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1 Bevezető 

A szerzők a jelen kiadványban olyan ismereteket próbáltak meg összegyűjteni, amelyek 

segítséget nyújthatnak a helyi gazdaságfejlesztést megismerni vágyó hallgatóknak. 

A szemelvénygyűjtemény tartalma sokszínű, és ez jól tükrözi a helyi gazdasághoz és a 

helyi gazdaságfejlesztéshez kötődő intézkedések, megjelenési formák és kihívások 

változatosságát.  

A kiadványon belül az olvasó fellelhet információt a tér és a gazdaság főbb 

összefüggéseiről, helyi gazdaság- és gazdaságfejlesztés fogalomköreivel kapcsolatban, a 

vállalkozásokhoz kötődően, a helyi gazdaság mérésének módszereiről, valamint jó példák is 

bemutatásra kerülnek. 
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2 Tér, térségi szintek, területfejlesztés 

2.1 A gazdaság és a tér viszonyrendszere 

A helyi gazdaságfejlesztés szintjeihez elengedhetetlen ismerni a tér részeit, szintjeit. Ez a 

regionális tudományok egyik alapelvéből adódik, miszerint minden társadalmi-gazdaság 

folyamat a térben történik, a folyamatok megismeréséhez és vizsgálásához tehát szükséges 

feltárni azok kereteit is  

KÁPOSZTA (2007) nyomán „a gazdaság a térben megosztva, de egyben éppen a tér által 

összekötve létezik. Az egységes piac elképzelése ezért térben nem lehetséges. A térbeni 

megosztottság következtében, a térben változó földrajzi, gazdasági feltételek következtében 

minden földrajzi pontnak önálló mozgástörvénye van, ahol a kereslet és a kínálat 

egyedileg és differenciáltan kerül egyensúlyba. Ugyanakkor a tér egyben összekötő kapocs 

is az egyes földrajzi pontok között, amelyek között többé-kevésbé szoros kölcsönhatás van, 

mozgásuk egymástól teljesen függetlenül nem alakulhat, mert a tér, bár akadály, de nem 

legyőzhetetlen akadály a kereslet, a kínálat és az árak kiegyenlítődése tekintetében. A térbeli 

piac törvényei tehát hasonlítanak a földfelszínt formáló erőkhöz. A felszín alatt működő belső 

erők kiemelkedéseket, gyűrődéseket, mély töréseket hoznak létre a felszínen, míg ezzel 

párhuzamosan a külső erők (a napfény, a hőmérséklet, a szél, a víz, a jég és az élővilág) az 

egyetemes gravitációval együttműködve csiszolják, gyalulják a kiemelkedéseket, töltögetik a 

bemélyedéseket. A gazdasági feltételek, adottságok mindenütt egyediek és a differenciálódás 

irányában hatnak, míg a tér kontinuitása az integráció, a kiegyenlítődés irányába hat. A konkrét 

feltételektől függ, hogy adott időpontban melyik tendencia válik uralkodóvá.” 

„A földfelszínnek nincs két olyan pontja, amely teljesen azonos adottságokkal 

rendelkezne. Még ha el is tekintünk a természetföldrajzi adottságoktól, akkor is minden pont 

különbözik a főbb piacokhoz, vagy nyersanyaglelőhelyekhez viszonyított távolság, a 

kooperációs adottságok, az adott ponton kiaknázható agglomerációs előnyök tekintetében. A 

korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló adottságoknak, mint a gazdálkodás 

monopóliumának birtoklása nem csak a mezőgazdaság sajátossága. Bármely földrajzi ponton 

települt termelő, fogyasztó a korlátozott telephelyi adottságok meghatározott kisebb vagy 

nagyobb körét, mint a gazdálkodás monopóliumát birtokolja, mivel a tér egy pontját egyszerre 

csak egy gazdálkodó egység foglalhatja el. Ez az adottság terjedhet a kedvező geológiai 

viszonyoktól és az olcsó, bő víznyerési lehetőségektől, a kedvező szállítási helyzeten, 

közműkapcsolási lehetőségen és kedvező fekvésű telken át, a munkások lakóhelyéhez való 

közeli fekvésig és a kedvező kooperációs lehetőségig. Ezért minden termelő, illetve fogyasztó 

az általa birtokolt korlátozott telephelyi adottságok mennyisége és minősége alapján tartós 

pozitív vagy „negatív extraprofithoz” jut. Éppen ez az, amin keresztül az értéktörvény egyik 

legfontosabb funkciója a termelők differenciálása elsősorban érvényesül, az emberek, a 

termelők különböző adottságai, képességei ennél lényegesen kisebb szerepet játszanak.  
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A térbeli piacon tehát a termelők a termelékenység, munkaráfordítás tekintetében sokkal 

„szórtabb mezőnyt” alkotnak, a differenciálódás irányában ható tendenciák sokkal erősebbek, 

mint az térbeli dimenzió nélkül csupán az egyéni teljesítőképességek alapján várható lenne. 

Másrészt a térbeliség egyben ezt a „szórt mezőnyt” lehetségessé is teszi mert a távolság, a 

szállítási költség révén védi a termelőt a verseny, a konkurencia teljes nyomásától, így egy kis, 

viszonylag elszigetelt helyi piac esetén lehetővé is teszi, hogy pl. tartósan a társadalmilag 

szükséges munkaráfordítás felett dolgozzon és ennek megfelelő árat realizáljon.” (KÁPOSZTA, 

2007) 

„Térbeli szemléletben a piac jellegéről, egységességéről alkotott fogalmainkat 

lényegesen revideálnunk kell. Mit jelent ez: Egyrészt megszűnik, vagy lényegesen módosul 

az eladók, illetve a vevők csoportjain belüli kölcsönös helyettesíthetőség. Ha a XIV. kerületben 

lakom, akkor korántsem azonos Budapest összes boltjainak esélye, hogy oda fogok járni 

vásárolni. Minden valószínűség szerint azonos választék esetén a közelebbi boltot fogom 

felkeresni, és igen nagynak kell lennie a választékbeli és árbeli differenciának, hogy egy távol 

eső kerületben fekvő boltot keressek fel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az azonos árut 

termelő üzemek, azonos szakjellegű boltok között bizonyos távolságon túl megszűnik a piac 

egységessége, egymással semmiképpen nem konkurálnak, mint ahogy nem konkurál egy 

alföldi sütő, vagy tejüzem egy dunántúli hasonló profilú üzemmel. Másrészt viszont a térbeli 

egymásmellettiség versenyhelyzetet teremt egymástól gyökeresen eltérő szükségletet kielégítő 

vállalkozások között. Egy településben települt üzemek konkurálnak egymással a munkaerőért, 

az iparterületért, a különböző termelő szolgáltatásokért, a szállítási lehetőségekért, sőt egymás 

mellett fekvő üzemek a tiszta vízért és tiszta levegőért is. Ez a verseny pedig gyakran sokkal 

élesebb, mint az azonos profilú üzemek közötti. Felbomlik tehát a piac egységessége, a 

versenyhelyzetek hierarchiájára vonatkozó elképzelés és bonyolult, ágazatilag, térbelileg 

egymással párhuzamosan és egymással ellentétesen determinált konkurenciahelyzet alakul ki.” 

(KÁPOSZTA, 2007) 

„Térbeli gazdaságban az átlag abszurd kategóriává válik, és az átlagból levezetett 

mozgástörvények, elvárások súlyos tévútra vezethetnek. Képzeljük el az alábbi helyzetet: 

országos szinten a munkaerő-kereslet és kínálat egyensúlyban van. Ez a gazdasági egyensúly 

azonban az ország egyik felének krónikus munkaerőhiányából, és az ország másik felének 

jelentős munkaerő-feleslegéből tevődik össze. Ilyen helyzetben a gazdasági szintű munkaerő-

egyensúly feltételezésével hozott intézkedések nem oldják meg sem a munkaerőhiányos, sem a 

munkaerő-felesleggel rendelkező területek problémáit, és biztos, hogy gazdasági szinten sem 

vezetnek kedvező eredményre.” (KÁPOSZTA, 2007) 

„A gazdaság térbeli feltételeit vizsgálva számos olyan tényezőt találunk, amely 

megakadályozza egy hagyományos értelemben vett „egyensúly” létrejöttét. Mindenekelőtt 

a területek, gazdasági ágak, iparágak közötti jövedelmezőség különbség kiegyenlítődésének 

térbeli viszonylatban komoly akadályai vannak. Ha pl. egy nyersanyagforrás kimerül, vagy 

hatékonysága romlik, a termelő berendezések nem telepíthetők át jelentős veszteség és tetemes 

pótlólagos költségek nélkül a hatékonyabb területekre.  
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A lakosság saját ingatlantulajdona, hagyományai, családi kötelékei, egyes országokon belül 

nyelvi, nemzetiségi hovatartozása következtében nem követi arányosan a foglalkoztatási 

lehetőségek és jövedelmek területi arányváltozásait. Területi viszonylatban tehát jelentős 

hatékonyságkülönbségek, egyensúlytalanságok fennmaradhatnak, sőt a különböző területeken 

ellentétes irányú kumulatív folyamatok kiváltásával még növekedhetnek is. Gondoljunk arra, 

hogy ha pl. a szénbányászat hatékonysága valamely körzetben romlik, a környezetében működő 

szenet felhasználó üzemek hatékonysága is romlik, és ez fokozza az egész terület gazdasági 

hatékonyságának csökkenését.” (KÁPOSZTA, 2007) 

„Másodszor, térbeli gazdaságban a költségek és hasznok arányos megosztásának 

jelentős nehézségei vannak, az eredmények nem, vagy nem egészében ott realizálódnak, 

ahol a ráfordítások történnek. Gondoljunk pl. arra, hogy egy városközpont rekonstrukcióval 

járó közmű-rekonstrukció, stb. költségeit az első települő irodaháznak kell viselnie, egy 

iparterület út- és közmű-bekapcsolási költségeit az első odatelepülő üzemnek kell fizetnie. A 

térbeli egymásmellettiség e sajátossága következtében a vállalati és gazdasági eredmény, 

ráfordítás egymástól jelentősen eltér. Ebből az következik, hogy egy kedvező adottságú, terület 

feltárására egyik üzem sem vállalkozik, bár az gazdaságilag pozitív eredményt hozna, míg egy 

már kialakult központba, iparterületre, mivel más üzemek a feltárás, előkészítés költségét már 

megelőlegezték a vállalatok számára akkor is kifizetődik települni, ha az gazdaságilag nem 

kedvező. Az egyensúly létrejöttének ez is jelentős akadálya.” (KÁPOSZTA, 2007) 

„Harmadszor, térben vizsgálva az üzem gazdálkodási eredményét jelentősen 

befolyásolja a környezetében működő többi üzem, gazdálkodási egység, és ez a ráhatás 

kívül esik a piac a gazdaság törvényein. Ha pl. egy üzem erősen légszennyező hatású, a 

környező üzemek fémberendezései hamarabb korrodálódnak, tönkremennek, ha egy 

mezőgazdasági üzem nem végez gyom- és kártevőirtást, azok könnyen átterjednek a 

szomszédos földekre, azok tulajdonosainak minden erőfeszítése ellenére. Másrészt viszont, ha 

egy üzem szennyvíztisztító berendezést szerel fel, a szomszédok víznyerési lehetősége is jobb, 

kedvezőbb lesz, ha egy utca házai gondozottak, karbantartottak, esztétikusak, azaz ott levő 

valamennyi ingatlan értékét növeli. Térbeli gazdaságban tehát számos olyan nem piaci, de 

gazdaságilag ható tényező van, amely kétségessé teszi egy piaci egyensúlyi modell 

alkalmazását.” (KÁPOSZTA, 2007) 

„Térbeli dimenzióban a társadalmi munkamegosztás képe lényegesen módosul. A 

távolság, a szállítási költség nagymértékben determinálja a társadalmi munkamegosztást, a 

területközi és nemzetközi kereskedelemben részt vevő termékek körét. Így pl. a szállítási 

költségekre érzékeny termékeket (építőanyagok, mezőgazdasági termékek egy része) jelentős 

termelési költségdifferenciák, és a koncentrált termelés, esetleges lényeges előnyei ellenére is 

kizárja a polarizáltabb társadalmi munkamegosztásból, míg más ágazatokat, termékeket (térben 

koncentrált nyersanyagok stb.) erre predesztinál.” (KÁPOSZTA, 2007) 
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2.2 Régiók és közigazgatási egységek 

Az Európai Unió tagországainak kötelező jelleggel ki kellett alakítani egy olyan 

statisztikai rendszert, amely során a különböző államok különböző területegységei 

egymással összehasonlíthatóak lehetnek. Így jött létre a NUTS (Nomenclature de Units 

Territorial Statistique) rendszer. A következekben erről a rendszerről, valamint a tér 

felosztásának kérdésköréről lesz szó. 

„A területi bontású adatokat a statisztikai hivatalok a létező települési és területi 

közigazgatási határokhoz igazodva közlik. A népességre vonatkozó adatok, az egyszerű 

naturális mutatók valamennyi településre vonatkozóan mérhetők és valóban rendelkezésre is 

állnak. A gazdasági mutatók, mint például a vállalati nyereség, amortizáció, GDP, elsősorban 

a több telephellyel rendelkező vállalatok, illetve az adatgyűjtés és feldolgozás magas költségei 

miatt többnyire csak területi szinten mérhetők illetve részben becsülhetők kellő pontossággal. 

A statisztika területi alapegységei épp a rendelkezésre álló adatok, és az azok iránti szükséglet 

miatt, az egyes országokon belül a már létező közigazgatási egységek. A területi és települési 

adatok iránti szükséglet legtöbbször az adott terület igazgatása részéről merül fel.” (KÁPOSZTA, 

2007) 

„A statisztikai rendszernek a regionális folyamatok bemutatását, a regionális politikát 

szolgáló, területi alapegységeinek kiválasztása viszont a Közösség szintjén már nem is olyan 

egyszerű. A legfontosabb kihívás az, hogy az egyes tagállamokban eltérőek a közigazgatási 

rendszerek és eltérő méretűek, lélekszámúak a közigazgatási egységek. A dilemma 

tulajdonképpen a következő, hogyan lehet úgy ezeket a területi statisztikai egységeket 

meghatározni, hogy ugyanazok a gazdasági és társadalmi folyamatok mérhetővé váljanak 

valamennyi tagállam területén? Ez végül is a tér horizontális felosztásának az egyik klasszikus 

kérdése.” (KÁPOSZTA (2007) ÁTVÉVE NEMES NAGYTÓL (2005)). 

„A tér felosztásának alapvetően két iránya van a vertikális és a horizontális felosztás. A 

vertikális térfelosztás a különböző térelemeket rendezi valamilyen hierarchikusan tagolt, 

egymásnak alá- illetve fölérendelt térségi szintekre. A vertikális felosztás a szervezetekben, 

irányító rendszerekben a függés és az alárendeltség hozza létre a hierarchizáltságot, bár épp ez 

az, amit a partnerség elve kikezd. A horizontális térfelosztás az egymás melletti téregységeket 

rendezi lehetőség szerint úgy, hogy átfedések, lefedetlen területek ne maradjanak. A tér 

felosztása azonban nem független attól céltól, aminek az elérése érdekében végzik. A 

térfelosztás különbségei adódhatnak abból, hogy sajátos, egyedi az az elemi térségi szint, 

amiből kiindulunk, eltérő a térségi szintek száma és jellege, speciális területegységeket 

vizsgálnak, a területelemek között sajátos típusokat, kategóriákat jelölnek meg. A horizontális 

térfelosztásnak jellegzetesen két iránya van. Az egyik, amikor kisebb téregységeket vonunk 

össze, aggregáljuk a szinteket. Ezzel az aggregálással együtt jár, hogy az adatok, információk 

egy része elveszhet, belesimul az átlagba. A másik irány, amikor felülről lefelé, bontjuk szét a 

nagyobb téregységeket kisebb szintekre. Ekkor az adatok szakszerű vagy csak szerencsés 

dezaggregálásával addig nem ismert információk bukkanhatnak elő. 
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A horizontális térfelosztás szempontjai közül a legfontosabb, a legalapvetőbb kritérium az, 

hogy „minden társadalmi jelenség azon a térségi szinten és abban a területi aggregációban, 

körzetrendszerben vizsgálandó (és ha szükséges irányítandó), ahol az valóságosan 

szerveződik.” (KÁPOSZTA, 2007) 

 

KÁPOSZTA (2007) nyomán a horizontális térfelosztás három alapvető szempontja: 

- a valóságos térbeli szerveződés követése, ami az EU esetében a tagállami 

közigazgatási térfelosztáshoz való igazodást jelent; 

- az összehasonlíthatóság (kompatibilitás), ami a regionális politika igényeinek 

megfelelően a hasonló nagyságrendű lélekszámú egységek kijelölését igényli; 

- a kezelhetőség, ami az optimális méreteket, kezelhető számú egységet jelent. 

 

„Az egységes területi statisztikai rendszer problémája ugyanakkor, hogy a 

különböző gazdasági és társadalmi folyamatokról torzítás mentes és valósághű képet kell 

szolgáltatnia. Minél tagoltabb, minél kisebb egységekből áll fel egy rendszer, annál jobban 

nyomon követhetők például a területi folyamatok, kidomborodnak a területi különbségek. 

Magyarországon a NUTS II régiók közötti ingázók számát jelentősen növelné, például az 

ingázók számának tényleges változása nélkül, ha a Közép-Magyarország Régiót ketté 

választanák két NUTS II régióra, Budapestre és Pest megyére.” (KÁPOSZTA, 2007) 

„Az EGK figyelembe véve a tagállamok eltérő közigazgatási berendezkedését, a 

közigazgatási egységekre alapozva hozta létre a maga ötfokozatú területi statisztikai 

nómenklatúráját. Ennek az egyik fontos célja az volt, hogy az azonos szintre besorolt 

közigazgatási szintek méretét közelítse, illetve, hogy minden tagállamban az egyes NUTS 

szintek hasonló területi folyamatoknak legyenek színterei. Az Unió ugyanakkor kijelölte a 

maga beavatkozásainak területi bázisegységéül a NUTS II régiók szintjét. Tehát valamennyi 

területi folyamatot és változót legalább ezen a szinten kell mérni és összehasonlíthatóvá tenni.” 

(KÁPOSZTA, 2007) 

„Az Európai Unió tagállamaiban a területi információs rendszerek egységesítésére, az 

egyes országok rendkívül eltérő jellegű közigazgatási területi egységek osztályozására és a 

közösségi regionális politika célterületeinek kijelölésére hozták létre a Területi Statisztikai 

Egységek Nómenklatúráját (NUTS). A NUTS 4 szintet különböztet meg, amelyeknek az lenne 

a feladatuk, hogy az Európai Unió szintjén a statisztikai adatok szolgáltatásához illetve a 

területfejlesztési programok számára egységes adatbázist teremtsenek.” (KÁPOSZTA, 2007) 
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A NUTS szintek mellett LAU (Local Administrative Unit) szinteket is kialakítottak, 

amelyek a kistérségi és települési szinteket jelölik. A NUTS és LAU szintek: 

- NUTS 0: Ország (pl. Magyarország) 

- NUTS 1: Országrész (pl. Dunántúl) 

- NUTS 2: Tervezési Statisztikai Régió (pl. Dél-Alföld régió) 

- NUTS 3: Megye (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

- LAU 1: Kistérség (pl. Kisteleki kistérség) 

- LAU 2: Település (pl. Szombathely) 

 

„A három NUTS szint I., II. és a III. szint regionális szint, míg a IV. kistérségi szint, bár 

nincs minden országban kijelölve. Az V. szint települési szint. Az egységes méretkategóriák, 

illetve egységes vagy legalábbis nagyon hasonló jogállás szerint kijelölni a NUTS régiókat, 

mint látni lehet, nem sikerült. Az egyes regionális szinteken óriásiak az eltérések, mind a 

lélekszámot, mind a közigazgatási jogállást tekintve.” (KÁPOSZTA, 2007) 

„Ha végigtekintünk a NUTS régiók beosztásán, méretén, számán, közigazgatási 

jogköreiken, amire itt nincs lehetőség, akkor azt lehet mondani, hogy a NUTS rendszer a német 

és a francia közigazgatás közötti kompromisszum! A két ország meglévő területi közigazgatási 

egységeit változtatás nélkül is be lehet helyezni a NUTS rendszer egy-egy szintjére: a német 

Landokat az I. szintre, a francia megyéket a III. szintre. A kompromisszum lényege, hogy egyik 

országnak sem kellett közigazgatási rendszerét feladnia vagy alapvetően módosítania, viszont 

a területfejlesztés bázisegysége viszont a kettő közötti szint, a NUTS II. lett. A francia 

területfejlesztés a NUTS II. szintet használja, míg a német az erős tartományok miatt a NUTS 

I. szinten oldja meg a területfejlesztés irányítását.” (KÁPOSZTA, 2007) 

2.3 A helyi gazdaság, a helyi szint fontossága, szerepe 

A helyi szintek fontossága alapvetően arra vezethető vissza, hogy minden egyes térrész 

(országrészek, megyék, járások, települések, városrészek) különböző tulajdonságokkal, 

adottságokkal rendelkezik. Az ebből származó egyediség pedig egyszerre jelenthet értéket, 

amelyet érdemes kihasználni, vagy sajátos problémát, amelyet meg kell oldani.  

A helyi szint szerepét hangsúlyozza RECHNITZER ÉS SMAHÓ (2006), amikor a 

szubszidiaritásról és a decentralizációról, az Európai Unió két alapelvéről ír: 

„A döntéseket és a végrehajtást arra a szintre kell helyezni, amely a legnagyobb 

átlátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szintű 

szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az adott célkitűzést eredménnyel az alacsonyabb 

szinten el lehet érni.” 

„A szubszidiaritás és a decentralizáció az elsődleges alapelve az Unió regionális 

politikájának, hiszen ezzel nemcsak azt érheti el, hogy a helyi szintek felelőssége növekedjék, 

hanem azt is, hogy minél több lokális akarat és elképzelés (igény), s egyben erőforrás jelenjen 

meg, kerüljön aktivizálásra. A helyi, térségi kompetencia erősítése persze azért fontos, hogy a 

nemzeti szint, vagy szintek szerepe mérséklődjön, lényegében azok átléphetők legyenek.  
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A fejlesztési programokban a regionális politika tényleges egységei kerüljenek egymással 

közvetlen kapcsolatba. A nemzeti szint majd egy másik összefüggésben, a finanszírozásban 

jelenjen meg és ott segítse a területi egységeket, azok céljainak megvalósítását.” (RECHNITZER 

– SMAHÓ, 2006). 

„A globális gazdaság fő szereplői, a legnagyobb irányító vállalkozások központjai 

koncentrálódnak, s a helyi csomópontokból kiindulva vezérlődik e térben kiterjed ő folyamat. 

A globalizáció folyamatának egyik jellegadó vonása, a nemzetállami kereteket átlépő 

szerveződés. Ez a hagyományos állami-politikai kereteket, – ha nem is véglegesen és korlátok 

nélkül – háttérbe szorítja, s ezzel együtt új pályát nyit, egyrészt a nemzetek feletti 

integrációknak, másrészt az országokon belül regionális és helyi szerveződéseknek. Ez a 

folyamat természetesen politikai-hatalmi szempontból is felértékeli ezeket a szereplőket. Az 

egyes országokon belüli földrajzi tagozódás, differenciáltság felerősítheti vagy fékezheti a 

globális hatásokat. A helyi és regionális szerveződések egyben sajátos egyensúlyát is képezik 

a globalizálódás, távolról sem kritikátlanul elfogadott tendenciájának. A városok és térségek 

növekvő szerepe nemcsak abban jelenik meg, hogy ezek kiindulópontjai a folyamatnak, hanem 

úgy is, hogy a globalizálódás differenciált hatásai a mindennapi életben, nagyobb tömegek 

számára leginkább a helyi és térségi megjelenésükben válnak érzékelhetővé (akár akkor, ha egy 

kisvárosban új üzemet nyit egy multi, akár úgy, ha egy “optimálisabb” telephelyet találva, egyik 

pillanatról a másikra bezárja azt). Tovább növeli a helyi és regionális egységek szerepét az is, 

hogy a globalizálódás dominánsan gazdasági tartalmát közvetve kísérő kulturális befolyással 

szemben a helyi és térségi hagyományok újraélesztése vagy legalábbis életben tartása kiemelt 

fontosságú elemnek tűnik. Miközben a globalizálódás folyamatában nyilvánvalóan 

felismerhet ő a világméretű – első sorban gazdasági – összekapcsolódás, s ennek 

következtében számos társadalmi szegmensben egységesülés, azonos minták megjelenése, nem 

feledkezhetünk meg arról, hogy e folyamat elsődleges mozgatórugója egy sokrétű 

egyenlőtlenségrendszer, amelynek legismertebb elméleti modelljét a centrum – periféria 

kettősség jeleníti meg.” (AGG – NEMES NAGY, 2002). 

„A térségi és helyi szintek fontosságát hangsúlyozta a 2005-ben megjelent Országos 

Területfejlesztési Koncepció (OTK) is. Eszerint „alapvető cél, hogy az ország régiói, egyéb 

térségei és városai versenyképesebbé váljanak, ezzel segítve elő Magyarország számára az 

Európai Unió átlagához való gazdasági-társadalmi. felzárkózását. A versenyképes régiókat 

prosperáló gazdaság, magas foglalkoztatás, tartós és fenntartható fejlődés, folyamatos 

megújulási képesség (innováció) jellemzi. A térségi versenyképesség fejlesztésének 

homlokterében a térségek külső erőforrás vonzó, ill. -megtartó képességének és a térségi 

szereplők versenyképességének együttes erősítése, valamint a hatékony területi szerkezet 

megteremtése áll. A vállalkozások versenyképességének javításához a működésüket 

meghatározó helyi-térségi környezetük (pl. telephely; informatikai, közlekedési elérhetőség; 

pénzügyi, tanácsadási szolgáltatások; megfelelő képzettség munkaerő; közigazgatási 

szolgáltatások) területileg összehangolt fejlesztése szükséges.  
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A lakosság, s főként a képzettebb csoportok vonzásához, ill. megtartásához a megfelelő 

munkahelyek jelenléte mellett élhető lakókörnyezet, pozitív térségi imázs, magas színvonalú 

szolgáltatások, megfelelő kulturális és kereskedelmi kínálat szükséges. A fejlesztési források 

helyi, ill. kistérségi megszerzésének feltétele az aktív, rugalmas és hatékony menedzsment, 

amely képes versenyképes projekteket, pályázatokat generálni, megvalósítani, érdekeit a 

partnerségen alapuló fejlesztéspolitikában hathatósan érvényesíteni. A versenyképesség kulcsa 

a régió/térség szereplőinek együttműködési képessége. Éppen ezért a területi alapon szerveződő 

gazdasági célú együttműködések (pl. kutatóintézetek, multinacionális vállalatok, KKV-k és 

tanácsadó cégek közötti együttműködés) ösztönzése kiemelten fontos.” (OTK, 2005) 

 

Az OTK-ban (2005) megjelölt részcélok alapján a térségi versenyképesség prioritása kettős 

célkitűzést jelent: 

a) „Az ország egészének versenyképessége érdekében hatékony és a növekedés területi 

terjedését ösztönöz, térszerkezet megteremtése szükséges a jelentős foglalkoztatást 

és jövedelemtermelést biztosító térségek kiterjesztésével, dinamizálásával:  

– A főváros nemzetközi szerepének és az országra gyakorolt húzóhatásának 

erősítése; 

– Az ország fejlődését ösztönző olyan regionális központok (pólusok) 

megerősítése, amelyek szervez_ és megtartóerőt gyakorolnak tágabb régiójukra; 

– Policentrikus, együttműködő városhálózat megteremtése, amely képes 

hatékonyan felfűzni az ország térségeit; 

– Az ország nemzetközi, illetve a nagyvárosok közti kapcsolatok bővítését 

szolgáló közlekedési elérhetőségének javítása; 

– A jelenleg is és potenciálisan nemzetközi jelentőség turisztikai vonzerővel 

rendelkező „zászlóshajó” térségekben a vonzerők, szolgáltatások és turisztikai 

infrastruktúra térségileg összehangolt rendszerének, egyedi stratégiák mentén 

történő kifejlesztése és pozícionálása a nemzetközi turisztikai piacon. 

b) Cél a regionális, térségi, helyi programok, fejlesztések során a versenyképesség 

szempontjainak előtérbe állítása. Valamennyi térség, régió fejlesztésekor 

adottságaikra és stratégiáikra építve életképes funkcióik megerősítésére, 

erőforrásvonzó képességük javítására, vagyis relatív versenyképességük erősítésére 

kell törekedni. A fejlődésben elmaradott térségek ehhez nagyobb kormányzati, 

regionális támogatást kell, hogy kapjanak, ily módon a versenyképesség növelése a 

felzárkóztatás eszközévé is válik. Az egyes térségek, régiók eltérő adottságaikból 

adódóan meglehetősen különböző fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek.” (OTK, 

2005) 
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„Napjainkban gyakorlatilag minden térség szembesül olyan (globális) 

folyamatokkal, amelyeket nem, avagy csak kis mértékben képes befolyásolni, jószerivel 

inkább csak alkalmazkodni tud hozzájuk. A gazdasági teljesítmény jelentős részét 

transznacionális vállalatok állítják el, méghozzá úgy, hogy a termelési folyamat számos 

országra, térségre terjed ki, a pénzügyi rendszer folyamatai globálissá váltak, sok tekintetben 

felerősödött a nemzetek feletti szerveződések (pl. Európai Unió, Világkereskedelmi Szervezet) 

szerepe, és az új technológiák igen gyorsan elterjednek a világban. Mindezt alapvetően a 

deregulációs (liberalizációs) politikák és az információs és kommunikációs technológiák teszik 

lehetıvé1. Ugyanakkor ez nem eredményezte a nemzetek alatti szint szerepének csökkenését, 

épp ellenkezőleg, valójában a globalizáció mellett az úgynevezett „lokalizáció” alakítja 

napjaink gazdaságának térszerveződését. Lényegében a nemzeti szint relatív fontossága 

csökkent, a régiók, lokalitások sok tekintetben közvetlenül kapcsolódnak a globális gazdaságba 

(a nemzeti szint közvetítő szerepe nélkül).” (BAJMÓCZY, 2011) 

„Számos érv sorakoztatható fel amellett, hogy a helyi szint továbbra is fontos, sőt 

meghatározó jelentőségő. Miközben a gazdasági teljesítmény jelentős része transznacionális 

vállalatokhoz kötődik, megmutatható, hogy ezen vállalatok hosszú távú versenyelőnyei egy-

egy adott országban, sőt azon belül is egy szűkebb térségben gyökereznek. Minden globális 

vállalatnak megadható egy úgynevezett hazai bázisa, ahol a stratégiai döntések megszületnek, 

ahol a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő, magas béreket biztosító tevékenységek folynak. 

A helyi szint sajátosságai, az ott jelenlevő erőforrások, infrastruktúra, beszállítók, vevők és 

versenytársak, illetőleg a helyi kereslet sajátosságai tehát még a globális vállalatok számára is 

döntő jelentőségőek. Bár a GDP megtermelésében igen nagy szerepe van a transznacionális 

vállalatoknak, a munkahelyek, és főként a vállalkozások száma tekintetében már jóval kisebb a 

szerepük. Az egyes települések vállalkozásainak többsége kis- és középvállalkozás (KKV), 

akik – bár egyenként kisebb méretőek – mégis összességében a munkahelyek nagyobb részét 

adják, mint a nagyvállalatok. A KKV-k általában igen erős helyi kötődéssel bírnak. A 

tulajdonos (aki a legtöbb esetben egyben a cégvezető is) általában helyi lakos, a munkaerőt 

helyből toborozzák, és gyakran a vevőik többsége is helyi. Így számukra a térség sajátosságai 

természetszerűleg alapvető fontossággal bírnak. A vállalatok működése alapján tehát 

elmondhatjuk, hogy a helyi szint még a globálisan működő transznacionális vállalatok 

működése szempontjából is lényeges, de különösen egyértelmű ez a helyi vállalkozások és 

munkahelyek többségét adó KKV-k szemszögéből. A vállalati sikeresség oldaláról vizsgálva 

tehát egyértelműen fontos a „lokális” szemléletmód, amennyiben a gazdasági folyamatokba be 

kívánunk avatkozni.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„A helyi szint fontossága melletti további érvekkel szolgál a gazdasági folyamatok 

térszervező erejének vizsgálata. Általános megfigyelés, hogy a térben egymáshoz közelebb 

elhelyezkedő szereplők között intenzívebbek a gazdasági kapcsolatok, azaz az egymáshoz 

közelebb levő szereplők egymáshoz erősebben kapcsolódnak. Mindezek alapján a gazdasági 

tér úgynevezett csomóponti régiókra oszlik (pl. munkaerő vonzáskörzetekre), amelyek 

központból és vonzáskörzetből állnak.  
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Napjaink globális gazdaságának térszervezıdése alapvetően a város és vonzáskörzete. A 

gazdasági tevékenységek döntő többsége városokba összpontosul, amelyekhez aztán számos 

szálon kötődnek a környezető települések. Ezt felismerve például az Európai Unió 

területpolitikáját alapvetően befolyásoló dokumentum, az Európai Területfejlesztési 

Perspektíva is a városközponttal rendelkező csomóponti régiókat és nem a közigazgatási 

határokhoz igazodó (NUTS 2) régiókat tekinti a fejlesztés alapegységének.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„További érv, hogy az egyes térségek között meglevő nyilvánvaló gazdasági különbségek 

miatt azok a problémák is különböznek, amelyekkel szembesülnek. Így természetszerűleg a 

problémákra adható lehetséges válaszok is eltérhetnek. A gazdaságfejlesztés tehát nem 

szervezhető egységes sablonok alapján, a beavatkozásoknak mindig tekintettel kell lenni az 

adott térség sajátosságaira. A valahol már sikeresen alkalmazott eszközök nem biztos, hogy 

más körülmények között is ugyanolyan hatékonyak lesznek. Nemcsak amellett hozhatók fel 

érvek, hogy a globális gazdaság közepette továbbra is fontos a helyi szint szerepe, hanem 

amellett is, hogy bizonyos esetekben kifejezetten célszerű lehet a folyamatokat ténylegesen 

„lokalizálni” (helyivé tenni). Egyik ilyen érv lehet például a túlzott gazdasági (és adott esetben 

ehhez kapcsolódóan a társadalmi) függőség elkerülése. A nyitott gazdaságok működését 

alapvetően befolyásolják a világpiaci folyamatok (erőforrások árai, a helyben termelt javak 

iránt kereslet). Ezekre azonban a térség vajmi kevés befolyással bír, így adott esetben egy tőlünk 

független probléma alapjaiban változtathatja meg jövedelemtermelő képességünket, és így 

gazdasági jólétünket. Természetesen a külső függőség alacsony szintjével járó zárt gazdaság 

másféle – szintén súlyos – problémákat vethet fel, így az többnyire nem cél, hogy a lehető 

legtöbb gazdasági tevékenységet kizárólag helyi erőforrásokkal tudjuk megszervezni.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

„Ugyanakkor pont napjaink folyamatai mutatattak rá arra, hogy a transznacionális 

vállalatok világpiaci értékesítési lehetőségeitől erősen függő térségek milyen mértékben 

kiszolgáltatottak. Egy válság nemcsak a nagyvállalati munkahelyek megszűnését 

eredményezheti, de a csökkenő bértömeg révén a helyi piacra termelő vállalatok (pl. sarki 

kisbolt, vagy fodrász) működési lehetőségeit is lényegesen rontja. Így több térség törekszik arra, 

hogy bizonyos alapvető területeken lokalizálja a gazdaság működését. Az Amerikai Egyesült 

Államokban például több mint 2000 térség indított kezdeményezéseket az élelmiszerellátás 

helyi megszervezésére1. Az ilyen típusú kezdeményezések száma az Európai Unióban is 

folytonosan növekszik. Más térségek például az energia-önellátást tőzték ki célul. Az ausztriai 

Güssing városát tartják az első olyan európai településnek, amely teljes energia-szükségletét 

helyi, megújuló energiaforrások segítségével fedezi. Mindez azzal is szoros összefüggésben áll, 

hogy számos esetben a globális problémák kezelésének kiindulópontja a helyi szint. A távoli 

országokból – sok-sok kereskedő közbeiktatásával – importált áruk minőségi jellemzőire a 

végső fogyasztó nem igazán tud hatással lenni. Hiszen a termelőhöz már nem jutnak el a 

fogyasztó visszajelzései, a fogyasztó pedig nem szembesül azzal, hogy az általa megfizetett ár, 

vajon tisztességes-e, avagy méltánytalan.  
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Egy olyan fontos területen, mint például a fent említett élelmiszertermelés, ennél fogva 

lényeges lehet a termelő és a fogyasztó közötti láncot rövidebbre húzni, és a termelést lokálissá 

tenni. Ez egyben a távolsági szállítás okozta jelentős környezetterhelés csökkentéséhez is 

hozzájárulhat. Igen fontos érv továbbá, hogy a folyamatokba történő tényleges beleszólás 

lehetősége elsősorban helyi szinten adott5. Ennél magasabb területi szinten nehéz elképzelni a 

szereplők széles körének közvetlen részvételét, így itt többnyire csak a képviseleten alapuló 

befolyásolás adódik lehetőségként. Helyi szinten azonban lehetőség és tényleges esély 

mutatkozhat arra, hogy aktívan rész vegyünk a mindennapi életünket érintő kérdések 

megvitatásában, a folyamatok esetleges megváltoztatásában.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

„Arisztotelész, akinek ökonómia (oikonomia) szavunkat köszönhetjük, gazdaság alatt 

még sokkal többet értett, mint amit napjainkban értünk e fogalom alatt. A gazdaságot egy 

rendszer részeként képzelte el, amelyben a közösség volt a vonatkoztatási alap. Az ökonómia a 

közösséghez tartozott, a családi háztartáson alapuló (oikosz=ház), a család, illetve a tágabb 

közösség, a polisz anyagi szükségleteinek kielégítését szolgáló gazdálkodást, a létfenntartáshoz 

szükséges dolgokat jelentette. Mai gazdasági rendszerünket tekintve a helyi gazdaságot és a 

helyi gazdaságfejlesztést leginkább az arisztotelészi ökonómia gondolatához társítva 

helyezhetjük el. A gazdaságnak azt a legalsó működési szintjét jelenti, ahol a termelés és a 

fogyasztás közvetlenül összekapcsolódik.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„Ez a típusú helyi gazdaság egyszerre tradicionális, mert a világ számos pontján máig 

létezik, és újszerű, mert újra felfedezik, mint a fogyasztói társadalom alternatíváját. Egészen a 

modern korig a gazdaságot alapvetően a helyi viszonyok határozták meg. A mainál lényegesen 

kevésbé volt jellemző az áruk nagy távolságra való szállítása, a termelés, a feldolgozás és a 

fogyasztás térbeli elkülönülése. Az egyének megélhetése fokozott mértékben épített az 

önellátásra. Vidéken az emberek élelmiszer-szükségletük jelentős részét maguk állították elő. 

Ez a helyi piac helyi mezőgazdasági termelőket, kézműves mestereket, kisiparosokat, 

kereskedőket igényelt, így biztosította a foglalkoztatást. Ezzel szemben ma helyben is többnyire 

külső, globális meghatározottság érvényesül. A „helyi piac” egyre kevesebb vállalkozást tart 

el. A helyi termelők, vállalkozók termékeiket nagyrészt településükön, térségükön kívül 

értékesítik, a helyi piacon jellemzően a máshonnan – gyakran igen távolról – szállított áruk 

forognak. Ennek egyszerre oka és következménye, hogy sok, ún. „hátrányos helyzetű”, 

leszakadó településen szinte eltűnt a helyi gazdaság, csak néhány vállalkozásra, boltra 

korlátozódik, miközben sok ember munkajövedelem nélkül él, ennek következtében 

fogyasztása alacsony. Napjainkban, helyben gyakran nem kapcsolódik össze a helyi gazdaságot 

működtető fogyasztás és a termelés. Pedig a „piac” nem egy külső, tőlünk független dolog, 

hanem vásárlásunkkal, megrendeléseinkkel mi magunk is a „piac” aktív szereplői vagyunk.” 

(CZENE - RICZ, 2010) 
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„A helyi gazdaság lényege az alábbi meghatározásban foglalható össze: A helyi 

gazdaság egy település, mikro- vagy kistérség saját adottságai által motivált, ezeket az 

adottságokat fenntartható módon felhasználó, belső erőforrásainak mobilizálása által 

működtetett összehangolt akciók/tevékenységek, emberek, intézmények, anyagok, 

erőforrások és eljárások összessége. Melynek fejlesztése tudatos közösségi beavatkozás a 

gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében. Melynek célja a 

fenntartható helyi gazdaság létrehozása, a helyi vállalkozások számára működő belső 

piacot, továbbá a helyi lakosság számára pedig megfelelő munkalehetőség és életszínvonal 

biztosítása.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„További fontos momentum, hogy a helyi gazdaság által kibocsátott termékek, 

szolgáltatások megjelenhetnek külső piacokon is, de elsődleges céljuk a helyi (belső) piac 

keresletének kielégítése. A külső piac ebben az esetben úgy jelenik meg, mint a belső piaci 

felesleg értékesítésének lehetséges tere. Mivel – az előzőek szerint – a helyi gazdaság a helyi 

erőforrásokat a helyi közösség érdekében hasznosítja, belső (endogén) erőforrásokon alapuló 

gazdaságnak is nevezhetjük.” (CZENE - RICZ, 2010) 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Jellemezze a gazdaság térbeli vetületét! 

