkozások számára nyújtható szolgáltatások fejlesztése, nemzetközi
kapcsolatok építése, részvétel a nemzetközi versenyben.
 Komparatív előnyöket kihasználó gazdasági bázis megteremtése
Gyomaendrőd felzárkózása a Békés megye jelenleg meghatározó térségeihez (Orosháza, Békéscsaba,
Szarvas, Gyula)

1.3.

Önkormányzat (testület) által elvárt eredmények meghatározása:
2007

2010

2013

2016

Foglalkoztatott

37

250

400

700

Forgalom (Mrd)

1,9

3

5

8

7

2

Békés Megye Ipari Parkjai:

Békés megye ipari parkjai döntően az ipari park cím odaítélésének harmadik évében, 1999-ben jöttek
létre.
A Békés megyében lévő ipari parkok összterülete mintegy ~420 hektár. A legkisebb alapterületű a
békéscsabai (19 ha) és a legnagyobb a sarkadi (165 ha). Az infrastrukturálisan kiépített azonnal
igénybe vehető területek szinte mindegyik ipari parknál 10-20, ha körüli. A betelepült vállalkozások
száma döntően 10 körül van, míg 2 esetben 30-40 között. Ez azonban a részletek ismerete nélkül
felületes képet ad. Például Szarvason 39 db ipari parki vállalkozás a korábban már ott működtetett
cégekből áll össze.
1998-ban alakult ipari parkok:
 Gyulai Ipari Park – Gyula Város Önkormányzata
 Sárréti Ipari Park – Layer Kft.
1999-ben alakult ipari parkok:
 Sarkadi Ipari Park – Olympiatrade Hungary Kft.
 Mezőhegyesi Ipari Park – Biokraft Kft.
 Almáskerti Ipari Park – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Orosházi Ipari Park – Orosháza Város Önkormányzata
 Gyomaendrődi Ipari Park – Gyomaendrőd város Önkormányzata / Gyomaszolg Ipari Park Kft.
2000-ben alakult ipari parkok:
 Szarvasi Ipari Park – Szarvas Város Önkormányzata
2007-ben alakult ipari parkok:
 Körösladányi Ipari Park – Körösladányi Ipari Park Kft.
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2.1.

Adottságok, tulajdon viszonyok, helyzetük:

A gyulai ipari park címet Gyula Város Önkormányzata nyerte el, a város 8,8 ha (zöld mező)
területeivel, ill. a már korábban is helyben működő vállalkozások és azok területeivel jött létre. A
parkkal kapcsolatos teendőket a polgármesteri hivatalon belül megbízott személy végzi
részfeladatként. Az ipari parkban a cím elnyerése óta 2001-ben folyt infrastruktúrafejlesztés, 25
millió forintból 345 m aszfaltozott út készült. A kiépült infrastruktúrát azonban a korábban is ott
működő cégek beruházásai testesítik meg, az ipari parki szolgáltatási háttér nem került mindeddig
kiépítésre.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

22,9 ha
11,2 ha
10

A szeghalmi magántulajdonú ipari parkot a Sárréti Ipari Park Kft. üzemelteti. A kft. széleskörű
szolgáltatást nyújt saját szervezetén belül. A parkban döntően korábban is ott működő vállalkozások
vannak jelen. A fejlesztés érdekében az üzemeltető egy inkubátorcsarnokot alakított ki, melybe
sikeresen telepített le kis és közepes vállalkozásokat. Az eddigi infrastruktúra fejlesztés ráfordítása
közel 70 millió Ft.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

31 ha
7 ha
5

A sarkadi ipari park a korábbi cukorgyár területén helyezkedik el, amiben benne foglaltatik a hozzá
kapcsoló zöldmezős terület, amely így a megye legnagyobb területű ipari parkjává teszi. Az ipari park
címet birtokló cukorgyár 2000-ben értékesítette a teljes területet az Olympiatrade Hungary Kft.
részére, aki a park üzemeltetésével foglalkozik. A cég maga nyújt többféle szolgáltatást a helyszínen
és az épületeket adja bérbe 30 kkv részére, ami egy kvázi inkubátorházszerű működést eredményez.
Ez idáig mintegy 6 millió Ft értékű infrastruktúrafejlesztést hajtott végre az üzemeltető.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

165 ha
100 ha
18

A mezőhegyesi ipari parkot, a tulajdonképpeni volt cukorgyárat, az önkormányzat többségi
tulajdonában lévő Biopack 2001 Kft. üzemelteti. A cég vállalkozás számára adja bérbe jelenleg a
telephely erre alkalmas infrastruktúráját, és döntően maga nyújt viszonylag széleskörű szolgáltatást.
Mindeddig nem folyt a parkban infrastruktúrafejlesztés.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

45 ha
10 ha
12
9

Békéscsabán földrajzilag ugyan nem az ipari park telkén, de szervezetileg ennek keretein belül
működik az ország legnagyobb inkubátorháza 34 vállalkozásnak helyet adva. Az infrastruktúra és a
működtető Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. széleskörű szolgáltatást nyújt az ipari parkok
vonatkozásában. A parkot üzemeltetők az infrastruktúra kiépítéstől számított 5 éves, azaz 2007.
végéig megvalósuló teljes telekértékesítéssel számolnak, ami teljesülni látszik.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

19 ha
1 ha
17

Az orosházi ipari parkot a város által alapított Orosházi Ipari Park Kft. Üzemeltette 2007. január 1.-ig.
A parkban jelenleg a korábban is ott dolgozó jelentős cégek működnek. A cím elnyerése óta egy új
vállalkozást sikerült megnyerni betelepülőként. Az infrastruktúra kiépítésében nagy előrelépés
történt, hiszen közel 400 millió Ft-os költségen 100 %-ban kiépültek a szükséges hálózatok.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

39,8 ha
16,7 ha
11

A gyomaendrődi ipari parkot a város kivitelező és szolgáltató kft-je működteti. Közreműködésükkel
kiépült 2002 decemberére az ipari park első 18,1 ha-os területén szükséges alapinfrastruktúra. A cég
a befektetőknek az elsődleges alapinformációkat nyújtani tudja. A szolgáltatások bővítése tervek
szintjén létezik. Az üzemeltető az infrastruktúra kiépítésétől számított 6-8 évet lát szükségesnek a
park teljes betelepítésére.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

39 ha
15,9 ha
3

A szarvasi ipari park üzemeltetője az önkormányzati tulajdonú Szarvasi M- Thermál Kft volt jelenleg is
folyó tárgyalások alapján valószínű, hogy egy Budaörsi székhelyű Kft veszi át. Ez a megye legtöbb
vállalkozásnak helyet adó parkja, azonban legtöbbjük korábban is itt működő céget takar. A
működtető többféle szolgáltatást nyújt a parkon belül. A zöldmezős terület kihasználása érdekében
infrastruktúrafejlesztés mindeddig nem valósult meg.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

39 ha
15,5 ha
2
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A körösladányi ipari park üzemeltetője a Körösladányi Ipari Park Kft kihasználva a Henkel termelő
üzemének jelenlétét, a gyár működéséhez fontos beszállítók betelepítéséhez, ill. a fejlesztési
területek infrastruktúrával történő ellátásához kezdett hozzá. Jelenleg még nem konkrét a
betelepülők száma, illetve a hozzájuk kapcsolható épületek méretei, funkciói.
Összes terület:
Beépíthető terület:
Betelepült vállalkozások:

20,3 ha
8,8 ha
0

A megyei ipari parkok helyzetének és adottságainak elemzése:
A megyében a fent említettek szerint működő ipari parkok a következő szempont-rendszer alapján
jellemezhetők:
A működtető cégek jellemzői:
Az ipari parkokat működtető cégek, illetve szervezetek többségében a városi önkormányzatok
tulajdonában vannak (5), négy park működik magántulajdonban. Különleges helyzetű a mezőhegyesi
ill. körösladányi ingatlant működtető gazdasági társaság, melyek megyén kívüli befektető(k)
tulajdonában állnak. A másik két magántulajdonos egy helyi nagyvállalkozó (Szeghalom), illetve egy
helyi középvállalkozó (Sarkad).
Az önkormányzatok vegyesen szervezték meg az ipari parki ügyvitelt, az ingatlan kezelést. Néhány
önkormányzat céltársaságot alapított (Békéscsaba, Orosháza), néhány önkormányzat más
feladatokat is elláttat a gazdasági társasággal (Szarvas, Gyomaendrőd), egy önkormányzat nem
alapított a kezelésre jogi személyt (Gyula).
A működtetők tőkehelyzete vegyes. Vannak magas, százmillió forint feletti saját tőkéjű cégek
(jellemzően a magántársaságok, de a békéscsabai cég is) és vannak a kft. minimális törzstőkéjével
működtetett cégek. Az infrastrukturális beruházások jellemzően pályázati forrásokból, alacsony
önerő mellett történnek, így a tőkenagyság kisebb volta nem indukál hátrányokat.
A parkokat működtető cégek éves költségvetésükön belül szerény összeget fordítanak az ipari park
projekt ügyvitelére. A parkok kevesebb, mint felében van önálló munkakörű szervező, a jellemző a
kapcsolt munkakörökben elláttatott ügykezelés, a rezsi költségek nem érik el az évi pár százezer
forintos szintet.
Összegezve elmondható, a sikeresség szempontjából közömbös, hogy az ipari parkot
köztulajdonú vagy magántulajdonú vállalkozás kezeli és hogy mekkora tőkeerejű a vállalkozás.
Ennek nyilvánvaló oka, hogy az önkormányzati céltársaságok mögött önerőszükséglet igénye
esetén ott áll a városi költségvetés.
Az ipari parkok fejlődési modellje:
Az ipari parkok három szervezési modellje valósult meg a megyében.
Az első modell lényege, hogy az önkormányzat egy már kialakult ipari övezetre "húzta rá" az ipari
park címet. Így jött létre az orosházi, a szarvasi, a gyulai ipari park. A szervezési, létrehozatali mód
jellemzője, hogy az ipari park azonnal fel tud mutatni működő vállalkozásokat, jelentős
foglalkoztatást, magas exportárbevételt.
A második modell lényege, hogy az ipari ingatlan bázison kezdeményezik az ipari park státuszt. Így
jött létre a sarkadi, a mezőhegyesi és a szeghalmi ipari park. E modell is maga után vonja az előző
modell következményét, azaz az ipari park azonnal működő vállalkozások, jelentős foglalkoztatás
helyszíne.
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Közös jellemző az is, hogy az ipari park övezetben egyszerre van jelen az ingatlanhasznosításban, a
befejezett, "érett" vállalkozás, a kiürült, lerobbant ipari terület "barna" övezete és a zöldmezős
fejlesztést lehetővé tevő szabad földterület.
A harmadik modell az, amelyet a szakirodalom általános, szokásos modellként mutat be. Az ipari park
szervezése zöldmezős beruházással, ingatlan feltárással, közművesítéssel, nulla foglalkoztatási
szinttel, működő vállalkozás nélkül indul. Békés megyében kizárólag a békéscsabai Almáskerti Ipari
Park járja ezt a fejlődési pályát. Gyomaendrődi ipari park is ide sorolható annak ellenére, hogy
barnamezős betelepülők is integrálva lettek.
Az ingatlan kínálatban a szélesebb lehetőség helyzeti előnyt biztosít az első két szervezési modell
szerint létrejött parkoknak. Ok képesek zöldmezős fejlesztésre területet kínálni, képesek csarnokokat,
bérbe vehető ipari épületet kínálni (barna övezet) és képesek kisebb léptékű munkahelyszíneket
(irodák, rakterek, műhelyek) kínálni. Ez az előny ugyanakkor dominálóan nem érvényesült.
Az ipari parkok infrastruktúrájának jellemzői
Vannak kiváló megközelítésű parkok. Kiemelten ilyen a békéscsabai, a szarvasi, az orosházi, a
szeghalmi és részben a gyomai. Ezekre a területekre nagy forgalmú, nagy teherbírású közutakról
lehet bejutni, a lakóövezetek mérsékelt forgalomterheléséveI. A két cukorgyári ingatlannál a
megközelíthetőség nehézkesebb, a forgalom terheli a lakóövezetet, a belső úthálózat, az
infrastruktúra kaotikus. Hasonlóan terheli a lakóövezetet a gyulai ipari park megközelítése.
A belső infrastruktúra a két cukorgyári és a szarvasi területen kívül megfelelő, egy minőség iránt
érzékeny befektető számára is akceptálható. A belső úthálózat feltárja a területeket, elősegíti a
parkon belüli szervezett, biztonságos közlekedést, vannak kiépített parkolók, tehergépkocsi fordulók.
Megítélésem szerint egy befektetés iránti verseny esetében előnyben van a jó belső infrastrukturális
jellemzőkkel bíró békéscsabai, orosházi, szeghalmi, gyomai ipari park. Általában ki épült a
csapadékvíz hálózat, a közvilágítás.
Közös jellemzője a parkoknak, hogy rövidtávon egyik sem tervez területbővítést. Ezt nyilvánvalóan
indokolja a betelepültség alacsony hányada, a nagy területű hasznosítatlan ingatlanok. Az
infrastrukturális fejlesztéseket a parkok, illetve az azokat működtető társaságok eltérő
megközelítéssel kezelik. Vannak olyan ipari parkok, amelyek az infrastrukturális fejlesztéssel
előrehaladtak. Ismert igények hiányában is megépítették a vízi közműveket, transzformátor
állomásokat, gázfogadókat. A jeles példa erre Békéscsaba, ahol több százmilliós infrastrukturális
fejlesztések történtek meg előre.
A másik magatartásminta az, hogy a tényleges fejlesztést csak a konkrét igények megismerésekor,
azokat szerződései alátámasztva végezze el a működtető társaság. Többen terveznek jelentős
fejlesztéseket (Békéscsaba, Sarkad, Szeghalom), de a többség kivár az ilyen irányú beruházásaival.
Jelenleg az ismert kivételek ellenére is inkább egy fejlesztési apály érvényesül. A korábban magasabb
saját pénzlekötést, pénzügyi-megtérülési kockázatot vállalók is visszavettek a fejlesztés, befektetés
tempójából, kivárnak. Ennek oka egyszerű: az eddigi anyagi és emberi erőforrások nem vezettek
sikerre, a területi elmaradottságot, lemaradást, más objektív nehézséget az egyéni törekvések,
beruházások nem voltak képesek az elvárt szinten ellentételezni.
A betelepülő cégek betelepülési okának vizsgálata
A legjellemzőbb betelepülési ok, hogy a helyi vállalkozás kinövi korábbi telephelyét, a zaj és más
környezetszennyezés miatt átköltözési kényszere jelenik meg, és ehhez ad megfelelő lehetőséget az
ipari park területe. Az átköltözést tehát kényszer, vagy a vállalkozás fejlődése motiválja, nem a
pótlólagos előnyök. A fejlődés, pedig nem az ipari parkba költözéstől, hanem már annak előtte
bekövetkezik.

