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A GAZDASÁGFEJLESZTÉS FOLYAMATÁNAK KÉRDÉSEI 

 Milyen kihívásokkal kell megküzdenie a gazdaságfejlesztési zónának?

 Milyen képet fest a gazdaságfejlesztési zóna 2030-ban?

 Milyen stratégiai irányok, beavatkozások mentén valósulhat meg a vízió?

 Mit értünk gazdaságfejlesztési zóna alatt?
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FEJLESZTÉSPOLITIKA 

ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNÁK LOGIKÁJA, 

STRATÉGIAALKOTÁS



FEJLESZTÉSPOLITIKA ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA

Közös területi 

adottságokon, gazdasági 

hagyományokon, 

erőforrásokon alapul

Túlmutat a 

hagyományos 

területfejlesztési 

rendszereken

A külhoni magyarság 

gyarapodását 

is szolgálja



FEJLESZTÉSPOLITIKA ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN

5

ORSZÁGOS VÍZIÓ – 2030

A gazdaságfejlesztési zónák 

között optimális mértékűek a 

párhuzamosságok

Külföldről is jól látható 

a gazdaság versenyképessége, 

a vonzó befektetési környezet 

Az ország valamennyi területe 

a legerősebb adottságaira építő 

gazdasági ágazatok mentén 

működik

Több lábon álló 

gazdaság jellemzi 

az országot



GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNÁK MAGYARORSZÁGON
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Északnyugat-magyarországi GFZ

Dél-dunántúli GFZ

Dél-alföldi GFZ

Északkelet-magyarországi GFZ

Tokaj és vidéke GFZ

Főváros és agglomerációja GFZ



DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA

 Csongrád-Csanád megye

 Békés megye

 Bács-Kiskun megye

 Vajdaság

 Bánáti térség

 Bácska

 Szerémség
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 Országgyűlési képviselők

 Megyei önkormányzatok elnökei

 Önkormányzatok

 Megyei kereskedelmi kamarák

 Felsőoktatási intézmények

 VMSZ, RMDSZ (a további munkába bevonására kerül)

 Területi és gazdasági szereplők

A STRATÉGIAALKOTÁS MÓDSZERTANA

A tervezésbe bevont szereplők

A tervezés folyamata

Övezeti identitás, 

vízió meghatározása 

Stratégiai irányok 

kitűzése

Beavatkozások 

kijelölése
Helyzetelemzés 

készítés
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JELEN – JÖVŐ

A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 

ZÓNA HELYZETKÉPE



HELYZETKÉP – NÉPESSÉG
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Népességszám

10 év alatt egy közepes magyar város lakosságszámával csökkent a népesség (81 113 fő)
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HELYZETKÉP – KORÖSSZETÉTEL
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Az elmúlt 10 évben a népesség összetételében a fiatalok aránya folyamatosan csökken
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HELYZETKÉP – OKTATÁS, KÉPZÉS

SZAKKÉPZÉS

 7 szakképzési centrum működik Dél-Alföldön

 A gazdasági szereplők részéről beérkezett vélemények szerint az elérhető szakképesítések nincsenek 
összhangban a gazdasági igényekkel

 Élelmiszeripari technikusi szakképesítés csak a Békéscsabai Szakképzési Centrumban érhető el

 Szakági technikus képzések nem érhetőek el vagy nem elégségesek (klinikai laboratóriumi szakasszisztens, valamint orvosi 
elektronikai technikus, webfejlesztő képzés, építőipari, gépésztechnikus)

FELSŐOKTATÁS

 Nyolc képzési helyen működik felsőoktatási intézmény 
(Kecskemét, Baja, Kalocsa, Szeged, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Gyula, Szarvas, Orosháza)

 A térség meghatározó iparágaihoz illeszkedő tudás elérhető 
(agrártudomány, egészségtudomány, informatika, vidékfejlesztés)

 A gazdasági szereplők véleménye szerint a K+F+I szektor ágazati kapcsolatai nem teljes körűek

 A Szegedi Tudományegyetem 20 világranglista szerint a legjobb magyar egyetem

 Az egyetemi kutatások Szegeden koncentrálódnak
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HELYZETKÉP – ISKOLÁZOTTSÁG

A gazdaságfejlesztési zónában a jelenlévő iparágazatokra jellemzően magas a középiskolai végzettségűek 

száma, azonban szükséges a térségben a képzések és a helyi igények összhangját megteremteni.

1%

21%

27%34%

17%

Dél-alföldi régió iskolázottsági adatok 15-65 éves korcsoportban 

Az általános iskola 8. osztályánál
alacsonyabb végzettségű (fő)

Az általános iskola 8. osztályát végezte el (fő)

Középfokú iskolai érettségi nélkül, szakmai
oklevéllel (fő)

Érettségi (fő)

Egyetemi, főiskolai végzettségű (fő)
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HELYZETKÉP – ISKOLÁZOTTSÁG

2 134 fő    

15 882 fő    

Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali képzésben 
tanulók száma képzési hely szerint

Bács-Kiskun megye

Békés megye

Csongrád-Csanád megye

A felsőfokú alap- és 

mesterképzésen részt vevő 

nappali képzésben tanulók 

száma képzési hely szerint 

2019-be összesen 18.330 fő 

volt, amely elsősorban a SZTE 

képzéseinek tudható be.
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HELYZETKÉP – GAZDASÁG