2. Írja le a NUTS rendszer lényegét, szükségességét! 

3. Sorolja fel a NUTS és LAU szinteket! 

4. Vázolja fel a helyi szint fontosságát a globalizáció korában! 

5. Mit jelent a „szubszidiaritás elve”? 
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3 A Helyi Gazdaságfejlesztés 

A jelenlegi gazdasági, társadalmi és környezeti viszonyok között bármely település 

gazdasági sikerének kulcsa az, hogy képes-e alkalmazkodni a folyamatosan változó helyi, 

országos és nemzetközi piacgazdasághoz. A Helyi Gazdaságfejlesztést (továbbiakban: HGf) 

egyre nagyobb mértékben használják a világon olyan települései, ahol erősíteni szeretnék helyi 

gazdasági kapacitásukat az adott térségben, javítani kívánják a vállalkozások és munkaerejük 

versenyképességét és produktivitását. Azonban ahhoz, hogy egy település, térség gazdasági 

folyamatait pozitív irányba mozdítsa elő szükséges a HGf folyamatainak átlátása, mert ezáltal 

növelni tudják a térség életszínvonalát, új gazdasági lehetőségeket tudnak teremteni és 

egyértelműen rávilágít, mennyire tud a területegység bekapcsolódni a változó és egyre inkább 

verseny szemléletű piacgazdaságba. De jellemző azonban az is, hogy a települések a régiókon 

belül és a régiók között versenyben vannak, különösen a külső és a helyi befektetők vonzásában. 

Számos példa van arra, hogy régiókon belül a települések együttműködnek saját gazdaságuk 

felélénkítésében, ilyen lehet például az infrastrukturális vagy a környezetvédelmi beruházások 

együttes kivitelezése, ezek az egész régióra kiterjedő hatással rendelkeznek (SWINBURN ET AL., 

2004). 

 

„A területfejlesztési beavatkozások – a térségi erőforrások oldaláról – két alapvető 

megközelítésben tervezhetők. Az egyik esetben a hiányzó erőforrásokat kívülről pótoljuk, 

vagyis befektetőket telepítünk le a térségben, vagy jelentős támogatásokat adunk az ottani 

fejlesztésekhez. A másik esetben arra törekszünk, hogy feltárjuk a térség saját erőforrásait, és 

ezeket az erőforrásokat próbáljuk minél hatékonyabban hasznosítani, „képessé téve” erre a 

helyi szereplőket. Kézenfekvő, hogy a lakosság szükségleteit a helyi vállalkozások szolgálják 

ki egyre nagyobb mértékben. A területfejlesztési gyakorlatban ez a két megközelítés nem zárja 

ki egymást. A helyes megoldás e két logika az adott térség számára optimális ötvözetének 

alkalmazása.” Egy eredményes és sikeres térségi fejlesztés (köztük a helyi gazdaságfejlesztés) 

legfőképpen attól függ, hogy a helyi szereplők bevonása mennyire sikeres. A helyi 

gazdaságfejlesztésbe talán a térség összes résztvevőjét be lehet vonni, akik miatt az egész 

folyamat az értelmét megkapja, és akik viszonzásul a kialakult lokálpatriotizmusukkal 

növelik a térség vállalkozásainak fennmaradási esélyét. A területfejlesztés és a helyi 

gazdaságfejlesztés során a leghelyesebb stratégia a beavatkozások legoptimálisabb 

kombinációjának kialakítása az adott területegység számára. Ebből eredendően napjainkra 

ráébredtünk arra, hogy a tisztán külső erőforrásokból fenntartható megoldás nem oldja meg a 

területi különbségeket és ettől nem válik soha önállóan fejlődővé a jelenleg segítségre szoruló 

terület. Ezért egyre fontosabbá vállnak a belső (helyi) erőforrások a fejlesztések során. Ezen 

belső erőforrások optimális hozama pedig az lenne, ha átalakulásukkal fenntartható módon új 

erőforrást/hozzáadott értéket teremtenének az adott területen (CZENE - RICZ, 2010). 
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„A helyi gazdaságfejlesztés a helyi gazdasági folyamatokba történő tudatos 

beavatkozást jelent, azzal a céllal, hogy a helyben élők számára a korábbinál kedvezőbb 

szituáció jöjjön létre. Minthogy a helyi gazdasági folyamatok alapvető és közvetlen hatással 

vannak gazdasági jólétünkre, így a helyi gazdaságfejlesztés (HGf) mindennapi életünkre 

gyakorolt befolyása is jelentős. Igen fontos továbbá, hogy helyi szinten ragadhatóak meg azok 

a folyamatok, amelyekbe az ott élők érdemi eséllyel képesek bekapcsolódni, érdemben képesek 

befolyásolni. Továbbá fontos tény, hogy a helyi gazdaság jövedelemteremtő képességének 

javítására nem célként, hanem eszközként kell tekinteni.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

A helyi gazdaságfejlesztést el kell különíteni a területfejlesztés és a vidékfejlesztés 

fogalmától. A különbség feltárásaként utalnék G. FEKETE ÉVA területfejlesztés definíciójára, 

aki szerint a területfejlesztés a területi folyamatokba való tudatos beavatkozást jelenti vagy más 

felfogásban a különböző térfolyamatok fejlesztési célú befolyásolását értjük (G. FEKETE, 2005). 

A helyi gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés relációjával kapcsolatban Bajmócy 

megállapítja, hogy míg a területfejlesztés alapvetően három dimenzióval foglalkozik 

(társadalmi, gazdasági, és környezeti), és ezen területek folyamatainak figyelése, értékelése és 

átfogó fejlesztése jelentik legfőbb feladatait, addig a HGf a fent említett három közül kizárólag 

a gazdasági dimenzióval foglalkozik, és szemléletében azon belül is csak az alulról jövő 

(bottom-up) kezdeményezésekre fókuszál. Ezeken kívül a területfejlesztési szakemberek nem 

feltétlenül csak helyi szintben gondolkoznak, hiszen a területfejlesztés országos vagy regionális 

szintű is lehet, ellentétben a HGf-fel. Tehát elmondható, hogy a helyi gazságfejlesztés a 

területfejlesztés részeként fogható fel, annak egy szűkebb része, és csak az alulról jövő 

kezdeményezésekkel foglakozik, továbbá elmondható, hogy a hazai szakirodalom több 

fogalommal együtt kezeli (BAJMÓCZY, 2011). De megjegyzem, számomra ez a magyarázat 

tovább erősíti (a különbség ellenére) a párhozamot a két tudományág között. 

 

A nagyvállalatok jelentős részt vállalnak a GDP megtermeléséből, mégis a 

foglalkoztatást tekintve helyi szinten a kis- és középvállalkozások kötik le a dolgozók nagy 

részét. Ezen a vonalon tovább menve a KKV-kről általában elmondható, hogy helyi 

tulajdonban vannak és az endogén erőforrásokból előállított termékek helyben kerülnek 

értékesítésre, tehát az vállalati versenyképesség a lokális látásmódnak kiemelt szerep 

tulajdonítható. Megfigyelhető továbbá, hogy a térbeli elhelyezkedést alapul véve az egymáshoz 

közelebb található gazdasági szereplők egymás közt sokkal aktívabbnak mondható gazdasági 

kapcsolatokat alakítanak ki és erősebb kötődnek a másikhoz. Az legfontosabb aspektusa a 

helyi tervezésnek pedig nem más, mint hogy a különböző területi egységeken különböző 

problémák merülhetnek fel, melyekre a globális sablonok nem feltétlenül húzhatóak rá. Az 

egyik térségben sikerrel alkalmazott módszerek könnyen lehet, hogy egy másikban már nem a 

várt hatást fogják elérni (BAJMÓCZY, 2011). 
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Továbbá nem csak azt érdemes hangsúlyozni, hogy a mai globális berendezkedés 

közepette miért fontos a helyi szint szem előtt tartása, hanem találhatunk példákat olyan 

esetekre is, amikor kifejezetten a folyamatok, „lokalizálására” van szükség. Kiváló példa az 

ilyen helyzetekre a gazdasági függőség kiküszöbölése, mely egyre nagyobb mértékben van 

jelen napjainkban. Ez nem jelent mást, mint a túlzott függést a világpiaci trendektől, ami abból 

következik, hogy sok helyi térség a transznacionális vállalatok jelenlétére helyezi a hangsúlyt. 

A megoldás persze nem egy zárt gazdaság kialakítása, ahol kizárólag a helyi erőforrások 

kihasználására törekszünk, de mindenképpen szükség van az ilyen folyamatokra is. Ezt észlelve 

már a világ több táján is megfigyelhetőek a globalizációt ellensúlyozó folyamatok, amik főként 

az alapellátás lokális megszervezésére irányulnak. Amerikában például több helyi 

kezdeményezés jött létre ennek a szellemében az élelmiszerellátás tekintetében, Ausztriában 

pedig az energiaellátás biztosítása érdekében. Többek között pedig olyan szempontok is 

felmerülnek, mint hogy a globális problémák megoldása sok helyzetben helyi szinten található 

meg. Vehetjük itt alapul az élelmiszeripart is, ahol a fogyasztó és termelő közötti 

kommunikáció elengedhetetlen, egy globális folyamatban viszont ez igen nehezen valósul 

meg. A kettejük közötti távolság csökkentése tehát segítené mind a folyamatokba történő 

beleszólást és a szállítás elmaradásával a környezeti terhelés csökkentésére is lehetőséget adna 

(BAJMÓCZY, 2011). 

 

A helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos alapirodalom áttanulmányozása során a helyi 

gazdaságfejlesztés számos definíciójával találkoztatunk, amiből látszik, hogy még a téma 

szakértőinek sem sikerült megegyezniük egy rövid, de minden fontos szempontot tekintetbe 

vevő fogalomról. Éppen ezért nem az a célunk, hogy megpróbáljam definiálni ezt a 

koncepciót, hanem hogy egy átfogó képet adjuk róla és hangsúlyozzuk relevanciáját és 

fontosságát a mindennapi élet tekintetében. 

 

A meghatározásnál vitára adhatnak okot olyan elemek is, mint a helyi szint 

lehatárolása, a különböző gazdaságfejlesztési módszerek kiválasztása, elindítói, támogatói és 

az igénybe vehető erőforrások (MEZEI, 2006A). 

Különböző kutatások ezért a WONG által kialakított 3 dimenzió alapján különítik el a 

helyi gazdaságfejlesztés definícióit: 

 ki a fejlesztés mozgatója, illetve milyen erőforrások szükségesek hozzá, 

 milyen célok érdekében történik a beavatkozás, 

 és a helyi gazdaságfejlesztés milyen területi dimenzióban történik? (WONG, 1996) 

 

Az első dimenziót alapul véve SYRETT gondolat menete ide sorolható, aki szerint bár a 

helyi gazdaságfejlesztés külső impulzus útján is elindítható, a helyi gazdasági 

kezdeményezések csak a helyi szintről származhatnak. Alapja a munkahelyek teremtése és a 

gazdasági megújítása pedig nem kivitelezhető a vállalkozói szellem és az innovatív 

gondolkodás nélkül (SYRETT, 1995).  
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Továbbá, fellelhetőek olyan megközelítések is, melyek a ,,bottom-up” és a ,,top-down” 

fejlesztési formákra hegyezik ki elméletüket. Az ezek szerint kijelölt két irány a központi 

hatáskör alá került fejlesztés és a helyi közösségi kezdeményezések által indított akciók. Ez 

utóbbi főként helyi erőforrások kihasználásával igyekszik helyben megtermelni a hasznot. 

Szükségességére az adott okot (amit idővel maga a kormányzat is belátott), hogy a 

folyamatosan változó gazdasági körülményekre nem lehet mindenhol egységesen reagálni és a 

kialakuló problémák megoldásához rugalmas helyi ismeretekre és ott kialakított fejlesztésekre 

van szükség, hogy a terület megőrizze versenyképességét (STÖHR, 2001). 

 

A gazdaságfejlesztési célok tekintetében pedig mondhatni nagyobb egyhangúság 

figyelhető meg a más és más elméleteket kidolgozó szakemberek között. Bár akadtak, akik a 

helyi kultúrát részesítették előnyben és megpróbálták szociológiai tényezőkre kihegyezni 

véleményüket, mégis a legtöbben a munkahelyteremtést vélték a legfontosabb aspektusnak. 

Mindeközben a célok időbeli változása is megfigyelhető, hiszen a globalizációs trendeknek 

köszönhetően láthatóan az adott térség versenyképességének növelése került előtérbe a 

telephely-választási döntések tükrében. Így a külső befektetők bevonzása helyett a már meglévő 

vállalkozások megtartása került előtérbe, s e mellett a támogatások ágazati és területi 

koncentrációja. A célkitűzések változása pedig magával hozta az eszközrendszer változását is, 

amely nem jelentett mást, mint hogy a közvetlen vállalati támogatásokat a közvetett 

gazdaságfejlesztési eszközök váltották fel. Ez hozza magával a külső gazdaságosság 

megjelenését, mely arra irányul, hogy egy-egy helyi gazdaságfejlesztési projekt alkalmával 

magát az egész települést próbálják meg vonzóvá tenni a vállalkozások számára (MEZEI, 

2006A). 

A helyi gazdaságfejlesztés meghatározó szakértői, saját definíciójuk megalkotásakor a 

helyi gazdaság fejlesztésén jellemzően a gazdaság működésébe való tudatos beavatkozást értik. 

Ezt minden esetben a tevékenység céljának és szereplőinek meghatározása követi. A célok 

között mindig szerepel, a vidékfejlesztési tudományok végső célja, a helyben élő emberek 

életszínvonalának növelése, és általában megjelenik a fenntartható helyi fejlődés is (KOLLÁR, 

2011). 

BAJMÓCZY a HGf-et a következőképp definiálja: „A helyi gazdaságfejlesztés a helyi 

gazdasági folyamatokba történő tudatos beavatkozást jelent, azzal a céllal, hogy a helyben 

élők számára a korábbinál kedvezőbb szituáció jöjjön létre.” (BAJMÓCZY, 2011) BAJMÓCZY a 

fogalma magyarázásánál említi, hogy a helyi gazdasági folyamatok azok, amelyek leginkább 

és közvetlenül hatnak ránk, és szintén ezeket a folyamatokat van a leginkább esélyünk 

befolyásolni. Ugyanakkor megemlíti, hogy a helyi gazdaságfejlesztés nem kizárólagosan a 

helyben élők vagyoni helyzetének javítását, illetve nem csak gazdasági mutatók növelését kell, 

hogy szolgálja. A helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelésére pedig, eszközként 

és nem célként kell tekinteni (BAJMÓCZY, 2011). 
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MEZEI CECÍLIA szerint „a helyi gazdaságfejlesztés olyan, a helyi gazdaság életébe történő, 

külső és/vagy belső erőforrásokat hasznosító, tudatos beavatkozás, melynek kezdeményezője 

lehet külső szereplő is (pl. kormányzat, EU, külföldi tőke), de a folyamat kulcsa mégis a helyi 

szereplők részvétele, akik vagy kezdeményezőként, vagy a külső fejlesztési elképzelés 

elfogadóiként, támogatóiként és alakítóiként lépnek fel. A piaci folyamatokba csak közösségi 

felhatalmazás alapján lehet beavatkozni, így a helyi önkormányzatokat gyakorlatilag 

kihagyhatatlanok a helyi gazdaságfejlesztésből, de más közreműködők részvétele is 

sikerfeltétel.” (MEZEI, 2006B) De a helyi gazdaságfejesítés nem csupán a piaci folyamatokba 

kíván beavatkozni, annál jóval messzebbre mutat. A beavatkozás célja, hogy egy újfajta 

gazdasági működést hozzon létre a vizsgált területen.  

FARAGÓ szerint „a helyi gazdaságfejlesztési folyamat olyan beavatkozás, amely a helyi 

érdekek elérése érdekében, helyi erőforrásokat felhasználva a helyi jólét növelése és a helyi 

gazdaság alkalmazkodóképességének javítása érdekében történik” (FARAGÓ, 1990). 

CZENE - RICZ szerzőpáros szerint: „A helyi gazdaságfejlesztés tudatos helyi közösségi 

beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében. Vagyis minden 

olyan beavatkozást, amely a helyi gazdaság bármely komponensének, vagy a helyi gazdaság 

egészének módosítása által, és/vagy korábban hiányzó komponens(ek) bevonása révén, és/vagy 

kihasználatlan komponensek újraélesztésével a helyi gazdaság egy vagy több jellemzőjét 

(eredményességét, hatékonyságát, jövedelmezőségét, a kibocsátott termékek/szolgáltatások 

minőségét, a foglalkoztatottságot, a rendszer fenntarthatóságát) javítja.” (CZENE - RICZ, 2010) 

MEISE szerint „a helyi gazdaságfejlesztés egy olyan folyamat, ahol a köz-, üzleti-, és 

magánszektor szereplői együttműködnek a gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez 

szükséges feltételek fejlesztésében. A cél az életminőség javítása.” (MEISE ET AL., 2003) 

Közösségi beavatkozásról beszélhetünk annak értelmében, hogy nem egyéni érdekeket szolgál, 

hanem a helyi szerepelők egy csoportjának közös érdekét (BAJMÓCZY, 2011). A közösségi 

beavatkozás szereplői a helyi szereplők (MEISE által említett egyes szektorok) vagy más néven 

a Stakeholder-ek, akik olyan egyének és csoportok, akiknek érdekeltségük van a szóban forgó 

ügyekben. (SWINBURN ET AL., 2004). A magánvállalkozások bekapcsolódásához a folyamatba 

szükséges a megfelelő vállalkozói klíma kialakítása, ezzel ösztönözve a vállalkozói kedvet és 

kedvező gazdasági folyamatok elindulását. Az eredményes helyi gazdaságfejlesztés a 

vállalkozói szféra, a civilek és az önkormányzatok együttműködésén alapul. A kivitelezést az 

állami és a magán szektor hajtja végre közösen. (SWINBURN ET AL., 2004) 

A Világbank munkacsoportja által létrehozott, a helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve 

című munka a helyi gazdaságfejlesztés célján keresztül definiálja a fogalmat, amit a könyv 

szerzői a következőképpen határoznak meg: „A helyi gazdaságfejlesztés célja, hogy kiépítse 

egy térség gazdasági kapacitását annak érdekében, hogy biztosítsa a térség gazdasági jövőjét, 

és a népesség megfelelő életszínvonalát. Ez egy olyan folyamat, melyben az állami és az 

önkormányzati, a vállalkozói és a magánszektor partnerei közösen dolgoznak azért, hogy 

kedvezőbb feltételeket teremtsenek a gazdasági növekedés és a munkaerőpiac számára.” 

(SWINBURN ET AL., 2004)  
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A Világbank meghatározása alapján a helyi gazdaságfejlesztés végső célja a helyi lakosok 

életminőségének javítása, amely a gazdasági teljesítmény fokozásával érhető el, mégpedig a 

versenyképesség gondolatrendszerében jelen lévő két fogalomkörre utalva, a 

versenyképességre és a foglalkoztatásra. 

Az ENSZ Habitat értelmezése összecseng a világbanki megközelítéssel: „a helyi 

gazdaságfejlesztés egy részvételi alapú folyamat, melyben minden szektor helyi szereplője 

együttműködik a helyi gazdasági tevékenységek ösztönzése érdekében egy önjáró és 

fenntartható gazdaság kialakításáért; ezáltal a cél megfelelő munkalehetőségek és életszínvonal 

biztosítása a helyi lakosság számára, beleértve a szegény és hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportokat.” (CZENE - RICZ, 2010) 

 

A területi dimenziót vizsgálva azzal kell kezdenünk, hogy meghatározzuk a ,,helyi” 

kifejezés kiterjedtségét. Alapvetően több látószöget is szemügyre kell vennünk, hiszen a lokális 

szint lehatárolása olyan aspektusokat hordoz magában, mint a közigazgatási, történelmi háttér 

és földrajzi elhelyezkedés (LENGYEL, 2003). Ezen kívül azt is be kell látnunk, hogy a 

különböző kutatások szerzői a saját céljaiknak megfelelően mindig más területi egységet 

határoznak meg lokálisként. Az eddigi példák alapján 3 fő egység emelhető ki, mint a 

leggyakrabban előforduló, a lokális szinttel azonosított terület. Az első és egyben a legtöbbet 

emlegetett a regionális szint, melyet olyan sokszor használtak már ilyen vonatkozásban, hogy 

többen szinte ezzel is azonosítják. A második, szintén gyakran felmerülő mérték, mely egyben 

a legkisebb mérésre alkalmas egység a versenyképességi vizsgálatok során, a munkaerő- 

vonzáskörzet. Végül, főként az amerikai kutatások alkalmával megfigyelhető, hogy a városokat 

használják még a helyi szintű elemzésekhez, mely a világbank városok fejlesztéséről szóló 

projektjeinek köszönhető (MEZEI, 2006A). 

Hazánkban a helyi szinten általában a településeket értjük. Statisztikai értelemben kétféle 

meghatározás létezik: a kistérségek / járások és a települések szintje. A gazdasági folyamatok 

általában nem követik a közigazgatási határokat, ezért célszerű csomópontokban gondolkodni. 

Ez alapján a helyi gazdaságfejlesztés tere a lokális tér, mely egyben jelenti a várost és a 

munkaerő vonzáskörzetét. A lokális tér fogalma a következő: „Egy város és munkaerő 

vonzáskörzete. A lokális térségben belül a lakosok úgy tudnak munkahelyet váltani, hogy 

közben nem kell lakhelyet változtatniuk, illetve úgy tudnak lakhelyet váltani, hogy közben nem 

kell munkahelyet változtatniuk.” (LENGYEL, 2010)  

Megállapítható azonban az is, hogy minden térségben van egy domináns település, amely 

kiemelkedik a többi közül központi szerepéből adódóan. A helyi gazdaságfejlesztést megcélzó 

beavatkozásnak nem csupán a központi települést kell érintenie, hanem az egész térséget. Hazai 

viszonylatban a kistérségi illetve járási szint jelenti a megfelelő közelítést a helyi 

gazdaságfejlesztéshez, hiszen ez áll legközelebb a csomóponti régiókhoz. A járások többnyire 

egy városi ranggal rendelkező település köré szerveződnek és a járás többi települése 

jellemzően nem rendelkezik városi ranggal.  
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A helyi gazdaságfejlesztéshez igen hasonló a regionális gazdaságfejlesztés, mely az alulról 

építkező folyamatokra koncentrál és szintén csomóponti régiókban gondolkodik. Jelentés 

eltérés a két fogalom között, hogy a HGf-nél van egy központi település, míg a regionális 

szinten ez már nem feltétlenül jelentkezik a területi lépték miatt (BAJMÓCZY, 2011). 

3.1 Helyi Gazdaságfejlesztés elemei 

„Minden településnek megvannak a maga speciális helyi adottságai, melyek vagy 

elősegítik, vagy éppen hátráltatják a helyi gazdaságfejlődést és ezek a helyi feltételek 

határozzák meg egy terület relatív előnyeit abban, hogy tudnak-e befektetéseket magukhoz 

vonzani, létrehozni, vagy fenntartani. A helyi gazdaságfejlesztés stratégiájának tervezését és 

kivitelezését a település gazdasági, szociális és fizikai adottságai határozzák majd meg. Az 

eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy erős helyi gazdaság felépítéséhez minden településnek 

végig kell mennie egy közös folyamaton, melynek révén tisztába kerülnek a helyi gazdaság 

jellemzőivel és szerkezetével, és fel kell mérniük, hogy mik a gazdaságuk előnyei, gyenge 

pontjai, milyen lehetőségekkel és veszélyekkel kell szembenézniük. Ennek segítségével 

szembesülnek azzal, hogy milyen feladatok és lehetőségek állnak a helyi gazdaság előtt.” 

(SWINBURN ET AL., 2004) 

„Területfejlesztési beavatkozások – a térségi erőforrások szempontjából – két alapvető 

megközelítéssel tervezhetők. Az egyik esetben a hiányzó erőforrásokat kívülről pótoljuk, 

vagyis befektetőket telepítünk le a térségben, illetve jelentős támogatásokat biztosítunk az 

ottani fejlesztésekhez. A másik esetben arra törekszünk, hogy feltárjuk a térség saját erőforrásait 

és ezeket igyekszünk minél hatékonyabban hasznosítani, „képessé téve” erre a helyi 

szereplőket. Kézenfekvő, hogy a lakosság szükségleteit a helyi vállalkozások szolgálják ki 

egyre nagyobb mértékben. A területfejlesztési gyakorlatban a két megközelítés nem zárja ki 

egymást. A célszerű megoldás az adott térség számára ezek optimális ötvözetének alkalmazása. 

Továbbá fontos, hogy a helyi fenntarthatósági terveket a helyi szakembereknek kell elkészíteni 

és azok megvalósítása túlnyomó részben szintén a helyi szereplők által kivitelezendő. 

Elsődleges cél, hogy mindenütt kialakuljon egy helyi munkaközösség, mely képes a tervezésre, 

a helyi szereplők megszervezésére, és a térségek közötti együttműködésre.” (MOLNÁR, ET AL., 

2014) 

„Eddig felvázolt tények miatt lényegesek a belső (helyi) erőforrások, amelyekről sok szó 

esik, de kiaknázásuk gyakran háttérbe szorul. Gyakran már nem is tudjuk, nem is hisszük, 

mennyi szunnyadó érték és potenciál található térségeinkben. Szintén gyakran elfelejtjük azt az 

egyszerű tételt, hogy ha a javainkat térségünkön belül tartjuk, térségi szereplőknek adjuk át, az 

végső soron az egész helyi közösség hasznára válik. A belső erőforrások megtestesülhetnek a 

térség humán erőforrásában (munkaerejében, ismeretanyagában, tettrekészségében, az 

összefogásban), de természeti és gazdasági erőforrásaiban is. Különösen gondolnunk kell 

urbanizálódó világunk olyan felértékelődő javaira, mint a tiszta, stresszmentes környezet, az 

egészséges termékek, a környezetet nem terhelő energia, nem kihasznált helyi ásványkincsek, 

elfeledett hagyományok.  
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Ugyanilyen erőforrást jelent az együttműködés, a helyi társadalom és a gazdaság szereplőinek 

minél gyakoribb érintkezése, javaik cseréje. Mindezek városias és vidékies térségekben – ha 

különböző mértékben is – egyaránt felfedezhetők. A térségek helyi gazdaságának fejlesztése 

alkalmas eszköz lehet olyan térségek, települések gazdaságának és gazdasági erőforrásainak 

dinamizálására is, ahol a gazdaságfejlesztés általános eszközeivel nem lehetett eredményt 

elérni.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„A helyi gazdaságfejlesztés a központi kormányzati gazdaságpolitikai és helyi 

gazdaságfejlesztési szereplők együttes fellépését igényli. Fő jellemzője az alulról 

szerveződés (bottom-up) és a helyi szereplők által kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégia. 

Fontos jellemző továbbá a hagyományok és közösségi attitűdök érvényesülése. A helyi 

gazdaságfejlesztés tehát túlmutat a központi gazdaságfejlesztési, támogatáspolitikai eszközök 

helyi allokálásán és alkalmazásán, más hangsúlyokat érvényesítő célok alapján működik, és 

újszerű módszereket igényel. Alapfeltétele az egyes „helyek”, térségek adottságainak, sokszínű 

erőforrásainak, társadalmi, gazdasági, környezeti struktúráinak, kapcsolatainak földrajzi 

szemléletű ismerete. Emellett a gazdaságfejlesztési beavatkozások más (pl. szociális, kulturális, 

természetvédelmi) fejlesztési beavatkozásokkal való integrációjának még nagyobb és 

közvetlenebb szerepe van. A „helyi” jelző pedig kijelöli a beavatkozás, megvalósítás területi 

szintjét. Ez lehet egy település, településrész, de települések összessége is, így egy mikrotérség 

vagy kistérség, sőt akár a regionális szint is. A helyi gazdaságfejlesztésnek tehát van egy 

földrajzi kerete, egy térbeli vetülete.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„A gazdaság helyi viszonyainak újraszervezésében alkalmazható a 

vállalkozásösztönzés, a vállalkozások közötti együttműködés, a lakosság vásárlói 

tudatosságának erősítése, a közvetlen termelői-fogyasztói kapcsolatok elősegítése, 

továbbá közösségszervezési akciók, annak tudatosítására, hogy az emberek maguk is 

sokat tehetnek saját környezetük gazdasági talpra állításáért. Kifejezett cél, hogy az adott 

gazdasági tevékenység eredményei helyben hasznosuljanak, akár mint megvásárolható termék, 

elérhető szolgáltatás, vagy mint munkahely és jövedelem. Vagyis a helyi gazdaságfejlesztés 

nem egyszerűen helyi, hanem helyi érdekű gazdaságfejlesztés. A helyi piacot kívánja a helyi 

vállalkozások és gazdasági tevékenységek ösztönzésével támogatni, a helyi közösség 

érdekében. Célja tehát nem kizárólagosan gazdasági, hanem meghatározóan közösségi és 

társadalmi: a helyi lakosság életminőségének javítása, nem pedig a bármi áron történő 

profitmaximalizálás. Ezért – szemléleti és módszertani megközelítésére egyaránt utalva – helyi 

közösségi gazdaságfejlesztésnek is nevezhetjük.” (CZENE - RICZ, 2010) 

 

„A helyi gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői: 

 helyi kezdeményezésre vagy annak bátorításával jön létre;   

 helyi elköteleződéssel jellemezhető, azaz helyi szereplők (önkormányzat, 

vállalkozások, civil szervezetek és lakosság) együttműködésében, részvételével és 

érdekében valósul meg; 
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 elsősorban helyi eszközökre, belső erőforrások felhasználására épít, a külső 

eszközöknek és erőforrásoknak elsősorban átmeneti ösztönző szerepük van;  

 autonóm, egyedi, helyhez illő megoldásokat keres; 

 a helyi közösség ellenőrzése mellett valósul meg; 

 a helyi „piac” szervezésére irányul; 

 a fejlesztett gazdasági tevékenység eredményei alapvetően helyben hasznosulnak; 

 a gazdasági célok mellett helyi közösségi, társadalmi célokat vállal; 

 önmagát építő folyamatként valósul meg, stratégiai szemlélettel.” (CZENE - RICZ, 

2010) 

 

„A helyi gazdaságfejlesztésben kitüntetett szerepet kap az együttműködés. Egyik 

legfontosabb jellemzője, hogy keretében a helyi szereplők (gazdaság és társadalom) 

együttműködnek a helyi gazdasági tevékenységek ösztönzése érdekében, olyan akciókat 

hajtanak végre, amelyek a helyi adottságokhoz illeszkednek, a helyi erőforrásokra építenek, 

meglévő és az új helyzetekből következő új helyi keresletek kielégítésére törekszenek. A 

vállalkozói szféra, az önkormányzatok és a helyi közösség közös gondolkodása és közös akciói 

segíthetik elő, hogy a speciális helyi adottságokra építve a közösség képes legyen a változó 

helyi és külső körülmények között megőrizni saját értékeit és lehetőségeit. Ez egyben 

alkalmazkodóképességének javulását is jelenti. Ugyanakkor ez minden esetben egy 

kezdeményező („pro-aktív”) alkalmazkodás, mely során a helyi értékek, hagyományok, 

erőforrások megőrzése és fenntartható használata, valamint a helyi lakosság igényeinek, 

szükségleteinek kielégítése úgy történik, hogy az hosszú távon összhangban van a környezeti, 

társadalmi és gazdasági fenntarthatóság követelményeivel. Az együttműködés térségi 

dimenzióban is megfogalmazható. Eszerint a helyi gazdaság szereplői nem zárják ki a térség 

szűkebb és tágabb környezetével való együttműködést, azzal bizonyos mértékű 

„szimbiózisra”törekedve a megfelelőmunka- és funkciómegosztást sem. Vagyis a helyi 

gazdaság bizonyos mértékű „befelé fordulást” jelent, helyben jelentkező gazdasági 

szükségletek, helyi szereplők tevékenységei által történő kielégítését, amely azonban többé-

kevésbé a tágabb gazdasági környezetbe ágyazódik.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„A helyi gazdaságfejlesztés során az „önjáró” és fenntartható helyi gazdaság 

létrehozása a cél, a helyi vállalkozások számára működő belső (helyi) piac, a helyi lakosság – 

különös tekintettel a szegény és hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra – számára pedig 

megfelelő munkalehetőségek és életszínvonal biztosítása. Mindezzel csökkenthető az adott 

térség, lakosok gazdasági kiszolgáltatottsága, függősége, biztosítható a gazdasági 

önrendelkezés különböző szintjeinek elérése a gazdasági biztonság érdekében (pl. élelmiszer 

önrendelkezés). A stabil helyi gazdaság ellenállóbbá tesz egy helyi közösséget a külvilág 

esetleges negatív folyamataival szemben, mert függőségét csökkenti, és növeli a közösségi 

összetartást.” (CZENE - RICZ, 2010) 
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„Hangsúlyozni kell, hogy a helyi gazdaságfejlesztés egy hosszú távú folyamat, amely az 

igények felismerésétől, az ötletek megfogalmazásától, majd a helyi gazdaságfejlesztési 

stratégiák közösségi részvétellel történő kidolgozásától kezdve, a programozáson és az egyes 

projektötletek generálásán keresztül a projektek megvalósításáig, valamint a tapasztalatok 

nyomon követéséig és azok visszacsatolásáig bezárólag számos szakaszból áll. Ideális esetben 

egy véget nem érő körfolyamatot alkot, amely a helyi szereplők számára egyben egy tanulási 

folyamat is. A keretében megvalósított akciók egymást kiegészítik, tovább építik, öngerjesztő 

módon segítve elő további fejlesztő akciók indítását. Ezáltal a helyi gazdaság folyamatosan 

bővül, alakul, a helyi adottságokhoz leginkább illeszkedő módon ágyazódik be környezetébe, 

alkalmazkodik a helyi és külső feltételekhez, mindeközben a helyi lakosság megélhetése, 

megfelelő életszínvonalának helyben való biztosítása hosszú távon (a környezettel 

összhangban, társadalmi konszenzussal, területi szempontokat figyelembe véve, és nem utolsó 

sorban pénzügyeket is) fenntartható módon történik.” (CZENE - RICZ, 2010) 

 

„A helyi gazdaságfejlesztésnek számos pozitív hatása van, amelyek területfejlesztési és 

vidékfejlesztési jelentőséggel bírnak: 

 helyi vállalkozói tevékenységet generál; 

 munkahelymegőrző és -teremtő szerepe van; 

 mozgósítja a helyi közösséget, bővíti a helyi együttműködési hálót; 

 a helyi erőforrások fenntartható használatához vezet;  

 erősíti a helyi identitást és lokálpatriotizmust;  

 a település népesség-megtartó erejét növeli, élhetőségét javítja; 

 megújítja a város-vidék kapcsolatokat.” (CZENE - RICZ, 2010) 

3.2 Helyi Gazdaságfejlesztés szereplői 

„A sikeres magánvállalkozások, valamint az állami és a magánszektor produktív 

együttműködése jólétet teremt a helyi közösségek számára. A magánvállalkozásokhoz 

ugyanakkor vállalkozóbarát környezetre van szükség, mely elősegíti a gazdaság 

felvirágoztatását. Az önkormányzatok lényeges szerepe abban van, hogy megfelelő környezetet 

teremtsenek az üzleti élet prosperálása és sikeressége érdekében. A helyi gazdaságfejlesztés - 

természeténél fogva – a vállalkozói szféra, a közösség és az önkormányzatok együttműködésén 

alapul.” (SWINBURN ET AL., 2004) „Helyi gazdaságfejlesztési tevékenységet bárki végezhet, 

meghatározó azonban a kezdeményező és szervező fél szerepe. Magyarországon találunk arra 

példát, hogy ez civil szervezet, magánszemély, az önkormányzat, egy vállalkozás, vagy egyéb 

intézmény, szervezet. Külföldön gyakoriak a helyi gazdaság szervezésére létrehozott helyi 

gazdaságfejlesztési ügynökségek. ” (CZENE - RICZ, 2010) 

„A helyi gazdaságfejlesztést olyan folyamatként definiálják, amelyben szereplők 

széles köre vesz részt, hogy a közösség számára kívánatos állapot létrehozását előmozdítsák. 

Ezen törekvés akkor lehet a legsikeresebb, ha a helyi szereplők sokaságának tevékenysége egy 
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irányba mutat, ha a folyamat egyes résztvevőinek tevékenysége felerősíti egymást. Az erre 

irányuló „utak” azonban nem állnak készen a közösség számára. A különböző szereplők 

eltérően tekintenek a HGf folyamatára, eltérő céljaik és elvárásaik vannak, befolyásoló 

képességük is különböző lehet. Ugyanakkor szempontjaik nincsenek „kőbe vésve”. Új 

információk és mások érveinek megismerése révén azok változhatnak. Amartya Sen szerint, 

részvétel és megvitatás nélkül nem alakítható ki felelős döntés a HGf területen, bizonyos 

szempontok túlsúlya, vagy ellenérvek nélküli megismertetése a szereplőkkel etikailag nehezen 

védhető kimeneteket eredményez.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„A HGf szereplőinek csoportosítására számos kísérlet született. Igen elterjedt a helyi 

gazdaságfejlesztés „négy lábának” elkülönítése. Ezen megközelítés értelmében a négy 

legfontosabb szereplői kör: 

 A helyi kormányzati szektor: főleg a helyi kormányzatok vezetése és gazdasági 

intézményeinek képviselői. 

 Az üzleti szféra: vállalkozások és szervezeteik (kamarák, vállalkozói szövetségek, 

szakmai testületek) képviselői. 

 A tudástranszfer intézmények: közép- és felsőoktatási intézmények, szakképzés, 

átképző intézmények, technológia-transzfer szervezetek képviselői. 

 Fejlesztő ügynökségek: részben kormányzati, részben üzleti jellegű ügynökségek 

képviselői.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

„E csoportosítás a szereplők viszonylag szűk, de igen nagy jelentőséggel bíró körét öleli 

fel. A „négy láb” megközelítés legnagyobb érdeme abban rejlik, hogy rámutat két alapvető 

dologra: egyrészt a helyi gazdaságfejlesztés alapvetően a helyi szereplők „ügye”, tehát nem 

központi kormányzati elképzelések alapján, felülről jövő sablonokkal célszerű fejleszteni. 

Másrészt kiemeli, hogy a HGf nem csupán a helyi kormányzat feladata, abba más szereplőket 

is be kell vonni, e nélkül „billeg az asztal”. Ezt a koncepciót tulajdonképpen pont ennek 

szemléltetésére alakították ki, így viszonylag természetes módon a szereplők egy szűkebb körét, 

a „minimálisan bevonandókat” helyezi középpontba. Ugyanakkor igen fontos szereplői 

csoportokat hagy ki a felsorolásból és továbbra is egy szűkebb szakértői kör feladatának tekinti 

a HGf-t.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„A HGf fontos szereplőinek tekinthetők a helyi közösség tagjai (a lakosok), illetve az 

általuk alapított – legkülönbözőbb tevékenységek mentén szerveződő – civil szervezetek. A 

gazdaságfejlesztés ugyanis végső soron a lakosság életszínvonalára kíván hatni, így ez a kör 

tekinthető a fejlesztések alapvető érintettjének. Ugyanakkor e csoportokban nemcsak alacsony 

befolyásolási képességgel bíró érintetteket célszerű látni, olyan csoportokat, amelyek jelentősen 

és aktívan hozzájárulhatnak a fejlesztési folyamat sikeréhez.  
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Így a HGf szereplőinek felsorolását célszerűnek tűnik az alábbiakkal kibővíteni: 

 Civil szervezetek: különböző célok mentén szerveződő nem kormányzati szervezetek, 

amelyek hatékonyan tudnak bizonyos helyi közösségi érdekeket képviselni. 

 A helyi közösség tagjai: az egyes lakosok, akik nemcsak képviselőiken, de önállóan, 

vagy önszerveződő csoportokban képesek aktívan részt venni a HGf folyamatában.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

„Ha távolról közelítjük meg a helyi gazdaságfejlesztés szereplőinek, befolyásolóinak 

sorát, első helyen a nemzeti szint feletti szereplők állnak. Ilyen szerv például az Európai Unió. 

Az ezen a szinten található intézmények például ösztönzik az együttműködéseket, ajánlások 

formájában dokumentumokat bocsátanak ki. Az ezt követő nemzeti szinten „legfelül” a 

központi kormányzat áll. Szerepe a helyi gazdaságfejlesztés megvalósulásában nyilvánvaló, sőt 

rendkívül nagy az egyes fejlesztési célok megvalósulásában. Hozzájuk kapcsolhatjuk ugyanis 

a fejlesztéshez szükséges intézményrendszer kialakítását vagy például a szabályozási háttér 

rendelkezésre állásának biztosítását. A következő szint a területi szint, melynek szerepe a helyi 

gazdaságfejlesztésben országonként rendkívül differenciált, többnyire a szabályozási háttér és 

a közigazgatási rendszer a meghatározó tényező. E szint szerepe Európa nyugati részén az 

1990-es évek elején értékelődött fel, ezt támogatta az Európai Unió is. Ezen a szinten 

meghatározó szerepet játszanak gyakorlati tapasztalatok szerint a közreműködők közül főként 

a regionális önkormányzatok, helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, fejlesztési 

ügynökségek, vállalkozások, tudástranszfer intézmények, civil szervezetek és a lakosság.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

„A helyi kormányzat szerepe alapvető, sőt néhány ország esetében kizárólagosnak 

mondható a helyi gazdaságfejlesztés folyamatában. Ezt többnyire három tényező befolyásolja: 

elsőként az uralkodó politikai irányvonal, a jogszabályi környezet és végül az önkormányzati 

szervezet. A politika irányvonala a célokra, illetve azok megvalósításának módszereire 

gyakorolnak jelentős hatást. Bár az önkormányzatoknak közvetlenül nincsenek kötelezően 

teljesítendő gazdaságfejlesztési feladatai, a jogszabályi környezet mindenképp meghatározó 

szerepet játszik az önkormányzatok kötelezettségei és cselekvési mozgásterének 

milyenségében. Az önkormányzat szervezete pedig szintén befolyásolja a fejlesztés során 

végrehajtandó feladatok sikerét, hiszen azok megvalósításának módszere illeszkedni fog a 

meglévő struktúra adottságaihoz. Azonban ez utóbbi egyre nehézkesebb, mert a globalizálódó 

világ új típusú problémákkal állítja szembe az önkormányzatokat. Ugyanis azok kialakult 

szervezeti keretei között ezek a problémák sok esetben nem kezelhetők. E jelenség hatására 

jelent meg egy új megközelítés, mely a problémák kezelésére a megoldást a hálózatokban látja. 