12

Az ipari park több helyen, a helyi szinten versenyképes infrastruktúrát, versenyképes bérleti költséget
kínál, így természetes helyszíne lehetne a kezdő vállalkozásoknak. E logikus és életszerű törekvés
mégsem érvényesült, alig lehetett rá parkonként 1-2 példát találni.
Az önkormányzatok a helyi adó nyílt vagy burkolt kedvezményeivel, infrastrukturális fejlesztési
kiadások átvállalásával, pályázati lehetőségekkel ösztönözték a betelepülést, kevés sikerrel. Az ipari
parkok a térségen kívüli szívó hatása sajnos szerény. Csak néhány vállalkozás jelent meg (pl.
Szeghalmon, Sarkadon), ők kevésszámú és minimálbéres munkaerőt foglalkoztatnak.
Összegezve elmondható, hogy a 9 ipari parkban a valós betelepülők száma igen alacsony. A tanulság
az, hogy az objektív hátrányokat nem lehetett ellensúlyozni. Az ipari parkok inkább a helyi kis- és
közepes vállalkozók érdeklődését keltik fel, a nagyfoglalkoztató ipari külföldi befektetők a régióban
még nem jelentek meg, illetve náluk a keresett, szükséges ingatlan megtalálása a cél, függetlenül
attól, hogy a jövőbeni telephely ipari park státusszal bír-e.
Marketing eszközök alkalmazása
Az alkalmazott marketing eszközöket tekintve azonos jellemzők tárhatók fel. Az éves marketing
költségvetés általában alacsony, 400.000 és 1. 400.000 ezer forint közötti. A költségek többsége
nyomtatvány és kapcsolati költség (kiállítás-megjelenés, információszolgáltatás a kapcsolati
pontokon).
Általános jelenség, hogy a cégek 2000-ben, 2001-ben több ráfordítást fektettek a marketingbe, mint
a későbbiekben. Ennek oka, hogy a hirdetési megjelenés kevés sikerrel járt. Ennek ellenére a megyei
ipari parkok rendelkeznek honlappal, többségük igényes, többnyelvű prospektussal.
Kapcsolati rendszer, megyei integráció
A kapcsolati rendszer azonos, homogén. Mindenki kapcsolatot tart a GKM szakcégéveI (PROMEI
Kht.), az lTD Hungary képviselőivel,- hálózatával, a vállalkozásfejlesztés megyei szerveivel, a megyei
és a helyi köztestületekkel. Általában évente egyszer a városi képviselőtestület tárgyal, informálódik
az ipari park éves eredményéről, akkor is, ha az nem saját vállalkozása. Az önkormányzatok készek
ügyintézési és más (nem pénzbeli) segítséget megadni, ha az ipari parkok azt igénylik.
A parkok közötti kooperáció minimális, integráció nyomaiban sincs. A felelős szervezők, vezetők
általában ismerik egymást, de egy vezető általában csak két-három másik megyei ipari parkot ismer,
látogatott már meg. Közös költségvetésű, közösen szervezett program nem volt, intézményesült
kapcsolati rendszer nincs.
A fejlesztési célok teljesülése
Bár a parkok kialakításának motivációi vegyesek voltak a részcélok teljesülése ellenére általánosan
levonható következtetés, hogy a parki fejlesztések érdemi előrelépést nem eredményeztek a
megyében. Mindegyik ipari parkban elsődleges, deklarált cél volt foglalkoztatottságot biztosító,
jelentős befektetést felvállaló, a koncepciókban elsősorban külföldi be-fektető idevonzása. Ilyen
befektető nem jelent meg.
A magasabb beruházásokat finanszírozó (Békéscsaba, Orosháza), illetve magántulajdonú (Szeghalom,
Sarkad, Mezőhegyes) parkoknál kiemelt cél volt a beruházás (ingatlan vásárlás, fejlesztés)
megtérülése. A megtérülés eddig elmaradt.
Fontos cél volt az ingatlanfejlesztésekhez állami, regionális fejlesztési források bevonása. Ez inkább
teljesült, mindenhova érkezett több tízmilliós állami és regionális forrás. Az önkormányzatok az ipari
park címet elnyerő törekvése leginkább e célra vezethető vissza, a pályázatok iránti aktivitás jelentős.
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Hatásvizsgálat
1. A gazdaságra gyakorolt hatások
Az elavult ipari struktúrát korszerű és fejlett technológiával történő fokozatos és folyamatos
felváltása, intenzív tőke-ösztönző. Amennyiben ez technológiai transzferként valósul meg,
előmozdítja az újabb és újabb kutatási eredmények hasznosítását.
Exportképes termékek előállítása a versenyképességre van hatással. Ezek növelése innováció- és
technológiafejlesztéssel érhetők el, melyek lehetőséget biztosítanak a helyi erőforrások
mobilizálására, ezáltal befolyással lehetnek az állami és önkormányzati adóbevételek növelésére,
valamint ennek kapcsán erősítve a foglalkoztatás szerepét, illetve munkahelyteremtést.
2. Az infrastruktúrára gyakorolt hatások
Az infrastruktúra beruházások a működő tőke letelepedésének nélkülözhetetlen alapfeltételei az
infrastruktúrafejlesztésbe befektetett eszközök jól hasznosulnak, sokszoros letelepedést segítve elő
a közlekedési feltételrendszer milyensége, az ipari parkok térségfejlesztő hatása is érvényes az
úthálózat fejlesztésére, bár ez hosszabb időintervallumra vonatkozik.
3. A vállalkozásokra gyakorolt hatások
A parkok fejlesztése a szolgáltatás és innováció feltételeinek megteremtésével a már működő
vállalkozások számára is irányt és példát mutat a versenyképesség növelésére a parkba betelepült
vállalkozások lehetőséget biztosítanak a beszállítói hálózat kialakítására a kis- és középvállalkozások
fejlődését biztosítják az ipari parkok a telephely kínálattal és szolgáltatásokkal> inkubáció.
ÖSSZEFOGLALÁS
Megállapítható, hogy a megyében működő kilenc ipari park mindegyike csak részben tudta azokat
a célokat teljesíteni, amelyeket a megszervezésükkor az alapítók maguk elé tűztek.
Ennek okai objektívek főként. Nem elsősorban a helyi parkok ingatlankínálatával, belső
infrastrukturális fejlettséggel, kínált szolgáltatások színvonalával áll összefüggésben és nem is a
bemutatkozás, marketing hiányával. Az okok között domináló a főbb közlekedési útvonalaktól való
távolság, közúti közlekedés nehézsége (autópálya hiánya) a régió kisebb fejlettsége, a tradicionális
gazdasági szektorok a befektetőket kevésbé vonzó struktúrája.
A parkok kialakítása mégis teljesített több fontos helyi célt, megadta a lehetőséget, felkészültséget a
potenciális érdeklődők befogadására, elősegítette állami források megszerzését.
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3.1.






SIKERESEN MŰKÖDŐ IPARI PARKOK ELEMZÉSE

Működtetés módja tulajdonforma, struktúra

Ösztönzők:
Multinacionális vállalat jelenléte
Földrajzi elhelyezkedés (fő közlekedési út, csomópont)
KKV-integrátorok
Tudományos és Technológiai Parkok (kialakulóban)
Az ipari parkok gazdaságos (sikeres) működésének feltételeit Magyarországon több ipari park
tekintetében megfigyelhetjük. A teljesség igénye nélkül néhány példa:
Dél-Alföldi régió:

Almáskerti Ipari Park

Országosan:
Győri Nemzetközi Ipari Park (nemzetközi, AUDI- gyár)
Budaörsi Ipari és Technológiai Park (M1, KKV-integrátor, technológiai park)
Euro Business Innovációs Ipari Logisztikai Park (M0, M1, M7)
M5 Gyáli Ipari Park (M5, klasszikus logisztikai szolgáltató bázis)
Fejlesztési irányok:
A kormány a parkok egyes régiókban betöltött gazdaságélénkítő erejét látva megvizsgálta a
legsikeresebb és környezetükre leginkább kedvezően ható parkok stratégiáját. E vizsgálat
eredményeképpen a kabinet az ipari park kategórián belül, azaz a címet már elnyert parkoknak két új
pályázati lehetőséget hirdet meg. 1.) Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park, a cím a kistérség
fejlesztésére kiemelt figyelmet fordító, a mikro-, kis-, és középvállalkozásokat legjobban bevonó, azok
előrelépését segítő parkok számára lesz elérhető. A cím elnyerésével a park a meglevőkön túl további
kedvezmények igénybevételére válhat jogosulttá. 2.) Integrátor Ipari Park cím elnyerésére azok a
parkok pályázhatnak sikerrel, amelyek regionális hatókörükben koncentrált innovációs potenciállal
rendelkeznek, fejlesztési, beszállítói és beruházási projekteket generálnak.

3.2.

Adottságok, jellemzők

A kormány az ipari parkok megerősítése érdekében a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az innovációs
tevékenység élénkítése és az ezeket támogató infrastruktúra kiépítése mellett kiemelt fontosságú
célként kezeli a logisztikai szolgáltatások mind szélesebb körű terjesztését is.
Az „Ipari Park” cím elnyerésére 1997-től évente meghirdetett pályázat alapján 2008-ig összesen 181
projekt (terület) nyerte el az „Ipari Park” címet. Eddig két park mondott le a cím viseléséről, így ma
179 ipari parkot tartunk nyilván. A nagyszámú park között 30-35%-ban vannak a gyenge gazdasági
alapokon álló parkok, míg ~10%-uk a gazdasági eredményeket tekintve nem tekintető ipari parknak.
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Ugyanakkor szinte az ország minden térségében vannak szakmai és gazdasági értelemben egyaránt
erős parkok. Magyarországon jelenleg a klasszikus, zöldmezős nagybefektetőkkel rendelkező ipari
parkoktól kezdve, a professzionális üzemeltetésű magántulajdonú parkokon át a vegyes
területhasznosítású barnamezős, vagy éppen a logisztikai-, agrárparkokig igen széles a skála.
A parkok fejlesztésének eredményessége is eltérő. A döntő többségében jól fejlődő projektek mellett
közel 20, legalább öt éve címmel rendelkező park eddigi működését eredménytelennek kell tekinteni.
A 186/2005 (IX. 13.) Kormányrendelet pontosan rögzíti a cím megvonásának feltételeit, így a GKM a
felülvizsgálatokat követően kénytelen lesz a címet megvonni a nem teljesítő parkoktól.
Az ipari parkok fejlődési különbségei – igen jelentős egyszerűsítésekkel – két fő tényezőre
vezethetők vissza: 1.) az ipari parkok helyi (fizikai és humán) adottságaira, 2.) a fejlesztést végző
személyek egyéni adottságaira, szakmai hozzáértésére. A parkok fejlődése szempontjából igen nagy
jelentősége van a közlekedési infrastruktúra fejlettségének. Ez különösen szembetűnő az M3
autópálya vonzáskörzetében (pl. Hatvan, Eger, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza), de látszik az M5
mentén is (Kecskemét) és várhatóan az új M6 is hasonló hatást ér el. A korábbi évek ilyen irányú
tapasztalatai közismertek, hiszen az M1 vonzáskörzetében (Győr, Tatabánya, Oroszlány) figyelemre
méltó eredmények születtek.

3.3.

Támogatottság

Az ipari parkok tekintetében lezártnak tekintjük az EU csatlakozásunkat követő első Nemzeti
Fejlesztési Terv fejlesztési-támogatási programját. Tekintettel arra, hogy az ipari parkok döntően
önkormányzati tulajdonban, illetve működtetésben vannak, ez a tény részben a saját források
biztosításában, valamint a nagyvállalati besorolás miatt nehézségeket, illetve hátrányokat.
Tovább bővült azoknak az ipari parkoknak a száma, amelyek dinamikus fejlődésükkel példamutatóan
bővítik komplex és fejlett üzleti szolgáltatásaikat (pl. inkubáció, tanácsadás, innováció, logisztika,
stb.). Így ma már az ország valamennyi régiójában találunk olyan parkokat, amelyeknek regionális,
vagy legalább kistérségi léptékű gazdaságfejlesztő hatása van.
Ezek a parkok lesznek a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) célcsoportjai, nevezetesen az
ún. „régiós, országos jelentőségű” ipari parkok, így ugyanezekre a parkokra építhető az új
perspektívát jelentő „Integrátori” és a „Kistérségi Gazdaságfejlesztő” minősített ipari parkok
kialakítása is.
(Forrás: GKM.)

3.4.

Konklúzió, avagy mitől sikeres egy ipari park

Megállapítható tehát, hogy azok az Ipari Parkok sikeresek, amelyek fő közlekedési út mellett,
geopolitikailag kiváló helyen fekszenek (logisztika) és azok, amelyek egy nagy multinacionális vállalat
környezetében jöttek létre és a beszállítok odatelepítésével tudták növeli a foglalkoztatottságot és a
betelepülők számát (gyártás).
A gyomaendrődi ipari parkot elkerülik a fő közlekedési utak és nagy multinacionális cég sem működik
a városban, így a fent említetteknek nem felel meg még akkor sem, ha kiváló a vasúti közlekedési
kapcsolta, hiszen a Szolnok-Békéscsaba vasútvonal közvetlen szomszédságában fekszik. Ez a
komparatív előny a mai árufuvarozási igények ismeretében önmagában nem indítja be a fejlődési
folyamatot rövidtávon. A nemzetközi trendek, a szállítási költségek változása valamint a
vasúttársaság szolgáltatási színvonalának emelkedése szükséges ennek megváltoztatásához, ami nem
elképzelhetetlen középtávon.
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A gyomaendrődi ipari park kitörési lehetősége egy harmadik utas lehetőségben rejlik, ami
véleményünk szerint az alábbi lehet:
-

energia hatékony ipari park
tudományos-technológiai ipari park
KKV integrátor ipari park
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4

Gyomaendrőd iparának áttekintése:

4.1.

Örökségek, sajátosságok

Gyomaendrőd városa a jelentős hagyományokkal rendelkezik az iparosodás területén, már a 19.
században igen nagy számban megjelentek a kézművesek, akik tevékenysége megyei szinten is
jelentősnek bizonyult. A kézművesek mellett az ipart a téglagyártás, malomipar és nyomdaipar
testesítette meg elsősorban, majd 1945 után megkezdődött a könnyűipar és sütőipar meghonosítása.
(Kötőipari Szövetkezet, ENCI, Szabóipari Szövetkezet, Sütőipari vállalat) Ezekkel közel egyszerre
megjelent a faipar, az építőipar, a fémipar (kazángyártás) és a feldolgozóipar is. A korábbi kézműipari
hagyományokra alapozva ezek a vállalatok jelentősen hozzájárultak a foglakoztatás bővüléséhez és a
mezőgazdasági lakosság szocializálódásához (szocialista polgárosodás). Ennek köszönhetően a
városban dolgozók megismerték és megszerezték az iparvállalati kultúrát.
Ezen vállalatok némelyike igen sikeresen működött (ENCI, Kner Nyomda) és a város hírét messzire
eljuttatta egészen az 1990-es évekig, amikor a bekövetkezett változások elérték a város üzemeit és a
könnyűipari ágazat jelentős veszteséget volt kénytelen elviselni. Ez odáig vezetett, hogy a nagy múltú
cipőipar (vele a zászlóshajó ENCI is) nem versenyezhetett az import termékek áraival. Ez máig érezteti
hatását habár megjelentek új könnyűipari vállalkozások (Vodova János úr), amelyek jelentősen
enyhítettek a kialakult helyzeten, de még mindig a textiliparban van az egyik legnagyobb számú
szakképzett munkaerő.

4.2.

Jelenlegi helyzet

A város iparának 2007.évi szerkezete az építőipari (97) és könnyűipari (31) (textil és cipőipar)
vállalkozások nagy számát mutatja, amit a faipari (17) és nyomdaipari (15) vállalkozások követnek.
Nem elhanyagolható az élelmiszeripari vállalkozások száma (8) és a fémipari vállalkozások száma (7)
sem. Van még 1-1 műanyagipari, üveg-kerámiaipari és bányászati vállalkozás is.
IPAR SZERKEZETE A VÁROSBAN
IPARÁG

KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA (db)

Élelmiszeripar

8

Textilipar

12

Cipőipar

19

Faipar

17

Fémipar

7

Üvegipar, kerámia

1

Nyomdaipar

15

Bányászat

1

Építőipar

97

Műanyagipar

1

Forrás: Gyomaendrődi Önkormányzat Adó osztály
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Az iparban működő társas vállalkozások árbevétel szerinti megoszlása azt mutatja, hogy
Gyomaendrődön igen nagyszámban vannak jelen a mikro-és kis vállalkozások (104 és 91). Jelentős
ipari termelést és foglakoztatást azonban csak az ennél nagyobb legalább 50 millió forintos
árbevételt elérő vállalkozások jelentenek. A város iparának maghatározó részét a 100 millió Ft-ot
meghaladó vállalatok adják, amik együttes száma: 82.
Kiemelkedően magas árbevétellel három vállalat rendelkezik:
Glencorn Gabonatároló és Logisztikai Kft.
Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Sebők & Sebők Rt.
Egyéni vállalkozók száma: 843 fő, árbevételük összesen: 6.178 mio. Ft

Társas vállalkozások árbevétel szerinti megoszlása

db

5 Mrd Ft felett

1

1-5 Mrd Ft

2

0,2-1 Mrd Ft

29

100-200 M Ft

22

50-100 M Ft

31

20-50 M Ft

43

5-20 M Ft

91

5 M Ft alatt

104

Forrás: Gyomaendrődi Önkormányzat Adó osztály

Az ipari vállalkozások szerkezetét illetően egyértelműen megállapítható, hogy abban meghatározók
a mikro-és kis vállalkozások és az egyéni vállalkozások (87%) és csak alacsony számban vannak jelen a
nagyobb méretűek. Ez torz szerkezetet tükröz, amely ágazatfüggőségén túl a tőkehiányt is mutat.
Más vonatkozásban viszont – a kisvállalkozások normális fejlődési pályáját feltételezve – a
felemelkedés potenciális lehetőségét is magában hordozza.
Pl.: Megyeritészta Kft.→Ipari park
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4.3.

Meglévő potenciálok vizsgálata

A helyi vállalkozások a személyes interjú során adott válaszai alapján megállapítható, hogy a
legnagyobb 30 adózó tulajdonlását tekintve jelen vannak a városban a külföldi érdekeltségű
vállalkozások is. A részarányuk 22 %-os a 30 vállalatra vetítve.
A helyi magyar tulajdonú vállalkozások nagyobb részének helyzete stagnáló, de van számos vállalat
(6-7) amelyik visszaesést mutat és igen kevés azok száma, akik növekedési pályán vannak. A két
leggyorsabban növekedő vállalat a Civis Bau Maister Kft. és az S and S Rt.
A következő két évben 10mioFt -150mioFt értékű beruházás megvalósítását 6 vállalat jelezte felénk a
helyi vállalatok közül.
Termelési kapacitás bővítését felénk egyedül egy magyar tulajdonú vállalat a Turul Kft. jelzete, aki az
Ipari parkban történő beruházáson gondolkodik. A Civis Bau Maister Kft. az Ipari Parkban
kamionparkoló- és mosó beruházást végez jelenleg.
A külföldi érdekeltségű vállalatok esetében a helyzet kedvezőbb és 3 vállalat is tervez igen jelentős
méretű beruházást a termelésének fejlesztésére, kapacitásának bővítésére.
Beruházást tervező vállalatok:
-

-

Siet Kft.
VTT Hungary Kft.
Skylotec Kft.

A helyi vállalkozások hozzájárulása a város költségvetéshez:
A város iparűzési adó címen befolyó bevételei évről évre 10-20%-s mértékben növekednek és
járulnak hozzá a helyi költségvetéshez, ami 2007.évben 215 mio. Ft volt. Az iparűzési adó mértéke
1,9% Gyomaendrődön.
Adótípus

Iparűzési adó
Összes
helyiadó

Bevétel
összege
1997 eFt

Bevétel
összege
2002 eFt

Bevétel
összege
2003 eFt

Bevétel
összege
2004 eFt

Bevétel
összege
2005 eFt

Bevétel
összege
2006 eFt

Bevétel
összege
2007 eFt

38759

112506

127402

131616

149739

184080

214949

74853

164031

192104

215853

234683

275765

319738

Forrás: Gyomaendrődi Önkormányzat Adó osztály

-

Ipari foglalkoztatottság:
Az 1000 lakosra jutó ipari alkalmazottak száma 70, az ország hasonló nagyságú városainál
alacsonyabb.
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4.4.

Fejleszthetőség vizsgálata

A nagyobb vállalkozások befektetési és fejlesztési elképzeléséről a felmérésekben nyilatkoztak (30
cég). A következő nagy és meghatározó csoport a 20mFt éves árbevételt maghaladó cégek csoportja,
amely további 96 céget jelent a 20mioFt- 200mioFt-os árbevételi kategóriában.
Optimális esetben és az ipari fejlettség (munkaszervezettség és technológia színvonal) kellő szintjén a
városban működő kis- és középvállalkozások már nemcsak részmunkát végezhetnek, hanem szerepet
kaphatnak bizonyos részegységek gyártásában és továbbfejlesztésében, felelősséget vállalva a
maguk területén a minőségért, az EU követelmények betartásáért és betartatásáért.
A vizsgálataink azonban sajnos ezt nem támasztják alá, hiszen beszállítói tevékenység nem vagy alig
működik a 30 vállalat esetében.
Hiányoznak a helyi gazdaságból a gazdasági húzóágazatokban tevékenykedő nagyvállalatok, az
olyan multinacionális cégek, melyek alvállalkozói láncokon, beszállítóikon keresztül dinamizáló hatást
gyakorolhatnának egy szélesebb vállalkozói körre. A helyi viszonylatban nagynak számító cégek a
hazai „multik” második, harmadik szintű beszállítói csupán, ami behatárolja fejlődési pályájukat,
kitörési lehetőségeiket. A vállalkozások közötti klaszterszerű együttműködések kialakítása is az elmúlt
időszakban indult meg (KNER NYOMDA), ezért a szektor működésére jelentős hatást még nem
gyakorolhatott.
A külföldi tőke szerepe a vállalkozások gyenge tőkeellátottsága miatt különösen felértékelődik. A
megyét is, de Gyomaendrődöt különösen a külföldi tőkebeáramlás lényegében elkerülte, nem vált a
gazdasági fejlődés és megújulás lényeges hajtóerejévé. Összpontosított forrás felhasználással olyan
gazdasági szereplőket vonzó környezet kialakítására van szükség, amely bázisa lehet egy megújult
szerkezetű ágazati fejlődésnek →Inkubátorház

4.5.

Szinergiák

Szinergiák felkutatása (közös kapcsolódási pontok) keresése netán klaszterekbe tömörülés az azonos
tevékenységet folytató vállalatok számára jelenthet gazdasági előnyöket. Ennek integrálása és
összefogása helyi az ipari park számára kiváló kitörési pont, ugyanakkor a vállalkozások is nyerhetnek
az együttműködéssel.(Klaszeter-2008. 2. félévében pályázat várható)

4.6.

SWOT analízis (Gyomaendrőd)

 Strenght / Erősségek:
-

szakképzett munkaerő
ipari gazdasági szerkezet hagyományai
vonzó vállalkozói környezet →Ipari park
kiváló vasúti megközelítés
 Weaknes / Gyengeségek:

-

települések kistérségi kommunikáció és feladatmegosztása gyenge
K+F ipari hasznosításának hiánya
klaszteralapú együttműködés hiánya
tudás alapú vállalatok alacsony száma
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-

közúti megközelítés
infrastruktúra hiányos
logisztikai szolgáltatások alacsony színvonala
magasan kvalifikált munkaerő megtartó képesség alacsony
elöregedő népesség
 Opportunity / Lehetőségek:

-

vasúti szállítás kihasználása
határ közeli fekvés miatt átnyúló kapcsolatok
munkaerő kapacitás hasznosítása
vízi utak kihasználása
közép és felsőfokú oktatás
geotermikus energia
 Threat / Veszélyek:

-

kötelezettségek az ipari park cím kapcsán
pályázati feltétel teljesítés
kistérség helyzete konzerválódik, leszakadás
árvizek, belvizek
szakképzett munkaerő elvándorlása

4.7.

Geopolitikai tényezők (infrastruktúra, M44 stb.)

Közút:
Békés Megye és így Gyomaendrőd geopolitikai helyzete periférikus, a tranzit folyosók elkerülik:
autópályája, sőt még jó állapotú elsőrendű főútja sincs a megyének. Az indokolatlanul nagy
megközelítési idő miatt nem tud vonzó telephelyeket kínálni a külső tőkebefektetőknek. Ennek a
helyzetnek az M44 vagy az M4 autóutak mielőbbi megépülése vagy a tervezett Déli autópálya
megvalósulása (Mezőberény közelében van a nyomvonal) lehet a megoldása.
Helsinki folyosók:
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A településeket összekötő, kettesszámú főutak, illetve mellékutak állapota is jelentősen leromlott
állagú a megyében. Sajnos ez igaz a Gyomaendrődöt közlekedésbe bekapcsoló úthálózatra is.
Különösen rossz állapotú a Körösladány – Gyomaendrőd, Gyomaendrőd – Mezőtúr útvonalak, melyek
közúti áteresztő képessége gyenge. A várost elkerülő út szintén fontos eleme az ipari park
fejleszthetőségének, hiszen jelenleg a park megközelíthetősége igen korlátozott, az csak a városon
keresztül valósul meg.