Az új szemlélet jellemzője, hogy csökkenő szerepet szán az államnak, ehelyett lépnének be a 

problémák specifikumaitól függően igény szerint módosítható hálózatok, tehát növelné a 

gazdaságfejlesztésben résztvevők körét. Megjelenik a városok és vonzáskörzetük egységes 

egészként való kezelése is.  
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Az önkormányzati társulások az önkormányzatok olyan együttműködései, amelyek 

önkormányzati feladat –és hatáskörök gyakorlása érdekében írásban rögzített, jogszabályban 

meghatározott feltételek szerint működnek.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

„Az ügynökségek különböző fajtái létrejöttének célja egyaránt gazdaságfejlesztési célok 

megvalósítása. Működésüknél fogva erős kötelék kapcsolhatja őket a kormányzati szektorhoz. 

Az ügynökségek fajtái például: 

 Regionális fejlesztési ügynökség: előkészítik a regionális szintű fejlesztési döntéseket, 

végrehajtják azokat, illetve megvalósítják az országos fejlesztéspolitikát az alsóbb 

szinteken. 

 Helyi gazdaságfejlesztési ügynökség: koordinálják azokat az elképzeléseket, melyek 

kapcsolatban állnak a helyi gazdaságfejlesztéssel. Elősegítik a szereplők közötti 

párbeszédet és irányítják a tervezési folyamat gyakorlati megvalósítását. Fontos látni 

azonban, hogy mindezt a funkcióját csak akkor tudja sikeresen ellátni, ha független. 

 Innovációs ügynökség: elősegítik a technológiák átadását a vállalatok és az egyetemek, 

kutatóintézetek között. 

 Vállalkozásfejlesztési ügynökség: összefogják azokat a fejlesztési programokat, melyek 

a helyi kis- és középvállalkozások fejlesztését tűzik ki célul. 

Ezek az ügynökségek tehát közvetlenül is szerepet vállalnak a fejlesztések megvalósításában.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

„A helyi vállalkozások kétféle szerepben vesznek részt a helyi gazdaságfejlesztésben, 

ugyanis egyrészt aktívan részt vesznek abban, másrészt célcsoportjai is annak. Mint célcsoport 

azonban semmiképpen nem tekinthetők egységesnek, a fejlesztések jellege, eszközei sem 

azonosak minden vállalatra, vállalatcsoportra nézve. Maga a helyi gazdaságfejlesztés sem a 

vállalatok szegmensének egészét, hanem azok egy csoportját célozza meg. A vállalatok 

differenciáltsága sok oldalról megragadható. Például abban, hogy eltérő érdekérvényesítéssel 

bírnak. Ennek lényege, hogy a vállalati méret döntő tényezője annak, hogy miként képesek a 

gazdaságfejlesztés folyamatába bekapcsolódni. A nagyobb vállalatok több tőkét, időt, 

erőforrást tudnak belevonni a folyamatba, azonban előfordulhat, hogy erejüknél, szerepüknél 

fogva abszolút irányítói lesznek annak, nem hagyva teret más érdekek, szempontok figyelembe 

vételére, megvalósulására. Fontos azonban azt is látni, hogy nem minden esetben a már 

meglévő, helyi vállalatok igényeire kell helyezni a hangsúlyt, nem hagyható figyelmen kívül új 

iparágak megszületésének, megerősítésének megvalósítása sem. A vállalkozások meghatározó 

jellemzői, hogy napjainkban már nem külön-külön, hanem egymással különböző formában 

együttműködéseket létrehozva vesznek részt a piaci folyamatokban. Ilyen együttműködések 

például a hálózatok vagy a klaszterek. A hálózatok olyan szervezetek, melyek önállóak, 

komplexek, nyitottak, tagjai között a kapcsolat tartósnak, ismétlődőnek tekinthető, és a 

kooperáció a meghatározó. A vállalatok hálózataiban csak vállalatok vesznek részt.  
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A klaszterek „egy adott iparághoz tartozó független vállalatok és velük kapcsolatban álló üzleti 

partnereik, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szektorok és intézmények egy adott 

térségben tömörülő olyan halmaza, amelyek relatíve nagy arányban használják egymás 

termékeit és szolgáltatásait, ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, 

valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani”. A vállalati hálózatokkal ellentétben, a 

klaszterekben jelen vannak a vállalkozásokon kívül, mint ahogyan a fogalomból is kitűnt, egyéb 

intézmények, szakmai szervezetek is. Másik lényeges különbség, hogy a klaszterben az 

együttműködés mellett már jelen van a rivalizálás is a tagok között, sőt az sem biztos, hogy a 

vállalatok között egyáltalán alakulnak ki kapcsolatok a szervezetben.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

„A szereplők negyedik csoportjába a tudás-transzfer intézmények sorolhatók. Ezek az 

intézmények ugyanis nagyon fontos befolyást gyakorolnak az adott térség 

versenyképességének alakulására. Legfőbb feladatuk az új tudás megalkotása, áramlásának 

elősegítése, illetve a humán erőforrás képzése. Bár mind a középiskoláknak mind a szakképző 

intézményeknek jelentős a szerepük a folyamatban, a hangsúlyt a felsőoktatási intézményekre 

helyezem, azaz például az egyetemekre, főiskolákra, felsőfokú szakképzést biztosító 

intézményekre vagy a távoktatásra szakosodott intézményekre. Ezen intézmények hatásait a 

helyi gazdaságra két csoportra bonthatjuk Armstrong és Taylor szerint: input és output oldali 

hatásokra. 

 Az input oldali hatások abból adódnak, hogy az egyetem, főiskola jelen van, tehát 

foglalkoztat, szolgáltatásokat vásárol és nem utolsó sorban vonzza a hallgatókat. Hatást 

gyakorol tehát a helyi háztartásokra, vállalatokra és a kormányzatra egyaránt különböző 

formában.  

 Jelentősebb folyamatok előidézői az output oldali hatások, amelyek nem csak a 

felsőoktatási intézmény jelenlétéből, hanem annak működéséből, az outputokból 

eredeztethetők. Ezek az outputok például a képzett munkaerő, az új tudás, vagy a 

speciális helyi miliő, amely egyben vonzza és meg is tarthatja a tőkét és a tudást. Ezek 

az outputok jelentős hatással vannak a vállalatok innovációs teljesítményére és 

dinamizálják a helyi gazdaságot. 

Természetesen az egyetemek hatásai nem minden esetben jelennek meg, de megnövekedett 

szerepvállalásuk által mindenképpen a helyi gazdaságfejlesztés meghatározó aktoraivá váltak.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

Ahogy már Bajmócy is említette a helyi gazdaságfejlesztés „négy lábának” elkülönítése 

mellett még „két lábbal” ki kell egészítenünk az említett „asztalt. Mely „két láb” - a helyi 

lakosság és a civil szervezetek - KOLLÁR KATALIN szerint sem hagyható figyelmen kívül. 

„A civil szervezetek megjeleníthetnek lakossági, valamint „burkoltan” politikai és 

vállalati érdekeket is. A részvétellel kapcsolatosan két nézetek alakultak ki. Az egyik nézet 

szerint természetesen megilleti a lakosságot a helyi stratégiákban, projektekben való részvétel 

joga, megteremtődik a folyamatok feletti kontroll, sőt közösségteremtő ereje is van.  
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Azonban ellenérvként felhozható, hogy a résztvevők számának növekedése a hatalmi 

konfliktusok növekedését is előidézheti, és az egyes csoportoknak sem azonosak az esélyeik a 

folyamatban a részvétel során. Ha a folyamat eredményessége felől közelítünk az érvekhez és 

ellenérvekhez, akkor a következők mondhatók el. Egyrészt a részvétel növelheti a lakosság 

bizalmát és elkötelezettségét a döntésekkel szemben, növekszik az átláthatóság, felszínre 

kerülhetnek eddig ismeretlen problémák is. Azonban a résztvevők számának növekedése 

megnövelheti a döntési folyamat idő –és költségigényét, a részvétel felkínálása visszaélésekre 

is módot szolgáltathat, sőt előfordulhat, hogy a döntés eredményét bár konszenzusként tárják a 

nyilvánosság elé, azonban a valóságban az érintettek széles köre nem vehetett részt a 

döntéshozás folyamatában. Nem hagyható azonban figyelmen kívül semmiképpen sem a helyi 

lakosság szerepének meghatározó volta a helyi gazdaságfejlesztés folyamatában, hiszen ezen 

folyamat egyik célja, mint már említésre került, a helyi lakosság jólétének javítása.” (KOLLÁR, 

2011) 

3.3 Helyi Gazdaságfejlesztés evolúciója 

„A helyi gazdaságfejlesztés több évtizedes gyakorlata során jelentősen változtak az 

alkalmazott eszközök, menedzselési technikák és sarokpontok. Fontos megjegyezni, hogy az 

egyes fejlődési szakaszok nehezen különíthetőek el egymástól, a szakaszok egyes elemei 

megjelenhetnek egy másik szakaszban is. Mindemellett tovább nehezíti a szakaszok datálását, 

hogy az átmenetek időben eltolódva teljesültek, főleg az alacsonyabb jövedelemtermelő-

képességű területeken, mint Kelet-Közép-Európa térségei. Fontos kiemelni, hogy a szakaszok 

elkülönítése kettős értelemben is relatív. Egyrészt a vizsgált szakasz tükrözi az adott kor 

általános gazdasági, társadalmi, környezeti viszonyait, problémáit. Az egyre erősödő 

globalizáció és a tudás-alapú termelés teljesen átrendezte a gazdasági ágak erőviszonyait. 

Másfelől a szakaszok árulkodnak a kor aktuális gazdaságpolitikai irányzatairól, közgazdasági 

elveiről (Keynes-i iskolák és az ellenzék). A helyi gazdaságfejlesztés gyakorlatát az 1960-as 

évektől kezdődően három nagy szakaszba szokták besorolni. Természetesen ezt megelőzően is 

voltak helyi kezdeményezések, de elszigetelten jelentkeztek és nem jellemezték azok az 

általánosan elfogadott módszerek, amelyek a későbbi szakaszokat elválasztották volna.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

A HGf első hulláma (1960-as évektől az 1980-as évek elejéig) 

A helyi gazdaságfejlesztés első hullámában (1. táblázat) a hangsúly a térségen kívüli 

erőforrásokon volt. Oka, hogy a HGf akciók még egy-egy ország hátrányos helyzetű térségeire 

összpontosultak, célkeresztjében a felzárkóztatás, a munkahelyteremtő-képesség, vagy a 

centrum túlsúlyának csökkentése. Ezeket az aktuális politika a jövedelmek redisztribúciójával, 

illetve a vállalati letelepedés szubvencionálásával kívánta megvalósítani. Ezek a helyben 

alkalmazott eszközök országos fejlesztési programok részét képezték és a térség sajátosságait 

nem vették figyelembe.  
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Ezeknek az akcióknak a fókuszában a térségen kívüli, főleg feldolgozóipari vállalatok vonzása, 

és az ehhez szükséges fizikai infrastruktúra kiépítése volt. A HGf ekkor még projekt-orientált 

volt. Szinte kizárólag a közszféra játszott szerepet a folyamatok szervezésében, irányításában 

és finanszírozásában. A legfőbb hangsúlyt a nagyvállalatok támogatása és a számukra kedvező 

feltételek kialakítása kapta. Mindez pedig kiegészült a nagyvállalatok vonzását célzó 

térségmarketing stratégiákkal. (BAJMÓCZY, 2011) 

A HGf második hulláma (1980-as évek elejétől az 1990-es évek közepéig) 

A helyi gazdaságfejlesztés második korszakában (1. táblázat) már specifikáltabbá váltak 

a térségeket érintő fejlesztési akciók. A figyelem a térségre jellemző gazdasági struktúra 

megteremtésére irányult. A hangsúly áthelyeződött a külső erőforrások vonzásáról azok 

hatékony integrálására. Az addig levont konzekvenciák rávilágítottak arra, hogy egy térség 

helyzetét pusztán a nagyvállalatok bevonzása nem fogja megállítani a térség leszakadását. Így 

ez a nézet kialakult a helyi KKV-k ezen irányokhoz igazodó fejlesztésével.  

A HGf fókuszában ekkorra körvonalazódni látszott az új húzóágazatok fejlesztése és a 

helyi gazdaság ennek megfelelő szerkezetátalakítása. Mindez azt foglalta magába, hogy a 

befektetők vonzását célozták meg, illetve a már meglévő vállalatok növekedését segítették elő. 

(Horváth, 1998) A HGf szemléletében azonban még ekkor is az erőteljes projekt-orientáltság 

és a közszféra dominanciája volt a meghatározó. Azonban a szervezés és a finanszírozás 

folyamataiba már bekapcsolódott a vállalati szféra is.  

A HGf eszközei is továbbélnek ebben az érában is. A nagyvállalat-központú szubvenciók 

és kedvezmények továbbra is megvannak, de párhuzamosan a KKV-k is bekapcsolódnak a 

szubvenciós és egyéb kedvezményekbe, illetve speciális vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatásokban is részesülnek. További evolúciós előrelépés a fejlesztések irányában, hogy 

a fizikai infrastruktúra fejlesztés helyett a puha tényezők fejlesztésére irányul a tekintet (pl.: 

munkaerő-képzés, vállalkozói készségek javítása). (BAJMÓCZY, 2011) 

A HGf harmadik hulláma (1990-es évek közepétől) 

A helyi gazdaságfejlesztés harmadik hullámában (1. táblázat) már dominánssá vált a 

versenyképesség-alapú stratégiai szemlélet. Ezt jogi keretek közé terelve megerősödtek és 

letisztultak a versenyjogi szabályozások, így az állam közvetlen piaci beavatkozása is a háttérbe 

szorult. A korábbi top-down gyakorlatot rengeteg kritika érte, ehhez még csatlakoztak az egyre 

erősödő globalizáció új kihívásai, így előtérbe került az alulról szerveződő stratégia nézete. A 

HGf fókuszában a vállalkozások helyi üzleti környezetének fejlesztése és az innovációs 

potenciál fejlesztése áll. Mindez kiegészül az élhető környezet kialakításának preferenciáival, 

amely lehetővé teszi a magasan kvalifikált munkaerő megtartását, illetve vonzását. Ebben az 

érában a HGf komplex és stratégia-orientált. Nem az erőforrás-allokáció oldaláról, hanem a 

fejlesztési szükségletekből kiindulva tervez.  
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A HGf szervezési, végrehajtási és finanszírozási feladatai a partnerségen alapulnak, azonban 

továbbra is szerepet kap az EU-s források és a kormányzati programok miatt a közszféra 

szerepe, így részben továbbra is érvényesül. (BAJMÓCZY, 2011) 

 

1. táblázat: Helyi Gazdaságfejlesztés evolúciója 

FÓKUSZ ESZKÖZÖK 

1960-TÓL AZ 1980-AS ÉVEK ELEJÉIG 

 mobil gyártási tőke vonzása a helyi külső 

területekről 

 külföldi közvetlen befektetések 

odacsábítása 

 kemény infrastrukturális befektetések 

(csak közszféra) 

 nagy támogatások, adókedvezmények, 

támogatott kölcsönök a befektetőknek 

 támogatott kemény infrastrukturális 

befektetések 

 termelési költség csökkentése olcsó 

munkaerő toborzásával 

AZ 1980-AS ÉVEKTŐL AZ 1990-ES ÉVEK KÖZEPÉIG 

 a meglévő vállalkozások megtartása és 

fejlesztése 

 folyamatos hangsúly a külső tőke 

vonzásán, de ez már célzott, megadott 

szektorokra vagy földrajzi területekre 

vonatkozik 

(közszféra kezdeményezésére) 

 közvetlen kifizetések az egyes 

vállalkozásoknak 

 üzleti inkubátor / munkahely 

 tanácsadás és oktatás a kis és közép 

vállalkozásoknak 

 szakmai támogatás 

 vállalkozásindítási támogatás 

 mind kemény, mind lágy infrastrukturális 

beruházások 

AZ 1990-ES ÉVEK VÉGÉTŐL NAPJAINKIG 

 a teljes üzleti klíma javítása 

 “Lágy” infrastrukturális befektetések (pl. 

humán erőforrás fejlesztés, szabályok 

racionalizálása) 

 köz/magánszféra partneri kapcsolata 

 a közjó érdekében tett magánszektor 

befektetések serkentése 

 az életminőség és a biztonság fejlesztése 

a közösség és a potenciális befektetők 

számára 

 nagymértékben célzott befektetésvonzó 

programok, a helyi előnyökre építve  

(Általában a közszféra irányításával) 

 holisztikus stratégia a támogató és segítő 

helyi gazdasági környezet kialakításához 

 a helyi cégek növekedésének fejlesztése 

áll a középpontban 

 önkormányzatok közti összefogás és 

hálózatépítés 

 a gazdasági együttműködési kapcsolatok 

fontosságának hangsúlyozása 

 munkaerő fejlesztés és lágy 

infrastrukturális befektetések 

 az életminőség javítási kezdeményezések 

támogatása 

 mind a termelő, mind a szolgáltató szektor 

segítése 

 gazdaságilag kapcsolódó üzleti csoportok 

(klaszterek) kialakítása 

Forrás: Meise, et.al., 2003 
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„A HGf szemlélete és eszközei tehát jelentős változáson mentek keresztül az elmúlt 

évtizedekben. A közszféra dominanciájáról a hangsúly a széleskörű helyi partnerségekre 

tevődött, a háttérfeltételek kapcsán a „hard” (fizikai) elemekről a „puha”, nehezebben 

kézzelfogható tényezőkre, az egyedi vállalatokra irányuló beavatkozásokról pedig a 

háttérfeltételek megerősítésére (amelyen belül jelentős szerepet kapnak az iparág-, avagy 

klaszter-specifikus tényezők).” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Ma már a helyi gazdaságoknak még nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük, úgy mint:  

- „Nemzetközi: A globalizáció nemcsak a lehetőségeket, de a versenyhelyzetet is növeli 

a helyi beruházások számára. Abban az értelemben új lehetőségeket kínál a helyi 

vállalkozóknak, hogy új piacokat teremt, de ezzel egyidejűleg a nemzetközi 

konkurencia is betör a helyi piacokra és ez kihívást jelent. A technológiailag fejlett 

iparnak speciálisan képzett munkaerőre és műszaki infrastruktúrára van szüksége, bár 

egyre inkább minden ipari és szolgáltató szektornak igénye van erősen specializált, 

megfelelő képzettségű munkaerővel rendelkező üzleti környezetre. Egy terület 

viszonylagos előnyeit a helyi feltételek határozzák meg és azt is, hogy mennyire vonzó 

új befektetések számára, majd mennyire képes azokat megtartani. Még a kisvárosok és 

környező települések is kialakíthatnak nemzeti vagy nemzetközi szintű helyi gazdasági 

lehetőségeket saját gazdasági előnyeire támaszkodva.” (SWINBURN ET AL., 2004) 

- „Országos: Nemzeti szinten a makrogazdasági, a fiskális és a monetáris reformok 

vannak közvetlen hatással a helyi gazdaságok alakulására. Az olyan nemzeti 

szabályozási és jogi keretek, mint az adóreform, a távközlési dereguláció és a 

környezetvédelmi előírások, közvetlen hatással vannak a helyi üzleti közhangulatra, 

akár úgy, hogy serkentik, akár úgy hogy visszatartják a helyi gazdaság fejlesztését. Sok 

országban a nemzeti kormányzati feladatok továbbra is decentralizáltak, s ezáltal nő az 

önkormányzatok felelőssége abban, hogy magukhoz csalogassák és ott tartsák a 

magánvállalkozásokat.” (SWINBURN ET AL., 2004) 

- „Regionális: A régiókon belüli közösségek sok esetben versengenek a belső és külső 

beruházások elnyeréséért. Sok lehetőség áll a közösségek (mind városi mind vidéki) 

előtt, hogy összefogjanak a gazdaság fejlesztése érdekében, regionális infrastrukturális 

vagy környezeti beruházások terén. Például az önkormányzatok által alakított szövetség 

közvetíthet a HGf terén a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok között.” 

(MEISE, ET.AL., 2003) 

- „Város és nagyváros: A cégek (kicsik és nagyok) gyakran városi területeket 

választanak növekedésük színhelyéül, mert így élvezhetik előnyét annak, hogy 

megosztják piacukat, infrastruktúrájukat, munkaerő állományukat, beszállítóikat és 

információikat egymással. A városi területek fejlődési potenciálja jelentős mértékben 

függ az elektromos hálózat, közlekedés, víz és csatornázás, telekommunikáció és fejlett 

városi területek elérhetőségétől, és az azokra vonatkozó politikától.  
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A helyi gazdaságban a termelékenységet befolyásoló tényezők a lakásellátottság, 

egészségügyi és oktatási szolgáltatások, a képzett munkaerő, közbiztonság, oktatási 

lehetőségek és tömegközlekedés. Ezek a kemény és lágy infrastrukturális tényezők 

alkotják a sikeres gazdaság gerincét, ezek adják a viszonylagos versenyelőnyt. A 

legfontosabb és leghatékonyabb módszer az üzleti élet serkentésére, hogy az 

önkormányzat javítson az ügyintézési eljárásokon, melyeken a vállalkozásoknak kell 

átesniük. A legtöbb önkormányzat komplex, rosszul irányított, drága és szükségtelen 

üzleti nyilvántartást vezet. Ezek csökkentésével a terület befektetési légköre gyorsan 

javul, és vállalkozásbarátsága széles körben ismertté válik.” (MEISE, ET.AL., 2003) 

- „Hátrányos helyzetű rétegek: A közösségek és üzleti vállalkozás egyre inkább 

rájönnek, hogy a sikeres helyi gazdaságnak nem csak gazdasági és környezeti, hanem 

társadalmi megújulásra s szüksége van. Ezen oknál fogva a helyi gazdaságfejlesztési 

tervek és stratégiák kidolgozása során ki kell térni a szegénység elleni intézkedésekre, 

és be kell vonni a hátrányos helyzetű és kizárt csoportokat is.” (MEISE, ET.AL., 2003) 

„Ilyen területeken a gazdasági növekedés nemcsak a formális gazdaság (az a gazdasági 

szektor, mely hivatalosan nyilvántartott és adót fizet), hanem az informális gazdaság 

(legálisan nem bejegyzett vállalkozások) függvénye is. Bizonyos esetekben az illegális 

gazdaság mértéke meghaladja a formális gazdaságét, és együttműködik vele, oly 

módon, hogy bizonyos javakat és szolgáltatásokat szállít neki. Amikor kidolgozzuk a 

helyi gazdaságfejlesztés stratégiáját meg kell értenünk és figyelembe kell vennünk a két 

gazdasági szektor közötti kapcsolatokat.” (SWINBURN ET AL., 2004) 

3.4 Helyi Gazdaságfejlesztés eszközrendszere 

A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások során sokféle eszköz alkalmazható, melyek halmaza 

alkotja meg az egyes terek eszközrendszerét. Az egyes lokális térségek bizonyos szintig minden 

esetben egyediek, sajátos problémákkal küzdenek, de ennek ellenére alkalmazott stratégiákban 

és eszközökben számos közös pont található. Mely kapcsán elmondható, hogy az 

eszközrendszer akkor a leghatékonyabb, ha minél több eszközt és módszert alkalmazunk, 

amelyek egymásra épülve egy következetes programmá állnak össze. 

3.4.1 Helyi Gazdaságfejlesztés beavatkozások csoportosítása 

A hazai viszonyokat figyelembe véve a helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások 

sokféleképpen történő csoportosításából három szempont kerül kiemelésre, melyek a 

következők: 

Források szerint  

„A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások forrásaikat tekintve alapesetben elsősorban 

helyi erőforrásokból és helyi eszközökkel valósulnak meg, jellegüktől és léptéküktől függően 

azonban fontos lehet a külsőfinanszírozás is. 
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A külső források leginkább a helyi gazdaságfejlesztés „beindításához” szükségesek, segítve a 

folyamatot, de hosszú távon fokozottan érvényesülnie kell annak, hogy a közösség saját 

erőforrásai játsszák a döntő szerepet. A projektek megvalósításának pénzügyi feltételei között 

az a kritérium hangsúlyos, hogy hosszú távon (és ez jellemzően nem 1-2 éves távlatot, hanem 

8-10 éves időszakot jelöl) megfigyelhető-e a fokozatos elmozdulás az önfinanszírozás, 

megtérülés felé, hogy idővel önállósodni tud-e a projekt a külső forrásoktól. A körültekintő 

pénzügyi tervezés során elsődleges prioritásként kell, hogy megjelenjen a támogatásoktól való 

fokozatos függetlenedés, a támogatásoktól való függőség csapdájának elkerülése, a projektek 

saját lábra állása, hosszú távon a pénzügyi fenntarthatóság szükségessége.” (CZENE - RICZ, 

2010) 

Területi szintje és térségi jellege szerint  

„A helyi gazdaságfejlesztés területi vetülete a helyi szint. Ez alatt – a korábban írtak 

szerint – nemcsak a településeket, nagyobb városok esetében a településrészeket értjük, hanem 

a bizonyos települések összességéből álló kisebb térségeket (mikro- vagy kistérségeket), 

esetenként a nagyobb téregységeket is. Bizonyos szakirodalmi értelmezések szerint a helyi 

gazdaság regionális és nemzeti szinten is értelmezhető (ld. erről korábban), de jelen kiadvány 

a helyi szintű felfogásokra fókuszál. Térségi léptékben megkülönböztethetünk például 

városi(as) és vidéki(es) térségeket, vagy település együtteseket, nagyvárosi agglomerációkat is, 

amelyek esetében a helyi gazdaságfejlesztés során eltérő súlypontok, eltérő beavatkozási 

típusok, eltérő eszközök kerülhetnek előtérbe. Más-más adottságokkal rendelkeznek az alföldi 

vagy hegyvidéki térségek, de az aprófalvas, tanyás területek, vagy a nemzetiségi térségek is. A 

helyi gazdaságfejlesztés eltérő lehetőségei és szükségletei értelmezhetőek városon belüli 

dimenziókban is: példaként említhetők a leromlott városrészek vagy a kiürülő 

városközpontok.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„A helyi gazdaságfejlesztés vonatkozásában elkülönülnek a városi és vidéki területek. 

Ennek nagyrészt az az oka, hogy a hazai és az európai területfejlesztésben is elkülönül – 

sajnálatos módon – a vidék- és a városfejlesztés témaköre, ami a politikai, stratégiai szinten 

túlmenően kihat a támogatási források dedikálásán és a pályázati lehetőségeken keresztül a 

megvalósított projektek szintjére. Emellett e két „lokalitás” minőségi különbségei is szerepet 

játszanak a városvidék kettősségben.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„A helyi gazdaság általában a város és a falu hagyományos együttműködésének terepe. 

Tudományos és szakmai körökben egyre hangsúlyosabban jelentkezik a város-vidék 

kapcsolatok megújításának szükségessége, az intézményesített megoldások igénye. A 

városokat és környezetüket integráns egységként kezelő megközelítés politikai, retorikai 

szinten már megjelent az uniós és a hazai területfejlesztési gondolkodásban. A város-vidék 

gazdasági együttműködés egyaránt érdeke a városoknak és a kisebb településeknek. Ennek 

megfelelően számos próbálkozást találunk a különböző országok és városok gyakorlatában, 

amelyek a város-vidék kapcsolatok harmonizálását, egységes kezelését célozzák, de egyelőre 

nincsenek kikristályosodott európai válaszok, minták.” (CZENE - RICZ, 2010) 
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„A városok történelmi léptékben mindig is központjai voltak tágabb környezetüknek: a 

kereskedelem (vásár, piac) és a hatalom centrumaiként meghatározták tágabb térségüket. A 

városok és vidékük összekapcsoltsága az elmúlt évtizedekben tovább fokozódott, amit a 

motorizáció terjedése, a lakó- és munkahely térbeli különválása, a területi munkamegosztás 

elmélyülése, az urbanizációs folyamatok felgyorsulása tovább erősített. A zsúfoltabbá váló 

nagyvárosok mellett egyre inkább szükség van a tiszta környezetet, élelmiszertermelést, 

rekreációt, ökológiai funkciókat biztosítani képes rurális és természeti területekre. A vidéki 

településeken előállított termékek jelentős részben a városokban értékesíthetők, a városokban 

élők jelentik az elsődleges felvevő piacot. Éppen ezért a városi központ és környező térsége 

egymást kiegészítő szereppel rendelkeznek. Ez a komplementaritás lehetőséget teremt a helyi 

gazdaságfejlesztés tekintetében is.” (CZENE - RICZ, 2010) 

Jellege szerint  

„A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások lehetnek kézzelfogható, fizikailag megjelenő 

beruházások, fejlesztések, valamint fizikai formában meg nem jelenő, szellemi beruházások is, 

például szemléletformálás, tudatosság növelése. Mindkét csoport szerves részét képezi a helyi 

gazdaság fejlesztésének, más-más tekintetben, de egyaránt szükségesek ahhoz, hogy az adott 

térség önmaga hozzájáruljon gazdasági lehetőségeinek megteremtéséhez, kiaknázásához, ezzel 

javuljon a helyi közösség társadalmi kohéziója, életszínvonala. Ideális esetben a fizikai és 

szellemi beruházások/fejlesztések „optimális” aránya valósul meg, nem pedig szűk 

keresztmetszetek keletkeznek. Nem elég például jó minőségű helyi termékeket előállítani és 

ezeknek értékesítési helyszíneket biztosítani, hanem szükség van e termékek helyi keresletének 

megteremtésére is. A tudatos fogyasztásra ösztönözve lakosok szemléletének formálása sem.” 

(CZENE - RICZ, 2010) 

3.4.2 Helyi Gazdaságfejlesztés alapvető irányai 

„Az egyes lokális térségek bizonyos szintig minden esetben egyediek, sajátos 

problémákkal küzdenek. Ennek ellenére alkalmazott gazdaságfejlesztési stratégiáikban és 

eszközeikben számos közös pont található. Ez legalább három okra vezethető vissza.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

„Egyrészt a sajátos fejlesztési problémák nem feltétlenül igényelnek teljesen különböző 

célokat és eszközöket, csupán azok eltérő kombinációit. Másrészt több olyan általánosan 

jelentkező probléma létezhet, amelyekkel térségek sokasága szembesül, mint például a 

munkanélküliség, a relatíve alacsony foglalkoztatási szint, vagy a kedvezőtlen gazdasági 

szerkezet. A harmadik ok összetettebb, és alapvetően a fejlesztési folyamat némiképp 

szükségszerű sajátosságainak tudható be. Az egyes térségek saját helyzetüket relatív módon 

(másokhoz és korábbi saját teljesítményükhöz mérve) érzékelik. Így kívánatos állapotként a 

leginkább versenyképes térségek sajátosságai és azok sikerrel alkalmazott fejlesztési eszközei 

lebegnek szemük előtt. Ebből adódóan térségek sokasága igyekszik a sikeresnek tekintett 

régiók sajátosságait és alkalmazott eszközeit lemásolni, adaptálni.  
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Ez azonban nem feltétlenül célravezető, az egyik térségben sikeresen alkalmazott eszközök, 

csak nagyon speciális feltételek esetén lehetnek eltérő környezetben is hatékonyak.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

„Ez kiegészül azzal, hogy az egyes szervezetek és személyek problémaérzékelése és 

fejlesztési ismeretei hosszabb tanulási folyamat során halmozódnak fel, és viszonylag lassan 

változnak. A jelen problémáira tehát első sorban a múltbeli tapasztalatok során kialakított 

módon próbálunk választ adni. Mindez egyrészt azt jelenti, hogy az egyes fejlesztési 

elképzelések és irányok sokáig továbbélhetnek a megváltozott körülmények között is, másrészt 

eltérő szituációkban is gyakran hasonló eszközöket próbálunk meg alkalmazni.” (BAJMÓCZY, 

2011) 

„Magyarországon (és számos más átmeneti országban) ehhez egy további sajátosság 

társul. A nemzetközi fejlesztési források széles körű rendelkezésre állása és a hazai források 

szűkössége miatt a gyakorlati fejlesztések nagyban igazodnak a kívülről jövő támogatások 

elvárásaihoz, logikájához. Ez azt eredményezi, hogy a térségek túlnyomó többsége igyekszik 

igazodni ezekhez a „magasabb szintű” célkitűzésekhez, fejlesztési irányait és eszközeit ezek 

alapján választja meg. Ez arra is hatással van, hogy a helyi szereplők széles körének fejlesztési 

folyamatban való részvétele háttérbe szorul, hiszen a fejlesztési irányokat, alkalmazható 

eszközöket és az ehhez társuló forrásokat a lokális térségek – kissé sarkítva – készen kapják. 

Így természetesen számos lehetséges fejlesztési probléma, illetve a helyi szereplők saját 

erőforrásainak mozgósítása háttérbe szorul. ” (BAJMÓCZY, 2011) 

3.4.3 Helyi Gazdaságfejlesztés eszközei 

„A helyi gazdaság humán, pénzügyi vagy infrastrukturális eszközökkel egyaránt 

fejleszthető. A leghatékonyabb, ha minél több eszközt és módszert alkalmazunk, amelyek 

egymásra épülve egy következetes programmá állnak össze, semelyek közt fontossági sorrend 

nem állítható (1. ábra).” (CZENE - RICZ, 2010) 

 

1. ábra: A helyi gazdaságfejlesztés eszközei 

Forrás: Czene - Ricz (2010) 
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Közösségfejlesztés  

„A jól működő helyi gazdaság érett helyi közösséget feltételez, és fordítva, az erős helyi 

gazdaság a helyi közösséget is építi. A helyi gazdaságfejlesztés nem feltétlenül forrásaiban vagy 

eszközeiben különbözik az általános gazdaságfejlesztéstől, hanem módszerében, amelynek 

központi eleme a helyi kezdeményezés, részvétel és kontroll. A helyi közösség ezért nemcsak 

a helyi gazdaságfejlesztés elindításakor, az igények megfogalmazásakor, a tervezés fázisában 

fontos, hanem szükséges a folyamat működtetéséhez is. A helyi közösség megszólításának, 

bevonásának számos eszköze van, amelyek alkalmazhatók a helyi gazdaságfejlesztés esetében 

is. Alapvető a nyilvánosság biztosítása, a helyiek megszólítása, a tájékoztatás.” (CZENE - RICZ, 

2010) 

„Helyi közösség fejlesztési program időigényes folyamat, de erős közösségi érzést, 

együttműködési készséget, konfliktuskezelési képességet adhat. A közösségi részvétellel 

történő tervezés gyakorlati tapasztalata és élménye is hozzájárul az egészséges csapatszellem 

kialakításához, az önmérséklet, a szolidaritás megjelenéséhez, erősödéséhez.” (MOLNÁR, ET 

AL., 2014) 

Helyi termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése  

„A helyi gazdaságfejlesztés talán legdivatosabb és legismertebb eszköze a helyi termékek 

előállítása és fejlesztése, valamint ehhez kapcsolódóan, de esetünkben kissé külön, önálló 

eszközcsoportként kezelve a helyi termékek értékesítésének és promóciójának tevékenységei. 

A helyi termékek előállításának ösztönzése elsősorban a térség lakosságának ellátását szolgálja, 

de a beavatkozások az értékesíthető termékek fejlesztését is célozhatják. Ehhez szükséges a 

helyi adottságok, hagyományok figyelembe vétele, a helyi értékek és készségek feltárása, 

értékkataszter, értékleltár készítése. Szükséges lehet a helyi értékek, potenciálok fejlesztése és 

védelme, valamint a helyi húzó ágazatok azonosítása. A helyi termékek fejlesztése során 

kiemelkedő jelentőségű az értékláncok alapján történő szerveződés elősegítése, amely a 

promóció és értékesítés elősegítése mellett kiterjed a feldolgozás, raktározás, szállítás 

tevékenységeire is.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„Helyi termékfejlesztéshez szükséges a helyi adottságok, hagyományok 

figyelembevétele, a helyi értékek és készségek feltárása, értékkataszter, értékleltár készítése, 

továbbá a helyi gazdasági szereplők kataszterizálása, valamint a helyi húzó ágazatok 

azonosítása. A helyi termékek fejlesztése során kiemelkedő jelentőségű az értékláncok alapján 

történő szerveződés elősegítése, amely a promóció és értékesítés elősegítése mellett kiterjed a 

feldolgozás, raktározás, szállítás tevékenységeire is. A beszállítói és felvásárlói hálózatok, 

együttműködések elősegítése kulcstényezője a folyamatnak. Ide sorolható még a helyi 

piacfejlesztés, a helyi marketing tevékenység és a helyi márkák létrehozása.” (MOLNÁR, ET AL., 

2014) 
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„Termékértékesítés, promóciót összehangoltan szükséges kezelni a helyi 

termékfejlesztési tevékenységekkel. Ez a program a helyi termékek arculati fejlesztéséig, a 

helyi termékek mintaboltjának kialakításáig (helyben vagy közeli városokban, esetleg az 

interneten), vagy helyi termékpolcok áruházi felállításáig terjedhet ki. Ide sorolható továbbá a 

marketing eszközök széles körű alkalmazása, a helyi termékbemutatók, a látogatható 

mintagazdaságok kialakítása, vagy a szomszédos városi piacokon való megjelenés, illetve 

piackutatással külső regionális és nemzetközi csatornák feltérképezése és felhasználása a helyi 

termékek értékesítése érdekében.” (MOLNÁR, ET AL., 2014) 

„Speciális termékfejlesztési program, olyan helyi termékek fejlesztése, amelyek 

kizárólag a nemzetközi piacon történő értékesítést célozzák. Ezek általában speciális, magas 

hozzáadott értékkel, kiváló minőséggel és egyediséggel rendelkező helyi termékek lehetnek.” 

(MOLNÁR, ET AL., 2014) 

A helyi vállalkozások fejlesztése  

„Számos eszköz, módszer létezik, amellyel a helyi vállalkozási hajlandóságot, aktivitást 

ösztönözni lehet. Ilyen a gazdasági tevékenységekre alkalmas területek kijelölése, ipari parkok 

létrehozása; a vállalkozói infrastrukturális környezet kiépítése, biztosítása, akár inkubátorház 

formájában; a vállalkozási ismeretek átadása, vállalkozóvá válás segítése; vagy egyéb 

szolgáltató és tanácsadó tevékenységek, beleértve a pályázati segítségnyújtást. A helyi 

vállalkozás indítását, bővítését megfelelő helyi beruházásösztönző tevékenységek is segíthetik. 

Ide tartozik az előnyös üzleti környezet kialakítása, de a helyi beruházások fontosságára 

irányuló szemléletformáló tevékenységek is. A „külső” beruházások megfelelő feltételekhez 

kötése (helyi adottságokhoz illő tevékenység, helyiek foglalkoztatása, helyi beszállítók 

alkalmazása, megtermelt nyereség adott részének térségbe való visszaforgatása stb.) is szerves 

részét képezheti a helyi gazdaság fejlesztésének.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„Befektetési program: kizárólag a térségen kívüli erőforrások, tőke allokációjára irányul. 

Elősegítheti a helyi foglalkoztatási helyzet javítását, a helyi vállalkozások számára beszállítási 

lehetőséget teremthet, valamint növelheti a helyi adóbevételeket. Ez térségi marketinget, 

befektetői imázs építést, befektetői térkép létrehozását jelenti, továbbá mindazon eszközök 

alkalmazását, amelyekkel a potenciális befektetőkkel a kapcsolatot létre lehet hozni. (szakmai 

vásárok, üzletember találkozók, kiállítások, adatbázisokba való felvétel, stb.).” (MOLNÁR, ET 

AL., 2014) 

A helyi gazdaság pénzügyi ösztönzői  

„A helyi gazdasági tevékenységek végzéséhez pénzügyi ösztönzőket lehet biztosítani. 