Vasút:
A IV. páneurópai korridor a 120-as számú vasúti fővonal, a vasúti közlekedés szempontjából
bekapcsolja a várost a nemzetközi vérkeringésbe. A fővonal több éves felújítási munkálatai a végéhez
közelednek. Sajnos a vasúti áruszállítás a mai gazdasági és szállítási logisztikában nem kellő súllyal
képviselteti magát. (Jó példa: DB – Német Vasúttársaság)

Hajózás:
A hajózás a Körösök megyei szakaszain lehetséges és a folyami útvonal is, azonban a műszaki
feltételek nem adottak. (Jó példa: Hollandia, Franciaország)
Magyarországi kikö tők :
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Légi közlekedés:
A légi közlekedés feltételei a békéscsabai repülőtér fejlesztésének megvalósulásával jelentősen
javultak, a beruházással a megyét – a vasúthoz hasonlóan – integrálja, a kapcsolódási lehetőségeit
növeli, ami az idegenforgalomra/turisztikára, de az ipar fejlődésére is jótékony hatással lehet.
Ugyanakkor a repülőtér további fejlesztése szükséges. (Jó példa: Katowice (PL))
Kistérségek fejlettsége:
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5. Testvérvárosok:

Gyomaendrőd testvérvárosai: Schöneck(D), Pilzno(PL), Nagyenyed(RO),
Kialakulóban lévő testvérvárosi kapcsolatok: Vrútky(SK)
Schöneck: Hessen szövetségi tartományban, Darmstadt közigazgatási kerületében, Frankfurttól
25km-re nyugatra fekvő, homogén növekedésnek örvendő város. Lakosok száma: 11.305 fő.
Visszatekintve 2001-ig, a népesség száma folyamatosan emelkedő.
Három városrésze van: Kilianstädten, Büdesheim, Oberdorfelden. Helyi látványosságok: a régi és új
vár, ill. történelmi jelentőségű sütő kemence. Gazdasága: a kis –középvállalatok jellemzőek.
Jelentősebb vállalatok: malom (H.Thylmann), gépgyártás (Metz), informatika (mtek-software)
Pilzno: Lengyelország déli részén a Kárpátaljai vajdaságának Dębicai járásában található, a Wisłoka
bal partján , Dębicától 12 km-re nyugatra, Krakkótól 101 km-re, keletre. Lakosok száma: 4.400 fő
(2006). Helyi látványosságok: Keresztelő Szent János templom, Karmelita kolostor, városközpont.
Gazdasága: kis vállalkozások jellemzőek, régi kereskedő város.
Nagyenyed: Románia közép-nyugati részén, fehér megyében található, Gyulafehérvártól 30 km-re,
északra a Maros jobb partján fekszik. Lakosainak száma: 28.136 fő (2006). Helyi látványosságok: vár,
Nagyenyedi Bethlen Kollégium. Kulturális és közigazgatási centrum. Gazdasága: textilfeldolgozás,
cipőgyártás, pékipar, több öntöde, lakatosműhely, fémfeldolgozó-gépgyártó, kovácsoltvas
elemgyártó és felhasználó cég található. Az ipari zónák mindegyike közművesített.

5.1.

Testvérvárosok ipara

Gyomaendrőd testvérvárosai döntően nem iparvárosok, de Nagyenyed méreteiből, történelmi
hagyományaiból, ill. fejlettségéből kifolyólag rendelkezik iparral. Hasonlóan Nagyenyedhez, Schöneck
is rendelkezik kisebb iparral, ill. ipari zónával.

5.2.

Ipari parkok, egyéb ipari szerveződések (ipari szektor, ipari terület, stb.)

A testvérvárosok közül Schöneck (D) rendelkezik 5 ha, kimondottan ipari területtel ennek
hasznosításával kapcsolatban, ill. további tanácsokkal és segítséggel Günther Rauch Építésügyi
hivatalvezető tud a továbbiakra nézve szolgálni. Nagyenyed szintén rendelkezik ipari zónákkal,
melyek Románia EU csatlakozásának köszönhetően dinamikusan fejlődnek.
Nagyenyed ill. Pilzno városok, megkeresésünkre a tanulmány befejezéséig nem nyilatkoztak.
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5.3.

Szinergiák felkutatása (közös kapcsolódási pontok)

A kulturális, turisztikai és (tömeg) sport kapcsolatokon kívül az eddig még feltérképezetlen és ez által
kihasználatlan kapcsolódási pontok, (szinergiák) vizsgálata is igen érdekes lehet az ipari park
szempontjából. Schöneck rendelkezik ipari parkkal és az ottani tapasztalatokat szívesen megosztanák
Gyomaendrőddel is, ill. további immár üzleti/gazdasági segítséget is nyújtana. Schöneck városát
megkereste egy szélerőművek telepítésével és üzemeltetésével foglalkozó cég. A szélerőmű, mint
alternatív energiaforrás, az ipari park kapcsán, hosszú távon vizsgálandó.
Közös kapcsolódási pontnak olyan dolgokat lehet tekinteni, amelyek vagy Gyomaendrődön
megtalálhatóak (pl.: faipar, textil ipar, cipőipar) vagy ahol a hasonló termékek gyártása technológia,
meglétére lehet számítani. Ezért nagyon fontos a jövőben a testvérvárosi kapcsolatok kialakításakor
ezeknek a szempontoknak a vizsgálata is. Gyomaendrőd testvérvárosainak száma a környező
településekhez viszonyítva alacsony, további 1 vagy 2 új testvérvárosi kapcsolat tervezhető. A
keresésnél célirányosan a magas ipar-technológiai bázissal rendelkező városok vizsgálandók→Új
iparágak meghonosítása.
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6.1.

Erőforrások elemzése:

Képzés-oktatás (munkaerő képzettsége, szakmai klasztere, stb.)

Az ipari parkok működése kapcsán fontos tényező a parkban letelepült vállalkozások szakképzett
munkaerővel történő ellátása, további igények kiszolgálása. A településen a felsőfokú végzettséghez
köthető igények csak a munkaügyi központ segítségével, ill. a közeli főiskolákkal (Szarvas, Mezőtúr)
együttműködve lehetséges. A középfokú, ill. szakirányú képzés és munkaerő a város középiskoláinak
segítségével biztosítható. A helyben meglévő munkaerő a -tradíciók folytán- zömében a
könnyűiparból (textil, cipő) valamint a mezőgazdaságból, állattenyésztésből származik, ennek korábbi
oktatási feltételei a településen adottak voltak (pl.: cipőipari képzés). Ugyanakkor a
szerkezetátalakulás, ami a gazdaság szerkezetének változását illeti, észrevehető mind a munkaerőpiaci igények, mind az oktatás/képzés változásainak szempontjából is.
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola:
Az intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai képzése négy (plusz előkészítő – 0. osztály) osztályos
rendszerben folyik, a szakközépiskolai oktatás keretében közgazdasági, kereskedelmi képzést nyújt.
TISZK-tag, amely a hosszú távú fejlődés és fenntarthatóság szempontjából fontos, (első sorban a
pályázati lehetőségek miatt) ill. szélesebb merítésre ad lehetőséget, képzés, oktatás és fejlesztés
szempontjából. Az iskola figyelembe véve a tendenciákat és valós igényeket, nagy hangsúlyt fektet a
nyelvoktatásra bár (angol, német, francia) a humánerő fejlesztésre és az informatikai képzésre. Az
intézmény rendelkezik saját honlappal is. Az iskola részt vesz a testvérvárosi kapcsolatokban, első
sorban kulturális kapcsolatok szintjén, fennálló cserediák programja Vrútky (SK) városával van,
ugyanakkor ez a kialakult kapcsolat, ill. a többi testvérvárossal történő kapcsolatépítés
továbbfejlesztésre érdemes.
Bethlen Gábor Szakképző Iskola:
Az intézmény agrárképző központ, fő szakmai képzési irányai a tradicionálisnak mondható
mezőgazdasági - állattenyésztési oktatás és a vendéglátó ipari szakképzés, de megtalálható a
rétegszakmák oktatása is (pl.: sajtkészítő). -A szakközépiskolai oktatásban megfigyelhető bizonyos
átfedés a Kner Imre szakközépiskolai képzésével-. Az intézmény agrár TISZK tagja. Az iskola a
megváltozott viszonyokra és igényekre reagálva nagy hangsúlyt és modell értékű példákat ad az agroturizmussal, falusi (vendéglátás) turizmussal kapcsolatos oktatásban. Az intézmény rendelkezik saját
tanüzemekkel, tangazdasággal (36 db.), ahol a szakmai gyakorlatokat végezhetik a tanulók, de a külső
vállalkozásokkal fennálló kapcsolatok révén a szakmai képzését külső gyakorlati helyeken is
megkaphatják a tanulók.
Az iskola résztvevője a Leonardo programnak, melynek keretein belül francia cserediák program
valósult meg. Az intézmény szeretné továbbfejleszteni a tankonyháját és a tangazdaság műszaki
színvonalát. Az intézmény (agrár) területi szaktanácsadási központként is működik melynek két fő
iránya van. 1. igények alapján közvetítés a szakmai apparátusok felé, 2. felkészítés a támogatási
rendszerváltozásra. Az ipari park potenciális munkaerő igényeit, mint akkreditált felnőtt képző hely
segíteni tudja.
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Összességében levonható konzekvencia, hogy az ipari park „mennyiségi” (betanított)
munkaerőigényének képzésére adottak a feltételek. A felsőfokú –elsősorban vezetői végzettséget
igénylő- szakember igényeket az egyetemekkel – főiskolákkal kialakítandó kapcsolatok révén
megoldhatók. Természetesen a felsőoktatási intézmények jelenléte (Egyetemek, Főiskolák) fokozzák
az ipari parkok életképességét a kölcsönös kutatási és oktatási egyezmények során, hosszú távon
pedig kihatással lesz a középfokú oktatás fejlődésére is.

6.2.

Kutatás-fejlesztés (lehetőségek feltárása, együttműködés)

A K+F ráfordításokat tekintve jelentős különbség van a régiót alkotó három megyét illetően: BácsKiskun megyében a Csongrád megyei érték mintegy negyedét, Békés megyében hatodát fordították
kutatás-fejlesztésre. A kutatók és fejlesztők létszámát vizsgálva, a régió szintén a második helyet
foglalja el (2880 kutató-fejlesztő) Közép-Magyarország mögött. A kutatási tevékenység az agrár,
orvos biológiai és biotechnológiai vonalakon a legerősebb, e területeken - különösen a Szegedhez
köthető tudományos tevékenység - nem csupán országos, de nemzetközi mércével mérve is jelentős
(utóbbit jelzi az SZBK1 Centre of Excellence minősítése is).
A régiós kutatás újonnan erősödő ágai a nanotechnológia és az anyagtudomány, e téren elsősorban
egy-egy kiemelkedő tudós egyéniség köré szerveződő iskolák jelentenek komoly potenciált. A
megújuló energiák hasznosítása terén úttörő kezdeményezések indultak a Dél-Alföldön; ez a terület
jól példázza a tudományos eredmények gyakorlati hasznosulásának lehetőségeit.
A régió az alkalmazott kutatásban is erős, itt a már említett területek mellett a tér- és térinformatikai
tudományágak, a területi folyamatok elemzése, monitoringja emelhető ki, melynek hasznát a
lehívott területfejlesztési források nagyságával lehet érzékeltetni. A vállalati kutatóhelyek azonban
csak részlegesen illeszkednek az alap- és alkalmazott kutatások területeihez, hiszen a fejlesztőhelyek
főként gépipari és élelmiszeripari nagyvállalatoknál koncentrálódnak. Míg az egyszerűbb termék- és
technológiafejlesztést az egységek önállóan is képesek végigvinni, a radikálisabb fejlesztési
lépésekhez a tudományos műhelyek bevonására is egyre nagyobb szükség mutatkozik. (K+F
pályázatok 2008.2. félév)
Forrás: Szegedi Biológiai Központ

6.3.
-

Humán erőforrás adottságai, elemzése

Foglalkoztatottság - munkanélküliség:
A Gyomaendrődi munkaügyi kirendeltség területén a foglalkoztatottság 2007. évben nem volt
állandó, abban jelentős eltérések figyelhetőek meg. Az álláskeresők aránya 11,7% és 14,6% között
változott, a téli hónapokban figyelhető meg emelkedés (január-március) majd tavasszal és nyáron
csökkenés. A rendszeres szociális ellátásban részesülők száma 350-440 fő között mozog.
A foglalkoztatási gondok enyhítésére a város önkormányzata minden évben indít programokat
közhasznú szociális és közcélú munkák elvégzésére. Ez február hónaptól 5-6 fő majd áprilistól 20-30
főt jelent.
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Nyilvántartott álláskeresők
száma

Nyilván
tartott
állás
keresők

Munkanélküli
járadékban
részesülők
száma

Álláskeresési
járadékban
részesülők
száma

Álláskeresési
segélyben
részesülők
száma

vállalkozói
járadékban
részesülők
száma

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
száma

Nyilvántarto
tt
pályakezdő
álláskeresők
száma

munkaügyi körzet

2007

Békéscsaba

4 738

10,6%

6

1067

344

22

1313

585

Békés

1 844

19,1%

2

273

99

4

864

231

Gyula

3 348

13,7%

1

529

272

6

1365

433

Orosháza

2 243

10,0%

0

447

182

15

694

311

Szarvas

1 181

9,8%

0

318

88

4

302

157

Szeghalom

3 360

22,9%

1

408

247

4

1582

377

Gyomaendrőd

1 209

12,6%

2

228

97

0

410

145

Mezőkovácsháza

3 854

24,6%

10

400

319

4

1437

381

Megye összesen

21 777

14,2%

22

3 670

1 648

59

7967

2 620

Az elhelyezkedettek aránya a Gyomaendrődi kirendeltség területén a régióban kimagasló,
meghaladja a 44%-ot.
-

Humánerőforrás helyi adottságai:
A város és annak vonzáskörzetében a 2007. év végén a regisztrált álláskeresők száma közel 1500 főt
tesz ki. A táblázat kimutatja, hogy a közeli Dévaványán a lakosság számához viszonyítottan magasabb
arányban vannak jelen a munkanélküliek. Ezek az adatok 12-13 %-os aránynak felelnek meg a
vonzáskörzetben. A békés megyei városok vonatkozásában a nyilvántartott álláskeresők aránya 924% között mozog, ami különösen Mezőkovácsháza (24%) és Szeghalom (22%) esetén mutat
kedvezőtlen adatokat. A szomszédos Szarvas városában ez 10% alatt van. Megállapítható tehát, hogy
a Gyomaendrőd munkaerő piaci vonzáskörzetében lévő munkanélküliek 1% pontos csökkenése 120
fővel csökkenti a munkanélküliséget és ugyanennyivel emeli a foglalkoztatottságot.

Regisztrált fő 17-20 évesek 21-25 évesek 26-35 évesek

36-45 évesek

46-55 évesek 56-60 évesek

Gyomaendrőd

949

56

129

267

228

218

49

Dévaványa

462

25

75

134

100

111

15

Hunya

48

3

2

13

11

12

7

1459

84

206

414

339

341

71

Összesen:
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Szakmai végzettség szerint elemezve látható, hogy a munkanélküliek között Gyomaendrőd
Dévaványa-Hunya vonatkozásában 767 fő rendelkezik szakmával. A felsőfokú végzettségűek száma
31 fő a kistérségben. Az összes álláskeresőhöz viszonyítva 52% -os a szakmával rendelkezők aránya,
ami igen jelentősnek mondható.
Szakmunkás / fő

Középiskolai végzettség / fő

Technikumi végzettség/fő

Főiskolai végzettség /fő

Gyomaendrőd

343

118

32

29

Dévaványa

186

44

15

2

Hunya

21

5

3

0

Összesen:

550

167

50
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Az ipari és kereskedelmi szakmával rendelkezők foglakozás szerinti megoszlása:
Kereskedelmi

Fémipari

Faipari

Építőipari

Villamos ipari

Szállítás

Textil-cipőipar

159

97

37

60

18

24

53

Forrás: Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség

Megállapítható tehát, hogy Gyomaendrődön a legkeresettebbek a villanyszerelő, a faipari és
nyomdaipari szakmákban dolgozók, amit a felméréseink is visszaigazolnak. Az építőipari szakmák
nagyobb számának jelenléte a téli szezonalitásnak és az időközben megszűnt helyi építőipari
vállalatnak (Thermix Kft.) tudható be.
Szintén jelentkezik a szezonalitás hatása a kereskedelmi jellegű foglakozások nagyszámú
megjelenésében, de azt meglátásunk szerint csak részben képes kompenzálni a nyári időszak. Itt
jelentkezik a képzés szerepe, ami jelen esetben túlképzést idézett elő.
Az alkalmi vagy segédmunkás álláskeresők száma 400-420 fő.
Megfigyelhető, hogy nem jelentkeznek nagyobb számban az egyetemi diplomával rendelkezők a
kirendeltségen, mert az iskola elvégzését követően nem térnek nagyobb számban vissza, hanem más
térségben keresnek állást. Ez a gyomaendrődi minőségi álláshelyek alacsony számára utal, hiszen kis
számban vannak jelen a nagyobb vállalkozások és sok a kis-és közepes vállalkozás, akik csak igen
kevés felsőfokú végzettségűt alkalmaznak. Ez is a vállalkozások torz szerkezetének tudható be, amin
változtatni célszerű, hogy e csoportok elvándorlását megállíthassuk, csökkenthessük. Az elvándorlás
mértéke 20-30 fő között mozog évenként. Ez alapján megállapítható, hogy 15-20 új álláshelyre lenne
szükség az elvándorlás mérséklésére. A diplomások után a legnagyobb elvándorló csoport a
nyomdaipari szakmával rendelkezők, akik szintén jelentős számban hagyták el a várost.
A munkaerőpiac elemzésénél meg kell említenünk az ingázókat, akik nem Gyomaendrődön
dolgoznak, de a városban laknak és nap, mint nap eljárnak dolgozni a környező településekre. A
legjelentősebb számban Szarvasra,(Gallicoop Rt, Pioneer Hi-Bred) Mezőberénybe (Kábelgyár),
Mezőtúrra vagy Körösladány és Szeghalom térségébe és Békéscsabára. Az ingázok számát
megmondani igen nehéz, pontos adat nem áll rendelkezésünkre jelenleg csak becsülni lehet, de a
munkaügyi kirendeltség adatai szerint az álláskeresők 15-20%-a más településen kap munkát. Ez
alapján ez kb. 100-180 főt jelenthet.
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Gyomaendrőd város és vonzáskörzetének munkaerő tartaléka:
-

-

Elsődleges munkaerő tartalék:
Munkanélküliek összesen

Szakmával rendelkezők

Betanított munkások

1200 fő

767 fő

400-430 fő

Másodlagos munkaerő tartalék:
Ingázók

Elvándorolt csoportok

100-180 fő

250-300 fő

Az elsődleges munkaerő tartalék a létszámából statisztikailag kb. 50-60% lehet azoknak az aránya,
akik életkorra és diszciplinárisan is képesek magasabb szintű termelési folyamatban részt venni.
Betelepülő vállalkozások az alábbi területeken számíthatnak szakképzett munkaerőre:
Fémipari tevékenység

50%

Improduktív

Összes

97 fő

48-50 fő

20 fő

70 fő

Építőipari szakmák

50%

Improduktív

Összes

60fő

30 fő

10

40 fő

Könnyűipari szakmák

50%

Improduktív

Összes

50 fő

25 fő

10

35 fő

Betanított munkások

50%

Improduktív

Összes

400-430 fő

200 fő

60 fő

260 fő

Megállapítható tehát, hogy a fogadó képesség munkaerő oldalon, rövidtávon elsősorban a
betanított, operátori munkát végző cégek letelepítését támasztja alá.
-

Rövidtávú betelepülés:
> 2 db. egyenként 100-120 fős cég letelepítése
> 1 db. 70 fős fémipar (lakatos és hegesztő) cég letelepítése
> 1 db. 50 fős könnyűipari cég letelepítése
> 1 db. 60 fős építőipari cég letelepítése
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-

Középtávú betelepítés:
Építve a másodlagos munkaerő tartalékra, úgy gondoljuk, hogy meg kell célozni egy modern termelő
vállalat letelepítését is, amelyik kellő számú magas szintű munkaerőt tud alkalmazni és innovatív
technológiát képes meghonosítani. Erre azért is szükség van, mert az átlagbérek tekintetében a város
jelentős elmaradásban van és megyei települések közötti rangsorban a Szarvasi átlagbérnek a 66%-a
és a Szaghalminak a 73%-át teszi ki a helyi bér.
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Gyomaendrődi Ipari Park stratégiai terve:

Jelenlegi helyzet:
Betelepülők:



Zöld mezős: Glencorn, Civis Bau Meister, Hungaropacking
Barna mezős: Gyomaszolg, Kurucz József, Róza Kft., Bíró Sándor, Kocsis Gyula, Termix

Vasút:
Szabad terület:
Bővíthetőség:
Szolgáltatások:

határos, de az ipari parkból a ki/be -rakodás nem megoldott.
15,59ha
20+10ha
szemétszállítás (Gyomaszolg Kft.)

Energia ellátás:
 Elektromos energia:
 Víz/szennyvíz:
 Gáz:

7.1.

4 MW /nap –Titász
600m³/nap
450m³/csúcsidő

Alap stratégia, kitörési pontok (fő irányvonal meghatározása)

Az ipari park fejlesztésének érdekében szükséges az erőforrások, adottságok meghatározása, ill.
annak közös elfogadása. A jelenlegi közműellátottság megfelel a megyei átlagnak, bár a békéscsabai
Almáskerti Ipari Park esetében az ismert igények hiányában is megépítették a vízi közműveket,
transzformátor állomásokat, gázfogadókat. A több százmilliós infrastrukturális fejlesztések itt előre
történtek meg.
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1. Fejlesztés
Alapinfrastruktúra kiépítés alternatívái:
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Energia
Villamos energia, világítás

Kapacitás összes
4MW

Lekötött kapacitás

Méret

minimális

Fejlesztés

Beruházási kltg e Ft

600m

20 000

Gáz

450m3/óra

45%

NA90

600m

7 500

Szennyvíz

600m3/nap

5%

NA240

600m

10 800

Ivóvíz

600m3/nap

5%

NA160

600m

9 000

Tűzivíz

I.ütem szerint

N80

4 db tűzcsap

Csapadékvíz

I.ütem szerint

nyíltárok

1200m

3 600

Útépítés, járda

I.ütem szerint

7m-es út

4200m2

63 000

Tervezés

5 000

Összesen:

118 900

Az infrastruktúra fejlesztése az „A” és „B” változatokban lehetséges. Az „A” változat esetén az út
megépítésének költségei jelentősen mérséklődhetnek, hiszen az út beruházás az elkerülő út
építésével megvalósítható, így a beruházás összköltsége is kb. fele a „B” változatnak.
Gázhálózat fejlesztése: 45%-ban van a gázellátás lekötve, ami a Selyem úti KPE 200 vezetékről tovább
bővíthető.
Alapinfrastruktúra kiépítés az ipari park teljes területére. Szolgáltatások bővítése: tanácsadói,
általános, logisztikai, innovációs (részletesen lásd melléklet)
Felméréseink alatt összegyűjtött adatok alapján a megkeresett 30 cégközül 4 vállalat a termelési és
raktár kapacitási problémáinak megoldását az ipari parkban történő fejlesztésben látja. Ezek
összesített épület igénye:8000m2.
Épület ajánlatok:
A, Könnyűszerkezetes csarnok:
B, Vasbeton szerkezetes csarnok:
C, Csarnok és infrastruktúra:
Lásd: ajánlatok a mellékletekben

49.000.-Ft/m2-től
79.000.-Ft/m2-től
86.000.-Ft/m2-től (Gyomaszolg Ipari Park Kft)

Inkubátorház:
A megkeresett 30 legnagyobb adózó a 200mioFt-os árbevételt meghaladó cégek csoportjába
tartoznak. Ezek mellett további 96 cég van, aki potenciális betelepülőnek tekinthető. A 96 cégből az
5-6 betelepülő 200-300m2 átlagos területtel kalkulálva megalapozott egy 1500m2-es épület
létjogosultsága. Ezt piackutatással lehet alátámasztani.
A megkeresett 30 vállalat feltérképezése alapján a gyártással foglakozó cégek közül alig van magas
technológiai színvonalon működő nagyvállalati beszállító. A helyi vállalkozások a beszállítói piramis
alsó harmadában találhatóak, bérmunka-gyártás a legelterjedtebb.
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Beszállítói kritériumok:
technológiai színvonal emelése
részegység gyártás magvalósítása
Pl.: Linemar→Hőterm kapcsolat (Itradelog kkt)
Az ipari park vonzerő jelenleg a hasonló ipari parkok átlagának megfelelő. Az ipari park fejlődése
szempontjából azonban fontos a komparatív előny, amivel az ipari park a versenytársainál kedvezőbb
lehetőséget tud biztosítani. Erre lehet megoldás az alternatív energia→fejlesztési irány.
A bővítési lehetőségek szempontjából a gyomaendrődi ipari park környezete igen kedvezőnek
mondható. A park nincs behatárolva déli és nyugati oldalról és terjeszkedése, bővítése biztosított. Az
ipari parktól nem messze további ipari jellegű telephelyek találhatók, amelyek alkalmasak az
integrációra→Barnamezős betelepülés

2. Ösztönzés, támogatás
A stratégia eleme a befektetések ösztönzése és támogatottsága. A beruházói döntésnél fontos
szempont a társadalmi-gazdasági megújuló képesség a népesség iskolai végzettsége alapján valós és
igen fontos alapadottságként vehető figyelembe.→szakképzettség
Beszállítói kapcsolatok feltárása és rendszerezése célszerű különös tekintettel a gyomaendrődi
vállalkozásokra. A helyi erőforrások bevonása és foglakoztatása kölcsönös előnyöket hordoz
magában.→beszállítói kör
További előnyként érvényesíthető a környezet fejlettsége és fejlődése. A beruházói vélemény alkotás
az un. első benyomás ez alapján történik.→környezet fejlesztés
A megközelíthetőség a mai tengelyen történő szállítási prioritások mellett meghatározó. A befektető
nagy intenzitású vállalkozását jól elérhető helyen hozza létre, ahol nem terheli a környezetet és ami
lehetőséget biztosít a nagyméretű járművek fogadására→elkerülő út.
Ipari parkról rövid bemutató anyag készítése és ezáltal az információk közlése áttekinthető
formában→többnyelvű rövid bemutató anyag

3. Keresés, kiválasztás


Az alapstratégiának szolgálnia kell a fejlődést, fejleszthetőséget, melyek a város értékeit nem
veszélyeztetik, és a potenciális betelepülők szempontjait figyelembe veszik. (egyedi adottságok,
előnyök, befektetés – kedvezmény –szolgáltatás mértéke, fajtája)
A városi gazdaság szerkezetében a legutóbbi időkig túlsúlyban voltak a válságágazatok (agrárium,
könnyűipar) és ezzel együtt nincsenek elégséges mértékben jelen a dinamikus fejlődést indukáló ipari
és szolgáltató tevékenységek. A hagyományos iparágak életben maradását a minőségi és specializált
termék gyártása jelenti.
Hiányoznak a gazdasági húzóágazataiban szereplő vállalatok, akik dinamizáló hatásukat kifejtenék
egy szélesebb vállalati körben.→új innovatív technológia meghonosítás (multinacionális vállalat)
Rövid távú stratégia:
A rövidtávú betelepítés szempontjából fontos egy vonzó betelepülési ajánlat kialakítása.
Terület értékesítési koncepció árképzése:

a. Egy éven belüli építkezés és beruházás esetén: 250-400Ft/m2
b. Két éven belül építkezés és beruházás esetén: 400-600Ft/m2

36

Megjegyzés:

A telekértékesítése rövidtávú beruházási szándék nélkül nem célszerű.

A beruházók megnyerésének sikeressége a telekár mellett a megtérüléstől függ elsősorban, ezért a
telekár és a pályázatok adta lehetőségek figyelembe vételével lehet kialakítani egy komplex ajánlatot
gazdasági számításokkal alátámasztva. Ezek együttes hatása 30-40%-os előnyt jelenthet.
-

felmerült potenciális vállalatok betelepítése (4-5)
klaszterek kialakítása
szinergiák feltárása (közös tevékenységet folytató vállalkozások) pl. faipar
barnamezős betelepítés I.ütem
környező nagy multinacionális cégek másodlagos beszállítóinak letelepítése pl. Henkel, Linemar
piackutatás a kis és közép vállalkozások körében→betelepítés GYIP-be
célirányos testvérváros → jelentős ipari potenciállal rendelkezők
testvérvárosi kapcsolatok→ gazdasági együttműködéssé (is) alakítása
lobby csapat alakítása→város prominens képviselői bevonásával
gazdasági fórum szervezése→ helyi vállalkozások részvételével
szolgáltatási háttér fejlesztése

-

Középtávú stratégia:
energetikai vállalatok letelepítése
mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar letelepítése
magyar beszállítói körrel rendelkező multinacionális vállalat letelepítése
új innovatív technológiát meghonosító nagy multinacionális vállalat letelepítése
alternatív energia program I. ütem megvalósítása→ multiplikátorhatás
kistérségi gazdaságfejlesztő ipari park→ tudományos-technológiai ipari park
iskolák, felsőoktatási intézmények (Szarvas, Mezőtúr), kutatási intézetekkel történő kapcsolat
létesítése
barnamezős betelepítés II.ütem
agrárlogisztika fejlesztése

-

Hosszú távú stratégia:
alternatív energiára épülő ipari park megteremtése→energia program II.ütem

-

7.2.