Ezek alkalmazása közben rendkívül fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy ezek a 

lehetőségek korlátozott ideig (nyereségessé válásáig) álljanak rendelkezésre; ne alanyi jogon, 

hanem megfelelő feltételek teljesítése esetén lehessen azokat igénybe venni; és idővel csökkenő 

mértékűek legyenek (ezzel is ösztönözve a megtérülés szem előtt tartását, csökkentve a 

támogatástól függés kialakulását, valamint hozzájárulva a pénzügyi fenntarthatósághoz).  
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Ide a következő intézkedések sorolhatók: közösségi hitel-alap létrehozása; helyi befektetési 

alap felállítása; iparűzési adó-kedvezmények helyi vállalkozásoknak; helyi pénzhelyettesítő és 

cserekereskedelmi rendszerek kialakítása, támogatása; közösségi bank létrehozása; és a 

mikrofinanszírozás különböző formái.” (CZENE - RICZ, 2010) 

Helyi gazdasági együttműködések  

„Hazai viszonylatban kiemelten fontos annak hangsúlyozása, hogy miért éri meg egy 

térség vállalatainak egymással együttműködni, és a versengő magatartás helyett a kooperációt 

választani. A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások között így kiemelt helyet kap a gazdasági 

együttműködések ösztönzése. A helyi vállalkozók számos előnyhöz juthatnak az 

együttműködéssel. Erőforrásaik egyesítésével versenyképesebbek lesznek, azaz könnyebben 

tudnak fellépni a külső piacok felé; másrészt kapacitásaikat együttesen felhasználva olyan 

tevékenységeket (például marketing, vagy raktározási, de akár kutatási és fejlesztési) is el 

tudnak látni, amelyekre egyedül nem nyílna lehetőségük. Az együttműködés legnagyobb 

előnye, hogy egy fontos erőforrást, a kölcsönös bizalmat, a korrekt piaci magatartást segíti 

megteremteni és erősíti fenntartását. Mindez „nyer-nyer” szituációkat eredményezhet, 

amelyekben minden résztvevő vállalat olyan előnyökhöz jut, amelyeket egyedül nem tudna 

élvezni.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„A gazdasági együttműködések területi vonatkozásait szükséges külön hangsúlyozni, 

hiszen a gazdasági szereplők földrajzi közelségéből számos lehetőség adódik. Sok kisebb és 

közepes méretű cég együttműködése a kisebb és közepes méretű településeken ugyanis egy 

kritikus tömeget képezhet, amely ellensúlyt jelenthet a nagyvárosokkal szemben, és így 

hozzájárulhat a város-vidék kapcsolat kiegyenlítettebbé válásához. A területi alapú gazdasági 

együttműködéseknek változatos formái vannak: termelői és értékesítési szövetkezetek, 

klaszterek, beszállítói hálózatok, de ide sorolhatók a tematikus utak is, vagy az egyes szektorok 

tudatos összekapcsolása, valamint az értékláncok szerinti szerveződések.” (CZENE - RICZ, 2010) 

Az önkormányzat helyi gazdasági tevékenységei  

„Helyi gazdaságfejlesztési lehetőséget jelent az önkormányzat gazdasági szerepvállalása. 

Ez megnyilvánulhat önkormányzati vállalkozások működtetésében, önkormányzati 

beruházások megvalósításában, de akár helyi energiaellátási rendszerek kiépítésében is. A helyi 

önkormányzatok gazdasági lehetőségeinek szűkülésével ezek az eszközök veszítenek 

jelentőségükből. Azonban éppen a válság miatt kieső, elmaradó magánberuházások 

ellensúlyozására a legtöbb térségben szükség lenne helyi léptékű beruházásokra, fejlesztésekre, 

amelyek kezdeményezője a legelmaradottabb térségekben jellemzően az önkormányzat lehet. 

Ez – a forrás előteremtése mellett – szemléletváltást is kíván az önkormányzati vezetőktől.” 

(CZENE - RICZ, 2010) „Önkormányzati szerepvállalás alá azok a programok tartoznak, 

amelyeket az önkormányzati rendszer kezdeményez és valósít meg, akár mint beruházó. A 

közösséget ellátó rendszereknek célszerű közösségi tulajdonban és irányítással működni, ennek 

helyi gazdaságfejlesztő hatása is van.” (MOLNÁR, ET AL., 2014) 
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Szociális gazdaság  

„A helyi gazdaság speciális területe a szociális gazdaság. Ide tartozik minden olyan 

társadalmi szolidaritáshoz kapcsolódó szociális tevékenység, amelyek nonprofit módon a 

legkülönfélébb szervezetek végeznek a társadalom szereplőinek valós, profitorientált 

vállalkozások és a közszféra által le nem fedett szükségleteinek kielégítése érdekében. E 

szervezetek a társadalmi hasznot éppúgy szem előtt tartják, mint a pénzügyit. Olyan 

vállalkozások, amelyekben a profitra való törekvés határozott társadalmi célokat szolgál.” 

(CZENE - RICZ, 2010) 

„A szociális gazdaság jellemzően a társadalom sérülékeny szereplői, a kirekesztettség 

által veszélyeztetettek számára biztosít munkalehetőséget és megélhetést. E tevékenységek 

többnyire a résztvevők aktív közreműködését, az önkéntes munkát, nem ritkán a kölcsönös 

segítségnyújtást igénylik. A hátrányos helyzetű munkaerőt foglalkoztató szociális 

vállalkozások mellett a közösségi összefogást és célokat hangsúlyozó közösségi vállalkozások, 

valamint a háztartások önfenntartáson túli fölöslegét piacra juttató, az önfoglalkoztatók 

pozícióit javító szövetkezetek egyaránt ide sorolódnak. Az ilyen kezdeményezések sikere nem 

mérhető kizárólag a gazdasági teljesítmény alapján, mivel ezek nagyon jelentős társadalmi 

integrációs, illetve értékteremtő, értékközvetítő és értékmegőrző funkciót is betöltenek.” 

(CZENE - RICZ, 2010) 

„A helyi szükségletek kielégítésére épülő, erős foglalkoztatási céllal bíró szociális 

gazdaság (egyben az alternatív vagy közösségi foglalkoztatás) területei lehetnek: szociális 

(közösségi) földprogramok segítségével munkalehetőség biztosítása; szociális és kulturális 

szolgáltatások; tájfenntartó gazdálkodás; mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozása; 

kézműipar; turizmus. Ide sorolhatók továbbá azok a beavatkozások is, amelyek a szociális 

ellátás és közösségi foglalkoztatás összekötését (helyi foglalkoztatás a házi segítségnyújtásban, 

gyermekfelügyelet vagy gyermekek gondozása), vagy a közcélú, közhasznú munkával 

lefedhető tevékenységek ösztönzését jelentik.” (CZENE - RICZ, 2010) 

Helyi érdekű képzés, szakképzés  

„Ide sorolunk minden olyan intézkedést, amely a helyi mikro-, kis és közepes 

vállalkozások humán erőforrás fejlesztését célozza meg, az adott térségben élő emberek, 

működő intézmények és gazdasági szereplők igényeire rugalmasan reagáló képzési formák 

kialakításával. A cél olyan ismeretek oktatása, készségek fejlesztése, amelyek a vállalkozás 

menedzselését, szakmai minőségét javítják. Ehhez szükség van az általános vállalkozási, 

közgazdasági és pénzügyi ismeretek mellett a helytörténeti, helyismereti tartalmak 

megjelenítésére, erősítésére a szakoktatásban. Utóbbi a helyi identitás és kötődés megerősítését 

is szolgálja, ami segíti a fiatal, aktív korú lakosság helyben maradását. A szakképzésnek a helyi 

gazdaság igényeihez kell igazodnia, elsősorban azokat a szakmákat oktatva, amelyek az adott 

településen, térségben fontosak. Ez jelentheti a település gazdasági jellegéből adódó szakmákat 

(például az Alföldön a mezőgazdasági, kertészeti szakmák) vagy éppen a hiányszakmákat.  
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A gazdaság élénkítését szolgáló szakképzés megfelelő kialakításához szükséges a helyi 

szakismeretigény felmérése; a munkáltatói, vállalkozói réteg bevonásával történő 

szakképzésszervezés és gyakorlati képzési helyek kialakítása.” (CZENE - RICZ, 2010) 

„Képzési programok a helyi vállalkozások emberi erőforrás fejlesztését célozza rugalmas 

képzési formák kialakításával. A cél olyan ismeretek oktatása és készségek fejlesztése, amelyek 

a vállalkozás menedzselését, valamint szakmai minőségét javítják. Ehhez szükség van az 

általános vállalkozási, közgazdasági és pénzügyi ismeretek mellett a helytörténeti, helyismereti 

tartalmak megjelenítésére, erősítésére is.” (MOLNÁR, ET AL., 2014) 

Lakossági és vállalkozói szemléletformálás 

„A helyi szereplők elhivatottsága, lelkesedése, tudatos magatartása és aktív 

közreműködése nélkül nem lehet helyi gazdaságot élénkíteni, megerősíteni, hosszú távon 

fenntartható módon felvirágoztatni. Rendkívül hangsúlyosak tehát azok a tevékenységek, 

amelyek a tudatos fogyasztási, vásárlási szokások kialakítását célozzák. Ezzel ugyanis piacot 

teremtenek a helyben előállított termékek számára. Hasonlóan elengedhetetlen a helyi identitás 

erősítése, és általános szabályként a hely” erőforrások, termékek, szolgáltatások, tudás 

előnyben részesítése. Például az önkormányzat saját beruházásainál előnyben részesíti a helyi 

terméket, a helyi vállalkozót, a helyi munkaerő alkalmazását, vagy a gazdaságfejlesztési 

koncepció kidolgozása során bevonja a helyi érintetteket, valamint reálisan, de kiemelten 

figyelembe veszi a helyi adottságokat és körülményeket. Ezt természetesen a vállalkozások is 

megtehetik, lokálpatrióta működésükkel rengeteget lendíthetnek saját térségük helyzetén. 

Ugyancsak a szemléletformálás kérdésköréhez tartozik a vállalkozói szellem, vállalkozói 

hajlandóság javítása, hiszen az „önfoglalkoztatás” választ jelenthet a folyamatos leépítésekre, 

a munkanélküliség leküzdésére. A vállalkozó közösségek létrehozásához nemcsak tudás és 

infrastruktúra szükséges, de a megfelelő szemlélet is kulcsfontosságú tényező. Ennek 

kialakításában és fenntartásában segíthet, ha az adott térség társadalmában a tisztességesen 

elvégzett munkának becsülete van.” (CZENE - RICZ, 2010) 

3.5 Helyi Gazdaságfejlesztés versenyképesség alapú felfogása 

„A helyi gazdaságfejlesztés kapcsán a leggyakrabban a területi versenyképesség 

fogalomrendszerére szokás hivatkozni, amikor is a helyi (avagy a regionális) gazdaságfejlesztés 

logikáját akarjuk megérteni. A megközelítés abból indul ki, hogy a csomóponti régiók 

igyekeznek egymáshoz viszonyítva relatíve kedvező pozíciót elérni a gazdasági teljesítmény 

tekintetében. Azonban a gazdasági „sikeresség” nem ragadható meg jól egy összegzett 

mutatóval (jellemzően a GDP-vel), hiszen az is fontos, hogy abból a helyben élők széles köre 

részesül-e. Így akkor tekinthető egy térség versenyképesnek, ha egyszerre képes relatíve magas 

jövedelmet (GDP-t) előállítani és magas foglalkoztatottsági szintet fenntartani (a helyben élők 

széles köre részesül a megtermelt jövedelmekből).” (BAJMÓCZY, 2011) 
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„A helyi gazdaságfejlesztés talán legáltalánosabban idézett definíciója a Világbank 

szakértői csoportjától származik. E meghatározás szintén a versenyképesség 

gondolatrendszerére épül. Megadja egyrészt azt az alapvető célt, amelyhez a HGf is hozzá kíván 

járulni, másrészt azt a konkrét módot, ahogyan a HGf képes erre. A Világbank széles körben 

használt fenti meghatározása értelmében a helyi gazdaságfejlesztés végső célja a helyi lakosok 

életminőségének javítása, amelyhez a gazdasági teljesítmény javításán keresztül tud 

hozzájárulni. A gazdasági teljesítmény fokozása alatt pedig a versenyképesség 

gondolatrendszerében megjelenő két kategóriát érti: a növekedést és a foglalkoztatást. Kiemeli 

továbbá, hogy a HGf egy folyamat, amely a helyi szereplők széles körének részvételével 

folyik.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„De ez a meghatározás néhány gyengeséggel is bír. Egyrészt nem definiálja pontosan, 

hogy mi is értendő a helyi lakosok életminősége alatt. Azt sugallja, hogy a gazdasági 

teljesítmény fokozása egyértelműen a helyi lakosok életminőségének javulásához vezet. 

Amennyiben életminőség alatt a megvásárolható javak mennyiségét értjük, úgy ez valószínűleg 

fennáll, ám ha azt egy kicsit tágabban értelmezzük, akkor már nem ilyen egyértelmű a 

kapcsolat. Nem hívja fel tehát a figyelmet arra a nagyon fontos szempontra, hogy a gazdasági 

teljesítmény növelése csak addig kívánatos, amíg ténylegesen hozzájárul a helyi lakosok 

életminőségének javításához. Precízebb volna tehát a HGf célját másképpen megfogalmazni: a 

térség gazdasági teljesítményének oly módon történő javítása, amely hozzájárul a helyi lakosok 

életminőségének javulásához.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„A definíció további problémája, hogy kevés eligazítást ad arra az esetre, amikor a 

növekedés és a foglalkoztatás célja összeütközésbe kerül. Ez az eset pedig egyáltalán nem 

mondható ritkának a gyakorlatban. Gondoljunk arra, hogy amikor egy nagyvállalat 

hatékonyabb technológiát vezet be, avagy „racionalizálja” működését, akkor embereket bocsát 

el. A hatékonyabb termelés révén nőnek a piaci esélyei, így hozzájárul a növekedési célhoz, 

viszont közben csökkenti a foglalkoztatottak létszámát. Persze hosszabb távon az így kiszoruló 

munkaerőt felszívhatják más szektorok, de ez nem törvényszerű.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„A versenyképesség alapú megközelítés viszonylag egyértelmű következtetésekkel 

szolgál arra vonatkozóan, hogy a helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások milyen logika szerint 

működnek (kell, hogy működjenek). Értelmezése szerint a versenyképesség javításán keresztül 

járulhatunk hozzá a helyi lakosok életminőségének javításához. A versenyképesség alapvető 

összetevői, a jövedelemtermelés és a foglalkoztatás pedig a vállalati szféra tevékenységének 

eredménye, így a versenyképesség a helyben működő vállalatok versenyelőnyeinek 

megerősítése révén érhető el.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„Természetesen nem minden vállalatnak származnak ugyanabból versenyelőnyei. 

Sőt a különböző térségek igen eltérőek lehetnek a tekintetben, hogy vállalataik versenyelőnyei 

általában miből erednek (az alacsony költségekből, a hatékonyságból, avagy az innovációból). 

A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy azok a térségek a leginkább versenyképesek (és 

tudják ezt a pozíciójukat tartósan fenntartani), ahol a vállalatok többségének versenyelőnye az 

innovációból származik.” (BAJMÓCZY, 2011) 
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„Minthogy a különböző térségek sajátosak abban az értelemben, hogy vállalataik 

versenyelőnye általában miből származik, így az eltérő térségekben eltérő helyi 

gazdaságfejlesztésre van szükség. Továbbmenve ezen a logikai íven, a következő kérdés, 

hogy miként erősíthetők meg a vállalatok versenyelőnyei. A vállalati versenyelőnyöket igen 

sok tényező befolyásolja. Ezek részint nemzetgazdasági, részint regionális, részint pedig helyi 

szinten határozódnak meg. Michael Porter széles körű empirikus vizsgálatok alapján úgy érvel, 

hogy a magasabb területi szinten meghatározódó tényezők relatív súlya egyre csökken (a 

globális folyamatok miatt), így a legfontosabb szerepe a helyi szinthez kötődő tényezőknek 

van.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„E tényezőket két nagy csoportra bontja: a „vállalati működés és stratégia 

kifinomultságára” és „a helyi üzleti környezet minőségére”. Az első csoport a vállalati működés 

belső jellemzőit takarja, míg a második azokat, a vállalat számára külső, helyi tényezőket, 

amelyek jelentős befolyással vannak a vállalati működésre. Míg a belső működési jellemzők a 

vállalkozásfejlesztés révén javíthatók, addig a gazdaságfejlesztés a helyi üzleti környezet 

minőségének javításával foglalkozik. A gazdaságfejlesztés fókuszában tehát nem az egyes 

vállalatok állnak, hanem a helyi üzleti környezet azon elemei, amelyek erőteljes befolyással 

vannak a vállalatok (vagy azok egy csoportjának – például egy iparágnak) versenyelőnyeire.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

„A vállalkozások versenyképessége nem csak saját belső működési folyamataiktól, 

hanem a helyi üzleti környezetben gyökerező tényezőktől is jelentős mértékben függ. Ezen 

üzleti környezet minőségének jellemzésére számos koncepció használható, amelyek aztán 

alapot adhatnak a helyzetfelmérésére és a helyi gazdaságfejlesztési beavatkozásokra.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

„Az üzleti környezet rendszerezése eltérő fogalmi keretekből kiindulva, eltérő 

szemléletmódokat követve lehetséges a gyakorlatban. Egy általános szempont lehet azon 

tényezők feltérképezése, amelyek egy-egy térség versenyképességét befolyásolják (azaz magas 

jövedelmek és foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására való képességét). Egy másik 

szempont lehet az innovációs képességet befolyásoló tényezők feltárása. A fentiektől némiképp 

eltérő kiindulási pont a helyi vállalatok összességére, avagy csak egy adott iparág 

versenyképességére ható szempontok elkülönítése.” (BAJMÓCZY, 2011) 

„Az egyes térségek versenyképességét igen sok tényező befolyásolja, még ha 

csoportokba soroljuk őket, akkor sem szűkíthetők le egy-két dimenzióra. Ami témánk 

szempontjából viszont nagyon fontos, hogy e tényezők számos különböző szubnacionális 

területi szintre, így a helyi szintre is értelmezhetőek. A versenyképességet befolyásoló tényezők 

rendszere számos elméleti munkán és gyakorlati felmérésen keresztül kristályosodott ki. 

Mindezeket LENGYEL IMRE a „Piramis-modellben” rendszerezte. Elkülönített olyan tényezőket, 

amelyek rövidebb távon közvetlenül hatnak, továbbá olyanokat, amelyek áttételesen, hosszabb 

távon befolyásolják a versenyképességet.” (BAJMÓCZY, 2011) 
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„A közvetlenül, rövidebb távon ható tényezők – gazdaságfejlesztési szempontból kiemelt 

– jelentősége abban áll, hogy ezek viszonylag könnyen változtathatók, így kijelölhetik a 

fejlesztési célterületeket. Ezen tényezőket szokás a versenyképesség alaptényezőinek 

nevezni: 

- Kutatás-fejlesztés. Lényegében az új tudás létrehozására és az innovációra való 

képesség. Ez sok esetben, bár nem feltétlenül a kutatás-fejlesztéshez kötődik. A 

kategória tényleges jelentése tehát a valóságban egy kicsit tágabb, mint amit a 

megnevezés sugall.  

- Infrastruktúra és humán tőke. A vállalati működést és költségszintet befolyásoló 

háttérfeltételek, amelyek egyrészt „kézzelfogható” (fizikai) elemeket jelentenek (pl. 

úthálózat, kommunikációs infrastruktúra), másrészt olyan „puha” elemeket, mint az 

oktatási rendszer hatékonysága.  

- Térségen kívülről jövő befektetések. A külföldről, vagy más hazai régiókból érkező 

működő tőke, amely hatékonyabb termelési eljárások meghonosításához, új 

munkahelyek létrehozásához és beszállítói kapcsolatok kiépítéséhez vezethet (sajnos 

nem szükségszerűen).  

- Kis- és középvállalkozások. Munkahelyteremtő képességük és innovációs 

aktivitásuk révén is jelentősen hozzájárulhatnak a versenyképesség javításához.  

- Intézmények és társadalmi tőke. Azok a nem piaci tényezők, amelyek hatással 

vannak a szereplők közti kapcsolatokra, a bizalomból és nem piaci 

együttműködésből származó előnyök kiaknázására.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

A térségek versenyképességét ezen kívül hosszabb távon ható, fejlesztéspolitikákkal 

nehezebben változtatható tényezők is befolyásolják. Ezeket szokás a versenyképesség 

sikerességi faktorainak is nevezni. Ezen faktorok páronként némiképp összefüggnek 

egymással, míg a pár egyik tagja mindig valamilyen gazdasági szempontra fókuszál, addig 

a másik inkább a társadalmi folyamatok szintjén értelmeződik: 

- Gazdasági szerkezet. A magas hozzáadott értékű ágazatok aránya, illetve a gazdasági 

szerkezet folyamatos változtatásának képessége.  

- Társadalmi szerkezet. A középosztály súlya, a társadalom polarizálódásának 

mértéke.  

- Innovációs kultúra. Az innovatív vállalatok aránya, illetve az innovációt elősegítő 

háttérfeltételek színvonala.  

- Döntési központok. A régiót alapvetően befolyásoló vállalati és politikai döntések a 

térségek kívül, avagy belül születnek-e.  

- Regionális elérhetőség. A térség megközelíthetősége. Alapvetően nem a másoktól 

mért földrajzi távolságnak, hanem az elérés idejének és költségének van jelentősége. 

- A környezet minősége. Élhető és problémáit kezelni képes környezetet biztosít-e a 

térség a lakói számára. A kvalifikált munkaerő vonzásához és megtartásához 

szükséges kulturálódási, szórakozási lehetőségek jelen vannak-e.  
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- A munkaerő felkészültsége. A magasan kvalifikált, vagy speciális szakképzettséggel 

bírók aránya.  

- A régió társadalmi kohéziója. A konfliktusok kelésének és a túlzott polarizálódás 

megakadályozásának képessége.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Wong mely 3 dimenzióba sorolta a helyi gazdaságfejlesztés definícióit? 

2. Hogyan definiálja Bajmóczy a helyi gazdaságfejlesztést? 

3. Hogyan definiálja a Világbank munkacsoportja a helyi gazdaságfejlesztést? 

4. Melyek a helyi gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői? 

5. Melyek a helyi gazdaságfejlesztésnek pozitív hatásai? 

6. Sorolja fel a helyi gazdaságfejlesztés szereplőit (6 szektor)! 

7. A helyi gazdaságfejlesztés evolúciós szintjeinek fókuszában mik állnak?  

8. Mik a helyi gazdaságfejlesztés eszközei? 

9. Melyek a versenyképesség alaptényezői? 
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4 Vállalkozások a helyi üzleti környezetben 

A vállalkozás a gazdasági rendszer egyik alapegysége; tevékenységeikkel meglévő 

fogyasztói igényeket elégítenek ki, befektetéseket és innovációkat generálnak, szerepük 

fontos a foglalkoztatásban és a makrogazdasági teljesítmény értékelésében. Fejlesztésük 

ezért minden szinten – így helyi szinten is – érdemes. 

4.1 Vállalkozások Magyarországon 

A fenti bevezetésben leírtakat igazolja a KSH (2013) jelentése is: „a kilencvenes évek 

folyamán kialakult új magyar gazdaságszerkezetet a kettőség jellemzi: kevés számú, jellemzően 

exportorientált nagyvállalatok és nagy sokaságú, inkább a helyi gazdasági élet működésében 

kiemelt szerepű kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják a vállalkozások körét. A kkv-k 

helyzete, teljesítményük alakulása számottevő mértékben befolyásolja a hazai gazdaság 

helyzetét.” 

Hogy mit tekintünk kkv-nak, azt a 2004. évi XXXIV. törvény mondja ki, amely törvény 

az Európai Bizottság ajánlásával összhangban született. Ez alapján „Magyarországon az a 

vállalkozás számít kis- és középvállalkozásnak, amely legfeljebb 249 főt foglalkoztat, éves 

nettó árbevétele nem éri el az 50 millió eurót vagy a mérlegfőösszege nem haladja meg a 

43 millió eurót, valamint az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot. A 

statisztikai lehatárolás viszont kizárólag a létszám-kategória alapján történik: a legfeljebb 49 

főt foglalkoztató vállalkozások kisvállalkozásnak, az 50–249 fővel működő vállalatok 

középvállalkozásnak minősülnek. A 10 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező cég 

mikrovállalkozásnak számít.” (KSH, 2013). 

A foglalkoztatásban játszott jelentős szerepüket már puszta számuk is előre jelzi. „2012. 

december 31-én Magyarországon 961 847 vállalkozást regisztráltak. A létszám-kategóriák 

alapján ebből 960 978 cég (99,9%) a kis- és középvállalkozások közé tartozott és mindössze 

869 – legalább 250 főt foglalkoztató – gazdasági szervezet számított nagyvállalatnak. 2011 

végéhez képest a 250 fő alatti létszámmal rendelkező cégek száma 1,1%-kal csökkent. 2012 

végén a regisztrált kis- és középvállalkozások 99,5%-a, 956 300 cég tartozott a legfeljebb 49 

foglalkoztatottal rendelkező kisvállalkozások körébe. Ez a 2011. évi 966,6 ezer után a második 

legmagasabb érték. A 2011-et megelőző 9 évben jellemzően 898 és 936 ezer között mozgott a 

kisvállalkozások száma. (A vállalkozások számát egyes években befolyásolta a gazdasági 

társaságokra vonatkozó jogszabályi környezet, valamint a gazdálkodási formák besorolásának 

változása.) A gazdálkodási forma szerint a regisztrált kisvállalkozások 41,9%-a korlátolt 

felelősségű társaság, 38,6%-a egyéni vállalkozás, a 18,0%-a betéti társaság volt. Csaknem 

minden harmadik kisvállalkozás legfeljebb 1 foglalkoztatottal rendelkező egyéni vállalkozás 

volt. A mikrovállalkozások aránya a kisvállalkozások körében 96,7%-os volt. A 10–49 

fővel regisztrált cégek száma 2002 óta 30 és 33 ezer között ingadozik, 2012-ben 31,2 ezer volt.  
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A regisztrált középvállalkozások száma 4678 volt 2012 végén, arányuk a kkv-kon belül 

mindössze 0,5% volt. 2001 és 2011 között 4659 és 4979 között ingadozott a regisztrált közepes 

méretű cégek mennyisége. Ez alól egyedül a 2009. év kivétel, amikor 5130 vállalkozás 

rendelkezett 50–249 fő alkalmazottal. A középvállalkozások több mint háromnegyede kft. 

formájában működött. A regisztrált kis- és középvállalkozások tekintetében jelentős területi 

koncentráció figyelhető meg: a fővárosnak köszönhetően a közép-magyarországi régió 

jelentősen kiemelkedik. 2012-ben az összes kkv 45%-a közép-magyarországi, ezen belül 31%-

a budapesti volt. (A működő vállalkozások esetében ez az arány 40, illetve 27% volt.)” (KSH, 

2013). 

„A 2012. évi előzetes adatok alapján a kkv-szektorban tényleges gazdálkodási 

tevékenységet a cégek 65,4%-a végzett. A működési arány a mikrovállalkozások körében 

64,7%-os, ami a legalacsonyabbnak számít. A 10–49 fős kisvállalkozások esetében a ráta 

viszont 82,4, a középvállalkozások körében pedig 98,4% volt. (2000 és 2011 között a kkv-k 

működési aránya 70% feletti, a legtöbb évben 75–77% közötti volt.) A 2012. évi előzetes adatok 

szerint a hazánkban működő 629 585 vállalkozásból 628 707 volt kis- és középvállalkozás, 

amely visszaesést jelent a megelőző évekhez képest. 2002 és 2011 között a működő kkv-k 

száma – 2004 és 2005 kivételével – 680 és 700 ezer között ingadozott. A gazdálkodási formák 

közül a legnagyobb részt (66%) az egyéni vállalkozások teszik ki. A létszám növekedésével a 

cégek között azonban egyre nagyobb a társas vállalkozások aránya. A társas gazdálkodási 

formák közül a szervezetméret növekedésével a kft-k és a részvénytársaságok aránya 

fokozatosan növekszik, a betéti társaságok ugyanakkor a kisebb létszámú vállalkozások között 

képviselnek nagyobb arányt.” (KSH, 2013). 

„A vállalkozások által foglalkoztatott 2,7 millió főből közel 2 millió a kis- és 

középvállalkozásoknál dolgozott 2012-ben az előzetes adatok szerint. Az arányokat tekintve 

2002 óta az összes foglalkoztatott 72–74%-a dolgozott a kkv-szektorban. A foglalkoztatottak 

létszám-kategória szerinti szerkezetében nem történt számottevő változás az elmúlt 10 évben: 

az összes foglalkoztatottból a mikrovállalkozások aránya 37–39, a 10–49 fős kisvállalkozásoké 

17–19, a középvállalkozásoké pedig 16–17% között mozgott. 2012-ben az összes létszám-

kategóriában 3–6%-kal alacsonyabb volt a dolgozók száma a 2005. évihez képest. A gazdasági 

válság időszakában a kkv-szektorban kisebb mértékben esett vissza a foglalkoztatottak száma, 

mint a nagyvállalatok esetében. A válságot követő években jelentős javulás csak a 

nagyvállalatok körében történt. A nemzetgazdasági ágak szerinti bontás alapján a kkv-k súlya 

a legtöbb ágban 70% felett van. A foglalkoztatottak legalább 90%-a kkv-nál dolgozott például 

az építőiparban; az ingatlanügyletek területén; a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

nemzetgazdasági ágban; az oktatásban; valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás 

területén. A legalacsonyabb arány az energiaiparban volt. A feldolgozóipari alkalmazottak több 

mint fele a kis- és középvállalkozásoknál dolgozott. A feldolgozóiparban foglalkoztatottak 

létszám aránya a szervezetméret növekedésével emelkedik.” (KSH, 2013). 
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„Az egyes létszám-kategóriákat tekintve a mikrovállalkozások a legtöbb munkavállalót a 

kereskedelem, gépjárműjavítás; a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén; 

valamint az építőiparban foglalkoztatták. 2008 óta e három nemzetgazdasági ág együttes aránya 

50% volt minden évben. Az elmúlt öt évben a 10-49 fős kisvállalkozásoknál munkát vállalók 

közel 25%-a kereskedelem, gépjárműjavítás területén, 23% körüli része az iparban és több mint 

10%-a az építőiparban dolgozott. A közepes méretű cégeknél – a hozzáadott értékhez és az 

árbevételhez hasonlóan – a legmagasabb az ipar aránya (közel 40%). A középvállalkozások 

körében még a kereskedelem, gépjárműjavítás aránya meghatározó, amely 2008 óta 15–17% 

között mozog. A 2012. évi előzetes adatok szerint a kkv-szektor 6287 milliárd forint értékben 

exportált terméket a külpiacokra, mely az összes vállalkozás kivitelének 28%-át jelentette. A 

részesedés 2001 óta a legmagasabb. A kis- és közepes vállalkozások exportárbevételének 

aránya 2001–2006-ban 22,2 és 23,2% közötti volt, 2008 óta viszont mindegyik évben legalább 

25,3%-os volt. (Ezzel párhuzamosan az exportárbevétel nagysága – folyó áron – több mint 

háromszorosa lett.) Az üzemméret növekedésével a külpiaci értékesítés részesedése is 

emelkedik. A szektor alacsony exportteljesítményének oka, hogy a kkv-k egyrészt a helyi 

gazdaság működtetésében töltenek be fontos szerepet (főként a kis- és mikrovállalkozások), 

másrészt jelentős a beszállítói szerepük az exportorientált nagyvállalatok körében. (Ezt 

alátámasztja az ipari belföldi, valamint exportértékesítések létszám-kategória szerinti bontása 

is.).” (KSH, 2013). 

„A kis- és közepes méretű vállalkozások túlélési képessége alacsony. 2006-ban közel 60 

ezer új kkv kezdte meg a működését, de 2011-ben már csak a 40,1%-uk működött. A túlélést 

tekintve a legkisebb aránya a 10–49 fős vállalkozásoknak volt, a 2006-ban alapítottak 39,6%-a 

működött 2011-ben. A kkv-k 98,5%-át kitevő mikrovállalkozások túlélési rátája 40,1%-os volt. 

A 2006-ban létrehozott 75 középvállalkozásból 2011-ben 36 működött. A kis- és 

középvállalkozások túlélési képességét számottevően befolyásolja az általuk végzett 

tevékenység jellege.” (KSH, 2013). 

A KKV szektor helyzete nemzetközi összehasonlításban 

Nem szabad megfeledkezni róla, hogy a hazai KKV szektor szereplői nem csak 

egymással, hanem globális társaikkal is versenyben állnak. Fontos ez a szektor munkaerő-

lekötő, valamint GDP termelő szerepei miatt is, hiszen egy ország gazdasága merőben függ a 

gazdaság szereplőinek teljesítményétől. 

„Az Eurostat 2010. évi adatai szerint az Európai Unióban (EU-27) működő 

vállalkozások 99,7%-a kis- és középvállalkozásnak minősült. Az arány – az adatot nem 

közlő Görögországot, Írországot és Máltát nem számítva – mindegyik tagországban 99% felett 

van. Az EU vállalkozásai által előállított bruttó hozzáadott értékből a kkv-szektor 58%-kal 

részesedett 2010-ben. Foglalkoztatottság tekintetében a kis- és közepes vállalkozások szerepe 

nagyobb, ugyanis a vállalati dolgozók több mint kétharmadát foglalkoztatták 2010-ben. A kkv-

szektor aránya az EU-tagállamok közül – a tagállamok több mint kétharmadára rendelkezésre 

álló adatok alapján – Cipruson a legjelentősebb: a bruttó hozzáadott érték 76%-át állítják elő, 

és a vállalkozásoknál dolgozók több mint nyolctizedét alkalmazzák. 
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A két vizsgált mutató esetében a kkv-szektor aránya az Egyesült Királyságban a 

legalacsonyabb: a hozzáadott érték 50, valamint a foglalkoztatottak 53%-a köthető a kis- és 

középvállalatokhoz. Hazánk a hozzáadott értékből való részesedése alapján az EU-átlag alatt, 

a foglalkoztatottak esetében pedig az átlag felett van.” (KSH, 2013). 

„Az OECD által készített 2013. évi felmérés alapján a hazai kkv-szektor hitelállománya 

2011-re közel 10%-kal csökkent 2007-hez viszonyítva. A felmérésben résztvevő EU-s 

tagállamok közül Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában és Szlovéniában 

emelkedett, az Egyesült Királyságban – hazánkénál kisebb mértékben – csökkent a 

hitelállomány nagysága. A kis- és közepes vállalkozások hiteleinek aránya a teljes vállalati 

hitelállományban Magyarországon 2011-ben 54,4% volt, amely a 2007. évi értékhez képest 8 

százalékponttal kisebb lett. A 9 megfigyelt uniós tagállam közül hazánkban volt a legnagyobb 

csökkenés, Portugáliában és Olaszországban a csökkenés nem haladta meg a 2 százalékpontot. 

A kkv-hitelállomány aránya a megfigyelésben szereplő három – gazdasági erejét tekintve – 

nagy uniós tagállamban (Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország) mindössze 20% 

körüli, míg a többi országban 50% feletti volt. A jelentős különbség számottevő részben 

magyarázható azzal is, hogy a három meghatározó országban a fejlett helyi tőkepiac alternatívát 

jelenthet a bankhitelekkel szemben. (Az egyesült királysági alacsony arány továbbá 

alátámasztható azzal, hogy az uniós tagállamok közül ott a legkisebb a kkv-szektor 

hozzájárulása a gazdasági teljesítményhez.)” (KSH, 2013). 

4.2 A vállalkozások ösztönzésének fontossága, lehetőségei 

A 2014-es G20 csúcstalálkozó a gazdasági növekedés élénkítését hangsúlyozta a verseny, 

a vállalkozások támogatása és az innováció által. A vállalkozások támogatásának egyik 

módszere lehet a vállalkozói környezet támogatása. MAZZAROL (2015) nyomán a vállalkozói 

környezetbe az 2. ábrán látható elemek tartoznak. Az ábra tanúsága alapján – kedvező feltételek 

mellett – a vállalkozói környezet támogatása univerzálisan alkalmazható (alkalmazandó) 

minden területi egységben. Érdemes azonban figyelembe venni minden esetben a területi 

sajátosságokat. MAZZAROL (2015) kitér arra is, hogy az Egyesült Államokban található 

Szilícium-völgy nevezetű high-tech övezet kialakulása kívánatos lenne máshol is, azonban 

egyedi jelenségről van szó, amely számos kedvező tényező együttállásának köszönhetően 

jött létre. A Szilícium-völgyet ezért nem pontról-pontra lemásolni kell, hanem az ott 

alkalmazott alapelveket (többek közt a technológia és a tudás koncentrációja, kedvező 

feltételek biztosítása az innovációk számára) átültetni más lokális terekbe, figyelembe 

véve azok egyediségeit. 

MAZZAROL (2015) rávilágít: a kormányzatnak szerepet kell vállalnia a kedvező 

vállalkozói környezet megteremtésében, de már a kezdetektől fogva be kell vonnia a 

magánszektort is döntéseibe, hiszen azok a vállalkozókat érintik a legjobban. A kormány 

tehát egyfajta facilitátor szerepet tölt be, amely során a növekedést és a versenyt igyekszik 

stimulálni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kormányzat ne próbáljon meg egyik szereplőt 

sem előnyben részesíteni vagy pedig túlbonyolítani a rendszert.  
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Szűk kereteket sem szabad szabnia (a magától értetődően szükséges jogi szabályozást 

leszámítva), hiszen cél a vállalkozók maximális támogatása az innovációk generálásában, 

amely pedig mindig egyediséget hordoz, nem érdemes korlátozni. 

 

 

2. ábra: Vállalkozói környezet 

Forrás: Mazzarol, 2015 

 

MAZZAROL (2015) konkrét javaslatokat is megfogalmaz a kormányok számára, hogy 

miként javítsák a vállalkozói környezetet. 

 

1. A kormány fő célkitűzése kell, hogy legyen a vállalkozások segítése, a vállalkozási 

aktivitás ösztönzése hatékony vállalkozási politikák kialakításával. A kialakítási 

folyamat során érdemes bevonni vállalkozókat, akik meglátásaikkal segítik a végső 

soron számukra készülő programokat.  

2. A kormányzati politika legyen széleskörű, átfogó és a vállalkozói környezet minden 

elemét érintse. 

3. Engedjen teret a vállalkozások természetes fejlődésének a top-down döntések 

helyett. Építsen a már meglévő, természetesen kialakult iparágakra ahelyett, hogy új, 

zöldmezős iparágakat kezdjen támogatni. 

4. A high-tech mellett a többi meglévő iparágat is támogassa 

5. Biztosítson irányítási tevékenységet, de delegáljon felelősségi és tulajdonosi 

köröket regionális és helyi szintekre is, ezzel érvényesítve a szubszidiaritás elvét 

(MAZZAROL, 2015). 
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4.3 Vállalkozók számára hasznos és szükséges képességek 

WILKINSON (2015) 200 olyan vállalkozóval készített interjút, amelyek vállalkozásai 

évente 100 millió USD bevételnél többet termelnek vagy olyan társadalmi vállalkozások, 

amelyeknek 100 000-nél több ügyfelük van. A vállalatok többek közt az energiaiparban, az 

egészségiparban, a vendéglátásban, a médiaiparban és a biotechnológiában tevékenykedtek. Az 

interjúk során arra szeretett volna rávilágítani WILKINSON (2015), hogy melyek azok a 

kulcsképességek, amelyekkel a sikeres vállalkozások vezetői rendelkeznek. 

Az első kulcsképesség a lehetőségek megtalálása, olyan utak meglátása, amelyeket 

mások nem vesznek észre. A sikeres vállalkozók folyamatosan figyelik az új lehetőségeket, a 

piaci réseket, a ki-nem-elégített szükségleteket. 

A második kulcsképesség a cél szem előtt tartásának képessége. WILKINSON (2015) 

hasonlata erre egy autóversenyző, aki folyamatosan előre figyel, hogy elkerülje az ütközést, és 

minél hatékonyabban haladjon tovább a megfelelő irányba. A vállalkozónak ugyanígy kell 

viselkednie: a jövőre koncentrálva minden cselekedetében előre kell tekintenie, továbbá, ahogy 

a versenyző navigálja az autóját, a vállalkozónak is ügyelnie kell a megfelelő sebességre: se túl 

lassan, se túl gyorsan ne haladjon. 

Nagyon fontos a harmadik kulcsképesség is: a gyors döntéshozatal. Egy vállalkozás 

vezetőjének képesnek kell lenni rövid időn belül megfigyelni dolgokat, rangsorolni, dönteni és 

cselekedni. A gyorsaság, természetesen óvatossággal, megfontoltsággal párosulva 

versenyelőnyt jelent azokkal a vállalkozókkal szemben, akik lassabban hoznak döntéseket, 

lassabban reagálnak piaci változásokra.  

A negyedik kulcsképesség a „bölcs tévedés” képessége. A legjobb vezetők tisztában 

vannak vele, hogy a hibák és tévedések végül a tevékenységük javulásához vezethet, ha azokat 

gondosan sikerül értékelni. Segítségükkel elkerülhetőek jövőbeli hibák, a vállalat pedig egyre 

tökéletesebben tud működni. Természetesen érdemes megfigyelni más vállalatok működését is, 

hiszen mások hibáiból tanulni egyszerűbb és kevésbé költséges. 

Egy vezetőnek magának rendelkeznie kell a fenti tulajdonságokkal, hogy sikeres legyen. 

Ugyanakkor a legtehetségesebb vezető mellé is kellenek segítők, akik támogatják a döntéseit, 

szakmai segítséget nyújtanak és különböző problémákat meg tudnak oldani. Ebből kiindulva 

az ötödik kulcsképesség a kapcsolatkeresés/kapcsolatépítés képessége. Az összetett 

problémák megoldása érdekében a vezetőknek képesnek kell lenniük olyan embereket maguk 

köré gyűjteni, akik különféle hasznos képességgel vannak megáldva, és akik képesek együtt 

dolgozni. A képesség fontosságát az adja, hogy az egyéni teljesítményt képes megsokszorozni 

a csapatmunkára való ösztönzés által, így téve a csapatot és a vállalatot versenyképesebbé. 

Az utolsó kulcsképesség pedig nem más, mint a megosztás képessége. Vannak dolgok, 

amelyeket a vezető nem oszt meg például másik vállalat vezetőivel, mert elveszíteni 

versenyelőnyét. Vannak azonban olyan információk vagy tárgyi javak, amelyeket érdemes 

lehet megosztani dolgozókkal, más vállalatokkal.  
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Ezek általában nem hoznak direkt hasznot (legalábbis nem feltétlenül), hozzájárulnak azonban 

hosszú távú kötelékek, partnerkapcsolatok, személyes szálak kialakulásához, amelyek később 

szervezeten belüli és kívüli egységek közötti kapcsolat megerősödéséhez, így pedig az 

eredményesebb működéshez is hozzájárulhatnak. 

4.4 Letelepedést elősegítő tényezők 

Minden egyes régió különböző adottságokkal, fejlettségi szinttel és lehetőségekkel 

rendelkezik. A SZENDRÉNYI ET AL. (2002) műve alapján „az egyes régiók eltérő fejlődési 

pályája miatt az új vállalkozások letelepedésének ösztönzése térségenként eltérő gazdasági 

környezetben mehet végbe. A három legfejlettebb régió (a Közép-Magyarországi, a Nyugat- és 

Közép- Dunántúli régiók) gazdasági feltételrendszere lehetőséget biztosít a vállalkozások 

számára az európai gazdasági folyamatokban való közvetlen részvételhez. Bekapcsolódásukra 

beszállítói, alvállalkozói vagy egyéb partneri minőségben, a régiókban működő multinacionális 

vállalkozásokkal létesített közvetlen üzleti kapcsolatokon keresztül kerülhet sor. A szabad 

munkaerő szűk keresztmetszete, a folyamatosan emelkedő bérszínvonal és a már elért 

fejlettségi szint miatt ezekben a térségekben különösen fontos a tudás és tőke intenzív 

iparágakba tartozó vállalkozások letelepedésének segítése. A kevésbé fejlett régiókban az 

eddigi fejlődési sajátosságokból következően gyengébb a tőkeabszorpciós képesség, ami az egy 

lakosra jutó jegyzett külföldi tőke értékének különbségeiben is nyomon követhető. Ezért 

ezekben a térségekben elsődleges cél a vállalkozások letelepedésének ösztönzése és a 

munkaintenzívebb termelési formák ösztönzése”. (SZENDRÉNYI, ET AL., 2002) 

„A cél elérése érdekében támogatni szükséges a vállalkozások működését közvetlenül 

segítő fizikai infrastruktúra fejlesztését és a kapcsolódó szolgáltatásokat. Az ipari parkok 

régióspecifikus sajátosságoknak megfelelő fejlesztése és az általuk nyújtott szolgáltatások 

bővítése mellett a fejletlenebb régiókban inkább ösztönzőleg hathat az inkubátorházak 

tevékenységének támogatása és számuk gyarapítása, míg Közép- és Nyugat-Dunántúlon az 

innovációt jobban segítő technológiai és alkalmazott kutatási központok és logisztikai 

központok fejlesztése szükséges. Támogatni kell a vállalkozások, befektetők vonzásához 

szükséges marketing programokat” (SZENDRÉNYI, ET AL., 2002) 

„Ezek a fejlesztések elősegítik az innováció térbeli terjedését, valamint a régióknak 

az európai gazdasági térbe való sikeres bekapcsolódását. A munkahelyteremtő beruházások 

támogatásán keresztül pedig csökkenhetnek a foglalkoztatás, áttételesen a jövedelmi és az 

életkörülményekben meglévő területi különbségek.” (SZENDRÉNYI, ET AL., 2002) 

„A vállalkozások letelepedését nagymértékben befolyásolja az adott térség közlekedési 

elérhetősége, ami elsősorban a régiók elérhetőségét biztosító országos fejlesztéseket feltételez. 

Szükséges továbbá a K+F kapacitások országos szintű fejlesztése is, mely a régiókban 

kedvezőbb innovációs feltételeket teremthet.” (SZENDRÉNYI, ET AL., 2002) 
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4.5 A letelepedést elősegítő létesítmények 

Számos olyan intézkedés van, amely segíti a vállalkozások letelepedését egy adott 

térségben. Az első bemutatásra kerülő létesítmény az ipari park. 

„Az ipari parkok létesítése a modern technikát meghonosító, alkalmazó nagyobb 

vállalkozásokat segítő eszköz. Létrehozásuk elsősorban az ipari válság, illetve adottságaik 

folytán iparfejlesztést igénylő térségekben javasolt eszköz, melyhez központi támogatás 

igényelhető.” (TÓTH, 2009) 

„Az ipari park ipari vállalkozási célra kialakított terület. Az "Ipari Park" cím pályázattal 

nyerhető el határozatlan időre, és a szerződésben megjelölt területre használható. Az ipari park 

cím visszavonható.  Az "Ipari Park" cím elnyerésére pályázhat az az ipari parkot megvalósító, 

vagy már meglévő, ipari park-szerűen működő területet üzemeltető belföldi székhelyű, jogi 

személyiségű gazdasági társaság, közhasznú társaság, helyi önkormányzat és kistérségi 

társulás, amely kedvező infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel vonzó 

befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.” (TÓTH, 2009) 

 

TÓTH (2009) nyomán az ipari parkba betelepülő vállalkozások összességének elő kell segíteni  

- az ipari szerkezet átalakítását új, korszerű, környezetbarát ipari termelő és 

szolgáltató beruházásokkal,  

- a munkanélküliség csökkentését új munkahelyek létesítésével,  

- az ipari termelés és az export növelését az előállított termékek forgalmazásával,  

- a regionális fejlesztési stratégiák megvalósítását a helyi és térségi erőforrások 

aktivizálásával,  

- a multinacionális cégek, valamint a kis- és középvállalkozások közötti 

kapcsolatok fejlesztését, a beszállítói, termelési, informatikai és innovációs 

hálózatok ki-alakítását,  

- az érintett térségek térszerkezetének kialakítását, a meglévő ipari és közlekedési 

infrastruktúrák hasznosításával és összehangolt fejlesztésével.  

 

„Az ipari park korunk egyik leghatékonyabb és világszerte elterjedt gazdaságszervező és 

egyben regionális gazdaságfejlesztő eleme. Az ipari park intézményesült, nemzet-közileg igen 

sokrétű, fejlődési típusaiban, szakaszaiban, regionális modelljeiben, változatos összképet 

mutat.” (TÓTH, 2009) 

„Az ipari park fogalma már évtizedek óta használt, de a szakirodalomban rendszeresen 

csak a 70-es évektől jelenik meg, mára hazánkban is a gazdasági modernizáció jelképe. Ez egy 

nem könnyen meghatározható gyűjtőfogalom, amely ugyan mindenütt az ipari tevékenységek 

egyfajta térbeli koncentrációját jelenti, de lényegében nagyon eltérő funkciói lehetnek, amelyek 

a nemzetközi gyakorlatban használt elnevezésekben is megjelennek. Napjainkban a „parkhoz” 

többféle azonosító jelző kötődik (technológiai, tudományos, innovációs stb.), utalva az ott folyó 

tevékenység jellegére.” (TÓTH, 2009) 
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„Annyi azonban biztos, hogy az ipari park modell világszerte alkalmazott, dinamikus 

stuktúrapolitikai eszköz, amelynek egyre nagyobb a jelentősége a különböző vállalkozások 

fejlődésében és az egyes régiók, (kis)térségek felzárkózásában.  

Az ipari park olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, 

amely főként kis- és középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű 

gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen 

feltételeket.” (TÓTH, 2009) 

„A park egyfelől a termelőtevékenységhez elengedhetetlenül szükséges fizikai 

infrastruktúra (energia, víz, telefon, szennyvíztisztító stb.) igénybevételét teszi lehetővé, 

másfelől pedig olyan szolgáltatásokkal (szellemi infrastruktúra) segíti a vállalkozókat, 

amelyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres üzletvitelnek (ügyvitelszervezés; 

pénzügyi, számviteli ügyintézés, PR; marketing; logisztika; külkereskedelem bonyolítása; 

hitelügyintézés; beruházási, fejlesztési, jogi tanácsadás stb.). A park területe körülhatárolt, 

működéséről gazdasági társaság gondoskodik.” (TÓTH, 2009) 

 

Továbbá, TÓTH (2009) nyomán „ipari parkoknak minősülnek azok a létesítmények, amelyek  

- „egy területileg behatárolt ingatlanon infrastruktúrával és szolgáltatásokkal kedvező 

feltételeket – megvehető, lízingelhető vagy bérelhető telkeket, épületeket – 

biztosítanak a betelepülő vállalkozásoknak;  

- a betelepülő vállalkozások jellegét tekintve elsősorban korszerű termelő- és/vagy 

szolgáltatótevékenységet folytató, nagyobb létszámú munkaerőt foglalkoztató kis- és 

középvállalkozásokat támogatnak;  

- a hazai és külföldi tőke bevonásával döntően olyan innovációt valósítanak meg, 

amely elősegíti az ipari struktúra átalakítását korszerű termékek gyártásával, 

korszerű technológiák és szervezési módszerek alkalmazásával, a környezet 

károsítása nélkül;  

- előnyben részesítik az exportorientált termelést növelő késztermék-gyártó és 

beszállító vállalkozásokat;  

- segítik a hazai szellemi tőke (találmányok, K+F eredmények) bevonását, az ipari és 

egyetemi kutatóhelyek bekapcsolódását.” 

Az ipari park mellett más létesítmények is támogathatják a vállalkozások létrejöttét. 

„Az inkubátorház a mikro- és kisvállalkozások támogatási eszköze az indulás 

időszakában. Az elmaradott és fejlesztést igénylő térségekben, kis- és középvárosokban, 

nagyobb centrumközségekben alkalmazható elsődlegesen, létrehozásuk elsősorban helyi, 

decentralizált forrásokból támogatandó.” (TÓTH, 2009) 

„A technológiai (innovációs) centrumok a szelektív fejlesztési politika részei. E 

forma a tőkehiány és a felállításához szükséges elemek izoláltsága miatt nagyobb térségek, 

régiók fejlesztési eszköze lehet, jelentősebb kormányzati szerepvállalással.  
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Közvetlen szellemi kutatási háttérrel érdemes létrehozni, lehetőleg az egyetemek bázisán, 

illetve az ipari újjászervezés centrumaiban.” (TÓTH, 2009) 

A vállalkozásokat fizikailag egymáshoz közel hozó létesítmények mellett vannak olyan 

lehetőségek is, amelyeket – bár földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások 

számára célszerű kihasználni – nem kívánják meg, hogy az egyes alkotóelemek közvetlenül 

egymás szomszédságában legyenek. Ilyenek lehetnek például a klaszterek. 

„A klaszter egy földrajzi térségben azonos, vagy egymást kiegészítő árukat termelő 

vállalkozások szakmai szövetsége a közös értékesítés, beszerzés, kutatás, javítás, áru-

előállítás, szervizelés stb. tevékenységek folytatására. A koncepció meghaladja az egyszerű 

horizontális kapcsolatok hálózatát, amely az egyazon piacon és iparágban érdekelt 

vállalkozások különböző típusú együttműködésében realizálódik. Sokkal inkább egy ágazatok 

közötti hálózat, amely az értékláncnak egy speciális kapcsolata vagy tudásbázisa mentén 

elhelyezkedő, de egymástól különböző, vagy egymást kiegészítő vállalkozásokat foglal 

magában.” (TÓTH, 2009) 

„Olyan cégbíróságon bejegyzett piacorientált gazdasági szervezetről van tehát szó, 

amelynek célja a régióban előállított termék jobb piaci pozícióinak elérése. A cég alapítói a 

régióban tevékenykedő gazdasági szervezetek, amelyeket összeköt a termék. Működésének az 

alapja a piac, célja pedig a térségben megtermelt árualapok jobb és eredményesebb piacra 

történő juttatása.” (TÓTH, 2009) 

A klaszterek lényege, hogy egy ágazatban dolgozó, egymással versenyző, de egyben 

együttműködő vállalkozások/vállalatok kapcsolódnak össze annak reményében, hogy az 

egymás között kialakuló kapcsolatok segítségével csökkentsék költségeiket és 

versenyelőnyre tegyenek szert a piacon. Érdemes megjegyezni, hogy a klaszter – bár számos 

funkcióval bír – nem kamara, nem jogi személy, nem konzorcium, nem vállalkozási forma és 

nem pusztán érdekvédelmi szervezet. 

A klasztert azonban jogi személyiségű vállalatok hozzák létre, ennek során pedig alapító 

okirat születik, amely meghatározza a klaszter működési feltételeit. Emellett saját tanácsa, 

közgyűlése is lehet. TÓTH (2009) alapján azonban számos hátráltató tényezője lehet a klaszterek 

kialakulásának Magyarországon: 

- „a gyenge gazdasági bázis: a régiók egy részében még nem történt meg a 

szerkezetváltás (aminek következtében stagnál vagy csökken a GDP-jük), nincsenek 

domináns versenyképes iparágak, a térség vezető rétegének (politikai és gazda-sági 

elitjének) nincs reális elképzelése a fejlődésre, a szerkezetváltást előidéző források, 

kapcsolatok és tudás odavonzására (ami nálunk főleg külföldi működőtőkét jelent),  

- erős centralizáció: klaszterek csak klaszter-alapú gazdaságpolitika, azaz 

decentralizált, alulról építkező regionális politika esetén jönnek létre,  

- a paternalizmus továbbélése: mind regionális, mind megyei és települési szinteken 

is megfigyelhető, hogy az önkormányzati testületek és intézmények „boldogítják” a 

vállalkozásokat, azaz általában a megkérdezésük és bevonásuk nélkül dőlnek el a 

fontos helyi fejlesztések.  
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Ezért pl. sok ipari park esetében nem meglepő a kihasználatlanságuk, sokszor nem 

azt fejlesztik, ami a helyi vállalkozások tartós versenyelőnyéhez szükséges lenne,  

- a bizalomhiány: a klasztereknél alapvető a kölcsönös bizalom az együttműködéshez, 

az információk cseréjéhez, a kockázatok mérsékléséhez, amihez maga-biztos 

tulajdonosok és megbecsült menedzsment szükséges, valamint erős társadalmi tőke, 

nálunk még csak most erősödik meg az a vállalkozói kör (az alkalmazottakat 

foglalkoztató helyi kis- és középvállalkozások), amelyek körében előbb-utóbb 

kialakulhat a kölcsönös bizalom,  

- az innovációs szakadék: a régiók többségében a tudás-bázis kettős szintű, az 

innovációk kidolgozására, avagy átvételére alkalmas intézmények (egyetemek, 

főiskolák, kutatóintézetek stb.) és a helyi vállalkozások még nem találtak egy-másra, 

pl. az egyetemekről nincs „túlcsordulás” (spill-over), a képzés nem veszi figyelembe 

a helyi munkaerőpiac igényeit, a vállalkozások fejlesztési szükségleteit.” 

4.6 Helyi vállalkozások termelési hatékonyságának javítása 

„A gazdaság fejlődésének alapvető feltétele a vállalkozások - különösen a Kis- és 

Középvállalkozások (KKV-k) - termelési hatékonyságának javítása. A hazai KKV-k 

exporttevékenységét és a multinacionális vállalatokkal való kapcsolataik bővítését sok esetben 

korlátozza működésük nem megfelelő hatékonysága, a szolgáltatások alacsony színvonala és 

az üzleti információk nem megfelelő áramlása. A helyi piacra termelő mikro-vállalkozásoknál 

- többnyire a hátrányos helyzetű, alacsony népsűrűségű térségekben - jellemző a működéshez 

és kisebb fejlesztésekhez szükséges beruházási források szűkössége.” (SZENDRÉNYI, ET AL., 

2002) 

„A hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások piacának folyamatos bővítéséhez, az 

országban megtelepült multinacionális vállalatokhoz való szorosabb kapcsolódásukhoz 

szükséges a helyi vállalkozások közti együttműködések ösztönzése, beszállítói 

kapcsolataik fejlesztése és termékeik piacra jutásának segítése. A KKV-k 

versenyelőnyének javításához szükséges a képzési és tanácsadási programok meghonosítása, a 

vállalkozói kultúra és szaktudás fejlesztése, a korszerű értékesítési, termelési és menedzsment 

módszerek elterjesztése. A kis- és mikro vállalkozások körében különösen fejleszteni kell a 

termékek előállításával és a szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai és technológiai színvonalat. 

A termelékenység javításához szükséges a vállalkozásoknak a K+F bázisokkal való 

kapcsolatok erősítése közös képzési, fejlesztési programokon keresztül.” (SZENDRÉNYI, ET AL., 

2002) 

„A vállalkozások termelési hatékonyságának javítása elősegíti az innováció térbeli 

terjedését, valamint az ország integrálódását az európai gazdasági folyamatokba. Az elmaradott 

térségekben történő fejlesztések hozzájárulnak a területi különbségek mérsékléséhez is.” 

(SZENDRÉNYI, ET AL., 2002) 
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„A cél elérésének előfeltételei a K+F szféra, a műszaki infrastruktúra és az 

információ-technológia területén megvalósuló ágazati fejlesztések. A termelési 

hatékonyság javítását célszerű összekapcsolni a környezetbarát, fenntartható termelési struktúra 

kialakításával és erőforrás-takarékos technológiák alkalmazásának ösztönzésével.” 

(SZENDRÉNYI, ET AL., 2002) 

4.7 Vállalkozások támogatása az Európai Unióban: a JEREMIE és a 

COSME 

„A JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 

(mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) - az Európai 

Bizottság által az Európai Beruházási Alappal (EBA) közösen létrehozott kezdeményezés. 

Olyan pénzügyi tervezési eszközök felhasználását ösztönzi, amelyek javítják a kkv-k 

finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését a strukturális alapok tevékenységein 

keresztül. Az EU-tagállamok az európai strukturális alapok keretében számukra kijelölt 

keretek egy részét felhasználhatják arra, hogy megújuló eszközökbe - például kockázati tőkébe, 

kölcsönökbe vagy garanciaalapokba - ruházzanak be. A JEREMIE alap tehát nem rendelkezik 

a strukturális alapoktól elkülönülő költségvetéssel, hanem azokon belül volt elkülönítve a 

vállalkozások fejlesztése céljából.” (EURÓPAI BIZOTTSÁG, N.D.). 

 

„Ezek az alapok a következőket támogathatják:  

- új vállalkozások létrehozása vagy már létező vállalkozások kibővítése;  

- befektetési tőkéhez való hozzáférés vállalkozások (különösen kkv-k) számára annak 

érdekében, hogy korszerűsítsék és kiszélesítsék tevékenységeiket, új termékeket 

kifejlesszenek ki, biztosítsák a piachoz történő hozzáférésüket, illetve kibővítsék azt;  

- üzletorientált kutatás és fejlesztés, technológiaátadás, innováció és vállalkozói 

tevékenység;  

- a termelő létesítmények műszaki korszerűsítése oly módon, hogy az hozzájáruljon 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó célok teljesítéséhez;  

- olyan termelékeny beruházások, amelyek fenntartható állások teremtését és 

megőrzését eredményezik.” (EURÓPAI BIZOTTSÁG, N.D.). 

 

„Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által nyújtott hozzájárulásokat olyan 

kölcsön-, garancia- és kockázatitőke-alapok között osztják el, amelyeket aztán vállalkozásokba 

történő beruházásokhoz használnak fel. Ezek a beruházások tőke, kölcsön és/vagy garanciák 

formájában valósulhatnak meg.” (EURÓPAI BIZOTTSÁG, N.D.). 

„A beruházásokból származó hozamot ismét befektetik vállalkozásokba. Ily módon egy 

adott forrásállomány több alkalommal újra felhasználható, ezáltal újrahasznosíthatók az állami 

források, javul a tőke felhasználásának hatékonysága, nő a kkv-k rendelkezésére bocsátott 

állami erőforrások fenntarthatósága és hatása. Ehelyett az irányító hatóságok úgy is dönthetnek, 
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hogy a programból származó forrásokat holdingalapokon keresztül osztják el, amelyeket azzal 

a feladattal hoznak létre, hogy több befektetési alapba ruházzanak be.  

Ez nem kötelező, de azzal az előnnyel jár, hogy így az irányító hatóságok a JEREMIE 

végrehajtásához szükséges feladatok egy részének elvégzését hozzáértő szakemberekre 

bízhatják rá.” (EURÓPAI BIZOTTSÁG, N.D.). 

 

A JEREMIE használata a következő előnyökkel jár: 

-  „Fenntarthatóság - A pénzügyi tervezési eszközök lényege, hogy visszatérítendő 

támogatást nyújtanak a strukturális alapokból olyan beruházásokra, amelyek 

várhatóan megtérülnek, és így a befektetők visszakapják pénzüket. Ez fenntarthatóbb 

alternatívát jelent a hagyományos, vissza nem térítendő támogatások formájában 

nyújtott segítséghez képest.  

- Hatásosság - Azáltal, hogy összekapcsolja a strukturális alapokat kiegészítő 

befektetési forrásokkal, egyrészt nő a felhasználható források mennyisége, másrészt 

nagyobb számú vállalkozás számára nyújtható támogatás.  

- Rugalmasság - A JEREMIE rugalmasságot kínál mind a szerkezet tekintetében, 

mind abban az értelemben, hogy a pénzeszközök tőke-, hitel- vagy 

garanciaberuházás formájában nyújthatók, ami hozzáigazítható az egyes országok és 

régiók sajátos szükségleteihez.  

- Szakértelem - A JEREMIE lehetővé teszi a strukturális alapok irányító hatóságai 

számára, hogy felhasználják a bankágazat és a versenyszféra szakértelmét, és így 

növeljék a vállalkozásokba történő beruházásaik hatásosságát.  

- Partnerségek - A Bizottság, az EBA és az EBB között a JEREMIE keretében 

kialakított partnerség ezen kívül jelentős katalizátora lehet az országok, a régiók, az 

EBA, az EBB, valamint más bankok és befektetők közötti együttműködésnek, 

amelynek célja, hogy megoldást találjanak a vállalkozások és mindenekelőtt a kkv-k 

finanszírozáshoz történő hozzáférésének problémájára.” (EURÓPAI BIZOTTSÁG, N.D.) 

 

„A COSME a 2014–2020 közötti időszakra tervezett, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő uniós program, amelynek 2,3 

milliárd eurós költségvetése tőkeáttételi hatása révén 25 milliárd eurót mozgósít majd. A 

következő területeken nyújt támogatást a kkv-knek: a kkv-k finanszírozáshoz jutása, a piacra 

jutás elősegítése és a vállalkozói kultúra előmozdítása. A COSME program a versenyképességi 

és innovációs keretprogram (CIP) sikerére épít, amely a 2007–2013 közötti időszakban, 

Európában több mint 16 milliárd EUR hitel és 2,8 milliárd EUR kockázati tőke biztosításához 

járult hozzá több mint 328 000 kis- és középvállalkozás számára.” (COSME PROGRAM, 2014)  

„A COSME program költségvetésében a kkv-k finanszírozására elkülönített 1,3 milliárd 

EUR tőkeáttételi hatása révén az elkövetkező hét év során összesen akár 25 milliárd EUR 

mozgósítására kerülhet sor a pénzügyi közvetítők közreműködésével. A megállapodás 2014 

végére megteremti a lehetőséget arra, hogy a kkv-k saját és idegen tőkével történő 
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finanszírozási lehetőségekhez jussanak a vállalkozások versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő uniós program (COSME PROGRAM) keretében.  

A megállapodás aláírását követően az EBA szándéknyilatkozati felhívást fog közzétenni, 

amelyre a kritériumoknak megfelelő pénzügyi intézmények (bankok, garanciaintézetek, alapok 

stb.) jelentkezhetnek. Az EBA alapos átvilágítást követően kiválasztja azon pénzügyi 

közvetítőket, amelyek azután valamennyi ágazatban az európai kkv-k rendelkezésére 

bocsáthatják az új finanszírozási lehetőséget.” (COSME PROGRAM, 2014) 

„A COSME programnak köszönhetően az európai kkv-k mintegy 25 milliárd EUR 

kiegészítő finanszírozásban részesülnek hitelgaranciák és sajáttőke-finanszírozás alakjában. Ez 

nagyon fontos része az EU azon erőfeszítésének, hogy segítsen leküzdeni a közismert 

nehézségeket, amelyeket a kkv-k tapasztalnak a hitelhez jutás terén.” (COSME PROGRAM, 

2014) 

„A COSME program hitelgaranciákat finanszíroz, hogy a bankok több hitelt és pénzügyi 

lízinget biztosíthassanak a kkv-k számára. Ez igen jelentős hatással jár, mivel a COSME 

program tőkeáttételi hatásának köszönhetően a hitelgaranciákba való 1 EUR befektetés 30 EUR 

összegű kkv-finanszírozást tesz lehetővé. Ezek a hitelgaranciák jellemzően számos olyan kkv-

nak jelentenek majd segítséget, amelyek megfelelő biztosítékok hiányában egyébként nem 

lennének képesek finanszírozáshoz jutni. Várhatóan mintegy 330 000 kkv részesül majd a 

COSME program garanciái által támogatott hitelben, és a hitelek teljes összege eléri a 

21 milliárd EUR-t. A COSME program elődje, a versenyképességi és innovációs program (CIP) 

során szerzett tapasztalatok szerint a kedvezményezettek 90 %-a várhatóan olyan vállalkozás 

lesz, ahol legfeljebb 10 főt foglalkoztatnak, a garantált hitel átlagos összege pedig mintegy 

65 000 EUR lesz. A kkv-k pontosan e kategóriája jut a legnehezebben hitelhez.” (COSME 

PROGRAM, 2014) 

„A COSME program költségvetésének egy része olyan alapokba kerül majd befektetésre, 

amelyek a bővítési szakaszban lévő kkv-knek biztosítanak kockázati tőkét, különösen azoknak, 

amelyek határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. Az alapkezelők üzleti alapon működnek 

majd annak érdekében, hogy a befektetések a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező 

kkv-khez kerüljenek. Várhatóan mintegy 500 cég részesül saját tőkében, a befektetés teljes 

összege akár a 4 milliárd EUR-t is elérheti, valamint köz- és magánforrásokból származó 

társbefektetések formájában további finanszírozást vonz majd.” (COSME PROGRAM, 2014) 

„A Finanszírozási források portál közérthető, teljes körű és naprakész információkkal 

szolgál arról, hogy a vállalkozók és a kkv-k miként juthatnak hozzá az összesen több mint 

100 milliárd EUR összegű uniós finanszírozáshoz a különböző uniós programok révén a 

következő hét év során. A portál részletes információkat nyújt a kkv-k számára arról, hogy a 

közel ezer bank és pénzügyi intézmény egyikén keresztül hogyan pályázhatnak az Unió által 

támogatott finanszírozási lehetőségekre. A portál valamennyi uniós nyelven és valamennyi 

uniós tagállamban, illetve tagjelölt országban elérhető.” (COSME PROGRAM, 2014) 

A kkv-k számára létrejött alap az Európai Beruházási Alap (EBA). „Fő célja, hogy a 

forráshoz jutásukat elősegítve támogassa az európai mikro-, kis- és középvállalkozásokat (kkv-
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kat). Az EBA kifejezetten e piaci szegmens számára dolgoz ki és fejleszt kockázati és 

növekedési tőkével, garanciákkal és mikrofinanszírozással összefüggő instrumentumokat.  

Az EBA ebben a szerepében elősegíti az innovációt, a kutatást és fejlesztést, a vállalkozói 

szellemet, a növekedést és a foglalkoztatást támogató uniós célkitűzések elérését. 2013 végén 

az EBA magántőke-befektetési alapokkal szembeni teljes nettó kötelezettségvállalása több mint 

7,9 milliárd EUR-t tett ki. A több mint 435 alapban befektetésekkel rendelkező EBA – 

különösen a csúcstechnológiai és a korai szakaszban lévő szegmensekben meglévő 

befektetéseinek köre és terjedelme révén – vezető szerepet játszik az európai kockázati 

tőkebefektetések terén. Az EBA több mint 300 ügyletre nyújtott garanciahitel-portfóliója 2013 

végén összesen több mint 5,6 milliárd EUR-t tett ki; ezzel az EBA vezető szerepet tölt be az 

európai kkv-knak garanciát nyújtó és a mikrofinanszírozáshoz kezességet biztosító szereplők 

között.” (COSME PROGRAM, 2014) 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Miben nyilvánul meg a vállalkozások gazdasági szerepe, fontossága? 

2. Az összes gazdasági vállalaton belül hozzávetőlegesen mennyi a KKV-k 

részaránya Magyarországon? 

3. Milyen szerepe lehet a kormánynak a vállalkozások fejlesztésében? 

4. Melyek a vállalkozók számára elsajátítandó kulcsképességek? 

5. Mely tényezők segítik a vállalkozások letelepedését? 

6. Definiálja az ipari park fogalmát röviden, és írja le azok szerepét a gazdaság- és 

vállalkozásfejlesztésben! 

7. Mit nevezünk klaszternek? Mik az előnyei? 

8. Írja le a JEREMIE és COSME programok lényegét! 
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5 Stratégiai tervezés a helyi gazdaságfejlesztésben 

A helyi gazdaságfejlesztésben, hasonlóan minden területi folyamatokat befolyásoló 

tevékenységhez, különleges prioritást élvez a tervezés. A tervezési tevékenység szellemi 

felkészülés a cselekvésre, segítségével át lehet gondolni a kialakítandó program céljait, lépéseit, 

szereplőit, és hozzásegít a potenciálisan felmerülő problémák előzetes elemzésére, elkerülésére. 

SWINBURN ET AL (2004) alapján „a helyi gazdaságfejlesztés stratégiai tervezési 

folyamata jellegzetesen öt szakaszól áll, és bár ezeket mint különálló szakaszokat tüntetjük 

fel, a valóságban a LED stratégiai terve rugalmas, és az egyik szakasz párhuzamosan futhat egy 

másikkal a helyi szükségleteknek megfelelően. Ha egy adott fázisban problémák merülnek fel, 

az nem feltétlenül az abban a fázisban folyó munkából fakad, hanem abból, hogy az előző 

szakasz nem volt megfelelő. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az előző és a következő szakaszt 

újra kell gondolni, és át kell dolgozni a probléma megoldása érdekében. A LED élő stratégia, 

melyet a körülményeknek megfelelően meg kell változtatni.” 

 

Az öt szakasz SWINBURN ET AL (2004) alapján: 

1. Szervezés 

2. A helyi gazdaság feltérképezése 

3. A stratégia kialakítása 

4. A stratégia megvalósítása 

5. A stratégia felülvizsgálata 

5.1 Szervezés 

Minden program, projekt működtetéséhez szükség van egy menedzsment szervezetre, 

akik felügyelik, véghezviszik, megfigyelik és értékelik az adott tevékenység(ek)et, ezért az ő 

kiválasztásuk az első lépés. Az ő feladatuk a tevékenységek kézben tartása, ők hozzák meg a 

döntéseket a projektek előtt, közben és után, ezért a kiválasztásnál érdemes figyelembe venni a 

résztvevők szakértelmét, ismereteit a helyi viszonyokról és a szervezési képességeket. 

„Ahhoz, hogy sikeresen megszervezzük a helyi gazdaságfejlesztés stratégiáját, az 

intézményi vezetésnek és a helyi szereplőknek egy korai stádiumban meg kell állapodniuk 

a tervezési folyamatban. Egy LED teamet kell felállítani a városházán vagy egy partner 

szervezeten belül, amely teamnek kell a stratégiai tervezés folyamatát irányítania. A helyi 

gazdaságfejlesztés sikeréhez a köz- (állami), a magán- (vállalkozások) és nem-kormányzati 

szektor (NGO szervezetek, szakszervezetek, szociális-, civil- és vallási szervezetek) közös 

szándéka szükséges. A stratégiai tervezés azzal kezdődik, hogy megnevezzük, milyen 

személyek, intézmények, vállalkozások, civil- és szakmai szervezetek, agytrösztök, oktatási 

intézmények és egyéb csoportok határozzák meg a helyi gazdasági életet. A résztvevők szakmai 

tudása, tapasztalatai és forrásai a közös szándék elérése érdekében mind szerepet kapnak a teljes 

stratégiai folyamatban.  
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Stabil munkakapcsolat és szervezeti struktúra kialakítása a stratégiai tervezés folyamán 

eredményes, hosszútávú együttműködéshez vezethet a köz-, a magán- és a nem-kormányzati 

szervezetek között. Ezek a munkakapcsolatok többféle formát ölthetnek az informális 

munkacsoportoktól kezdve a félhivatalos, laza szövetségen alapuló hálózatokon át a regionális 

fejlesztő ügynökség megalapításáig vagy egy a köz- és magánszféra között létrejövő 

alkotmányos együttműködésig. Gyakran ezeknek a partnerkapcsolatoknak a kialakítása és 

fenntartása jelenti a legnagyobb kihívást a LED erőfeszítések hatékonyságában.” 

(SWINBURN, ET AL, 2004) 

5.2 A helyi gazdaság fejtérképezése 

A megvalósítandó tervek mindig egy adott, valós területegységen kerülnek kialakításra, 

ezért figyelembe kell venni, hogy minden egyes téregység egyedi jellemzőkkel bír. Ezen 

jellemzők megismerésének céljából szükséges lépés a helyi gazdaság feltérképezésére.  

„A helyi gazdaság jellegzetességeinek ismerete kulcsfontosságú a helyi szereplők 

számára, amennyiben reális és kivitelezhető LED stratégiát akarnak kidolgozni. Úgy 

kezdünk hozzá a helyi gazdaságra vonatkozó legfontosabb adatok megszerzéséhez, hogy 

előzetes felmérést készítünk a már létező gazdasági kapcsolatokról és tevékenységekről az adott 

körzeten belül, és hasznosítjuk mindazokat a kvalitatív és kvantitatív információkat, melyek 

megvilágítják az üzleti élet, az ipari termelés, a foglalkoztatottság, a képzett munkaerőpiac már 

létező struktúráját és fő irányvonalait, illetve bármilyen olyan adatot, mely segít meghatározni 

a gazdaság fejlesztésének stratégiai szempontjait. Egy ilyen felmérésnek nem kell 

szükségszerűen az adott közigazgatási határon vagy illetékességen belülre korlátozódnia, mint 

amilyen pl. egy önkormányzat. Egy körzetet alkothat egy fővárosi régió, egy agglomerációs 

terület, egy város, nagyváros és annak urbánus és vidéki hátországa. Az összegyűjtött 

információk rávilágíthatnak arra, hogy milyen különleges projektekre és programokra van 

szükség ahhoz, hogy a helyi gazdaság alapjait kiterjesszük és gazdagabbá tegyük. A helyi 

gazdaság feltérképezésének első szakaszában elkülönítjük azt, hogy milyen információk 

pontosak, szükségesek és elérhetők, s melyek a bizonytalan, hiányozó vagy nem létező, ám 

szükséges, ezért beszerzendő adatok a gazdaság állapotának felméréséhez. Ha mindezek 

az adatok rendelkezésünkre állnak, össze kell vetni és ki kell elemezni, hogy a megfelelő 

képünk alakuljon ki a helyi gazdaságról. Különböző eszközök állnak rendelkezésre az adatok 

kiértékelésében, például a SWOT analízis, a teljesítménymérők és a regionális gazdasági 

mutatók alapján történő összehasonlítás. A hatékony LED stratégia kialakításához 

hozzátartozik az adott területen már működő gazdaságfejlesztő programok és projektek 

elemzése és kiértékelése.” (SWINBURN, ET AL, 2004) 
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A helyi gazdaság felmérése arra szolgál, hogy: 

- „megismerjük a rendelkezésre álló köz-, magán- és nem-kormányzati forrásokat; 

- összegyűjtsük és elemezzük a már létező és az új kvantitatív és kvalitatív infor-

mációkat, és 

- állítsunk fel olyan adatkezelő rendszereket, melyeket a jövőben használni tudunk a 

nyomon követésre (monitoring) és a kiértékelésre.” (SWINBURN, ET AL, 2004) 

„Az is fontos, hogy rendelkezésünkre álljanak azok az összehasonlító adatok is, 

melyek a szomszédos településekre, vagy a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi 

versenytársakra vonatkoznak. A felmérésnek figyelembe kell vennie a helyi gazdaságfejlődés 

minden lehetséges esélyét, minden fontosabb gazdasági - így a formális, az informális és a 

közösségi szektorban. A beszerzendő adatok minőségét és mélységét az határozza meg, hogy 

mennyire könnyen hozzáférhetőek ezek az információk, milyen költségvetés áll 

rendelkezésünkre, és milyen a helyi gazdaság természete. Számos fejlődő országban a 

gazdasági adatok csak nemzetgazdasági szinten állnak rendelkezésre. Részletes adatok 

begyűjtése egy helyi gazdaságról költséges folyamat lehet, amit az önkormányzatok korlátozott 

költségvetése nem könnyen tesz lehetővé. Ilyen helyzetben szükségessé válik, hogy más 

módszerekhez folyamodjunk, ha meg akarjuk ismerni a helyi gazdaságot. Ezek közé tartozhat 

az, hogy találkozókat szervezünk üzleti és civil csoportokkal, interjúkat és kisebb felméréseket 

készítünk.” (SWINBURN, ET AL., 2004) 

5.3 A stratégia kialakítása 

A tervezés egyik legfontosabb része a stratégia kialakítása. „Egy átfogó városstratégia 

kialakításához hasonlóan itt is az a cél, hogy integrált módon fogjunk hozzá a helyi 

gazdaságfejlesztés stratégiai megtervezéséhez. A straégia kialakításánál az önkormányzat 

gyakorlati szakembereinek és az elsődleges résztvevő csoportoknak egyensúlyra kell 

törekedniük a helyi gazdaságfejlesztés, a környezetvédelmi és a szociális szükségletek 

kielégítésében.” (SWINBURN, ET AL., 2004) 

5.4 A stratégia megvalósítása 

A stratégiák kialakításánál figyelembe kell venni, hogy egyszerre több időtávra kell 

tervezni. „A LED stratégia átfogó terv, melynek rövid-, közép-, és hosszútávú célkitűzései 

vannak. Meghatározza a teendőket az adott település gazdasági, fizikai, szociális és 

környezeti erősségeinek fejlesztéséhez, szembenéz a kihívásokkal és figyelembe veszi a 

lehetőségeket. Minden egyes LED stratégiának rendelkeznie kell egy végrehajtási tervvel, 

melyet egyéni projektek akciótervei támogatnak. A végrehajtási tervnek tartalmaznia kell a 

költségvetési és humánerőforrásbeli igényeket, valamint a LED stratégia kivitelezésének 

intézményi és eljárásbeli kihatásait.  
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Ez az önálló dokumentum, mely a LED stratégián belül az összes programot és projektet 

tartalmazza, integrált programalkotó dokumentumként működik, mely tisztázza a stratégia fő 

irányvonalait, és ügyel arra, hogy a különböző programok és projektek ne teremtsenek 

felesleges versenyhelyzetet egymás között a források és támogatások megszerzésében. Egy jó 

végrehajtási terv, mely egy és három év közötti időkorlátok között mozog, a folyó költségvetés 

hatékonyabb kihasználását fogja eredményezni, és arra is használható, hogy külső 

támogatásokat vonzzon magához, például az országos kormányzattól, bilaterális vagy 

multilaterális befektető ügynökségektől, vagy magánvállalkozásoktól.” (SWINBURN, ET AL., 

2004) 

A megvalósításhoz szükség van LED akciótervekre is, hiszen ezek speciálisan 

rendszerezik a projektek különböző elemeit, például felállítják az elvégzendő feladatok, a 

felelősök hierarchiáját, tartalmaznak egy megvalósítható átadási ütemtervet, felsorolják a 

munkaerő- és az anyagi feltételeket, a finanszírozás anyagi forrásait, a várható eredményeket 

és kihatásokat, a teljesítménymérőket és az egyes projektek előrehaladásának értékelési 

módszereit (SWINBURN, ET AL., 2004). 

„A rövidtávon kivitelezhető és gyors eredményekhez vezető projektek fontos szerepet 

játszanak abban, hogy fenntartsák a támogató légkört és a helyi szereplők bizalmát. A többi 

projekt közép- vagy hosszú távú. Mindegyik esetben az a szerencsés, ha a projekt mögött 

érdekeiknek, forrásaiknak, elkötelezettségüknek és szakmai tudásuknak megfelelően, erősen 

motivált („bajnok”) szereplők – egyének vagy csoportok - állnak.” (SWINBURN, ET AL., 2004) 

„Fontos, hogy jó követő (monitoring) és értékelő rendszert dolgozzunk ki az integrált 

LED stratégia számára; ez teszi lehetővé a későbbi elemzéseket és a felülvizsgálatot. Azt is 

lehetővé teszi a LED team számára, hogy helyesen értékelje az eredményeket, igazolni tudja a 

kiadásokat, meg tudja határozni a szükséges kiegészítéseket és kiigazításokat, és jó gyakorlati 

megoldásokat dolgozzon ki. Mutatókat lehet meghatározni mind a folyamat, mind az eredmény 

mérésére.” (SWINBURN, ET AL., 2004) 

5.5 A stratégia felülvizsgálata 

A megvalósítás elkezdése után egészen a projekt lezárásáig, illetve még azután is érdemes 

folyamatos felülvizsgáló tevékenységet végezni. Ennek oka a működés közben felmerülő 

problémák elhárítása, de van más ok is: a projektért felelős menedzsment később esetleg tervez 

új projekteket megvalósítani, ehhez elengedhetetlen, hogy tanulni tudjon a múlt hibáiból.  