Helyzetelemzés:

Cégünk a stratégiai tanulmány keretében megkereste a gyomaendrődi vállalkozókat (30 vállalkozás),
cégeket és személyes interjút készített velük. Ennek az eredménye a következő.
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A felmérés kiértékelése, konklúzió:
-

Nincsenek beszállítók a nagyobb cégekhez, hiányzik ez a szegmens
Erős faipari jelenlét (klaszter nem alakult ki)
Együttműködési hiány, kommunikációs probléma
Nem klasztertagok (egy kivételével, KNER NYOMDA)
Több cég saját maga képez munkaerőt (tanulókat) NYOMDÁSZ, ASZTALOS
Hiányszakmák: villanyszerelő, hegesztő, asztalos
Beruházásoknál szerény helyi részvétel (helyi cégek), nincs városi megbízás (csapadék elvezetés,
villanyszerelési munkák, stb.) több beruházás kellene a helyi cégek részvételével
Beruházási hajlandóság alacsony
Alacsony pályázati részvétel
Infrastruktúra hiányos
Fejlődés lassú, lemaradás, lehetőségek száma alacsony
Raktárépületek hiánya (Kner Nyomda)
Szakemberhelyzet megfelelő, de plusz igények nehezen pótolhatók
Helyi szerepe a vállalkozásoknak csekély (beruházás)
Tőke hiányosság
Szomszédos helységekből (főleg Dévaványa: faipar) jelentősebb számban érkeznek munkavállalók
Helyi cégek potenciálja (kiemelt: 32db.) fejlesztése (100-150 fő többletfoglalkozatás)
Mikro –és kisvállalatok potenciáljának feltérképezése (piackutatás ebben a szegmensben is)
Henkel másodlagos beszállítóinak a betelepítése (stratégia feladat)
IP. betelepítési terv (rajz) elkészítése az érdeklődők számára (kedvezmények (pl.: telekár, bérlet),
szolgáltatások (pl.: jogi, pályázati, stb.), költségek (pl.: munkaerő, alkalmazás szabályozásai),
referenciák (pl.: betelepültek ajánlásai, VTT-csarnok modell)

7.3.

Ipari park hosszú távú fejlesztése:

Az ipari park délről és nyugati oldalról szomszédos területei mezőgazdasági művelés alá
tartoznak. A várost elkerülő út szintén déli irányból halad el és kb. az ipari parktól 1,5 km-es
távolságban húzódik a nyomvonala. Az optimális megközelíthetőség szempontjából az ipari
parkok városok bevezető útjai vagy ez elkerülő utak melletti területen alakultak ki. A
potenciális fejlesztési területnek az ipari park és az elkerülő út közötti terület jelölhető meg
hosszú távon.
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7.4.

Pályázható források:

1.
2.
3.
3.

GKM Gazdasági Operatív Program (GOP)
DARFÜ - Regionális Operatív Program (ROP) → Dél Alföldi Operatív Program (DAOP)
Társadalmi Megújulás Operatív program (TÁMOP)
KVMKörnyezet és Energia Operatív Program (KEOP)
VÁTI Interreg III.A (Határ menti együttműködés)
ITDKereskedelemfejlesztés

ALAPOK:
Norvég alap
Svájci alap

Szakmai szervezetek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ipari Parkok Egyesülete (IPE)
Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok (MATTIP)
Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége
Industrial Park Developer (IPD-Europe Kft)
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (ITD Hungary Kht.)
Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (DARFÜ Kht.)
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt.)→MFB. Tagja
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.)
Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara →Békés Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara (BMKIK)
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. → Regionális Fejlesztési Hivatal csoport tagja
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8 Megvalósítási terv

8.1.

Infrastruktúra fejlesztése (csarnok, inkubátorház, stb.)

8.1.1. Üzem és raktárépület fejlesztések
Magvalósítás:
- Pályázatokon keresztül, a 30-50%-os támogatottság kihasználásával
- Saját erő (beruházó cég)
- Lízing konstrukció
- Városi forrásalap
A beruházások elősegítésért célszerű egy városi forrásalap megteremtése, amit az ipari park
felhasználhat a csarnok-és raktárépületek építésére. Ez növeli az ipari park lehetőségeit a
beruházások finanszírozásának kiajánlásánál. A beruházási képesség alapján ez kb. 150 mio. Ft.
Pályázatok:
A 2007-2013 közötti időszak különösen alkalmas arra, hogy infrastrukturális, technológia és
munkahely teremtő beruházások megvalósuljanak, köszönhetően a nagyszámú pályázati források
megjelenésének. Az ez évi csarnok és inkubátorház pályázat 2008.02.17.-én lejárt és a város nem
nyújtott be pályázatot. Jelenleg igénybe vehető forrás: GOP-2007-3.2.1. logisztikai központok és
szolgáltatások fejlesztése.
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8.1.2. Ipari park II. ütem infrastruktúra kiépítése
A betelepülés második jelentősebb üteme kezdődhet el, amennyiben a regisztrált 4 vállalkozás a
beruházást megvalósítja. Az ipari park elrendezési rajzán fehér színnel jelöltük a még szabad
területeket, kék színnel az értékesített területeket. A zölddel körülhatárolt terület szintén
potenciálisan alkalmas lenne beruházásra, de olyan befektető tulajdonában van (Hungaropacking
Kft), aki nem tervez beruházást. Ez a terület nem hasznosítható elfekvővé vált, blokkolja a betelepülni
szándékozók lehetőségeit.

GYOMAENDRŐDI IPARI PARK

Gyomaszolg

gáz,ivóvíz, szennyvíz
és tűzcsap
Infrastruktúra fejlesztés II. Ütem

Vizmű

Barnamezős betelepülők

Értékesített telkek

Zöldmezős betelepölők

Munkaügyi Központ tervezett helye

Szabad telkek

Infrastruktúra II. ütem

Tartalék területek
Hungaropacking elfekvő terület

Az infrastruktúra kiépítettsége jelenlegi helyzetét a •jel mutatja. A tervezett infrastruktúra II. ütem
fejlesztésének nyomvonalát a szaggatott vonal jelöli.
8.1.3. Összekötő út megépítése
Az ipari park fekvése, elhelyezkedése alapján a város testébe ékelődött képződmény. Megközelítése
egyedül a város fő útján keresztül lehetséges. Az ipari park fejlesztése a város tehermentesítése
nélkül nem elképzelhető. Az agrárlogisztikai vállalkozás betelepülésével a szállítási és raktározási
intenzitás megemelkedett. Ezt csak fokozza az iparvágány hiánya, amiért a rakodási és szállítási
feladatok vasúti szállítás esetén is vasút másik oldalra történő tengelyen szállítás közbeiktatásával
érhető el. Elsődleges kérdéssé vált a park város tehermentesítő útjának kialakítása. Az elrendezési
rajzon bejelöltük a lehetséges nyomvonalat az ipari park déli irányába, a 46-os fő út déli elkerülő
szakaszának irányába.
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Megvalósítási lehetőségek:
I.

verzió
A város déli elkerülő út nyomvonala az ipari park déli oldalától kb. 1200-1500m-re halad. Az elkerülő
út megépítésével az ipari park forgalma becsatlakoztathatóvá válik egy bekötő út megépítésével.
Időpont:

jelenleg nem kalkulálható a megvalósítás ideje (több év, évtized is lehet)

II. verzió
A tervezett vasúti átjáró átépítésekor (2010) a munkálatok alatt a forgalom elterelése szükséges. Az
egyik elgondolás a forgalom elterelése az ipari parkon keresztül a déli vasúti átjáró irányába. Elkerülő
út építése szükséges az ipari park körforgalmától a déli vasúti átjáróig és a 46-os fő út-ig. További
elképzelések is szerepelnek az elkerülő út nyomvonalára, hiszen az ipari parkon keresztül haladó
városi forgalom amellett, hogy zavarja a betelepülő vállalkozásokat, de egyéb problémákat is felvet.
Időpont:

Távlatilag belátható időn belül, rövidtávon megvalósítható és a vasút részben vagy
egészben finanszírozó is, költséghatékony megoldás

8.1.4. Tartalék területek bevonása
Az ipari parkot a déli és nyugati oldalról mezőgazdasági területek határolják. Egy nagyobb területet
igénylő beruházónak a most max. 9,5ha-os terület, amit az ipari park fel tud ajánlani. Déli és nyugati
ipari parkkal határos területek egészíthetnek ki a mostani területeket illetve lehetnek a potenciális
bővítési területek. A nyugati területek integrációjának elképzelései már jelen vannak. Az alap
infrastruktúra fejlesztése és bővítése szintén megoldott.
Cél:

20 ha egybefüggő terület kijelölése nagy befektetői célterületként (multi cég)

8.1.5. Barnamezős területek
I. ütem: ”Győzelem Mgsz. központja”
II. ütem: vasút melletti területek keleti irányba (fatelepi rész)
Ezek a területek jelentős ipari tevékenységeket folytató vállalkozásoknak adnak otthont több éve,
kiépült infrastruktúrával.
I.

ütem: Schwalm és Társa Kft., Tótkaép Kft., Liviel kft., Parragg és Szatmár kft., Vasipari vállalkozás,
Mg. Vállalkozások, Diószegi Gyula, Békés Megyei Közútkezelő

II. ütem: Gyomafa Kft., Gyefa Kft., Hidknapp Kft., C-Lak Ker., Agrograin Kft., Hőterm Kft., Alföld

Gabona Kft.
A fenti cégek integrációjára a 2007-2013.évek pályázatai biztosíthatnak forrásokat. A betelepülő
barnamezős vállalkozások számára az ipari parkban nyújtotta lehetőségek elérhetővé vállnak.
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8.2.

Ipari park dinamizálása

8.2.1. Gazdasági vonzerő megteremtése
Az ipari parkok elemzése részben (2. és 3. fejezet) tett megállapítások, amelyek az ipari parkok
fejlődési irányait elemezték kiemelhető, hogy a növekvési pályán lévő ipari parkok a főközlekedési
utak (autópálya) mellett vagy nagy multinacionális vállalat környezetében helyezkednek el. Ezeknél
az ipari parkoknál a vonzerő a kiemelkedő megközelíthetőség és földrajzi helyzet (logisztika), illetve a
maga a gyártó anyavállalat (multi) a betelepülést elősegítő tényező. Ezen tényezők közül a
gyomaendrődi ipari park esetében egyikkel sem lehet számolni jelenleg, sőt rövid és középtávon sem.
A helyzet megoldása a helyi lokális gazdasági vonzerő megtalálása és kialakítása.
Az energia költségek folyamatos emelkedése a jövőben is folytatódni fog, az energia olcsóbb nem
lesz, ezért az olcsó energia a betelepülő vállalkozások számára fontos tényezővé válik.
Lehetséges gazdasági vonzerő:
-

alternatív-megújuló energiaforrások: geotermikus hőerőmű→Pannonplast Polifin Kft., Pannergy
Nyrt., Enex
A geotermikus energia az ország felén gazdaságosan kitermelhető. Bányászati tevékenységnek
minősül és járadék köteles, ami az 1650Ft/GJ ár 2%-a. Nem kell bányajáradékot fizetni 50%-feletii
hasznosítás esetén. A geotermikus energiai célra a 2013-ig terjedő időszakban 203 mio. EUR-t
költhet Magyarország.
Hasznosítás:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

-

Épületfűtés
Növényházfűtés
Melegvíz előállítása
Istálló és növendéknevelő fűtés
Terményszárítás
Haltenyésztés, rizstermesztés
Villamos energia előállítás

melléktermék erőmű→Hújber Ottó
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Hasznosítás:
1.1. Villamos energiatermelés
1.2. Épületfűtés
1.3. Meleg víz előállítás
Gyomaendrőd területe eléri a 30.000 ha, ami egy 10MegaWatt teljesítményű erőmű ellátását képes
biztosítani.
-

szélerőmű→ pl. Schöneck testvérváros jelezte érdeklődését
A környező ipari parkok energetikai elemzése alapján megállapítható, hogy a jelenleg az ipari parkok
olcsó, megújuló energiatermelést nem végeznek. Az egy kivétel a mezőtúri ipari park, amely
szélenergiát hasznosít és egy 4,5 Megawatt erőművet üzemeltet.
Az erőművel előállítható villamos energia ára:
A vételezési villamos energia ára:

24.60 Ft/kW
47-50 Ft/kW

vasúti iparvágány :
A vasút az ipari park vonzereje, az ipari park beruházás helyének kiválasztásánál döntő érv volt, a
megyei ipari parkok nem vagy alig rendelkeznek iparvágánnyal. A gyomaendrődi ipari park
közvetlenül a vasút melletti elhelyezkedik el, iparvágány megvalósítása gazdaságosan kialakítható.
Költség terve:
Kitérő:
Pályatest (100 fm):
Biztosító berendezés:
Világítás:
Egyéb költség:

20 mio. Ft
22 mio. Ft
3 mio. Ft
1 mio. Ft
4 mio. Ft

Mindösszesen:

50 mio. Ft

Az iparvágány beruházást a Glencorn agrárlogisztikai vállalkozás is szorgalmazza és megvalósítását
tervezi.
Előnyök:
1. Az iparvágány az ipari park infrastruktúráját kedvezően befolyásolja
2. Városban a teherforgalom csökken (nem kell átszállítani a vasút túloldalára)
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8.2.2. Szervezeti modell
Az ipari park dinamizálása szempontjából fontos kérdés a hatékony szervezet kialakítása. A jelenlegi
modell alapján az ipari park betelepítési feladatokkal a Gyomaszolg Ipari Park kft. Ügyvezetője van
megbízva a többi alaptevékenység ellátása mellett (14 alaptevékenység). Azt gondoljuk, hogy a park
feladataival, programjaival a stratégia terv tanulmány megvalósításával az ügyvezető nem terhelhető.
A megoldási javaslataink a következők:
1. Ügyvezető alá rendelt személy
2. Városi projekt menedzser
3. Szakcég

-

Az ipari park menedzser személyi feltétele:
több éves gyakorlat a vállalati környezetben
projekt-vezetési ismeret
nyelvtudás (angol, német, francia)
dinamizmus, kreativitás, ambíció
Jó kommunikációs képesség
szoftver ismeret (Office, Auto-Cad stb.)

8.2.3. Szolgáltatások
Az ipari park szolgáltatásai jelenleg a szemétszállításra terjednek ki. Véleményünk szerint ez bővíteni
kell, fokozatosan több szolgáltatás bevezetésével.
Lehetséges szolgáltatások:

8.3.

Lásd, melléklet.

Új ipar-technológia kialakítása, meghonosítása, terjesztése

A stratégia tervünkben a gyomaendrődi bérszínvonal elmaradottsága, az ipar szerkezete, a
hagyományos ipar fejlődésének piaci korlátozottsága mind azt jelentik, hogy az ipar fejlesztés
szempontjából új iparág(ak) megjelenése indokolt.
Lehetséges iparágak:
-

elektronikai ipar
autóipar
villamos szerelvényipar
feldolgozóipar
Az új iparágak megteremtésének és meghonosításának alapja a helyben megtalálható könnyűipari
tapasztalatokkal rendelkező munkaerő. Az ipar telepítésénél célszerű a technológia (legalább közepes
szintű) alapokat igénylő vállalatok betelepítése.
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8.4.

Modellválasztás (tudományos –technológiai alapon működő IP. megteremtése)

Az ipari park kitörési lehetőségei lehetnek:
1. Energia hatékony ipari parkká válás (alternatív energia)
2. Tudományos-technológiai ipari parkká válás
A hosszú távú fejlesztési koncepcióba mindkét lehetőség beilleszthető.

8.5.

Időterv felállítása:

Rövidtávú projektek:
Projektek

Helyszín

Beruházó, kapcsolat
megnevezése

Beruházási összeg

Előny

1.

Vasúti iparvágány

Ipari park

Glencorn, Ipari park

50 mio. Ft

2.

Zöldház

Városi piac

40mioFt

3.

Bemutató terem

Fő út

Beruházó neve: Intradelog
irodájában elérhető
Liviel Kft

Várost terhelőforgalom csökken, ipari
park vonzerő nő
Kistermelői értékesítés

60 mio. Ft

Fejlődik a városkép

4.

Enci hasznosítás

Fő út

5.

Inkubátorház

6.

Fejlődik a városkép

Ipari park

Németh Kft (rendezvény terem 100 mio. Ft
részét vállalja)
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
150 mio. Ft

Csarnok épület

Ipari park

VTT Hungary Kft.

130 mio. Ft

Ipari park betelepítés

7.

Csarnok épület

Ipari park

Skylotec Kft.

160 mio. Ft

Ipari park betelepítés

8.

Csarnok épület

Ipari park

Turul Cipő Kft.

150 mio. Ft

Ipari park betelepítés

9.

Csarnok épület

Ipari park

Megyeritészta Kft.

70 mio. Ft

Ipari park betelepítés

10.

Csarnok épület

Ipari park

Siet Kft.

300 mio. Ft

Ipari park betelepítés

11.

Folyami kikötő

Körös part

S and S Rt. Támogatásával

80 mio. Ft

Turisztika vonzerő

12.

Raiffeisen bankfiók

Fő út

Raiffeisen Bank Zrt.

60 mio. Ft

Város vonzerő

13.

Romániai turizmus

Fürdő

Információs anyag

Ligetfürdő

14.

Romániai turizmus

Fürdő

Információs anyag

Ligetfürdő

15.

Romániai turizmus

Fürdő

Információs anyag

Ligetfürdő

16.

Romániai turizmus

Fürdő

Információs anyag

Ligetfürdő

17.

Infrastruktúra II. ütem

Ipari park

Sebők Sándor (romániai
polgármesterekkel élő
kapcsolat) Román konzul
Kapcsolat:
(megkerestük)
Kapcsolat: Arad
alpolgármestere (megkerestük)
Kapcsolat: Nagyvárad
alpolgármestere (megkerestük)
Gyomaszolg Ipari Park Kft.

200 mio. Ft

Ipari park betelepítés

18.

Elkerülő út

Ipari park

Vasút társaság

250 mio. Ft

Ipari park megközelítés

19.

Munkaügyi központ
Iparút és Fő Gyomaszolg Ipari Park Kft.
áttelepítés
út sarok
Betelepülés terv többnyelvű Ipari park
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
kiadvány

60 mio. Ft

Ipari park szolgáltatások, városkép

Nyomtatási költség

Ipari park betelepítés

Összesen:

1.860 mio. Ft

20.

Ipari park betelepítés
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Középtávú projektek:
-

alternatív energiatermelés I. ütem
Multinacionális nagyvállalat letelepítése
Szolgáltatások fejlesztése
Hosszú távú projektek:

-

várost délről elkerülő út mentén ipari park bővítése
alternatív energiatermelés II. ütem
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9 Megvalósulás környezeti feltételei:

A megvalósulást több szempontból elemeztük és az alábbiak szerint osztályoztuk:

9.1.

Infrastruktúra milyenségének vizsgálata, célirányos fejlesztése

A jelenlegi infrastruktúra az I.ütem (18,4ha) betelepítéséhez alkalmas, sőt jelenlegi kapacitásai
messze nem kihasználtak, azonban a további területek II.ütem (kb. 20ha) nincsenek ellátva, illetve
a jelenlegi csomópontok továbbfejlesztése nincs meghatározva. Itt első sorban a belső utakra kell
gondolni. Az utak kialakítását nagyban befolyásolják a várost érintő fejlesztések, mint az aluljáró
építése, melynek kapcsán az építkezések idején a forgalomelterelésre kerül. Továbbiakban fontos
szempont még a településrendezési tervhez való alkalmazkodás, valamint a várost elkerülő út
kapcsolódási lehetősége az ipari parkkal. (ez mindenképp a hosszú távú stratégiai célok közé
sorolandó) Az energia –villamos áram– kapcsán fontos figyelembe venni a „zöld” energia
térnyerésének lehetőségét, melynek több alternatívát nyújt, emissziós értékei pedig nem terhelik
meg túlzottan a környezetet.
I.
szélerőmű→Schöneck testvérváros által felajánlott segítség.
II.
biomassza erőmű→Komlovszki Ferenc, Hujber Ottó
III. Geotermikus erőmű→ez elsősorban a nagy hűtési - vagy hőigények kielégítéséhez alkalmas, de ez a
tény a fejlesztési irányt is körvonalazza. (Feldolgozó ipar, pl.: hűtőház)
IV.
Termálvíz→elsősorban fűtés igényes technológiák kielégítéséhez (pl.: szárító)

9.2.

Gazdasági vonzerő növelése (szolgáltatások, infrastruktúra, stb.)

A világgazdaságban végbemenő folyamatok egyre jobban utalnak az erőforrások felértékelődése felé,
az energiahordozók, mint a kőolaj, földgáz és ennek kapcsán a villamos energia drágulása
irreverzibilis folyamatok. Az energiafogyasztás szintén dinamikusan nő. Ezen tények tükrében a
gazdasági integrációt felvállaló szervezetek, mint esetünkben az ipari parkok, azzal tudnak a jövőre
nézve komoly vonzerőt jelenteni, ha az energia igények olcsón, környezet kímélően és „korlátlanul”
tudnak rendelkezésre állni. A másik fontos szempont összefüggésben az előzőekben taglaltakkal, a
megközelíthetőség. Jó minőségű utak, vasutak, és a legolcsóbb szállítási mód, a vízi szállítás. Gyoma
az út infrastruktúra fejletlenségében szenved hiányt, bár a 46.sz főút áthalad a településen. A közúti
megközelíthetőségben a jelenlegi kormány, ill. a megye középtávú céljai között szerepel az M44 sz.
gyorsforgalmi út megépítése. Amennyiben a beruházás megvalósul, jelentősen elősegíti a térség
befektetési lehetőségeit. A vízi szállítás vizsgálata és fejlesztése szintén érdekes lehet, mivel a
Körösök hajózható folyamok. A szállítás mellett turisztikai célokra is ideális. Tervezett a békéscsabai
reptér továbbfejlesztése, ami nagyobb gépek fogadását is lehetővé teszi. Az ilyen típusú regionális
repterek szintén előmozdítják a gazdaság és ipar fejlődését, a nagy földrajzi távolságok lerövidülése
által. A vonzerőt a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége és milyensége is nagyban befolyásolja,
hiszen ha a település rendelkezik kvalifikált, jól képzett munkaerővel, - valamint képzési
intézményekkel- ez ösztönzőleg hat a betelepülők számára is a betelepülés, stratégiai döntésének
meghozatalában. Hiszen a befektetők egyre ritkábban képesek a bevezetési (átmeneti) időszakok
áthidalására az érezhető gazdasági versenykényszer miatt. Ahol a betanítás több időt vesz igénybe, az
a versenyképesség és gazdaságosság rovására megy. A piac azonban nagy! Egy szintén nagyon fontos
tényező az infrastruktúra ellátottság, melyről a korábbiakban tettünk említést. Szükséges azonban itt

49

is az „alternatív” energia fontosságát hangsúlyozni. Végül a szolgáltatások minőségének és
mennyiségének megléte is meghatározó. Minél magasabb szintűek, minél sokrétűbbek a
szolgáltatások, annál értékesebbé válik a beruházási célterület. Hiszen a vállalkozások fontos
gazdasági indikátora, hogy a tevékenységhez szükséges szolgáltatások milyen távolságból érhetőek
el. Fontos hangsúlyozni az Önkormányzat, mint szolgáltató szerepét is!

9.3.

Közeli piacok keresése az IP-n előállított termékekhez (Románia)

Az ipari park, de Gyomaendrőd ipara, gazdasága szempontjából is, jelentős román határhoz való
közelség. Mivel Gyomaendrődön szép számban akadnak termelő vállalkozások a közeli külföldi piacok
megszerzése kézenfekvő. Ezeket a törekvéseket elősegítheti a már jelenlévő és működő kétoldalú
gazdasági fórumokba történő bekapcsolódás, mint a MKIK –Román tagozata, mely rendszeres
gazdasági és üzletember találkozókat szervez, de segítségül szolgálhat Románia Főkonzulja Ioan
Fodoreanu Úr is, aki Gyulán székel és nyitott az ilyen irányú felkérésekre. További lehetőség a határ
menti nagyobb gazdasági régiókban (Nagyvárad, Arad, Temesvár) közvetlen kapcsolatok felvételére
is. Ebben az irányban is vannak előrelépések.

9.4.

Városi Önkormányzat szerepe, támogatása, vállalásai

A kétoldalú kapcsolatok kialakulásában fontos szerepe van az Önkormányzatnak, mint a folyamatok
indikátora és animátora. Az önkormányzat felelőssége a helyi ipar megtartása, fejlesztésében való
részvétel, ill. az egészséges gazdasági légkör megteremtése. Fontos a helyi beruházásoknál a helyi
vállalkozók bevonása. Szerepe szakmai fórumok szervezése, és a résztvevők értő meghallgatása,
tájékoztatása. Amennyiben a település vállalkozásmegtartó képessége erősödik, tehát új
vállalkozások jönnek létre, több adóbevételre tesz szert, melyből már középtávon mérsékelhetőek a
vállalkozásokra kivetett adók mértéke. (pl.: iparűzési adó), - erre vonatkozóan a tanulmányban
számításokat is közlünk - illetve az adóbevételekből közvetett módon vissza kell juttatni forrásokat a
vállalkozások fejlesztésére, elsősorban infrastruktúrafejlesztéssel (Pl.: utak építése, Agro Fém, Euro
Flore), továbbá lehetőségek teremtésével versenyképességük megőrzésére. (pl.: korszerű épületek,
csarnokok bérbeadásával)

9.5.

Lobby tevékenység lehetőségei, fokozása, egyéb támogató szervezetek keresése

A helyi célkitűzések a megye, régió, ország szempontjából más –más megítélés alá esnek. Minél
messzebb található a válasz vagy a megoldás az adott kérdésekre, annál kisebb a település
érdekérvényesítő képessége. Az érdekérvényesítés egyik hatékony eszköze a lobby tevékenység. A
lobbi tevékenység erősítése elsősorban úgy valósítható meg, hogy az széles körben elismert
elszármazottakat összehozza közös rendezvények szervezésével a helyi szervezetek képviseleteivel,
civil fórumaival, bevonja őket a település életébe, kikérve segítségüket, véleményüket,
közbenjárásukat.
Fontos és hatékony módszer a helyi vállalkozói és civil szervezetek,
munkacsoportok létrehozása, mentorálása. Ezeknek a szervezeteknek a bevonása a helyi döntések
előkészítésébe kidolgozásába szintén hasznos lehet, a nem látható lehetőségek és szinergiák
lehetőségei miatt.
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10 Az ipari park fejlesztésének hatásai:

10.1. Ipari park fejlesztési közvetlen hatásai:
Adóbevételekre gyakorolt hatás:
Ipari park iparűzési adó Iparűzési adó összes Egy főre jutó személyi 40%-a Összes személyi
jövedelemadó
jövedelemadó

-

e. Ft

e. Ft

e. Ft

e. Ft

e. Ft

e. Ft

2007

36000

179000

67

26,8

249000

464000

2010

57000

225000

84

33,6

312000

594000

2013

95000

283000

105

42

390000

768000

2016

152000

356000

132

52,8

491000

999000

Foglalkoztatottságra gyakorolt hatás:
Rövidtáv:
Középtáv:

-

10%-os foglakoztatás bővülés tervezhető, ami 120 fő foglakozatását oldja meg.
20-30%-os foglakoztatás bővülés tervezhető, ami 200-300 fő foglakoztatását oldja meg.