„Alaposabb revíziót általában háromévente szokás végezni. A LED stratégia 

kivitelezése mindazonáltal szigorú éves értékelésnek van alávetve. Ez utóbbihoz számba 

kell venni a rendelkezésre álló forrásokat, melyek a stratégia megvalósításához szükségesek, és 

a helyi gazdaságot leíró követő (monitoring) és mutatókat. A felülvizsgálatnak, ahol mód van 

rá, ki kell terjednie a ráfordításokra és a kibocsátásra, az eredményekre és a kihatásokra, a 

kivitelezés folyamatára, és az egyes szereplők tényleges részvételi arányára. A stratégiai 

felülvizsgálattal párhuzamosan a minden egyes projekt előrehaladását nyomon követő rendszert 

is ki kell dolgozni.  
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Ezek a rendszerek teszik lehetővé a döntéshozók számára, hogy szükség esetén változtatásokat 

eszközöljenek a megváltozott helyi feltételeknek megfelelően. Ha egy program vagy projekt 

befejeződött, vagy kiderült róla, hogy nem megfelelő, újat lehet helyette indítani.” (SWINBURN, 

ET AL., 2004) 

Számos olyan gyakorlati elem van, amelyek megvalósítása várhatóan sikerre viszik a projektet. 

SWINBURN ET AL. (2004) nyomán ezek a következők: 

- „Integrált megközelítést kell kialakítani, mely figyelembe veszi a szociális, kör-

nyezeti és környezetvédelmi, valamint a gazdasági tényezőket. 

- Egy körültekintően kidolgozott stratégiában minden fontos partnernek részt kell 

vennie és közös jövőképen kell alapulnia. 

- Ami az informális gazdaságot illeti: az fekete gazdaságot nem szabad figyelmen 

kívül hagyni. Bizonyos területeken a helyi gazdaság jelentékeny részét teszi ki, 

szorosan összefonódik a legális tevékenységekkel, és megélhetést biztosít a szegény 

lakosság nagy része számára. 

- Legyen a projekteknek széles skálája: legyenek rövid-, közép- és hosszútávúak, hogy 

katalizálják a partnerek közötti együttműködést, és bizalmat keltsen a résztvevőkben. 

- Szükség van befolyásos és hatékony helyi vezetőkre, akik elkötelezettek, hitelesek 

és képesek egybefogni a helyi szereplőket. 

- A management kapacitások bővítése és egy „készenléti” team elengedhetetlen a 

projektek kivitelezéséhez. 

- A LED stratégiának az önkormányzat tulajdonában kell lennie azzal a határozott 

politikai elkötelezettséggel, hogy azt végre is fogja hajtani. 

- Növeli a hatékonyságot, ha más kormányzati szintekről is érkezik politikai, 

gazdasági vagy műszaki támogatás. 

- Projekteket vagy akcióterveket nem lehet addig beindítani, amíg nem áll egy felelős 

vezető vagy „bajnok” az élén, aki elkötelezte magát a sikeres kivitelezés mellett.”  

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Írja le a LED stratégiai tervezés első lépését, a szervezést! 

2. Miért fontos a helyi gazdaság feltérképezése? Milyen lépései lehetnek? 

3. A stratégia kialakítása milyen időtávokra szólhat? 

4. A stratégia megvalósítása során milyen tényezőkre érdemes figyelni? 

5. Miben rejlik a stratégia felülvizsgálatának fontossága? 
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6 Jó gyakorlatok a helyi gazdaságfejlesztésben 

Számos jó példából lehet tanulni, amelyek a helyi gazdaságfejlesztés helyes 

megvalósításából születtek. Ezek segítségével új ötletek jöhetnek létre, kreatív folyamatok 

indulhatnak be egyes térségeken belül. Jelen fejezet ilyen jó példákat mutat be. 

„A helyi gazdaságfejlesztés helyes gyakorlata a helyi körülményekhez igazított 

megközelítéseket alkalmaz. Az eddigi tapasztalatok szerint az alább felsorolt alapelvek 

különösen hasznosak:  

- holisztikus megközelítés, mely kitér a társadalmi, környezeti és gazdasági 

problémákra is; 

- a megfelelő stratégia létrehozásában minden érintett partner részt vett, és az egy 

közös jövőképen alapul; 

- a kezdeményezések sora — rövid-, közép- és hosszú-távú — fejleszti a partneri 

viszonyt, és növeli az érintettek magabiztosságát; 

- helyi vezetők, akik elkötelezettséget és hitelességet sugároznak egyesíteni tudják az 

érintetteket; 

- a menedzsment kapacitásfejlesztése és a gyakorlati csoportok meglapítása 

alapvető fontosságú a programok megvalósításához; 

- a HGf stratégiát magáénak kell éreznie az önkormányzatnak, és erős politikai 

akaratot kel demonstrálni a megvalósításához; 

- a kormányzat más szintjeiről kapott politikai, pénzügyi és szakmai segítség 

többletértéket ad az erőfeszítésekhez. 

- integrált megközelítés a HGf méréshez és értékeléséhez.” (MEISE, ET AL., 2003) 

6.1 Helyi termék fejlesztése, imázs építése, értékesítése 

A helyi termékek vásárlásának számos előnye van: frissebb, egészségesebb 

élelmiszerekhez juthatunk hozzá, támogathatjuk a helyi termelőket, ezáltal munkához és 

jövedelemhez juttatjuk őket, valamint ahhoz is hozzájárulunk, hogy az egyedi, térségre 

jellemző termékek fennmaradjanak a globalizált piacon. 

Helyi termékek vidéki területen történő márkaképzése Csehországban 

 „A csehországi Regionális Márkák Szövetsége (Asociace Regionálních Značek) 2004-

2005-ben az „Emberek a természetért, a természet az emberért” című, EU által finanszírozott 

Natura 2000 pályázat keretében a helyi termékeket összefogó regionális márkák bevezetésére 

irányuló projektet valósított meg, három mintatérségben. A projekt részeként kiválasztották a 

projektkoordinátort, munkacsoportot szerveztek, kialakították a márkaképzés rendszerét, 

meghatározták a márkaképzés céljait, feltételeit, szabályait, majd forrásokat szerezve 

elindították a rendszert, melynek része volt a reklámkampány is.  
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A helyi márka bevezetésének célja a helyi termelők és a térség 

támogatása (imázs, kultúra és hagyományok, táj, mindennapi 

élet), a térségbe ágyazódás (helyi örökség és védelme), a helyi 

szintű együttműködés, a fenntartható turizmus támogatása. A 

rendszer a fenntartható termékeket fogja össze, köztük 

kézműves termékeket, élelmiszereket és mezőgazdasági 

termékeket, egyéb természetes árukat. A tanúsítvány 

megszerzésének négy feltétele van: a térségi eredet (a 

térségben állítsák elő), a minőség, a környezetbarát jelleg és a 

térségbe ágyazódás (helyi hagyományok, helyi alapanyagok, 

kézi gyártás, térségi jelleg, extra minőség és reprezentativitás). 

A rendszer működésének központi szereplője a koordinátor, aki 

kapcsolatot tart a termelőkkel és az országos koordinációt ellátó 

szövetséggel, valamint a tanúsító bizottság, amely a tanúsítványokat kiállítja. A résztvevő 

termelők a márkahasználatért cserébe kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tanúsított 

termékeiken két évig használják a márkát, betartják a feltételeket és díjat fizetnek a használatért. 

A termékek népszerűsítését kiadványok, honlap, az értékesítés támogatása (értékesítő helyek 

hálózata, helyi piacok), a helyi sajtó és televízió, valamint a civil szervezetekkel, 

önkormányzatokkal történő együttműködés segítségével oldják meg. A szövetség a 

márkarendszert Csehország tíz régiójában vezette be, 180 tanúsítvánnyal. (CZENE – RICZ, 2010) 

Mozgó szövetkezeti bolt Hollandiában 

 „A szövetkezésre lépett termelők termékei vásárolhatók meg a LEADER program 

keretében átalakított buszban: zöldségeket, gyümölcsöt, tejtermékeket, tésztaféléket, 

feldolgozott helyi termékeket, köztük bio 

minősítésű árucikkeket is találunk. A busz 

kialakítása előtt a termelők egy része saját 

portáján árulta termékeit, a vevők jelentős 

része azonban nem mutatott hajlandóságot 

a gazdaságok felkeresésére. A buszon 

történő árusítás megoldotta a termékek 

terítését a térség valamennyi jelentősebb 

településén, és lehetőséget adott egyfajta 

piackutatásra is. A termelők a bevétel 

egyharmadát a busz fenntartására fordítják, 

ami a fizetett árusító személyzetet is magában foglalja. Az elmondások szerint az 

elárusítóhelyként működő busz sikere a szövetkezésben résztvevő termelőket jelentősen 

motiválta a termékfejlesztésre. Néhány évi működés után már két busz és egy áruszállító 

személygépkocsi működött a szövetkezés tulajdonában, és hasonló kezdeményezések 

megjelentek a szomszédos térségekben is.” (CZENE – RICZ, 2010) 

1. kép: Regionális Márkák 

Szövetsége logója 

Forrás: 

http://www.regionalni-

znacky.cz/ 

2. kép: Példa a mozgó szövetkezeti boltra 

Forrás: inhabitat.com 
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Vidéki termékek városi boltja 

 „A LEADERII, majd a LEADER+ program támogatásával Portugáliában több helyi 

akciócsoport Portugal Rural néven egy vidéki (LEADER térségekből származó) termékeket 

árusító és bemutató boltot hozott létre az ország 

fővárosában, Lisszabonban. Az üzlet élelmiszert 

(felvágottat, bort is beleértve) és kézműves termékeket 

árusít, egy borospince is tartozik hozzá. A LEADER+ 

segítségével, további akciócsoportok bekapcsolódásával 

létrejött a Proregioes nevű szövetség. Ennek keretében 

tematikus műhelytalálkozókat szerveztek, új termékeket 

vezettek be a piacra termékbemutatókkal összekötve, 

kézműves foglalkozásokat szerveztek, a helyi termékek 

értékelésével kapcsolatos tanfolyamokat indítottak, 

létrehozták a friss termékek piacát, kiállításokat és délutáni, 

családi programokat szerveztek. Kapcsolódó (szintén 

LEADER+) projektként akcióheteket tartottak a termelők és 

városi kulturális szervezetek együttműködésében, a 

regionális termékekre való figyelemfelhívás, a városi-

vidéki közösségek közötti kapcsolatépítés céljából. Az 

üzlethez kapcsolódott a vásárlói kosár formájában történő 

közvetlen értékesítést megvalósító RECIPROKO (LEADER+) projekt, amelynek lényege, 

hogy a vásárlók adott áron és árumennyiséggel (18 kg is lehet) a termelőktől kosarakat 

rendelnek, amelyeket azok szabályos időközökben a szezonális áruval feltöltve szállítanak. A 

természetes anyagokból készült kosarak a megrendelt mennyiség megvételére vonatkozó 

kötelezettségvállaláson alapulnak, ami garantált eladást és jövedelmet jelent a termelőnek. A 

projekt hét munkahelyet teremtett.” (CZENE – RICZ, 2010) 

Bioéléskamra 

„A Bioéléskamra közvetlen értékesítési rendszere a gazda kiszolgáltatottságának 

csökkentését segíti. A rendeléseken alapuló értékesítésnek köszönhetően a család jobban tud 

előre tervezni, és a nagy felvásárlók gyakorlatával szemben biztosabban megkapja pénzét.  

 A kezdeményezés indoka, hogy a gazdálkodó család azt tapasztalta, hogy a termelők 

sokszor nehezen találnak piacot terményeiknek, és nehéz meghatározni azt a mennyiséget, 

amire biztosan van kereslet. De az is előfordul, hogy a felvásárlók csak késleltetve fizetnek az 

áruért. A kiútkeresést nehezíti, hogy a termelői piacok sem a helyi közösségekre épülnek már. 

A biogazdaság a Sajó völgyében, a Putnok és Ózd között fekvő, a szlovák határhoz közeli Hét 

településen található. A térségben magas a roma lakosság aránya. A kezdeményező család 2005 

óta foglalkozik ökológiai növénytermesztéssel.  

3. kép: Példa a vidéki 

termékek városi boltjára 

Forrás: http://varosban.blog.hu/ 
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A gazdaság nagyjából 6 hektáros területét vetésforgóban használják; 2-2,5 hektáron több mint 

húszféle zöldségnövényt termesztenek, a többi területen pedig zöldtrágya-, illetve 

takarmánynövényeket. Feldolgozott termékek közül a savanyú káposzta található meg a 

kínálatban. A gazdaságban ketten dolgoznak főállású őstermelőként. A közvetlenül a 

fogyasztóknak történő értékesítés már 1992-től jelen volt a gazda mindennapjaiban, aki 

őstermelőként járta a környékbeli falvakat. A kis 

hálózatnak nagyjából harminc átvevő pontja volt, ahol 

előzetes rendelések szerint lehetett átvenni a 

terményeket. Ebből kifolyólag nem jelentett 

különösebb újdonságot a miskolci Waldorf iskola 

megkeresése: a diákok szülei egy olyan gazdálkodót 

kerestek a környéken, aki egészséges és lehetőleg 

vegyszermentes termékekkel látja el a családokat, 

valamint nyitott a személyes kapcsolat kialakítására. Ennek köszönhetően 2005-ben pár hónap 

alatt megszületett a Bioéléskamra modell. A fogyasztók a rendeléseiket egy webáruházon 

keresztül adhatják le a gazdaság terményeire, a termelő pedig hetente egyszer szállít. A 

szállítást hatvan kilométeres körzeten belül vállalják, de felárért szállítanak távolabbi helyekre 

is (pl. Budaörs, Eger). Mivel a terményeket jellemzően délelőtt szállítják ki, több olyan 

önkéntes segítő is van, aki átveszi a terményeket, majd délután átadja a környékbelieknek a 

rendeléseiket. A gazdaságot legtöbben a miskolci biopiacon ismerik meg, és döntenek a 

szélesebb kínálatot biztosító elektronikus rendelések mellett, ám azok sincsenek kirekesztve, 

akiknek nincs internetkapcsolatuk. Ők kisebb csoportokba szerveződve rendelhetnek telefonon 

keresztül is. A visszajelzések kifejezetten kedvezőek. A család vásárlói nagyra értékelik a 

feléjük áradó türelmet, és szívesen látogatják személyesen is a gazdaságot.” (CZENE – RICZ, 

2010) 

Termelői tej Etyekről 

„A magyarországi tejtermelők nap mint nap szembesülnek azzal a problémával, hogy a 

kereskedelmi láncok alacsony áron vásárolják fel tőlük a tejet, és saját hasznukat biztosítva 

magasabb áron értékesítik azt. A Tej Terméktanács adatai szerint 2009 szeptemberében a tej 

árában jelentkező kereskedelmi árrés 71-73% volt. A termelők megítélése szerint 

Magyarországon a kereskedelmi láncok 40-60 százalékos árréssel dolgoznak, míg a termelés 

átlagosan 20%-os veszteséggel jár. A magyar tejtermelők helyzetét tovább nehezíti, hogy a 

külföldi – főleg szlovák, cseh, lengyel – tejtermékek nagy mennyiségben és kifejezetten olcsón 

áramlanak be az országba. Az árnak köszönhetően egyre több fogyasztó választja ezeket a 

termékeket, 2009 első hét hónapjában a magyar tej és tejszínértékesítés felét tették ki. Egyre 

több gazdálkodó ismeri fel, hogy a közvetlenül a fogyasztóknak történő értékesítés révén 

biztosítható, hogy a tej olcsóbban jelenhessen meg a piacon, és a haszon közvetlenül a 

termelőkhöz jusson, valamint a jobb ár-érték arány révén a fogyasztók is jól járjanak. 2005 óta 

az etyeki Ödön Majorból származó termelői nyerstej értékesítését 14 tejárusító autó segíti.  

4. kép: Bioéléskamra 

Forrás: http://www.ezmagyar.hu/ 
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A szolgáltatás négy autóval indult, de a jövedelmezőséget látva jelenleg 10 darab autó kínálja 

a tejet Budapesten, Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megyékben. Az etyeki termelői tej már 

tejautomatákon keresztül is elérhető 20 üzletben. A projektet a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. 

cégvezetői kezdeményezték, jelenleg több vezető és 20-25 dolgozó foglalkozik az árusítás 

megszervezésével. A tejárusító autók beüzemelése túlmutat a társaság több lábon állásának 

megteremtésén. A cég vezetői kiemelt fontosságúnak tartják a fogyasztók tudatosságának 

növelését, ugyanis meglátásuk szerint, ha a 

lakosság minőségi és olcsó magyar 

termékekhez jutna, a hazai gazdaság helyzete 

javítható lenne.  Az ötletgazdák úgy látják, 

hogy a projekt megvalósításához nem kellett 

különösebb szaktudás. Azt tapasztalták, hogy a 

közvetlen értékesítés futótűzként terjed az EU 

tagállamaiban, és most már Magyarországon is, 

hiszen a gazdálkodók a nehéz gazdasági 

körülmények között folyamatosan keresik az új 

lehetőségeket vállalkozásaik fenntartására. 

Éppen ezért az információgyűjtés, majd a 

rendelkezésre álló eszközök felmérése nem ütközött semmilyen akadályba. A visszajelzések a 

hasonló vállalkozások és a lakosság részéről is kifejezetten pozitívak. Az etyeki nyerstej 

értékesítése köré szervezett marketinges tevékenységnek köszönhetően más társaságok is 

lehetőségként mérlegelik, vagy már működtetik ugyanezt a projektet.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A projekt eredményeként a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. értékesítésének bővítése 

valósult meg. A társaság jelenleg napi 6000 liter tejet értékesít mozgó autókon keresztül, 180 

Ft/liter (áfával) áron. Ez azért is jelentős eredmény, mert a gazdaságban előállított – a közvetlen 

kereskedelmen felül 14 ezer liter – tejet a felvásárlók 60 Ft/liter áron veszik meg. Az autókon 

és tejautomatákon keresztül érékesített tej a cég bevételének 25-30 százalékát teszi ki (napi több 

mint 1.000.000 Ft árbevételt jelent), és független a felvásárlási áraktól.” (CZENE – RICZ, 2010) 

6.2 Helyi „pénz” eszközök 

„A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerint 

bankjegyet csak a Magyar Nemzeti Bank bocsáthat ki Magyarországon. A törvény 

értelmében ugyanakkor kibocsáthatók különféle utalványok (pl. ajándék-, vásárlási, étkezési 

utalvány), amelyek készpénz-helyettesítő eszköznek számítanak. Mi több, 2009. november 1-

jétől a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló uniós irányelv (2007/64/EK) hazai 

jogrendszerbe történő átültetése nyomán a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. 

évi LXXXV. törvény értelmében nem kell engedélyt kérni pénzhelyettesítők bevezetéséhez a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől (PSZÁF), csak a bejelentési kötelezettség maradt. 

A kibocsátott utalványoknak azonban a hazai előírások értelmében 100% valódi likvid pénz 

fedezettel kell rendelkezniük (ami lehet forint vagy euró is).  

5. kép: Termelői tej Etyekről 

Forrás: http://www.zsambekimedence.hu/ 
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Az utalványt a gazdaság szereplői, az együttműködő partnerek megegyezés szerint 

használhatják csereeszközként. Az utalványt használók a könyvelésüket továbbra is forintban 

vezetik, hasonlóan a más országok valutájában megkötött üzletekéhez, s az ÁFA-t is eszerint 

fizetik be. A közhiedelemmel ellentétben a helyi pénzhelyettesítők használata tehát nem jár 

ÁFA-megkerüléssel, így semmilyen törvényes akadálya nincs.” (CZENE – RICZ, 2010) 

Jó példa Ausztriából 

 „Az első ismert példa egy helyi pénzhelyettesítő kibocsátásának sikerére a nagy 

gazdasági világválság (1932) idejéből származik. Az általános pénzhiány idején az ausztriai 

Wörgl polgármestere olyan utalványt adott ki, 

amellyel a helyi közmunkákon részt vevőket 

fizették ki. Az utalványokat – a forgalom élénkítése 

érdekében – havonta a névérték 1%-áért 

érvényesíteni kellett egy bélyeg ráragasztásával. A 

rendszerben való részvétel természetesen önkéntes 

volt, és 2% levonásával az utalványokat a helyi 

takarékpénztárban be lehetett váltani. A jó szervezés 

és a gazdasági válság egyéb problémái miatt 

azonban az utalvány hamarosan elterjedt a térségben, és általános fizetőeszközzé vált. A wörgli 

munkaelismervények 1932 júliusa és 1933 szeptembere között voltak forgalomban, s ez alatt 

igen jelentős forgalmat generáltak a térségben. Végül az akkori törvények értelmezéséből 

kifolyólag az Osztrák Nemzeti Bank a pénzkibocsátás monopóliumára hivatkozva betiltotta a 

rendszert.” (CZENE – RICZ, 2010) 

Jó példa az Egyesült Királyságból 

 „2008 szeptemberében Totnes város önkormányzata – több angol önkormányzathoz 

hasonlóan – helyi pénzt bocsátott ki. Ennek célja – más eszközök mellett – a világgazdasági 

válsággal szembeni eredményesebb védekezés. A helyi pénz 

a Totnes Pound, azaz Totnes Font, melynek névértéke 

megegyezik az angol fonttal, azaz egy Totnes Font egy 

fontot ér. A rendszerhez helyi vállalkozások és üzletek 

csatlakoztak, jelenleg 70 partner vesz részt a rendszerben. A 

rendszer kibocsátó pontokkal működik, ahol a helyi 

„valutához” hozzá lehet jutni, akár magánszemélyeknek is. 

A Totnes Font létrehozásának célja a helyi pénzáramlás 

felgyorsítása, a pénz helyben tartása, helyi gazdasági és 

közösségi kapcsolatok generálása, a helyi termékek és 

szolgáltatások igénybevételének fokozása, ezáltal a helyi 

gazdaság élénkítése. Közvetett haszna a környezetet terhelő 

felesleges árufuvarozás csökkenése, illetve a lakosság vásárlási szokásaival kapcsolatos 

6. kép: Wörgli utalvány 

Forrás: http://en.wikipedia.org/ 

7. kép: Totnes-ni helyi pénz 

Forrás: 

http://www.totnespound.org/ 
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szemléletformáló párbeszéd kialakítása. Remélik, hogy a rendszer hozzájárul új, magas 

szociális és környezeti felelősségű vállalkozások indulásához. A Totnes Font mögött valódi 

pénzfedezet áll (angol fontban) egy bankszámlán. Jelenleg a projektet egy egyesület működteti, 

alapvetően négy fő önkéntes munkájával, de cél egy professzionális szervezet létrehozása.” 

(CZENE – RICZ, 2010) 

Magyar jó példa - Suskások 

 „A Suska tagjai úgy látják, hogy napjainkra egy olyan gazdasági környezet alakult ki, 

ahol a termelőknek nem éri meg termelni, a vevőknek pedig vásárolni. Véleményük szerint a 

mesterségesen teremtett pénzhiány és a pénz kifejezetten magas használati díja miatt a termékek 

és szolgáltatások értéken alapuló cseréje nem létezik. A rendszert Budapest agglomerációjában 

hozták létre. A Suska kör tagjai termékeiket és 

szolgáltatásaikat cserélik egymás között 

találkozóikon. A csere alapját egy infláció- és 

kamatmentes csereeszköz jelenti, a suska. A 

suska nem nyomtatott pénz, hanem egy 

csekkfüzet, amibe mindenki maga vezeti 

vásárlásait és eladásait. Általánosságban egy óra 

munkavégzés hatvan suskát ér, bár ettől a cserében 

részt vevők közös megegyezés alapján 

eltérhetnek. Ahhoz, hogy a rendszer működjön, a tagok egy keres-kínál listát vezetnek, 

amelyben mindenki számon tartja, hogy mit tudna adni a közösség tagjainak, és mi az, amire 

személyesen szüksége van. A listát a tagok beküldött e-mailjei alapján vezetik egy elektronikus 

táblázatban. A mozgalmat egy hat főből álló baráti társaság kezdeményezte, de mára már 

többen részt vesznek a szervezésben; 85 tag felajánlásai és szükségletei alapján vezetik a keres-

kínál listát, a hírlevelet kétszáz érdeklődő kapja meg. Az új tagok leginkább a résztvevők 

ismeretségi körén keresztül jutnak el a Suskásokhoz, majd a havi egy találkozó egyikén 

eldönthetik, hogy aktívan is részt kívánnak-e venni a csoportban. A találkozók általában a Suska 

rendszer ismertetésével indulnak, majd lehetőség nyílik a cserére, amiben az új tagok is részt 

vehetnek. A tagok tudatosságának növelése mindig is fontos szerepet játszott a kör életében, 

hiszen, ha az új pénzrendszer használata nem jár együtt a tudatosság növelésével, előbb-utóbb 

az általuk elkerülni kívánt gyakorlat teremtődik újjá. A tudatosságelérését segíti, hogy a tagok 

olyan dolgokkal foglalkozhatnak, amiket belső indíttatással tesznek, és ezért cserébe éppen azt 

kapják, amire szükségük van. A résztvevők azt tapasztalják, hogy az új rendszer működése 

kibontakoztatja a bennük lévő kreativitást, és az egy olyan végtermékben nyilvánul meg, amit 

mindenki más értékel.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A Suska kör elindításához a cserekörök működésének tanulmányozásán kívül semmi 

másra nem volt szükség. Az elhatározást tett követte, a név és a működés szabályainak 

kitalálása után az alapítók létrehozták a csekkfüzetet és a keres-kínál táblázatot. A fogadtatás 

eléggé vegyes volt.  

8. kép: Suska 

Forrás: http://kokemeny.hu/ 
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A suskarendszer azok számára képvisel értéket, akik nem félnek valami újba belevágni, és el 

tudják képzelni a külső támogatás és nyerészkedés nélkül üzemeltetett rendszerben való 

részvételt. A Suska kör még igen fiatal, egyelőre főleg élelmiszerek (például sütemények és 

kenyér) jelennek meg a cserék alkalmával.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„Mivel a kezdeményezésnek nincs központi nyilvántartása vagy elszámolása, hatását 

számszerűleg meghatározni nem lehet. Mivel a résztvevők és érdeklődők száma folyamatosan 

növekszik, ez mutatja, hogy a cserekereskedelmen keresztül nő a helyi termékek és 

szolgáltatások iránti kereslet. A kezdeti egy év a rendszer kiépítésével telt. A tagok 

fogyasztásuknak egyelőre csak kisebb részét tudják a körön keresztül fedezni. Ez azonban 

egyénfüggő, az egyéni szükségletek szerint.” (CZENE – RICZ, 2010) 

6.3 5.3. Helyi alternatív energiaellátás 

Jó példa Franciaországból 

 „A Franciaország Pays de la Loire régiójában található Saint Hilaire du Maine térségében 

jellemző, hogy a mezőket széles sövények választják el egymástól. E sövényeknek szerepük 

van az erózió elleni védekezésben, ma már a növény- és az állatvilág védelmében is, 

hozzátartoznak a tájképhez. A sövények és bokros területek karbantartása azonban nagy munkát 

jelent a helyi gazdálkodóknak, nagy költséggel is jár, 

ezért azt fontolgatták, hogy kivágják őket. A 

LEADER+ által támogatott projekt keretében 

lehetőségük nyílt a sövényeik nyírása során keletkező 

faanyag értékesítésére. A fát így most összegyűjtik, 

felaprítják, szárítják, majd tüzelőanyagkent használják 

fel a helyi önkormányzat által beszerzett két fatüzelésű 

kazán egyikében. Az önkormányzat kiépítette a 

gazdáktól történő megvásárláshoz és a termelt energia 

lakosoknak való eladásához, lakossági ellátáshoz 

szükséges infrastruktúrát (épületek, föld alatti szigetelt 

csőrendszer, az egyes lakások egyedi kazánjaihoz szükséges alállomások) is. A teljesen 

környezetbarát és gazdaságos hálózat 23 lakásnak biztosítja a fűtést és a melegvizet, de 

napirenden van további lakásokra történő kiterjesztése. Három szomszédos falu is e rendszer 

segítségével tervezi megoldani uszodája, szociális létesítményei, médiakönyvtára, illetve egy 

iskola fűtését. Saint Hilaire fellelkesülve a projekten a faluház tetején napkollektorokat 

helyezett el, az iskolában pedig növényi olajon alapuló fűtési rendszer kiépítését tervezi. A 

projekt közösségszervező, mert szóba került egyesület alakítása, melynek az is célja, hogy az 

egyesületi találkozókon felhívják a lakosság figyelmét a sövényeikben rejlő értékre. A lakosok 

többsége támogatja a projektet, és büszke arra, hogy egy „innovatív településen” él.” (CZENE – 

RICZ, 2010) 

9. kép: LEADER + keretében 

létrehozott fűtési hálózat 

Forrás: http://ec.europa.eu/ 
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Jó példa Szlovákiából 

 „A szlovákiai Selmecbányán (Banská Štiavnica) napkollektorokat szereltek fel a városi 

ifjúsági központ (kollégium) tetejére azzal a céllal, hogy környezetbarát módon állítsák elő a 

meleg vizet, és egyúttal csökkentsék a gázfelhasználásból adódó költségeket. A meleg víz 

előállításához szlovákiai gyártó, a THERMO/SOLAR 

Žiar Kft. TS 300 típusú napkollektorait használják. A 

projekt keretében 36 napkollektor került az ifjúsági 

központ tetejére, amelyek egy 6000 literes, hőcserélővel 

felszerelt melegvíz-tároló tartályhoz kapcsolódnak. E 

napkollektorokkal a nyári időszakban elegendő 

mennyiségű meleg vizet lehet előállítani a bentlakó 

diákok számára, télen pedig előmelegítik velük a hideg 

vizet, mielőtt az a hagyományos gázbojlerekbe kerülne. 

A 45500 euróból megvalósult rendszer évente kb. 30 000 

kWh hőt állít elő, működési költsége évi 303 euró, a földgázáremelésre tekintettel 8-10 év 

megtérülési idővel számolnak. A projekttel részben kiváltották a földgázt, és helyben termelnek 

energiát.” (CZENE – RICZ, 2010) 

Jó példa Magyarországról - falufűtőmű 

 „A 396 főt számláló Pornóapáti az osztrák határ mellett helyezkedik el, a szombathelyi 

kistérségben. A beruházást az hívta életre, hogy hiányzott a településen a „központi” 

energiaellátás, ugyanakkor erre igény mutatkozott. A háztartások és az intézmények egyedi 

módon, szén- és fatüzeléssel fűtöttek. A magyarországi települések többségéhez hasonlóan 

reális döntés lett volna a gáz 

bevezetése, a falu vezetése azonban 

egységesen egy megújuló energiára 

épülő, környezetbarát, községi 

biomassza tüzelésű fűtőmű létrehozása 

mellett döntött, annak ellenére, hogy a 

földgáz bevezetése egyszerűbb 

megoldás lett volna. A támogatások 

révén azonban versenyképes tudott 

lenni az alternatív fűtési rendszer, és 

ezzel a falu meghatározó lépést tett a megújuló energiaforrások elterjesztése területén. A 

beruházás a szomszédos ausztriai Felsőbeled (Bildein) településen sikeresen, a lakosság 

megelégedésére működő biomassza alapú falufűtési rendszer mintájára valósult meg. A 

lakosságot közmeghallgatás és kiadvány formájában részletesen tájékoztatták a beruházás 

pozitív hatásairól és a lehetséges nehézségekről. Ennek nyomán a közmeghallgatást követően 

a lakosság 85%-a a biomassza alapú falufűtés kialakítása mellett szavazott.  

10. kép: Napkollektor 

Forrás: http://www.epiestany.sk/ 

11. kép: Pornóapáti fűtőmű 

Forrás: http://www.vati.hu/ 
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A fejlesztést Pornóapáti polgármestere kezdeményezte, a környezetkímélő hatás és az 

energetikai függetlenedés lehetősége miatt. A beruházás nemcsak abból a szempontból 

figyelemre méltó, hogy az önálló távfűtés kistelepülésen való kiépítése egyedülálló az 

országban, hanem abból a szempontból is, hogy a kistérségi központ, Szombathely közelében 

található egyik legnagyobb hazai felszínközeli lignittelep ellenére alakította ki a falu saját 

távfűtési rendszerét. A projekt példaértékű partnerségben valósult meg. A magyar mérnökökkel 

együttműködésben részt vett a projektben a több éves szakmai tapasztalattal rendelkező, a 

szomszédos Felsőbeled (Bildein) községben megvalósult fűtőmű tervezője, továbbá az ausztriai 

település önkormányzata is mindvégig segítette Pornóapáti önkormányzatát. A megvalósítást 

nagymértékben segítette a helyi lakosság támogatása, melyet bizonyít, hogy a rendszerhez 

csatlakozott fogyasztók (a település 11 db közületi fogyasztója, valamint 86 család) vállalták 

az egységenkénti 500 ezer Ft önrész megfizetését. A falufűtőmű az önkormányzat tulajdonában 

lévő, korábban be nem épített telken helyezkedik el. A falufűtési rendszer automatikus üzemű, 

távfelügyelt, melyet két, egyenként 600 kW teljesítményű faapríték- és fűrészpor tüzelésű 

kazán, egy 10 m3-es hőtároló puffertartály, kazánetető keresztszállító, valamint a 2900 méter 

hosszúságú, hőszigetelt távhővezeték alkot. A tüzelőanyag kizárólag olyan faapríték és 

fűrészpor lehet, mely nem tartalmaz vegyszereket. A rendszer a nyári 2 hetes karbantartási 

időszakot leszámítva egész évben üzemel, nyáron azonban csak használati meleg vizet 

szolgáltat. Kezdetben a Szombathelyi Távhőszolgáltató látta el az üzemeltetési feladatokat, 

amelyet 2006-ban a rendszer fogyasztói által alapított Pornóapáti Távhő és Közműszolgáltató 

Szövetkezet vett át. Az üzemeltetés költségeit a tüzelőanyag, a segédenergia (villamos energia 

és üzemanyag szükséglet), egyéb felhasznált anyag, kezelő személyzet, a karbantartási és 

javítási munkálatok, a pótalkatrészek, közlekedés, valamint a reprezentáció költségei alkotják 

(15 millió Ft/év). A fűtőmű éves energiaigényének (9500 GJ) megfelelő faapríték mennyisége 

1200 tonna évente, melynek legnagyobb részét a településsel szomszédos faüzem biztosítja, 

melyet cserébe a rendszer hőenergiával lát el. A további szükséges faanyagot az erdészet és 

erdőbirtokosok adják. Egyúttal tehát megvalósul a korábban hulladékként kezelt faanyag 

energetikai hasznosítása. A beruházás elérte célját, a 2005-ös üzemkezdés óta a távfűtés 

zavartalanul működik a településen, és ma már pénzügyi megtakarítást is eredményez. Mivel a 

távfűtés díja nem emelkedett számottevően a működés kezdete óta, a kialakított fűtési rendszer 

kb. 10%-os megtakarítást jelent a fogyasztók számára a gázfűtéssel szemben. A fűtőmű a kamat 

visszafizetése után várhatóan még hasznot is fog termelni az önkormányzat számára. Főállású 

foglalkoztatott nincs, részmunkaidőben (4-6 óra) egy helyi vállalkozó végzi a napi üzemeltetési 

feladatokat. A kezdeményezés eredményeképp létrejött Magyarország első biomassza 

falufűtőműve. A biomassza alapú fűtőmű kiváltotta a fosszilis energiahordozókat; azaz a CO2-

többletkibocsátás megszűnt, és csökkent az egyéb légszennyező anyagok (SO2, CXHY, CO, 

por) kibocsátása, továbbá a szilárd égéstermék mennyisége is. Azáltal, hogy helyben történik 

az energia előállítása és szolgáltatása, a lakosság, intézmények energiára fordított kiadásai nem 

külső szolgáltatóhoz kerülnek, hanem a faluban maradnak. Mivel a gázáremelkedés hatása nem 

jelentkezik, a lakossági megtakarítás is jelentős.  
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Közvetett, elsősorban részmunkaidős munkahelyteremtés is megvalósult a beszállítóknál és a 

kapcsolódó vállalkozásoknál (összesen mintegy 14 vállalkozás), a fűtőanyag beszerzése, 

előkészítése miatt (pl. erdészeti tisztítás, alapanyag- manipulálás, vékonyfa-begyűjtés, aprítás, 

beszállítás. Nőtt a település ismertsége, a lakosság életszínvonala pedig javult. A lakosság 

büszke az országban egyedülálló beruházásra és örül a projekt közvetett hatásainak.” (CZENE – 

RICZ, 2010) 

Jó példa Magyarországról – agripellet energetikai célú hasznosítása 

 „A közel 1400 lakosú, Kalocsa melletti Szakmárban működő Szakmári Mezőgazdasági 

Szolgáltató Kft. kukorica, napraforgó és egyéb termények felvásárlásával, tönkölybúza 

termeltetésével, felvásárlásával, valamint feldolgozásával (hántolás, szárítás, tisztítás) 

foglalkozik. Hagyományos tevékenységei mellett 

olyan üzletágat keresett, amelyben az átlagostól 

magasabb nyereségtartalom is elérhető. Így esett 

választásuk a tönkölybúza integráció keretében 

történő termeltetésére és felvásárlására. A termelés 

megkezdéséhez elsőként a tönkölybúza 

feldolgozásának speciális technológiáját kellett 

kialakítani (a kalászocskákat háromfelé törik, 

hántolják, a pelyvaleveleket pedig eltávolítják). 

Mivel a hántolás során visszamaradt pelyva levelek 

tárolása nagy helyet igényelt, melynek megoldása 

hosszú távon problémát okozott volna, ezért 

felmerült e melléktermék hasznosításának igénye. A bevizsgáltatás eredménye alapján a 

melléktermék takarmánynak, alomnak állattenyésztők számára nagyon kedvező, azonban 

szállítását csak kis távolságokra lehet gazdaságosan megvalósítani. Az előállított melléktermék 

azonban pelletálást követően fűtési célokra szintén megfelelőnek bizonyult, ezért adódott ez a 

hasznosítási mód. A cég már több mint két éve foglalkozik a tönkölybúza-feldolgozás 

melléktermékeként előállítható agripellet energetikai célú hasznosításával. A tönkölybúza 

feldolgozásakor keletkező pelyva és gyártott agripellet takarmányozási célra és hőtermelésre 

egyaránt alkalmazható, fűtőértéke 16,5 MJ/kg. A keletkező mellékterméket hőtermelés céljára 

számos olyan, elsősorban hazai fejlesztésű és gyártású kazántípusban próbálták alkalmazni, 

amely megfelelő automatizáltság mellett üzemeltethető, és nem okoz problémát az agripellet 

viszonylag magas (6-7%) salaktartalma sem. Ezeknek a szempontoknak az eredetileg 

barnaszéntüzelésre kifejlesztett hazai gyártású 30 KW-os biokazán felelt meg, melyet 2008 

októberében be is üzemeltek. Az agripellet gyártásához egy csarnokban elhelyezett pelletáló 

gépre, a csarnokban történő gépesített anyagmozgatás megoldására a csarnok másik részében 

egy tárolóhelyiség kialakítására volt szükség. A speciális pelletpréssel a hántolás 

melléktermékeként képződő, könnyű pelyvaleveleket üzemi méretekben sikerült pelletálni. 

Jelenleg évente 1000-1200 tonna agripelletet állítanak elő.  

12. kép: Agripellet 

Forrás: 

http://stufapellet.forumcommunity.net/ 
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A vállalkozás szakmári telephelyén az irodák, a mérlegház és a szociális épületek fűtését, 

továbbá a meleg víz szolgáltatását az agripellettel üzemelő kazánnal valósítják meg, próbafűtési 

céllal azonban lakások fűtésére és külső cégeknek is adnak el agripelletet. A kedvező 

tapasztalatok alapján a cégcsoporthoz tartozó ECCO-FOOD Kft. üzemében egy nagyobb, 40 

kW teljesítményű agripellet kazánt is beállítanak. Mindezzel céljuk, hogy a technológia 

bemutatásával a vásárlók közül minél többen válasszák a cégcsoport által előállított agripelletet 

fűtőanyagnak. A biomasszával működő kazánok üzemeltetése nem kíván speciális szaktudást. 

Rövid időt igénylő tanulással, megfelelő odafigyeléssel az automatizált, érzékelők és motorok 

segítségével vezérelt biokazánok könnyen üzemeltethetők. A jelenleg használt fűtési 

rendszerek átalakítása iránt nagyon nagy az érdeklődés. Jól mutatja mindezt, hogy az 

agripelletet több család is. használja kísérleti jelleggel, elsősorban hagyományos, jórészt elavult 

tüzelőberendezésekben önállóan és vegyesen tüzelve.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A vállalkozás kiegészítő tevékenységként végzi a fő tevékenység során keletkező 

pelyvalevelek pelletálását. Ugyanakkor a cégnél a pelletálás bevezetésével egy új üzletág jött 

létre, melybe az agripellettel üzemelő kazánok gyártása is beletartozik. Az agripellet 

hasznosítására alkalmas hazai gyártmányú kazánok telepítésével, az agripellet felhasználásának 

bemutatásával a cég növelni szeretné a régióban az agripellet iránti érdeklődést, bemutatva 

ennek technológiáját, igazolva gazdaságosságát. A saját fűtési költségek csökkenése által 

megtakarított összeget a foglalkoztatásra tudják fordítani, amely így helyben marad és 

hasznosul. A kazánnal a cég telephelyén jelentősen csökkent a fűtés és a használati meleg víz 

előállításának költsége. A pelletálás négy főnek teremtett új munkahelyet. A próbatüzelésekkel, 

teszteléssel kiválasztott, hazai gyártású, automatizáltan, agripellettel üzemeltethető 

kazántípussal nemcsak mezőgazdasági üzemeknek, vállalkozások telephelyeinek, 

irodaházainak, hanem 80-500 m2-es alapterületű kisüzemek, óvodák, üvegházak, nagyméretű 

családi házak fűtése és melegvízellátása is megoldható. A projekt eredményeként egyre többen 

vásárolják – igaz, egyelőre inkább kísérleti jelleggel – a cég által gyártott agripelletet fűtési 

célra.” (CZENE – RICZ, 2010) 

Jó példa Magyarországról – tanyák energiaellátása 

 „A Cropell Kft. családi vállalkozás, amely szerény anyagi háttérrel, de meglévő 

infrastruktúrával és kapcsolatokkal, beszerzési forrásokkal rendelkezik. A Derekegyház 

külterületén fekvő, lakás és egyúttal telephely funkcióját is betöltő tanya felújítása során az 

áramellátást is meg kellett oldani. A projekt 

megvalósításának alapja a növényolaj, amelyet a gazda 

könnyen megtermelhet, ha egy-két hektáron olajos 

magvakat (napraforgó, repce) termeszt, sőt préselhet is 

olajat ezekből a magvakból. A préselt olaj segítségével 

aztán áramot és meleg vizet tud előállítani. Az olajpréselés 

során a magmaradványból pellet, pogácsa keletkezik, ami 
13. kép: Cropell Mini erőmű 

Forrás: www.nth.gov.hu 
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eltüzelhető. Ilyen módon a gazdaság teljes energiaszükséglete fedezhető, alacsony 

költségráfordítással.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A beruházás révén a közművel korábban nem rendelkező Foltényi-major – a térségben 

egyfajta szigetként – komfortossága városi nívóra emelkedett. A tanyavilágban a 

berendezés alkalmazásával biztonságos elektromosáram-ellátás, fűtés, melegvíz-ellátás 

valósítható meg alacsony költséggel, amely a tanyás térségekben jelentős előrelépést jelenthet 

az energiaellátás problémájának megoldásában. Más típusú településeken a földgáz kiváltására 

ad lehetőséget. A gyártás, telepítés, alapanyag-termelés, előkészítés, szállítás új munkahelyeket 

és piacot eredményez, amelyeket a folyamatosan jelentkező igények hosszú távon képesek 

fenntartani. A tulajdonos a fejlesztés során a szentesi önkormányzatnak felajánlotta a 

berendezést, 2007 óta pedig nagyon sok, a technológia iránt érdeklődőt tájékoztatott a 

fejlesztésről, akik közül már sokan Crofter Mini Erőmű felhasználók lettek (eddig 15 

berendezést értékesítettek, kettő gyártása pedig folyamatban van).” (CZENE – RICZ, 2010) 

Jó példa Magyarországról – tömegkályha 

„Az energiaellátást a vidéki közösségek is nagyrészt külső forrásból biztosítják. Pedig a 

fosszilis, környezetet terhelő, alapvetően importból származó energia gazdaságosan 

helyettesíthető helyben termelt biomasszával működő fűtőeszközök üzembe állításával. 

Utóbbiak fűtőanyaggal való ellátása és üzemeltetése folyamatosan és hosszú távon generálja a 

helyben termelt termékek (fűtőanyagra) és helyi munkaerő (kivitelezés, üzemeltetés-logisztika, 

karbantartás) iránti keresletet. Az etei iskolában korábban kizárólag földgáztüzelésű 

kazánnal fűtöttek. Költségmegtakarítási céllal helyi kezdeményezés indult a földgáz megújuló 

energiával való kiváltására.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 „Helyi kezdeményezésre született meg a tömegkályha kialakításának ötlete a helyi 

iskolában. Ennek nyomán két ütemben, 2008 és 2009 folyamán az általános iskola két tanterme, 

majd a tanári szoba és a folyosó fűtésére épült egy-egy 

téglakályha. Az összes fűtött terület nagysága 

megközelítőleg 170 m2. A megépített téglakályhák 

egyenként kb. 1600 kg, illetve kb. 2500 kg tömegűek, a 

belső tűztér kialakításának módja kettős harang típusú. A 

kályhában van még egy beépített sütőtér is. A kályhák 

naponta egy negyedórás felfűtéssel kb. 24-36 órán 

keresztül fűtik az adott teret. Egy-egy felfűtés körülbelül 

15 kg fa mozgatását jelenti. A karbantartás nem igényel 

speciális szakértelmet. A kályhák megépítése egy 

gyakorlati kályhaépítő tanfolyam keretében valósult meg, 

az MHA (Masonry Heat Association, Téglakályha 

Szövetség, USA) szakembere segítségével. A kályhák 

megépítési költsége (2/3 anyag- és 1/3 munkaköltség 

együttesen) 400-500 ezer Ft volt, megépítésük 3-5 
14. kép: Téglakályha 

Forrás: http://teglakalyha.eu/ 
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munkanap alatt elvégezhető. Az anyag egy része (pl. téglaburkolat, akár használt, kis méretű 

téglából is) helyi nyersanyagból is származhat. A kályha száraz tűzifával üzemel a 

leghatékonyabban. A kályha élettartama min. 50 év, égési hatásfoka pedig 80-90%, ezért sokkal 

hatékonyabb, mint egy cserépkályha, amit 10-15 évente szükséges átépíteni, és égési hatásfoka 

is alacsonyabb (60%). A kályhák karbantartási igénye minimális. Komfortfokozata nem éri el 

a kényelmesebb, drága megoldásokét, cserébe viszont kellemesebb komfortérzetet ad. 

Üzemeltetési költsége a földgázzal történő fűtés 30-60%-a (fűtőanyagtól, saját nyersanyag, ill. 

vásárolt fűtőanyag beszerzésétől függően).” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A megépült két téglakályhával a helyi iskolában összesen 170 m2-en a gázfűtést 

alternatív energiával váltották ki, amelynek következtében az érintett helyiségekben 

megközelítőleg felére csökkent a fűtés költsége. A projekt megtérülése várhatóan 2-3 év, a 

beruházás pedig hosszútávon kiszámítható megoldást jelent a helyi biomasszára alapozott 

fűtés terén. Pozitív tapasztalat az iskolában tanulók kellemes hőérzete, az emberhez közelebb 

álló, hagyományos fűtési mód felelevenítése, a kályha környezettudatosabb szemléletet adó 

hatása. A kályhaépítés nemcsak munka, közösségi élmény is volt. A kályha építéséhez 

szükséges képzésben 10 fő vett részt, a megépítéshez szükséges ismeret megszerzése 5 nap alatt 

sajátítható el. A kivitelezésben részt vevők önállóan is elkezdtek kályhákat építeni, erre épülő 

vállalkozás is létrejött. Ugyanakkor a kályhaépítés megfelelő szakértelmet és gyakorlatot 

igényel, többéves gyakorlat és szakemberrel együtt megépített kályha szükséges az önálló 

építéshez.” (CZENE – RICZ, 2010) 

6.4 Mikro- és KKV fejlesztés 

Jó példa Franciaországból 

 „A franciaországi, 36 ezer lakosú, hegyvidéki fekvésű, mezőgazdasági, kézműves és 

ipari jellegű térség helyi gazdaságát két közeli nagyváros (Lyon és Saint-Etienne) „szorítja”, 

mellettük kell versenyképességét megőriznie. A LEADER+ által finanszírozott projekt 

keretében hűségkártyát hoztak létre, melyhez a fogyasztók hűségét díjazó csekk-könyv és a 

kártyát népszerűsítő kampány társult. 

Emellett összeállítottak egy, a térség üzleteit 

és szolgáltatásait bemutató kiadványt is. Két 

év alatt (2003-2005) 96 üzlet és kézműves 

műhely csatlakozott a rendszerhez, a térség 

150.000 háztartásában 1010 kártyát 

aktiváltak, amelyeken keresztül 285.000 

tranzakcióval 8,4 M euró forgalom 

bonyolódott. A helyi háztartások 

háromnegyed része használja a kártyát. A 

projekt kommunikációra és együttműködésre 

15. kép: Hűségkártya és tájékoztató 

kiadvány Monts du Lyonnais üzleteiről és 

szolgáltatásairól 

Forrás: http://ec.europa.eu/ 
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ösztönözte a helyi közösséget, kapcsolatot épített ki a helyi termékek és az árusító helyek 

között.” (CZENE – RICZ, 2010) 

Jó példa Hollandiából 

„Az URBACT-I (ECO-FIN-NET) által finanszírozott, Rotterdam-Deflshaven 

önkormányzata által 2000-ben kezdeményezett MentorRaad projekt a kis- és 

középvállalkozások támogatására irányuló innovatív módszerek kidolgozását célozta. A projekt 

keretében speciális vállalkozásfejlesztési tanácsadás valósult meg, melynek lényegét a 

tapasztalt, nyugdíjas helyi vállalkozók segítségével megvalósított mentori szolgáltatások 

képezték. A helyi kis- és középvállalkozások – figyelve az etnikai kisebbségi célcsoportra és a 

nőkre – tanácsadást vehettek igénybe (pénzügyi támogatás nem volt). A projektet széles körű 

kommunikációs eszköztár segítette. A projekt arra példa, hogy a helyi tapasztalat, a nyugdíjas 

vállalkozók tudása (know-how, tudástranszfer) beépülhet a helyi gazdaságba, és mindez 

alacsony költségvetés mellett tehető meg.” (CZENE – RICZ, 2010) 

Jó példa Magyarországról – Kamra-túra 

 „A Duna-Tisza-közi Homokhátságon több mint félmillióan élnek, 17%-uk külterületen. 

A tanyák elnéptelenedése, a tanyai funkciók kiürülése az elmúlt évtizedekben hatványozottan 

tetten érhető. A tanya, mint az alföldi táj, az alföldi településszerkezet része, de úgy is, mint 

gazdálkodási egység, nemzeti, európai 

értéket képvisel. Fennmaradásuk záloga 

azonban az önálló gazdálkodás folytatásának 

lehetősége, az előállított termékek 

piacképessége, piacra juttatása. A még meglévő 

kettős funkciójú (lakó és gazdálkodási célú) 

tanyák 40%-a folytat árutermelést. Kevés az a 

tanyai gazdaság, amelyik – a vonatkozó előírásoknak megfelelően – feldolgozott 

termékkel képes megjelenni a piacon. Mind az alapanyag-termelő, mind a feldolgozott 

terméket előállító tanyákra jellemző, hogy nem képesek nagyobb volumenben termelni, 

versenyképes piaci szereplővé válni, az „egyedi” értékek ellenére folyamatosan értékesítési 

gondokkal küszködnek. Ugyanakkor a tanyai gazdálkodók többsége nem tud, és nem akar 

máshol élni, mással foglalkozni, egyrészt mert érzelmileg kötődik a tanyához, a tanyai 

életformához, másrészt, mert a gazdálkodáshoz ért és abból szeretne megélni. A Kamra-túra 

projekt lényegében útkeresés. A tanyai gazdaságok számára nem hagyományos eszközökkel 

és módszerekkel próbál alternatívát kínálni a megmaradás, az előrelépés érdekében. A Bács-

Kiskun Megyei Agrárkamara által felkarolt projekt ötlete a homokhátsági célprogram keretében 

született, a tanyai gazdaságok életképességének vizsgálata kapcsán vetődött fel, hogy szükség 

lenne a gazdaságokban megtermelt alapanyagok feldolgozására, a feldolgozott termékek piacra 

jutásának segítésére.” (CZENE – RICZ, 2010) 

16. kép: Kamra-túra 

Forrás: http://www.kamra-tura.hu/ 
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„A projekt több, egymásra épülő tevékenységet ölelt fel, amelyek azt célozták, hogy 

létrejöjjön egy gazdaudvar hálózati kezdemény, ahol a tagok közösen alakítják ki a működési 

szabályokat, a hálózati tagság feltételeit, közös internetes felületen jelenítik meg 

termékkínálatukat és kihasználják a közösségi marketing nyújtotta lehetőségeket. Első 

lépésként feltérképezték azokat a tanyai gazdaságokat, amelyekben friss gyümölcsöt, 

zöldségféléket, mézet, tojást, feldolgozott termékeket (például tejtermékeket, füstölt árut) 

állítanak elő. A tanyás gazdák/gazdaasszonyok számára térségi fórumokat tartottak, ahol a 

résztvevők tájékoztatást kaptak a projektelképzelésről, a tevékenységhez kötődő 

állategészségügyi, higiéniai előírásokról, elvárásokról. A hálózathoz való csatlakozási 

szándékukat kifejező tanyákon a projektmenedzsment gazdaudvar szemlét tartott, áttekintette, 

hogy milyen módon képes a gazdaság a hálózathoz csatlakozni, milyen tennivalók vannak a 

termékfeldolgozás, a direkt értékesítés feltételeinek megteremtése szempontjából, fotókat 

készített, és felvette a tanya megközelítését segítő GPS koordinátákat. A hálózathoz csatlakozó 

gazdálkodók a kistermelői élelmiszer feldolgozás és –értékesítés témakörben képzésen és egy 

burgenlandi tanulmányúton vettek részt, eligazodásukat egy gyakorlati tudnivalókat 

tartalmazó ismeretterjesztő füzet is segítette. A gazdaságok minőségbiztosítási tevékenységük 

segítésére, képzés keretében módszertani segítséget kaptak a tevékenységükhöz igazodó 

kockázatelemzés lefolytatásához. A tanyai gazdaságok termékkínálata a www.kamratura.hu 

internetes felületre került. A honlapon a gazdák saját maguk tudják frissíteni az aktuális 

kínálatukra vonatkozó információkat, az érdeklődő látogatók pedig tájékozódhatnak a 

gazdaságról, a kínálatról, a tanya elérhetőségéről (térkép és GPS-koordináta segíti az 

eligazodást). A „válassz terméket, válassz programot!” szlogen teljesülését a 

www.homokhatsag.hu társhonlappal való átjárhatóság biztosítja. A hálózat piaci 

célcsoportjának azokat a családokat tekinti, akiknek fontos a megbízható, friss termék 

beszerzése, hajlandók hosszabb-rövidebb utazást tenni a beszerzés érdekében, szívesen kötik 

össze a vásárlást egy környék megismerésével, a szabadidő ilyen módon való eltöltésével. A 

honlap népszerűsítését a közösségi marketing eszközeivel oldották meg, televíziós reklámok 

formájában vagy például az „Itthon, otthon” rádióműsor keretében. Egy középiskolás diák 

rajzverseny ötleteire támaszkodva, professzionális reklámgrafikus bevonásával készült el a 

homokháti termékek logója és alkalmazási felületei (csomagolás, ládacsík, reklámtáska, 

árukísérő termékismertető, címke stb.). A gazdaságok különböző kiállításokon, 

rendezvényeken, közösségi standokon mutathatták be, kóstoltathatták termékeiket. A munkát 

mindvégig három civil szervezet segítette, amelyek kontrollt is gyakoroltak a működési 

rendszer kialakítása során, ügyeltek a lefektetett alapelvek (partnerség, nyitottság, helyi 

közösségekre való támaszkodás, környezeti tudatosság, innovatív megoldások) 

érvényesítésére. A civil kontroll lényegében a hálózat működtetéséhez tartozó szabályzat, a 

különböző intézkedések előzetes véleményezését, javaslatok megtételét célozta, de e három 

civil szervezet képviselőiből álló fórum dönt a hálózati tagok szabályellenes működése esetén 

hozandó intézkedésekről is.” (CZENE – RICZ, 2010) 
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A kezdeményezés eredményeképp „kialakult a homokháti gazdák direkt értékesítő 

hálózata, a Kamra-túra tanyai gazdaudvar hálózat, amely jelenleg 95 tagot számlál és 129-féle 

kínálatot jelenít meg. A hálózat a tagok által közösen alkotott és elfogadott szabályok szerint 

működik. Az elszigetelten működő tanyai gazdaságok képesek voltak az összefogásra, 

kínálatuk közös honlapon való megjelenítésére. A hálózat több mint egy webes felületet 

működtető csoport, mivel a fejlesztés lépéseiről közösen döntöttek. Kialakították az önálló 

arculatot, elkészült a közös logó és annak alkalmazási elemei, számos marketingakció valósult 

meg. A résztvevők gyakorlatot szereztek az együttműködés és a közösségi marketing területén, 

a településeken saját kezdeményezésű bemutatókat tartottak. Az együttműködő partnerek 

megismerték egymás tevékenységét, más területeken is nyitottakká váltak a további 

együttgondolkodásra, a közös cselekvésre. A projekt előkészítése során 5 térségi fórum valósult 

meg, mintegy 250 fő részvételével. A hálózat tagjai ismereteket szereztek a kistermelői 

élelmiszerelőállítás, a minőségbiztosítás és a közösségi marketing módszerei területén, 

tapasztalatokat gyűjtöttek a burgenlandi gazdák élelmiszer-feldolgozás és - forgalmazás 

területén folytatott gyakorlatáról. A projektet figyelemmel kísérő, más saját alapanyagot 

feldolgozó gazdaságok is profitáltak a közvetített ismeretekből az élelmiszer-feldolgozás, a 

minőségbiztosítás tekintetében. A hálózat tagjainak enyhültek az értékesítési gondjai, a 

térségben és a térségen kívül is számos fogyasztó szerzett tudomást termékeikről, ismerte meg 

kínálatukat. A termékek hálózaton keresztül történő forgalmazására mérés ugyan nem történt, 

de a gazdálkodókkal folytatott beszélgetések arra engednek következtetni, hogy változó a kép: 

vannak olyan gazdaságok, ahol a hálózaton keresztül történő értékesítés szezonálisan 

növekedett, míg az országhatár menti gazdaságokban nem volt érzékelhető változás. A projekt 

segítséget nyújtott a tanyai gazdaságoknak az ott megtermelt alapanyagok feldolgozásához és 

piacra juttatásához, így hozzájárult a tanyák, az alföldi településhálózat jellegzetes gazdasági 

és lakóegységei életképességének megőrzéséhez, javításához, fenntartható fejlesztésükhöz.” 

(CZENE – RICZ, 2010) 

Jó példa Magyarországról – fogyasztói magatartás formálása  

(„Vedd és vidd a szentesit!”) 

„A fogyasztók az elmúlt évek során elfordultak a helyi termékek vásárlásától. A helyi 

gazdaság szereplői alig ismerték egymás termékét, szolgáltatását, a vállalkozások között alig 

volt kommunikáció. A gazdasági válság hatására a vállalkozások piacaik jelentős részét 

elveszítették és a hitelforrások szűkülésével nem nyílt esélyük a fejlesztésre, piacszerzésre, 

innovációra.” (CZENE – RICZ, 2010) „A szentesi polgármesteri hivatal 2009 januárjában 

részletes felmérést végzett a helyi és kistérségi vállalkozások körében arra vonatkozóan, 

hogy milyen mértékben érintette őket a krízis, illetve milyen kitörési pontokat látnak, milyen 

segítséget várnak a helyi önkormányzattól. E felméréshez szükség volt arra a helyi 

vállalkozások elérhetőségeit, vezetőinek nevét tartalmazó adatbázisra, amelyet e projektet 

megelőzően, vállalkozói kapcsolatépítésük során az önkormányzat befektetésösztönzéssel és 

kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó munkatársai építettek fel. Ennek alapját a helyi 
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gazdaságfejlesztési stratégia jelentette, melynek első pontja a kapcsolatok kialakításának 

fontosságát fogalmazta meg. A stratégia végrehajtásának keretében elindult program részeként 

Aktív gazdaság címmel vállalkozásfejlesztési fórumokat szerveztek, előadók, 

szakpolitikusok meghívásával, a vállalkozók által igényelt témakörökben.” (CZENE – RICZ, 

2010) 

„A projektnek ezen előkészítő szakasza 2008. februárja és 2009. februárja között zajlott. 

A programot az a vállalkozói hírlevél tartotta és tartja fenn, amely heti rendszerességgel 

informálja a vállalkozókat, vállalkozásokat a legfrissebb üzleti lehetőségekről, pályázatokról, 

adó- és jogszabályváltozásokról. Kiderült, hogy a fogyasztók nemcsak elfordultak a helyi 

termékek és szolgáltatások igénybevételétől, 

de sok esetben nem is ismerik azokat. A 

településen munkájukkal megkeresett pénzt 

fogyasztásuk során nem a településen költik 

el, hanem nagyobbrészt a környező megyék 

központjaiban, a várostól 50–60 km 

távolságra. Ez a tendencia rendkívül 

kedvezőtlenül érinti a város gazdaságát, és 

közvetett módon az önkormányzat közcélokra 

fordítható helyi adóbevételének alakulását is. 

A település lakóinak elvándorlása felgyorsult, 

a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

munkavállalók nem találnak a végzettségüknek megfelelő munkát. E tendencia megállítása és 

megfordítása érdekében az önkormányzat vezetői és munkatársai egyrészt felerősítették a 

vállalkozások összefogását, másrészt a lokálpatrióta fogyasztói magatartás támogatása céljából 

intenzív marketing tevékenységet indítottak a fogyasztókat, az egyéni vállalkozókat, valamint 

a kis- és középvállalkozókat megcélozva. A célcsoport a 35–55 év közötti korosztály, amely 

egy átlagos vásárlása esetén legalább 3000 forintot költ. Ez összesített módon heti 150–250 

millió Ft megmozdítását, illetve helyben tartását jelentheti.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

„A célcsoport aktivizálására egy kampányt indítottak, amelynek címét és alapüzenetét 

így fogalmazták meg: „Vedd és védd a szentesit!” E kampány lépései a következők voltak: 

1. Az érintett vállalkozók felmérése, aktivitási hajlandóságuk feltárása, az 

érdekazonosság bemutatása. 

2. Egy mindenki által könnyen értelmezhető marketingüzenet kialakítása és közzététele. 

3. A vállalkozások által biztosított felületen keresztül, illetve a vállalkozók aktív 

bevonásával a fogyasztók irányába történő intenzív marketingtevékenység. 

4. Az önkormányzat lehetőségei által biztosított erős PR-tevékenység végrehajtása, a 

helyi és az országos média felé. 

5. A lakossági (fogyasztói) és a vállalkozói elégedettség vizsgálata, kutatás a program 

folytatásának, területi kiterjesztésének lehetőségeire. 

17. kép: Vedd és vidd a szentesit! matrica 

egy üzlet ajtaján 

Forrás: http://alfahir.hu/ 
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A kezdeményezés elsődleges haszonélvezői a vállalkozások, akiknek üzleti forgalma 

növekedett. Másodlagosan a lakosság, illetve mindazok, akiknek a program következtében 

sikerült megmenteni a munkahelyét vagy új állást biztosítani. Harmadrészt a helyi 

önkormányzat, amely a vállalkozói befizetésekből származó helyi adóbevételét szinten tudta 

tartani, így a település üzemeltetését, a szociális háló fenntartását, szélesítését biztosítani tudta, 

és a lakosság, valamint a vállalkozások felé történő elosztó képessége is erősödött. Az 

önkormányzat a hírlevelén keresztül partnerségre hívta a vállalkozásokat, arra kérve őket, hogy 

jól látható helyen helyezzenek el egy Vedd és védd a szentesit! feliratú matricát, és mondják el 

a betérő vásárlóknak, hogy a helyi termékek biztonságosak, beváltak, és aki helyi vállalkozótól 

rendel szolgáltatást vagy vásárol terméket, az a saját városát segíti. A háromszög alapon sárga 

színű matricák – amelyeket a helyi vállalkozók terveztek, finanszíroztak és gyártottak – gyorsan 

sikeresek lettek, és hamar több száz helyre helyezték ki őket. A projekt a település iránti 

felelősségen, a fogyasztók, vállalkozók elkötelezettségén, a helyi termékek, szolgáltatások 

előnyeinek bemutatásán alapult, annak hangsúlyozásával, hogy a vásárló a helyes fogyasztói 

döntésével jót cselekszik, és a pénzével közvetlen módon járul hozzá például az óvodák, 

egészségügyi intézmények fenntartásához. A vállalkozások folyamatosan kommunikálták a 

vásárlóknak, hogy a helyi termékek vásárlásával talán közeli ismerősük, családtagjuk 

elhelyezkedését segítik. Erre konstruktív marketinggel (helyi újságban, televízióban, 

plakátokon való megjelenéssel) az önkormányzat is rásegített, a helyi fogyasztás előnyét 

kiemelve. A kampány óriási sikerrel járt, a helyi és a kistérségi lakosság helyi fogyasztása nőtt, 

amely azonnal éreztette kedvező hatását. A vállalkozások megismerték egymást és 

együttműködésük jelentősen javult. A hírlevélen, illetve a televíziós megjelenésen keresztül a 

vállalkozások díjmentes reklámlehetőséghez jutottak kb. 8 millió Ft értékben, és a reklámokat 

legalább 600 helyen sikerült megjeleníteniük. Ebben az időszakban az RTL Klub, a Magyar 1, 

a Duna TV, a Kossuth  Rádió, a Sláger Rádió, számos helyi írott és elektronikus 

médiaumfoglalkozott a témával, elismerve annak eredményességét. Közvetett módon kedvező 

hatást gyakorolt a városmarketingre is.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A projekt több mint félezer (600) vállalkozást mozgatott meg, ezen kívül az üzenete 

legalább húszezer embert ért el. A szervezők komoly tapasztalatot szereztek abban, hogyan kell 

eredményes helyi marketinget megvalósítani a gazdaságfejlesztés érdekében. Az akcióban több 

mint 70 vállalkozás vett részt, de ennél több üzletben lehet elérni, hiszen pl. a Hunor Coop 

kereskedelmi hálózat valamennyi egységére felkerült a matrica. A forgalomnövekedés kb. 5 és 

20% között érzékelhető a helyi üzletekben, ami a válság időszakában jelentős eredmény. A 

helyi termékek iránti igény növekedett. Olyan eset nem fordult elő, hogy aki eddig egyáltalán 

nem árult helyi terméket, az az akció hatására csak azt árult volna, de az érzékelhető, hogy a 

helyi termékek aránya emelkedett a boltok kínálatában. Az önkormányzat adóbevételei a krízis 

során gyakorlatilag szinten maradtak, és a foglalkoztatás csökkenése sem volt drasztikus.” 

(CZENE – RICZ, 2010) 
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Jó példa Magyarországról – innovációs központ 

„A kistérségi méretű fejlesztések sikeréhez és hatékonyságához különösen fontos a 

fejlesztésekben részt vevők együttműködése mind a tervezés, mind a megvalósítás során. Ez 

az együttműködés állandó koordinációt igényel, így intézményesült formában tartható fenn 

hosszú távon. A kistérségi fejlesztések meghatározó területe a gazdaságfejlesztés, amely 

sikerének feltétele a helyi gazdasági szereplők közti kapcsolatteremtés és -erősítés. A 

Kiskunfélegyházi Innovációs Központot e feladatkör ellátásának biztosítására, hiánypótló 

beruházásként létesítették.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 „A kiskunfélegyházi Innovációs Központ az Európai Unió PHARE („Vállalkozások 

innovációs tevékenységének támogatása a Dél-Alföldön”) programjának keretében 2004-ben 

épült, 2005. március 1-jén kezdte meg működését, tulajdonosa és alapítója Kiskunfélegyháza 

Város Önkormányzata. Az Innovációs 

Központ a város központjában található 420 

m2 hasznos alapterületen. Az épületben nyolc 

irodahelyiség mellett egy minden igényt 

kielégítő, 100 férőhelyes konferenciaterem is 

létesült. A Kiskunfélegyházi Kistérség 

Szolgáltató Intézmény által üzemeltetett 

Innovációs Központban több, kistérségi 

feladatokat ellátó szervezet működik. A 

Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás munkaszervezete a 

térség kilenc települési önkormányzatának 

területfejlesztési koordinációja mellett 

közoktatási, közművelődési, valamint turisztikai térségi feladatokat lát el, de a társulás a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert Helyi Vidékfejlesztési Iroda 

címbirtokos szervezete is, így ellátja a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat térségi 

feladatait. A központban működik a Kiskunok Vidékéért Egyesület, amely a helyi LEADER 

akciócsoport. Az egyesület fő tevékenysége a vidékfejlesztés, melynek keretében projekteket 

generál és fejlesztési forrásokat biztosít a térség gazdasági, civil és önkormányzati-intézményi 

szereplői számára. Az ugyanitt található Tourinform Iroda az országos Tourinform hálózat 

tagjaként látja el idegenforgalmi tájékoztató és szolgáltató tevékenységét. A felsorolt 

szervezetek térségfejlesztő tevékenységüket közösen, egymással folyamatos egyeztetésben, 

koordináltan végzik. A koordináció révén e szervezetek folyamatosan nyomon követik és 

véleményezik fejlesztési programjaikat és projektjeiket, megosztják egymással a 

projektmegvalósítás során szerzett tapasztalataikat, amelyek így beépülnek a tervezett 

fejlesztések előkészítésébe. E szervezeti együttműködés alkalmat ad arra, hogy a térség 

gazdasági szereplői az Innovációs Központban komplex szolgáltatásokat vehessenek igénybe, 

elsősorban gazdasági tanácsadás és a pályázati lehetőségekről való tájékoztatás formájában.  

18. kép: Kiskunfélegyházi Innovációs 

Központ 

Forrás: http://epiteszforum.hu/ 
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Nagyon fontos az Innovációs Központ vállalkozásfejlesztési célú marketingtevékenysége, 

amelynek egyik fő eleme a szakmai honlapok fejlesztése és üzemeltetése, a másik pedig a 

szakmai konferenciák szervezése. A központ működteti 2006 óta – a Bács-Kiskun Megyei 

Agrárkamara által gesztorált Homokhátság Speciális Célprogram részeként – a turisztikai célú 

Homokhátsági Falusi Turizmus Információs Portált (www.homokhatsag.hu). A honlap 

fejlesztéséhez, feltöltéséhez együttműködést kért és kapott a tájegység valamennyi kistérségi 

önkormányzati társulásától. E szervezetek menedzserei segítették a partnerkeresést, 

közreműködtek a tájegység turisztikai látnivalóinak összegyűjtésében, valamint a jelentősebb, 

évenként ismétlődő, turisztikai rendezvények összeírásában. A Kiskunfélegyházi 

Vállalkozások Információs Portálja (www.vallalkozok. kiskunfelegyhaza.hu) kettős céllal 

jött létre, egyrészt egy olyan internetes felület, ahol minden, elsősorban lakossági 

szolgáltatásokat nyújtó helyi vállalkozás bemutathatja magát, másrészt a lakosság 

tájékoztatását szolgáló eszköz, amely kizárólag helyi vállalkozások tevékenységét és 

szolgáltatását mutatja be, de a város gazdasági életéről, kereskedelemi és szolgáltató 

tevékenységeiről is átfogó képet nyújt. A központ rendszeresen szervez és bonyolít le szakmai 

konferenciákat, elsősorban innovatív termékeket és szolgáltatásokat bemutatva. E 

rendezvények közül kiemelkedő jelentőséggel bírt a megújuló energiatermelő berendezéseket 

és technológiákat népszerűsítő, a tanyák energiaellátásához is kapcsolódó 2006. évi szakmai 

nap.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„Több szervezetet összefogva működik a kistérségi szolgáltatásokat ellátó Innovációs 

Központ Kiskunfélegyházán. Tevékenysége eredményeként több mint 50 beruházás valósult 

meg, többek között mikro-, kis- és középvállalkozások komplex vállalati 

technológiafejlesztései, önkormányzati bel- és külterületi utak fejlesztése, kerékpárút-hálózat 

fejlesztése. A LEADER program támogatásával 69 projekt nyert támogatást az ÚMVP 

keretében, amelyek generálásában szerepe volt az Innovációs Központ munkatársainak: 24 

önkormányzati beruházás (444 millió forint támogatás), 26 vállalkozói (ipar és turisztika) 

fejlesztés (550 millió forint támogatás) és 19 nonprofit (egyház és civil szervezet) projektje 

(319 millió forint támogatás) valósult meg. A Homokhátsági Falusi Turizmus Információs 

Portál bemutatja a Duna-Tiszaközi Homokhátság nagytáj falusi turizmus kínálatát, csokorba 

szedve a tájegység turisztikai szolgáltatást kínáló magánszálláshely tulajdonosait, továbbá 

azokat a gazdálkodókat és kézműveseket, akik tevékenységükkel, szolgáltatásaikkal 

hozzájárulnak a térség falusi turizmusának kínálatához. A honlap a www.homokhatsag.hu 

oldalon keresztül érhető el, látogatószáma 2008-ban 70458 fő volt, az érdeklődők 4,85 oldalt 

tekintettek meg látogatásonként. A turisztikai programba bekapcsolódott aktív partnerek száma 

meghaladja az ötszázat, a honlapon bemutatott helyszínek száma (szálláshelyek, kézműves 

műhelyek, tanyai gazdaságok, műemlékek, természeti látnivalók) eléri az ezret. A 

Kiskunfélegyházi Vállalkozók Információs Portálja 2008-ban 5465 fő látogatószámot 

produkált, 3,46 oldal/látogatás mellett. A portál 163 regisztrált, kiskunfélegyházi székhelyű 

vagy telephelyű egyéni és társas vállalkozásnak nyújt lehetőséget a bemutatkozásra, 70 

szolgáltatási kategóriában.” (CZENE – RICZ, 2010) 
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Jó példa Magyarországról – oktatás vállalkozási ismeretekről kapcsolatban 

„Dél-Alföld sokat köszönhet a mezőgazdaságnak. A régió népességének 34,8%-a folytat 

mezőgazdasági tevékenységet, területének nagy része, 76,4%-a mezőgazdasági művelés alatt 

áll. A rendszerváltás nyomán Bács-Kiskun megyében is a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 

veszített szerepéből, a gazdasági aktivitás jelentősen csökkent, a munkanélküliségi ráta 

magas mutatón állandósult. A gazdasági ágak súlyában, fejlődési lehetőségeikben 

bekövetkezett változások hatására a munkaerőpiaci igényekben új elvárások, követelmények 

jelentek meg. A regisztrált munkanélküliek és az aktív eszközökkel támogatottak körében 

kiugróan magas az általános iskolát, szakmunkásképzőt és szakközépiskolát végzettek aránya, 

a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban pedig különösen nehéz elhelyezkedni és „talpon 

maradni”. (CZENE – RICZ, 2010) 

 „A részt vevő iskolák közös pályázatot adtak be „Vállalkozói készségek fejlesztése a 

középfokú és felsőoktatásban” címmel a Phare program keretében, amely a vállalkozói 

ismeretek szakképzésbe történő 

beépítését célozta. A projekt nyolc 

elemből és tevékenységből állt. Első 

lépésként került sor a vállalkozói 

ismeretek tananyag kidolgozására, 

másodikként ennek a középiskolák 

tananyagába történő integrálására, 

tanrendbe történő beépítésére. Ez 

alapján indult a vállalkozói ismeretek 

oktatása a nyolc középiskolában, 

iskolánként minimum 60 diák számára. 

Negyedik elemként minden 

középiskolában a kiválasztott diákokkal 

virtuális cégalapítás és üzleti terv 

kidolgozása történt meg. Ezt követte diákvállalkozás indítása és működtetése, szintén 

minden középiskolában. Következő lépés volt a virtuálisan megalapított vállalkozások 

tevékenységeinek beindítása. Fontos – hatodik – elem volt a régióban működő 

vállalkozások csoportos meglátogatása. Mindezek után került sor a diákvállalkozások 

versenyének megrendezésére, majd a szakmai eredmények bemutatása céljából egy 

programzáró konferenciára.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A tantestület hat tagja elvégezte a „BEST” vállalkozói készségfejlesztő pedagógus 

program 120 órás továbbképzését 2004-2005-ben, amelynek segítségével vállalkozásindítás, 

működtetés téma-köre. A kidolgozott tananyag és módszertani munka eredményei és hatásai 

nemcsak a tanulók készségfejlesztésénél jelentkeznek, hanem az őket oktató tanárok oktatási-

nevelési eszköztára is további csoportépítő és problémamegoldó gyakorlatokkal bővült, illetve 

az élethosszig tartó tanulással elérendő adaptációs képesség részeként a felnőttképzésbe is 

beépült. A projekt a gazdaság igényeire rugalmasan reagáló oktatási formák és tananyag 

19. kép: Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény 

és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Középiskolája és Szakiskolája 

Forrás: http://www.mezgazd-kkfh.sulinet.hu/ 
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kialakításával közvetetten a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelését 

célozta. A tananyag igyekezett a helyi körülményekhez és adottságokhoz igazodni, a régió 

legjellemzőbb gazdasági ágazatának munkaerő utánpótlását biztosító mezőgazdasági és 

élelmiszeripari szakképzésben alkalmazva a módszert, és ennek a törekvésnek az egyéni 

oktatók tapasztalataikból adódó gyakorlati példái és munkamódszerei is fontos részét 

képezték.” A projekt keretében megrendezett diákvállalkozások vetélkedőjén a 

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Középiskolája és Szakiskolája csapata első helyezést ért el. A fiatalok szemléleti és módszertani 

tudást, előzetes tapasztalatot szereztek a vállalkozások világáról, amely segíti vállalkozóvá 

válásukat, munkaerőpiaci esélyeiket. A legsikeresebb diákvállalkozás a zöldségtermesztés és -

értékesítés területén működött, mivel a projekt határidő által szabott korlátaihoz ezeknek a 

növényeknek a tenyészidejét lehetett igazítani. A projektben részt vett diákok között 

kiemelkedően magas a főiskolán, egyetemen továbbtanulók száma, illetve azoké, aki külföldön 

szereznek munkatapasztalatot.” (CZENE – RICZ, 2010) 

6.5 Szociális gazdaság 

Jó példa Finnországból 

„A finnországi Vasikka-aho egy három faluból álló, 608 lakosú körzet központja. A 

faluban egyetlen üzlet van, amennyiben bezárnák, az utolsó szolgáltatás is eltűnne a 

településről, és a falubelieknek több mint tíz kilométert kellene utazni, hogy vásárolni tudjanak. 

Az emberek elvándorlása révén az üzlettel együtt eltűnne az élénk falusi közösség is. A falu 

lakói megoldást keresve egy fejlesztési szövetkezetet és egy közös pénzalapot hoztak létre azzal 

a céllal, hogy ne csak megmentsék a falu boltját, hanem egy közösségi ház építésével új 

üzlethelyiséget alakítsanak ki. Önkéntes pénzadományokból (szervezeti és lakossági 

hozzájárulásból) 63 ezer euró gyűlt össze. A LEADER+ támogatás és bankhitel segítségével 

felépítették a falusi közösségi házat, amelyben helyet kapott, és 2004. decemberében megnyílt 

az új, tágas bolt. A közösségi házat ingyen veheti igénybe az egész falu, és nemcsak kulturális 

programokra, hanem termékbemutatókra, kisvállalkozási tanácsadásra is használják. Az 

épületben konyha van, számítógépeket szereztek be, a boltban pedig egy sütőt, valamint 

készpénzautomatát helyeztek el, és internetes banki szolgáltatás is igénybe vehető, sőt kérelmet 

adtak be a postahivatalként való működésre. A közösségi ház és bolt építése jelentősen javította 

a közösségi szellemet, mert nemcsak összeadták rá a pénzt, de önkéntes munkával jelentős 

mértékben részt vettek az építésben. Még az üzlet kínálata is nagyobbnak tűnik, mint ezelőtt, 

mert az áruknak több hely jut a kiállításhoz.” (CZENE – RICZ, 2010) 
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Jó példa Bangladesből 

„A „szegények bankja” néven ismert Grameen Bankot (jelentése: vidéki bank) a 2006-

ban tevékenységéért Nobel-békedíjat kapott Muhammed Yunus alapította 1976-ban, 

Bangladesben, azzal a céllal, hogy a legszegényebbeket is kölcsönhöz juttassa. A szolgáltatás 

lényege, hogy a lakosok igen kis összegű kölcsönhöz 

(mikrohitel) is folyamodhatnak, fedezet helyett pedig 

egymásért vállalnak kezességet a visszafizetésre. A 

bank eddig megközelítőleg 5,1 milliárd dollár értékű 

hitelt adott mintegy 5,3 millió embernek. A bank nem 

ingyen ad pénzt, de azokat a legszegényebbeket 

támogatja, akik korábban sohasem vagy csak 

uzsorások által juthattak hitelhez. A kereskedelmi 

bankoknak ugyanis nem érdekük, hogy akár kis összegű kölcsönöket adjanak ezeknek az 

embereknek, akiknél a visszafizetés nagy pénzügyi kockázatot jelent. A visszafizetés érdekében 

a Grameen Bank csak ún. szolidaritási csoportoknak ad kölcsönt, amelynek lényege, hogy a 

csoport tagjai egymást segítik a visszafizetésben, és mindnyájan kezesei a másiknak. Ezzel a 

hitel-visszafizetési ráta 97%. A bank célul tűzte ki, hogy kiterjeszti a banki szolgáltatások körét 

a szegénységben élőkre, vállalkozási lehetőséget biztosít Banglades vidéki térségeiben élő 

milliónyi munkanélküli számára, megérteti az emberekkel a vállalkozási formát, megszünteti a 

szegénység ördögi körét, helyette egy új, ún. „angyali” kört alakít ki (alacsony jövedelem, hitel, 

beruházások, több jövedelem, több megtakarítás, több beruházás, több jövedelem).” (CZENE – 

RICZ, 2010) 

Jó példa Magyarországról – közösségi tejfeldolgozó 

„Tiszaadony a Tisza jobb partján, Vásárosnaménytől mintegy 20 km-re helyezkedik el. 