Az iparűzési adóból befolyó többlet:



-

Mindösszesen

176 mio. Ft a 6 év alatt, a 2008-2013. közötti időszakban.
Hivatkozás: Ipari park stratégia terv: 6. Erőforrások elemzése fejezet

Beruházási képességre gyakorolt hatás:
A város beruházásra fordítható összege jelenleg: 5 éves megtérüléssel számolva

Beruházási összeg:

150 mio. Ft

10.2. Ipari park fejlesztésének közvetett hatásai:


A város lakosság megtartó képesség növelése



A város lakosságát befolyásoló tényezők:



Természetes fogyás: 2007. évben 6,2 fő/1000 lakos



Belföldi vándorlási különbözet: 2007.éveben 2,2 Fő/1000 lakos (többlet)
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A város lakosságának változása éves szinten: -60 Fő, ami 5 éves periódusban -300 főt, 10 évesben 600 főt jelent. Jelenlegi ütemben 15 év alatt csökken a város lakossága a 14.928 főről 14.000 főre.
Összetett hatások:
A folytonos fejlődés biztosításáért célszerű az iparfejlesztéssel együtt a lakókörnyezet, város vonzerő,
turizmus és a szolgáltatások egyidejű fejlesztése.

Iparfejlesztés

Szolgáltatás

Lakókörnyezet

Turizmus

Város vonzerő

Ezek fejlesztésével a város 5-10 éves távlatban elnyerheti igazi vonzerejét és dinamikusan fejlődő
településsé válhat a mostani csendes és lassú kis városból.
Turizmus:
Feladatunk közvetlenül nem terjed ki a turizmusra és azt a Gyomaendrőd Város Idegenforgalmi
Koncepciója (2007) részletesen taglalja, röviden szeretnénk a turizmusra vonatkozó lehetőségeket
ismertetni, mivel ez az ágazat is a fenntartható fejlődés fontos alap pillére.
A turizmus fejlesztés kapcsán fontos a gyomaendrődi lehetőségek, potenciálok elemzése a környező
városokhoz képest. Fel kell tárni azokat meglévő adottságokat, amikkel a város egyedülálló módon
rendelkezik és az nincs meg a hasonló városokban, tehát komparatív előnnyel rendelkezik.
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Kitörési pontok:
-

holtág turizmus fejlesztése:
Gyomaendrőd területén nagyszámú körös holtág található szám szerint :
16 db. !
Ez egyedülálló természeti adottság, fejlesztése célszerű. A fejlesztés érdekében konkrét feladatterv
kidolgozása szükséges, időtervvel és forrásokkal és pontos célok meghatározásával.
- Rövid
- Közép
- Hosszú távú
A város 2008-2013-as Projekt javaslataiban a Turisztikai Vonzerő Fejlesztése fejezet Üdülő területek
megközelítését segítő utak alfejezetben szerepel a megközelítő utak fejlesztése.
Fejlesztési és beruházási célok mellett fontos lehet a város eladhatóságának marketingjének
kidolgozása. Pl. melyek a város legfontosabb marketing értékei és azok hogyan adhatók el. Egy példa:
Gyula városa a „Vizek városának „marketingjét alkalmazza, arra építi fel reklámját, azt kommunikálja.
Ismerve Gyula városát és adottságait kevésbé tűnik megalapozottnak, mint Gyomaendrőd esetében
és mégis működik. A gyulai fejlesztések is ennek mentén történnek pl. szökőkutak stb.
Fontosnak tartjuk ezért egy vezér marketing elv kialakítását és azt, hogy a város találja meg vagy ki a
saját szlogenét, amit igen egyszerűen lehet kommunikálni.
Példa: Gyomaendrőd a „100 holtág városa”

-

folyami kikötő
A városi kikötő kialakítása, vízi turizmus és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.
Cél:
Hollandiai, francia folyami hajózás mintájára lassú mozgású, alacsony motor teljesítményű
lakóhajózás kialakítása a Körösökön
Egyeztetést végeztünk:

Perczen Balázs osztályvezető (Körös Maros Nemzeti Park Igazgatósága)
Előzetes tervek, elképzelések benyújtása után véleményezik a megvalósíthatóságot.
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Európa folyami hajózási térképe

Pirossal megjelölve a hajókölcsönzők helye.

-

Wellness és golf turizmus:

Magyarországon jelenleg ez a két legjobban fejlődő és eladható ágazat.

-

Falusi -és agroturizmus:

A város jelentős potenciállal rendelkezik, vannak is kezdeményezések
és fejlődés tapasztalható ezen a területen. Tudatosság és összefogás
koordinálása szükséges→pályázati források könnyebb lehívása.

Felméréseink alatt a turizmus kapcsán felszínre kerülő potenciális lehetőségek:
-

-

S & S Zrt., kiterjedt romániai kapcsolat rendszerrel rendelkezik (polgármesterek)
Kapcsolat: Sebők Sándor ügyvezető igazgató
Arad és Nagyvárad alpolgármestereivel megtörtént a kontaktus felvétele a projekt kapcsán (ITLS)
Bognár Levente - Arad alpolgármestere és Bíró Rozália - Nagyvárad alpolgármesterasszonya
Email: lbognar@primariaarad.ro
e-mail: biro@oradea.ro
Román főkonzul: (személyes találkozó) Fodoreanu Ioan e.mail: cggyula@consgengyula.t-online.hu
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Lakókörnyezet-város fejlődése:
Az új munkahelyek létrejötte a jelenlegi új lakásépítési kedv fokozódását idézi elő. A 2006. évben a
használatba vételi engedélyek száma: 18
A 2000-2006. között épült új lakások szám aránya az összes lakás állományhoz viszonyítva: 2,6%
Szeghalmon ez 6 %, Mezőberényben 5,7%, Dévaványán 3,5 %, ami a gyomaendrődit megelőzi. Ez a
tendencia a lakás állomány elöregedésével jár.
Forrás:

Békés megye statisztikai évkönyve 2006

Szükséges lehet a betelepülők letelepítésére társasház jellegű lakóépületek kialakításra a fő utak
mentén.(Városfejlesztési terv) Jelenleg a Magtárlaposi terület beépítése folyik, sajnos igen lassú
ütemben.
A környező városokat megnézve ilyen szemmel akkor láthatjuk, hogy Mezőberény esetén, de
Mezőtúr és Szarvas vagy akár Szeghalom vonatkozásában is jelentős ingatlan beruházások valósultak
meg az utóbbi 10 évben. Gyomaendrődön a Kollman ház építése óta nem volt ilyen jellegű
beruházás.→helyi kivitelezők szerepvállalása
Városvonzerő fejlesztése:
A város, utazó számára megjelenő arca évek, sőt évtizedek óta nem változott jelentősen. A legtöbb
utazó Mezőberény-Mezőtúr és Mezőberény-Szarvas valamint a Mezőtúr-Szarvas irányából érkezik,
illetve hagyja el a várost. A jelenlegi utcakép igen vegyes ezeken a szakaszokon és nem nyújt kisvárosi
utcaképet. Ennek oka a több kilométer hosszú belterületi út, amely a két városrész egyesülésekor
keletkezett. A kisvárosi utcakép ilyenformán igen nehezen valósítható meg Gyomaendrőd esetében
és az elmúlt 20 év nem tudott számottevő előrelépést hozni. Ezért az utazó csendes, lassú kisvárosiközségi benyomást (első) szerezve távozik, hiszen ha visszatér néhány éven belül, akkor ugyanazokat
az állapotokat találja. Az első benyomás meghatározó az alapján döntünk, hogy szeretnénk-e itt
megállni netán megszállni vagy esetleg hosszabb ideig üdülni.
Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy tudatosan kezdjük el a várost építeni és fejleszteni, hogy 510 éven belül már legyenek látható nyomai annak, amit meg akarunk valósítani amilyennek a várost
látni, szeretnénk gyomaendrődi szemmel. A feladat nem egyszerű és nem könnyű a város
szerkezetének köszönhetően. Az év végére elkészül a Város Fejlesztési terv, ami ebben adhat
jelentős iránymutatást.
Megoldási terv:


Első feladat:

1. Legyenek kijelölve a stratégiai fontosságú utcák
Legalább három ilyen utca van: Fő út, Bajcsy Zsilinszki és Blaha út, ami még mindig jelentős, de a
fejlesztéseket és beruházásokat erre a szűkített területre lehet koncentrálni.
Pl. Fő úton bemutatva, ez hogyan néz ki véleményünk szerint
I.
szakasz: Hősök út - Bajcsy-Zsilinszky út
II.
szakasz: Bajcsy-Zsilinszky út - Pásztor János út
III.
szakasz: Pásztor János út - vízügy
IV. szakasz:
Gyoma-Endrőd közötti terület (Füzfás-zug)
IV.
szakasz: Enci - Napkeleti
V.
szakasz: Napkeleti - Hídfő
2. a szakaszok legyenek fejlesztési prioritás szerint rangsorolva
3. legyen meghatározva a szakaszok funkciója (pl. lakóövezet, park stb.)
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Második feladat:

1. A közintézmények regisztrációja (pl. orvosi rendelő, mentőállomás, zeneiskola stb.)
2. További potenciális intézmények regisztrációja (rendőrség, munkaügyi kirendeltség stb.)
3. Vállalkozói igények feltárása (pl. kiállító-és bemutató terem, bankfiók stb.)
Felméréseink során az alábbi konkrét vállalkozói igényt regisztráltuk:
- Style-Antique bemutató terem
- Raiffeisen bankfiók nyitása az év végén
- Rendezvényterem kialakítása (Német Kft)



Harmadik feladat:

1. Betelepülési terv elkészítése
2. Finanszírozás és költség kalkuláció az intézmény áttelepítésekhez
3. Időterv készítése (5-10-15 éves távlatban)

Eredmény:
Ez az elgondolás azon alapszik, hogy a város közintézményei a két város egyesítése előtti időben
épült épületekben vannak és sok esetben igen eldugott helyen működnek. Amennyiben bele
gondolunk és sorra vesszünk, ezen intézményeket akkor megállapíthatjuk, hogy az egyesítés óta nem
történt új épület beruházás ezen a területen. A megoldások mindig valamelyik épület átalakításával
születtek meg. Ezen koncepció fenntartása nem vezet egy dinamikus és fejlődő város kialakulásához.
A cél szerintünk a tudatos és hosszú távú városfejlesztés és nem a legolcsóbb megoldás keresésével
félmegoldások generálása. Az eltelt 25 év sok idő az egyesítés óta, de a város az óta keresi Önmagát
és nem tud a kettőség béklyójától szabadulni, nem sikerült az egységet végérvényesen
megteremteni. Ez meglátszik a párhuzamos funkciókkal működő kulturális, sport és szabadidős
tevékenységeken is.
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11 Kapcsolat felvétel:

A Gyomaendrődi Ipari Park stratégiai tanulmány terv elkészítése kapcsán felmerült az Önkormányzat
részéről az a kérés, hogy a határ menti Román nagy városokkal, mint Arad, Nagyvárad
kapcsolatfelvétel szintjéig keressünk kapcsolatokat, mely mind az ipari park mind pedig a város
(kultúra, idegenforgalom) szempontjából a jövőre nézve hasznos lehet.

11.1. Főkonzulátus
A kapcsolatkeresést Románia Magyar Főkonzulátusán kezdtük. A Főkonzultól 2008. március 17-re
kaptunk időpontot. Ioan Fodoreanu Főkonzul úrnak bemutattuk Gyomaendrőd városát, a város
adottságait, az ipari park lehetőségeit, ill. román nyelvű írásos ismertetőt hagytunk. *
A főkonzultól azt kértük, hogy Gyomaendrőd város bemutatkozásának a lehetőségét támogassa a
különböző romániai fórumokon, ill. az ipari park tevékenységeibe vágó, ahhoz kapcsolható
vállalkozások kapcsolatfelvételéhez nyújtson segítséget. Ioan Fodoreanu Főkonzul úr a kéréseinknek
örömmel fogadta. A kétoldalú kapcsolatok élénkítéséhez ajánlott a Főkonzul úr személyes meghívása
is a településre, mely meghívásnak - előzetes tájékoztatás esetén - szívesen tesz eleget.

11.2. Arad
Arad Alpolgármestere Bognár Levente (gazdasági ügyekért felelős alpolgármester) magyar
származású. Vele e-mailben vettük fel a kapcsolatot, mely levelünkre válasz még nem érkezett.

11.3. Nagyvárad
Nagyvárad Alpolgármestere Bíró Rozália megkeresésünket örömmel vette, és arra kér, hogy a 2008as választások miatt június végén keressük őt újra, amikor szívesen találkozna, ill. tárgyalna a jövőbeli
lehetőségekről. *

11.4. MKIK - Román tagozat
A romániai gazdasági kapcsolatok felvétele érdekében megkerestük a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarát, ahol Szikszai Csaba a megyei iparkamara külgazdasági- és EU-integrációs osztályvezetője
tájékoztatott az iparkamara Román-tagozatának 2008-éves programjáról. A konkrét elképzelésekkel
kapcsolatosan Orosz Tivadart, az MIKK Román – Magyar Tagozat elnökét lehet keresni. *
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MELLÉKLETEK:

-

Látogatói ív

-

Ipari Parkok szolgáltatásai

-

Árajánlatok (Daru, Geotermikus hűtés/fűtés, Épület)

-

Győri Nemzetközi Ipari Park

-

Gyomaendrőd bemutatkozó

-

Főkonzuli bemutatkozás RO

-

Testvérvárosi kapcsolatfelvétel (Kísérő levél)

-

Oktatási kérdések
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