1999-ben 789 fős település volt, ma 699 fő a lakosságszám. Azon beregi települések közé 

tartozik, amelyeket sújtott az 1998-as novemberi árvíz, a rákövetkező téli hókár, majd 1999-

ben a belvíz, 2001-ben az árvíz. Halmozottan hátrányos település, mind szociálisan, mind 

gazdaságilag, annak ellenére, hogy az önkormányzat a közszolgáltatásokat biztosítja. A 

nyolcosztályos iskolát társulási formában működtetik, a gyerekek a szomszédos településre 

járnak át. Óvodát és konyhát üzemeltetnek, nőtt az infrastruktúrával való ellátottság, javult a 

telefonhálózat, minden út szilárd burkolatú a településen. Teljes körűen megoldott a vízellátás 

és a gázellátás, optikai kábelrendszer segítségével kiépítették a szélessávú internet- és a 

kábel-televíziós szolgáltatást. Az önkormányzat legnagyobb problémája a munkanélküliek és 

a szociális ellátást igénylők számának növekedése. Az országos átlagot 1,5-szeresen haladja 

meg a munkanélküliség.” (CZENE – RICZ, 2010)  

„A termelőszövetkezet időszakában, mind a szövetkezetben, mind a lakosság körében 

jellemző volt a tejelő szarvasmarha tartása, így szinte minden családnál megtalálhatók 

20. kép: Szegények bankja – 

Banglades 

Forrás: http://www.grameen-info.org/ 
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voltak a szarvasmarha tartásához, fejéséhez, takarmányozásához szükséges eszközök és 

berendezések. 

A tejelő szarvasmarha kisüzemi tartása azonban egyre inkább gazdaságtalan a megfelelő 

minőségű tej biztosítása miatt, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozás utáni szigorú 

termelési kvóták miatt. A szociálisan hátrányos helyzetű emberek – bár korábban sokan a 

mezőgazdaságban dolgoztak – földterülettel nem rendelkeztek. Korábbi társközségi státuszából 

adódóan az önkormányzat sem rendelkezett saját földterülettel. A nagy földterületet igénylő 

szociális célú gazdálkodás így nem jöhetett szóba, hiszen a 

földbérleti díj megfizetésével már nem lehetett volna 

gazdaságos. A település kecsketartással kapcsolatos 

hagyományai a XVIII. sz. végére nyúlnak vissza.” (CZENE – 

RICZ, 2010) 

„Az előkészítés: a településen a szociális földprogram 

1999-ben kezdődött. Az adottságok alapján a tejelő 

állattenyésztés és a tejfeldolgozás közösségi beindítása látszott 

ésszerűnek. A helyi adottságok felmérése mellett még a projekt 

indítása előtt megtörtént a piac feltárása. Megkeresték a piacon 

lévő kecsketejből készült gomolyák és sajtok nagyobb gyártóit, 

forgalmazóit és előzetes megállapodást kötöttek velük, 

amelynek lényege az volt, hogy a megfelelő minőségű 

kecsketejből készített gomolyát felvásárolják az 

önkormányzattól. Elkészültek a tervek, amelyekből 

egyértelműen kitűnt, ahhoz, hogy hosszú távon működhessen a 

tenyésztés, tejtermelés, feldolgozás és értékesítés folyamata, szükség van egy viszonylag nagy 

létszámú állatállománnyal rendelkező telep kialakítására, ami biztosítja a lakosság részére 

a folyamatos tenyészállat-ellátást és a feldolgozó üzem gazdaságos kihasználásához a 

megfelelő mennyiségű alapanyagot. Ennek érdekében az önkormányzat a helyi 

termelőszövetkezet felszámolójától rendkívül kedvező áron megvásárolt két nagyméretű 

istállót és a hozzátartozó 2,2125 ha területű legelőt.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„Az indulás: még az első évben felújították és kecsketartásra alkalmassá tették az egyik 

megvásárolt épületet, vettek 93 anyakecskét és három fajtatiszta bakot, a fejéshez szükséges 

fejőgépet, valamint nyers tejből történő gomolyakészítéshez gomolyakészítő üstöt. Az állatok 

beszerzését követően állatorvossal szerződést kötöttek az állatok szakszerű felügyeletére. A 

programot három fő foglalkoztatásával indították. A három állatgondozó kiválasztása során az 

elsődleges szakmai szempontok mellett a szociális rászorultság volt az irányadó. Az indulás 

időszakában a téli időszak takarmányozásához szükséges szálastakarmányt részben 

megvásárolták, részben pedig saját maguk gyűjtötték össze. A takarmány vásárlásakor ügyeltek 

arra, hogy lehetőleg olyan helyi őstermelőktől vásároljanak, akik kisebb mennyiségű 

többlettermeléssel rendelkeznek, de a piacra jutás feltételei nem adottak számukra. Majd 

megkezdték a kecskék fejését, és nyers tejből készítettek gomolyát.” (CZENE – RICZ, 2010) 

21. kép: Tiszaadonyi 

Kecskesajt 

Forrás: 

http://www.igyleszkerekavila

g.hu/ 
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„A gazdaság felfutása, feldolgozó kapacitások bővítése: a következő időszak a 

tenyészállatok és a már jelentős számú szaporulat nevelésével indult, a nőivarú kecskék, 

gödölyék közül húszat meghagytak a törzsállomány fejlesztésére, a többi szaporulatot pedig 

kihelyezték – a helyi szociális rendeletben meghatározottak szerint – a földprogramban 

résztvevőkhöz. A kihelyezéskor egyedi szerződéseket kötöttek a programban részt vevőkkel, 

amelyben vállalták, hogy a térítésmentesen kapott állatokat felnevelik, szaporítják, a 

szaporulatot és a tejet értékesíthetik, vagy saját maguk fogyasztási szükségleteire használhatják 

fel. A kikötések között szerepel az is, hogy elhullás vagy „selejtezés” miatt a kihelyezett létszám 

(5–10 gödölye) öszszességében nem csökkenhet.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„Az „Út a munkához” programot használták fel a takarmányellátás biztosítására. A 

programhoz kapcsolódva meg tudják oldani a vízügy által kaszált töltésen keletkezett széna 

összegyűjtését, beszállítását, valamint a településen és környékén, sportpályán kézi kaszával 

lekaszált fű összegyűjtését, tárolását. Ebben az időszakban szembesültek azzal, hogy hosszú 

távon a nyers tejből készített gomolya nem lesz piacképes, és a helyi vízellátó rendszer 

közegészségügyi szempontból hosszú távon nem működtethető. Pályázati támogatással és 

jelentős saját erő befektetésével kiépítették a vezetékes ivóvízhálózatot az üzemhez, valamint 

új gomolyakészítő és edénymosó helyiséget alakítottak ki. Ugyancsak pályázati támogatással 

sikerült beszerezni egy korszerű pasztőröző üstöt és egy 500 literes tejhűtőt, így a tejhűtő 

kapacitásának növelése lehetővé teszi a törzsállomány által termelt tej mennyiségén túl a 

szociális programban részt vevőknél keletkezett tej felvásárlását. A gépek beszerzését és az 

épület átalakítását követően az új termék előállításához szükséges hatósági engedélyeket is 

megszerezték. Ma már a folyamatos pályázati lehetőségeknek köszönhetően 1500 literes 

automata tejhűtőt. Az új technológia betanulására két fővel növelték a létszámot, akik a többi 

alkalmazotthoz hasonlóan munkanélküliek voltak és 40%-osan csökkent munkaképességű 

személyek.” (CZENE – RICZ, 2010) 

A programon belül három alprogram alakult ki, ezek az alábbiakban kerülnek 

ismertetésre. „Önellátásra termelő (1.) alprogram: állattartás, kecskekihelyezés, tej saját 

fogyasztásra történő felhasználása:2009-ben az alprogramban 12 család vett közvetlenül 

részt, az érintett személyek száma 59 fő volt. A kedvezményezett családoknál a már korábban 

kihelyezett gidák, gödölyék felnevelése megtörtént, folyamatos a szaporításuk és a tej termelése 

is. A családok a tejet kifejik, de nem értékesítik, hanem saját maguk használják fel. Általában 

2-4 anyakecske van egy-egy udvaron, de mivel a gyerekek létszáma és a rokonság is jelentős, 

ezért a tej felhasználása nem jelent problémát. Ebben az alprogramban 90%-ban a cigány 

kisebbséghez tartozók vesznek részt, akiknek élelmezésében ez a természetben nyújtott 

tejtámogatás rendkívül sokat segít. A kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződés 

értelmében a szaporulattal szabadon rendelkeznek. Van, aki értékesíti, és van, aki húsvét körül 

családja számára használja fel. Az állatorvos ezt az állatállományt is rendszeresen ellenőrzi, és 

a törvényben előírt védőoltásokat is megkapják, valamint a szükséges vizsgálatokra is sor kerül. 

Téli időszakban a résztvevők számára képzéseket szerveznek, amelyeket a körzeti állatorvos 

tart.” (CZENE – RICZ, 2010) 
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„Piaci értékesítésre termelő (2.) alprogram: állattartás, kecskekihelyezés, 

tejfelvásárlás: Ebben az alprogramban 10 család vesz részt. Az önkormányzat biztosítja az 

állomány nyilvántartásba vételét, az egyed egészségügyi vizsgálatát, állandó orvosi 

ellenőrzését, a gidák értékesítését, a tej felvásárlását, valamint selejtezés esetén a korábban 

csatlakozottak részére új, fajtatiszta egyedet. Ebben a programban jelenleg mintegy 120 fejős 

kecske van a kedvezményezetteknél. A kihelyezett állományok növekedése indokolttá tette a 

gépi fejésre való áttérést. Ezt az átállást a résztvevők a tehénfejő rendszer üzembe helyezésével 

valósították meg, hiszen korábban mindannyian tehéntartással foglalkoztak. Ahhoz azonban, 

hogy ezzel a kecskéket meg lehessen fejni, megfelelő fejőkehelyre és pulzátorra volt szükség, 

amelyet egy korábbi pályázat segítségével biztosítottak a résztvevők számára. A tavaszi ellés 

után megkezdik a fejést, a tejet az önkormányzat vásárolja fel. A tejet reggel-este a 

kedvezményezettek kiszállítják a sajtüzembe, ahol a sajtkészítő a tej mechanikai ellenőrzésén 

túl ellenőrzi a tej víztartalmát, fajsúlyát és savfokát. A tej egy 500 literes automata tejhűtőbe 

kerül, melyből tíznapos periódusokban véletlenszerűen mintát vesznek az Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Állomás megbízásából, és a tej bevizsgálásáról jegyzőkönyvet küldenek. 

Természetesen nem mindenki adja le az összes tejet, általában a család szükségletének 

megfelelő mennyiséget nem értékesítik. Van olyan kedvezményezett, aki 15-18 kecskétől közel 

napi 40 liter tejet ad le, havi bevétele így éves átlagban eléri a bruttó 90.000 Ft-ot. Aki kisebb 

állományt gondoz, természetesen kevesebb költséggel kisebb haszonra tesz szert, de még így is 

jelentősen nagyobb bevételhez jut, mint amit a különböző segélyek vagy nyugdíjszerű ellátások 

biztosítanak számára. Az így megszerzett bevételek adómentesek, hiszen őstermelőként ezután 

a bevétel után nem kell adót fizetni. Az ellések után megkezdődik a gidák hizlalása, amelyeket 

általában húsvét időszakában értékesítenek, a bevétel természetesen a kedvezményezettet illeti 

meg. Téli időszakban képzéseket szerveznek a résztvevők számára, amelyeket egy 

mezőgazdasági vagy állategészségügyi szakember tart.” (CZENE – RICZ, 2010). 

„Piaci értékesítésre termelő (3.) alprogram: állattartás, kecsketartás, élőállat 

értékesítés, tejfeldolgozás, sajtértékesítés, munkaerő közvetlen foglalkoztatása: Ahhoz, 

hogy az előző két alprogram működhessen és egyre több kedvezményezett vehessen bennük 

részt, továbbá támogatások nélkül is el lehessen érni a hosszú távú célokban meghatározottakat, 

ennek az alprogramnak a fenntartása elengedhetetlen. 2009-ben 7 család vett közvetlenül részt 

benne. A korábbi TSZ-telepen kialakított kecsketelepen jelenleg 100 anyakecske és 4 bak 

nevelése folyik. A megtermelt tejet korszerű fejőgéppel kifejik, az 1. alprogramból beszállított 

tejjel együtt hűtőben tárolják. Naponta 1000 liter tej termelődik. Mivel 2008-ban a tejmennyiség 

meghaladta az 500 l/napot, átmenetileg két műszakban kellett megszervezni a munkát. A 

területfejlesztési célelőirányzat (TRFC) támogatásának segítségével 2009-ben 1500 l/nap 

kapacitású korszerű pasztőröző kádat vásároltak, ezáltal ismét egy műszakban, 

költségtakarékosan tudnak gyártani. Az elkészült sajt 50%-át a SOMA’S TRADE Kft. vásárolja 

meg, és heti rendszerességgel hűtőkocsival Budapestre szállítja. A másik 50%-ot 20-25 dkg-ra 

szeletelik, majd vákuumcsomagolásban megyén belül értékesítik üzlethálózatokba, legnagyobb 

vásárló a nyíregyházi ALFI-KER Kft. 2009-től társulási megállapodás keretében, bérmunkában 
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a csarodai Beregi Kecsketej Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet által előállított tejet 

is feldolgozzák, napi 500 l tej mennyiségben. Ebből túró készül, melyet Kecskemétre 

szállítanak az Alföldi Garabonciás Kft.-nek. Az állategészségügyi előírások folyamatos 

betartására szerződést kötöttek az állatorvossal. A stabil vállalkozási alapokkal működő projekt 

keretében létrejött egy kb. 100 anyaállatból álló extenzív kecskefarm, amely három pásztornak 

nyújt folyamatos foglalkoztatást. Ehhez szervesen kapcsolódik az év kilenc hónapjában a tej 

feldolgozása sajtnak és túrónak, ami négy főt foglalkoztat. Kiépült a termékek tárolását 

biztosító hűtőkapacitás. A sajtot és túrót a szerződéses partnerek hetente elszállítják, amelynek 

köszönhetően a nagy áruházláncok polcaira (TESCO, Julius Meinl, CORA, Aldi) kerülnek, 

illetve az Alföldi Garabonciás Kft.-n keresztül értékesítik őket. A tejfeldolgozás kapcsán 

melléktermékként keletkezett savót a helyi gazdálkodóknak értékesítik. A projekt 

foglalkoztatást és jövedelmet biztosít a résztvevőknek, és élelmezésükben is szerepet játszik. 

Jelenleg 35 család vesz részt a programban, de az évente kihelyezett 50-70 gödölye lehetővé 

teszi, hogy egyre több család kapcsolódhasson ahhoz. A családok egyharmada értékesíti a tejet 

és a gidákat, ezzel is némi jövedelemhez jutva.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A projekt széles kedvezményezetti körén keresztül kiterjedt szociális hatást ért el. 

Közvetlenül érintettek a programban részt vevő családok, akik az önkormányzat 

tejfeldolgozójában értékesítik a tejet, és az önkormányzat közreműködésével a hímivarú 

szaporulatot és a selejtezett állományt, valamint azok a családok, akik kizárólag saját 

családjuk ellátására, étkezésük kiegészítésére használják a tejet és a szaporulatot. 

Közvetlenül érintettek továbbá a kecskefarmon és tejüzemben dolgozók, valamint az „Út a 

munkához” programban részt vevők, akiket a takarmány előállításában, az őrzésben, az 

állatgondozásban foglalkoztatnak, illetve ők kaszálják az önkormányzati tulajdonú 

közterületeket, árkokat. Közvetve érintettek azok az őstermelők, akiktől a takarmányt 

vásárolják fel, azok a szolgáltatók, akik részt vesznek a takarmánytermelésben és a szállításban, 

valamint azok a sertés hizlalók és gazdálkodók, akiknek a savót és a szerves trágyát értékesítik. 

A projekttel piaci előnyt biztosító pozíciót sikerült elérni. Az új uniós előírások miatt a korábbi 

évek jelentős befektetései meghozták az eredményt, hiszen az üzem ma már rendelkezik 

állatorvosi EU-ellenőrzési számmal, így gyakorlatilag mind belföldön, mind külföldön 

korlátlanul értékesíthető a sajt, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az Unió országai felé 

nincs semmilyen mennyiségi korlátozó kvóta. A megyében más vállalkozó nem gyárt 

kecskesajtot, mert nem tudták megteremteni az EU előírásának megfelelő gyártási feltételeket, 

így folyamatosan kiszorultak az értékesítési láncból, hiszen terméküket bolti kereskedelmi 

forgalomba nem hozhatják. Ez a piaci előny segíti a további növekedést.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

 

 

 

 

 



Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés – Szemelvénygyűjtemény 

Ugrás: Tartalomjegyzék 

93 

Jó példa Magyarországról – kézműves hagyományok felélesztése 

 „A kézműves hagyományok felélesztésére tett kísérlet a 90-es évek második felében 

indult három csereháti településen. Hidvégardón az önkormányzat turisztikai pályázata 

keretében, Szendrőn szintén az önkormányzat révén a Kékfestő házhoz kapcsolódóan, míg 

Irotán egy vállalkozói törekvés nyomán létesültek kézműves házak. Ezek képezték alapját a 

2002-ben az OFA által támogatott „Új esély az ügyes kezű munkanélkülieknek és a 

Cserehátnak” címmel elindított térségi programnak. A települési önkormányzatok és a 

vállalkozó bevonásával a meglévő három mellett további két kézműves házat (Homrogd és 

Gagyvendégi) alakítottak ki és szereltek fel a kiválasztott négy mesterséghez (szövés, 

kosárfonás, fazekasság, faművesség) szükséges eszközökkel. Ekkor 22 fő képzése és 6 

hónapos foglalkoztatása valósult meg. A hat hónap a mesterségek elsajátításához és az 

önfenntartásra való képesség kialakításához rövidnek bizonyult. Ezért a Településszövetség 

újabb pályázatot adott be 2003-ban „Újabb esély a Cserehátnak” címmel, de ez nem részesült 

támogatásban. A kézműves házak közül kettőben folytatódott, de 

csökkentett időben a munka, háromban a foglalkoztatás szünetelt, 

csak az elkészült termékekből összeállított kiállítások voltak 

látogathatók.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A program újabb lendületet 2005-ben kapott, amikor a 

Regionális Operatív Program (ROP) támogatásával a régiek közül 

három település (Gagyvendégi, Homrogd, Irota) kézműves 

házában folytatódhatott a munka, újabb két településen (Lak, 

Felsőgagy) létesültek kézműves házak, valamint új 

mesterségként a kovácsolás, a vályogvetés, a papírmerítés és a 

gyertyaöntés bevonásával 33 fő másfél éves foglalkoztatására 

adódott lehetőség. A foglalkoztatottak kb. negyede már az első 

ütemben is részt vett. Ezen időszak alatt sikerült kialakítani a termékválasztékot, a 

résztvevőknek pedig elsajátítani a mesterségek alapjait. A termékek megjelentek kiállításokon, 

vásárokon, felkerültek az internetre és kiépült a térség üzleteivel a bizományosi értékesítés 

rendszere.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A pályázati szakasz lezárása után indult el az értékesítés. Az értékesítésből befolyt 

bevételeket három kézműves ház a dolgozók egy részének munkaügyi támogatással is 

kiegészített továbbfoglalkoztatására forgatta vissza. A települési önkormányzatokanyagi 

helyzete a dolgozók által leginkább elvárt alkalmazotti jogviszonyban való foglalkoztatást 

azonban nem, vagy csak rövid ideig tette lehetővé, míg a dolgozók a szövetkezet alakításának 

gondolatát – főként a segélyektől való elesés miatti félelem és a várható bevételek 

bizonytalansága miatt – elvetették.” (CZENE – RICZ, 2010) 

„A program így a „Csereháti Kézműves Műhely” nevű hálózatban folytatódik. A 

hálózatba a korábbi foglalkoztatók és foglalkoztatottak egy része mellett a nem munkanélküli 

kézművesek is bekapcsolódtak. A hálózat működése a kézművesek és a kézműves házakat 

üzemeltetők, valamint a Csereháti Településszövetség mint gesztor közötti kétszintű, kétoldalú 

22. kép: Csereháti 

Kézműves Műhely 

Hálózat logója 

Forrás: 

http://www.cserehat.com/ 
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megállapodásokon nyugszik. A gesztor a kézműveseket integráló kézműves házakkal vagy a 

vállalkozó (adószámmal rendelkező) kézművesekkel áll szerződéses kapcsolatban, a nem 

vállalkozó, ún. alkalmazott kézművesekkel a kézműves házak kötnek szerződést. A hálózat 

lényege, hogy közös termékstruktúrát és marketingstratégiát alakítanak ki, közös értékesítési 

csatornákat működtetnek, közösen szervezik a minősítést, a dolgozók és a menedzsment 

képzését, továbbképzését, valamint összehangolják tevékenységüket, áraikat, a piacon történő 

megjelenésüket. A kézműves hálózat 2007-ben a Cserehát-UNDP Program támogatásával 

beminősítette a kézművesei által előállított kerámia étkészleteket. A KERMI-engedély 

birtokában elhárult az akadály az értékesítés elől. A hálózat bővítése, azon belül az egyéni 

kézművesek megerősítése folyamatos. Magánszemélyek támogatásaiból 2009-ben hat 

kézműves számára az eszközpark megteremtésére, az induló alapanyagkészlet beszerzésére, 

fejenként 200-300 ezer Ft-ot tudott a közösségi Csereháti Kézműves Műhely biztosítani.” 

(CZENE – RICZ, 2010) 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Miben járul hozzá a helyi gazdaság fejlődéséhez a helyi termékek vásárlása? 

2. Milyen üzenetet hordoz a Bioéléskamra projekt a biotermékeket tekintve? 

3. Mi a működési elve a helyi pénzeszközöknek? Miben nyújtanakk segítséget? 

4. Soroljon fel három példát a helyi energiagazdálkodás fejlesztési lehetőségeire! 

5. Miért fontos az innováció a kkv-k számára? 

6. Milyen eszközök segítették a "Vedd és vidd a szentesit!" jelmondatú program 

megvalósulását? 

7. Indokolja a vállalkozási ismereteket terjesztő programok szükségességét 

Magyarországon! 

8. Milyen erőforrásokra épülhetnek hazánkban szociális gazdaságot érintő 

fejlesztések? Mik lehetnek akadályozó tényezők? 
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7 Fogalomtár: 

„A helyi gazdaságfejlesztési programnak saját nyelve és főleg angolul használt terminológiája 

van. Az olyan, néha nehezen magyarosítható kifejezések, mint a kapacitás bővítés (capacity 

building), képesség fejlesztés (empowerment), a helyi sajátosságoknak megfelelő fejlesztés 

(indigenous development) és a társadalmi tőke (social capital) a helyi gazdaságfejlesztés 

területén széles körben elterjedtek és használatosak. Ennek ellenére sok, a helyi 

gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kifejezés további értelmezésre, megértésre és megbeszélésre 

szorul.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Addicionalitás (Additionality): „Az az elv fogalmazódik meg benne, hogy a speciális forrásból 

való finanszírozás csak kiegészítője legyen az országos vagy az önkormányzati szervek által 

nyújtottakat. Az addicionalitás elve megköveteli, egy adott projekthez elnyert pályázati 

összegeket ne pusztán a meglevő finanszírozás helyettesítésére/pótlására használjanak, hanem 

további projektekhez és tevékenységekhez.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Barnamezős területek (Brownfields): „Ezt az általános kifejezést olyan területekre használjuk, 

melyeket a múltban már kihasználtak, és lehet, hogy szennyezettek, bár az is lehet, hogy nem. 

A fenntartható gazdaságfejlesztő stratégiák ezeknek a területeknek a produktív 

újrahasznosítását tartják hatékonynak, még akkor is, ha ez adott esetben többe kerül, mint egy 

új és jelenleg használaton kívüli zöldmezős területet kiépíteni vagy kialakítani.” (CZENE – RICZ, 

2010) 

 

Beszállítói lánc (Supply Chains): „Azok a termékek és feldolgozói folyamatok, amelyek 

elengedhetetlenek egy áru vagy szolgáltatás létrehozásához. Például: a fagyasztott hal 

előállításánál, a beszállítói lánchoz tartozik a halászat, a feldolgozás, a fagyasztás, a 

csomagolás, a tárolás és a kiszállítás. Ezek mind a beszállítói lánc szemeit alkotják. A 

holisztikus szemléletű LED stratégiák arra törekszenek, hogy nagyobb hozzáadott értéket 

képviselő tevékenységeket telepítsenek az adott terület lehetőségein belül.” (CZENE – RICZ, 

2010) 

 

Egyablakos üzleti szolgáltató központ: „Olyan létesítmények, ahol üzletemberek tanácsért és 

támogatásért folyamodhatnak, amikor új vállalkozásba akarnak kezdeni vagy a régit akarják 

továbbfejleszteni. Néha ezekben a központokban állítják ki azokat az engedélyeket, melyek egy 

vállalkozás beindításához, működéséhez vagy bővítéséhez szükségesek. Ezek a központok 

azáltal járulnak hozzá a helyi vállalkozói környezet fellendítéséhez, hogy lecsökkentik azoknak 

a különálló ügynökségeknek és irodáknak a számát, ahol a vállalkozóknak a különböző 

szükséges papírokat be kell szerezniük, hogy be tudják indítani vállalkozásukat. Ezzel időt és 

pénzt spórolnak meg és hatékonyabbá teszik az ügyintézést.” (CZENE – RICZ, 2010) 
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Erőforrás-függő (resource-dependent) szektor: „Helyhez kötött (nem szállítható) természeti 

erőforrásokhoz kapcsolódó, avagy a beáramló jövedelmekre, a településre jövők igényeinek 

kielégítésére szerveződött tevékenységek (pl. turizmus, felsőoktatás).” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Értékteremtő és értéknövelő megközelítés (High Road Techniques): „Az az igény 

fogalmazódik meg benne, hogy a forrásokat még hatékonyabban hasznosítsuk és fektessünk be 

a gyártási technológiába, a műszaki újításokba és a munkaerő továbbképzésébe. Úgy tekint a 

munkára, mint fontos árucikkre, a munkaerő továbbképzésére, pedig mint alapvető és célzott 

befektetésre. Ez a helyi források mobilizálását és fellendülését hozza magával, valamint a helyi 

előnyök maximális kihasználását, illetve a viszonylag magasabb bérszínvonal 

kiegyensúlyozását.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Export növelő szolgáltatás: „Az export tevékenységet növelő programok abban segítenek a 

vállalkozásoknak, hogy ki tudják terjeszteni fogyasztói bázisukat, működési területüket és 

nagyobb profitot tudjanak termelni. E programok a következőkre terjedhetnek ki, például: a cég 

exportképességének értékelése, piackutatás, információs szolgáltatások (az export 

tevékenységről, kereskedelmi szabályozókról, szállítmányozásról, stb.); nemzetközi 

kereskedelmi kiállításokon való részvétel vagy piackutató utazások támogatása.” (CZENE – 

RICZ, 2010) 

 

Fejlődés: „Szigorú értelemben minőségi javulást eredményező beavatkozást jelent, melynek 

végső célja a lakosság életszínvonalának növelése.” (MEZEI, 2006A) 

 

Fizikai infrastruktúra (Hard Infrastructure): „Azon vagyontárgyak összegsége, amely a 

város gazdaságát alkotják. Például a szállítási infrastruktúra (utak, vasút, kikötők, repülőterek), 

az ipari és a kereskedelmi épületek, víz- és csatornázási művek, energia- és telekommunikációs 

hálózat, stb. ld. még humán infrastruktúra.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Gazdaságfejlesztés: „Tudatos beavatkozásokat értünk, amelyek a gazdasági folyamatok 

irányát, a gazdasági változások mértékét hivatottak befolyásolni.” (MEZEI, 2006A) 

 

Hazai bázis: „Az az ország és/vagy országrész, ahol a vállalat érdemi tevékenységeit folytatja, 

és stratégiai döntéseit meghozza, ahol általában a székhelye (headquarters) található.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

Helyi (non-traded) szektor: „A helyi keresletet kielégítő, főként szolgáltató vállalatok. 

Értékesítési lehetőségeiket a helyben rendelkezésre álló kereslet határozza meg. A helyi 

szektort elsősorban (helyi hazai bázisú) kis- és középvállalkozások alkotják, bár esetenként 

megjelenhetnek a nagyvállalatok is (pl. kiskereskedelemben).” (BAJMÓCZY, 2011) 
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Helyi gazdaságfejlesztés (Világbank alapján): „A helyi gazdaságfejlesztés célja az adott térség 

gazdasági teljesítményének és valamennyi ott élő életminőségének javítása. A helyi 

gazdaságfejlesztés egy olyan folyamat, amelyben a köz-, a vállalkozói- és a civil szféra közösen 

törekszik jobb feltételeket teremteni a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatáshoz.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

Helyi gazdasági fórum: „Ez egy koordináló mechanizmus, mely azért jön létre, hogy biztosítsa 

a helyi gazdasági szolgáltatások fejlesztését és korszerűsítését.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Helyi szereplők (Stakeholders): „Olyan egyének és csoportok, akiknek valamilyen 

érdekeltségük van a szóban forgó ügyekben. Résztvevőként általában a saját érdekeiket 

képviselik.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Humán infrastruktúra (Soft infrastructure): „A humán infrastruktúrába a LED kevésbé 

megfogható összetevői tartoznak, úgymint az oktatás, a továbbképzési programok, az 

életminőség javításhoz szükséges infrastruktúra, mint pihenési, szabadidős, könyvtári és 

házkezelési szolgáltatások, valamint a vállalkozást támogató szolgáltatások, vállalkozói 

hálózatok és pénzügyi szolgáltatások, stb.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Informális szektor: „A hivatalos és a legális szektoron kívül létező és ennél nem 

nyilvántartott.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Innováció: „Egy új, vagy jelentősen módosított termék, szolgáltatás piaci bevezetése, továbbá 

új folyamat, marketing eljárás, szervezeti folyamat, vagy külső kapcsolat üzleti gyakorlatban 

történő alkalmazása. Az innováció fogalma tehát az újdonság létrejötte mellett annak gazdasági 

életben történő megjelenését is magában foglalja.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Innovációs képesség (potenciál): „Egy térség innovációs képessége alatt a regionális (lokális) 

innovációs rendszer működésének hatékonysága értendő. Az innovációs rendszer hatékonysága 

az egyes elemek és a köztük levő kapcsolatok összességéből adódik. Az innovációs rendszer 

hatékonysága csak más térségekhez, vagy korábbi önmagunkhoz és nem egy ideális (optimális) 

állapothoz viszonyítva jellemezhető. Az innovációs képesség tehát relatív kategória.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

Integrált településfejlesztési stratégia: „Stratégiai szemléletű, a településfejlesztési 

koncepcióban foglaltak megvalósítását szolgáló dokumentum. Összehangolja a különböző 

szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil 

szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, 

azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben 

kezeli” (BAJMÓCZY, 2011) 
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Jövőbe mutató stratégia (Forward strategy): „Olyan intézkedések, melyek a projektek életben 

tartását célozzák azután, hogy az eredeti projekt támogatása már megszűnt. Néha exit vagy 

succession stratégiának is nevezik. Minden olyan projekt beindításakor létre kell hozni, 

amelyek valószínűsíthetően folyamatos tőke- és jövedelmi forrásokra szorulnak a projekt 

megvalósulásának első periódusa után is.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Kis- és középvállalkozás (KKV): „Ez a rövidítés a kis- és középvállalkozásokra vonatkozik. 

Nem létezik határozott elválasztó vonal a kis- és a középvállalkozások között. Általánosságban 

5 és 20 alkalmazott között inkább kis-, 20 és 200 alkalmazott között inkább középvállalkozásról 

beszélünk. Az 5 vagy annál kevesebb főt alkalmazó cégeket általában mikro-vállalkozásoknak 

hívjuk. Ez azonban csak egy iránymutató” (CZENE – RICZ, 2010). „A 2004. évi XXXIV. tv. 

szerint KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek: 

• összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

• éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 

vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy 

együttesen meghaladja a 25%-ot.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Klaszter (Cluster): „Egymáshoz kötődő vállalatok és kapcsolódó intézmények, szervezetek 

térbeli közelségben lévő csoportja, amelyet a közös erőforrás-bázis, vagy a komplementaritás 

kapcsol össze” (BAJMÓCZY, 2011). „Egy ipari cluster kapcsolódó iparágak és intézményeik 

csoportosulásából áll egy adott körzeten vagy régión belül. Az iparágak között szoros 

összefonódás jön létre és a legkülönbözőbb kapcsolatok alakulhatnak ki. Egyes vállalkozások 

a clusteren belül másoknak a szállítói vagy éppen a vevői; megint mások megosztoznak a 

munkaerőn vagy egyéb forrásokon. Az a fontos, hogy a clusteren belül a vállalkozások 

gazdaságilag kapcsolatban álljanak egymással.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Költségelőnyön alapuló megközelítés (Low Road techniques): „Azzal segíti elő egy körzet 

gazdasági élénkítését, hogy csökkenti a termelési költségeket, különösen a béreket; nem 

hosszan fenntartható módszer.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Könnyen továbblépő befektetés (Mobile Manufacturing or service sector Investment): 

„Akkor s ott jön létre, ahol az ipari (vagy szolgáltató) cégek számos terület között 

válogathatnak. Ebből következően nagyon erős tárgyalási pozícióban vannak, amikor arra kerül 

sor, hogy hová telepítsék vállalkozásukat.” (CZENE – RICZ, 2010) 
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Közvetlen külföldi befektetés (Foreign Direct Investment, FDI): „Ez egy olyan befektetés, 

mely közvetlenül külföldről érkezik. Lehet zöldmezős beruházás (azaz új létesítmények 

létrehozása eddig még nem hasznosított területeken) vagy portfolió beruházás (azaz egy 

meglévő vállalkozás egészének vagy részének kivásárlása). A hazai beruházások hasonló 

formát ölthetnek (lehetnek zöldmezős vagy portfolió beruházások). A különbség csak annyi, 

hogy ezek egyaránt lehetnek belföldiek és külföldiek.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Külföldi mőködőtőke (FDI – foreign direct investment): „A külföldi mőködőtőke (avagy 

közvetlen tőkebefektetések) kategóriájába azok a külföldi befektetések tartoznak, amelyekre 

teljesül, hogy egy ország rezidens befektetője egy másik ország rezidens vállalatában való tartós 

érdekeltség megszerzésére törekszik. A nemzetközi szervezetek ajánlása alapján a 10 

százaléknyi és az azt meghaladó tulajdonosi részesedést eredményező befektetéseket kell ebben 

a kategóriában elszámolni. A közvetlen tőkebefektetések nagyságát és formáját elsődlegesen 

nem a rövid távú hozamelvárások, hanem az azokon túlnyúló stratégiai elképzelések, 

tulajdonosi megfontolások határozzák meg.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Lokális térség: „Egy város és munkaerő vonzáskörzete. A lokális térségen belül a lakosok úgy 

tudnak munkahelyet váltani, hogy közben nem kell lakhelyet változtatniuk, illetve úgy tudnak 

lakhelyet váltani, hogy közben nem kell munkahelyet változtatniuk.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Lokalizációs előnyök: „Egy adott iparág vállalatainak térbeli koncentrációjából származó 

előnyök. Alapja a specializálódó helyi munkaerőpiac, a kiépült iparág-specifikus infrastruktúra, 

a kiépülő helyi támogató és kapcsolódó iparágak, és az iparági tudás helyi áramlása. Mindez az 

iparág vállalatainak alacsonyabb költségszintjét eredményezi.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Munkaerőpiaci információ: „Azoknak az adatoknak az összessége, melyek hozzáférhetők egy 

adott munkaerőpiacon, beleértve a munkavállalási és munkanélküliségi statisztikákat, a 

foglalkoztatási statisztikákat, az átlagos munkaidőt és a bérstatisztikákat.” (CZENE – RICZ, 

2010) 

 

Munkatermelékenység: „A termelékenység az egységnyi alkalmazott inputra (termelési 

tényezőre) jutó kibocsátást jelenti. A munkatermelékenység tehát az egy foglalkoztatottra, vagy 

még pontosabban az egy ledolgozott munkaórára jutó kibocsátás.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Mutatók: „Olyan közelítő mérők, melyek működési definícióként szolgálnak a LED program 

többdimenziós összetevői számára. A mutatóknak az a feladata, hogy meghatározzák a 

gazdaságpolitikai problémákat és információkkal lássák el a döntéshozatalt. Alapul kell, hogy 

szolgáljanak a gazdaságpolitikai viták és tervezés folyamatában.” (CZENE – RICZ, 2010) 
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Növekedési góc (Growth Node): „Olyan földrajzi terület, ahová szándékosan terelik az ipari 

és/vagy fogyasztói létesítményeket: vagy azért, hogy csökkentsék a város egyéb területein a 

növekedés nyomást, vagy azért, hogy átrendezzék a város növekedési térképét.” (CZENE – RICZ, 

2010) 

 

Őshonos vállalkozások: „Helyi vállalkozások, melyek általában a településen belül jöttek létre. 

Egyre gyakrabban használjuk azonban minden vállalkozásra egy körzeten belül, akár „helyi 

alapítású”, akár nem.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Régió: „A regionális tudomány – bár minden esetben valamilyen szubnacionális területi 

egységet ért alatta többféle lehetséges értelmezését adja a régiónak.  

• Tervezési (vagy más néven programozási) régió: közigazgatási, területi tervezési, vagy 

információgyűjtési, szempontot helyez előtérbe. E megközelítésben a régiók teljes 

mértékben és átfedésmentesen lefedik a teret. Ilyen értelemben tekinthetők régióknak a 

hazai NUTS-2 régiók (pl. Dél-Alföldi régió), megyék, vagy kistérségek.  

• Csomóponti régió: központ és vonzáskörzete alapján megadható régió. Ez követi a valós 

gazdasági kapcsolatok térbeliségét. A csomóponti régiók határa nehezen megadható (a 

kapcsolatok intenzitása a központtól távolodva csökken, de teljesen nem feltétlenül 

szűnik meg). Ilyen értelemben régió egy város és munkaerő-vonzáskörzete, vagy egy 

egyetem és hallgatói vonzáskörzete.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Településfejlesztési koncepció: „A fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 

településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 

határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A 

fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a 

természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és 

az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Településrendezés: „A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és 

infrastruktúrahálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet 

természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a 

települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések 

feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 

 

Területi versenyképesség: „Térségek képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas 

foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben ki vannak téve a globális versenynek.” 

(BAJMÓCZY, 2011) 
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Urbanizációs előnyök: „Különböző gazdasági tevékenységek, jelentős tömegű térbeli 

koncentrációjából eredő előnyök. Ekkor a jelentős helyi felvevőpiacból, az új irányokba 

mozgósítható erőforrás-felesleg (tőke, munkaerő) rendelkezésre állásából, és az iparágak 

közötti tudás-áramlás lehetőségéből származnak az előnyök.” (BAJMÓCZY, 2011) 

 

Üzleti inkubátorok (Business Incubators): „Egy olyan gazdasági fejlődést elősegítő eszköz, 

melyet elsősorban arra dolgoztak ki, hogy előremozdítsa egy településen új vállalkozások 

létrejöttét egy bizonyos épületen vagy területen belül. Az üzleti inkubátorok különböző 

támogató szolgáltatásokkal segítik elő az üzleti élet előmozdítását, mint pl. a fejlődő 

vállalkozások adminisztratív segítésével, marketing tervek kidolgozásával, menedzsment 

képességek fejlesztésével, tőkeszerzéssel, és egyéb specializált szolgáltatások biztosításával. 

Továbbá rugalmasan bérelhető területeket kínálnak, ahol meg lehet osztani a felszerelést és az 

adminisztratív szolgáltatásokat a központilag fenntartott munkahelyeken.” (CZENE – RICZ, 

2010) 

 

Vállalkozás beindító támogatás (Business Start-up Support): „Azon szolgáltatások teljes körét 

foglalja magában, amelyekre azoknak van szükségük, akik először kezdenek valamilyen üzleti 

vállalkozásba. Ezek közé tartozik a képzés, az üzleti tanácsadó szolgáltatás, a vállalkozói a 

hálózatok kiépítése, a mentor-programok, anyagi támogatás (ezen belül a segélyek, a hitelek, a 

kamattámogatás a hagyományos módszerek közé tartoznak; a gazdasági támogatásnak ennél 

sokkal innovatívabb formája az, amikor megpróbálunk bevonni egy vállalkozásba a 

közpénzeken kívül minél több magántőkét.)” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Vállalkozás megtartó stratégiák (Business Retention strategies): „Ennek a szisztematikusan 

felépített stratégiának az a célja, hogy a helyi cégek elégedettek legyenek, és ne mozduljanak 

el jelenlegi helyükről. Ezek a módszerek elsősorban azt célozzák, hogy a cégek képesek 

legyenek meggyürkőzni a változó gazdasági feltételekkel, segítenek új piacok felkutatásában 

és a még a cégen belüli problémák megoldásában is.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Vállalkozói tréningek: „Olyan programok, melyek a gazdálkodás alapjairól tartanak útmutatást 

és eligazítást (pl. könyvelői és marketing ismeretekről), hogy a vállalkozásoknak nagyobb 

esélye legyen a sikerre.” (CZENE – RICZ, 2010) 

 

Zöldmezős területek: „Olyan területeket értünk ezalatt, amelyeket idáig nem hasznosítottak. A 

zöldmezős beruházások esetében a beruházó nem kész létesítményeket vásárol fel, hanem 

azokat közvetlenül az ő számára tervezik és építik.” (CZENE – RICZ, 2010)   
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