GAZDASÁGI SZÉLSŐSÉGEK

 Országos GDP 9,3%-át adja a Dél-Alföld régió

MEZŐGAZDASÁG 

 A vállalkozások 72%-a a mezőgazdaságban tevékenykedik

 Mezőgazdasági vállalkozások árbevétele az összes vállalkozás árbevételéhez 

viszonyítva alig több, mint 7%

 Dél-alföldi szinten a bruttó hozzáadott érték 10%-át adja

FELDOLGOZÓIPAR

 Jellemző az élelmiszeripar túlsúlya

 A vállalkozások 6,3%-a a feldolgozóiparban tevékenykedik

 Feldolgozóipari vállalkozások árbevétele az összes vállalkozás árbevételéhez 

viszonyítva közel 40% 

 Dél-alföldi szinten a bruttó hozzáadott érték 23%-át adja
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HELYZETKÉP – MUNKANÉLKÜLISÉG

2010. óta nagyon szinte minden évben csökkent a regisztrált álláskeresők száma, azonban a pandémia hatására 

2019 decemberéhez képest 2020. májusra 62%-kal nőtt a regisztrált álláskeresők száma.
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 Kiváló talaj- és klimatikus adottságok

 Kiemelkedő agrár- és élelmiszeripari 

adottságok, hagyományok

 Országosan kimagasló termálvíz és 

geotermikus adottságok

 Magas színvonalú egyetemi oktatás

 Magas szakmai színvonalú 

kutatóintézetek

 Alacsony hatékonyságú mezőgazdaság, 

integrátori hálózatok alacsony szervezettsége

 Magas elvándorlás a fiatalok körében is

 Töredezett infrastrukturális, kulturális és 

intézményi kapcsolatok

 A lehetőségekhez képest csekély volumenű 

megújulóenergia-felhasználás

 KKV szektor alacsony digitalizáltsága

HELYZETKÉP

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK
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 Természeti adottságokban rejlő turisztikai, 
agráripari és energetikai potenciál 
kiaknázása

 Határon túli  területekben rejlő kulturális, 
gazdasági potenciál

 Meglévő ipari és közlekedési 
infrastruktúrák összekapcsolása

 Gazdaság hálózatosodásának erősítése

 Befektetői igényekre alapozott képzések

 Egyetemi – vállalkozási – oktatási szintű 
K+F+I együttműködések

 ELI-re alapozott tudásbázis növekedése 

 Infrastrukturális fejlesztések 

elhúzódása

 Elvándorlás további fokozódása

 Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

sikertelensége (pl: aszályosodás)

 Beruházások volumenének csökkenése

 Lassú digitalizációs fejlődés

HELYZETKÉP

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK
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A HELYZETÉRTÉKELÉS KÖVETKEZTETÉSEI
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DÉL-ALFÖLD LEGSÚLYOSABB PROBLÉMÁI

Népességfogyás
Infrastrukturális 

széttagoltság
Klímaváltozás

A STRATÉGIA SIKERÉNEK KULCSA

 Karrierlehetőség, élhető települések, 
kulturális sokszínűség

 Vonzó vállalkozási környezet 
(fejlett infrastruktúra, igényeknek 
megfelelő szakemberek)

 Kiemelkedő hatékonyságú, termelési volumenű, 
minőségi terméket nyújtó integrált mezőgazdaság 
és agráripar

 Szoros egyetemi – kutatói – vállalkozási  
együttműködések

 Klímabarát és erőforrás-hatékony fejlesztések



A JÖVŐBE VEZETŐ ÚT

A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA 

VÍZIÓJA STRATÉGIAI IRÁNYAI ÉS BEAVATKOZÁSAI



JÖVŐKÉP
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A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA 2030-BAN

A fiatalok számára vonzó 

karrierutat, a vállalkozások 

számára vonzó befektetési 

környezetet, a turisták 

számára egyedi aktív és 

tematikus élményeket nyújt

Erős, 

határokon átívelő 

társadalmi és kulturális 

kohézió 

jellemzi

Jól reagál a 

klímaváltozás kihívásaira, 

fenntartható módon 

használja és

védi természeti értékeit 



JÖVŐKÉP I.

 A magas színvonalú oktatás mellett megjelenik a vonzó karrierút

 A vállalkozások vonzó befektetési környezetben működnek 
(kiváló infrastrukturális viszonyok, jól képzett munkaerő, hálózatosodás)

 Kiemelkedő jövedelmezőségű és termelési volumenű mezőgazdaság 
és feldolgozóipar működik

 Egyedi, aktív és tematikus turisztikai élményeket nyújt

 Az ország meghatározó kutatási pólusa

 Az IT szektorban meghatározó vállalkozások otthona
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A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA 2030-BAN

VONZÓ ÉS VERSENYKÉPES



JÖVŐKÉP II.

 A fiatalok helyben alapítanak családot, jelentősen csökken az elvándorlás 

 Hagyományokra építő, modern kulturális kínálat, fejlett kreatív ipar

 Teret ad a tehetség kibontakozásának
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A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA 2030-BAN

ERŐS HATÁRON ÁTÍVELŐ TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS KOHÉZIÓ JELLEMZI



JÖVŐKÉP III.

 A beavatkozások ökoszisztémára gyakorolt negatív hatása elenyésző

 Prosperáló vízgazdálkodás

• Rendszerbe szervezett felszín feletti vízgazdálkodás jellemzi (csökkennek az ár- és belvíz károk)

• Fejlett, fenntartható, határon átnyúló felszín alatti vízbázisvédelem jellemzi

• Az öntözési utak jól kiépítették (költséghatékony öntözés)

• Kíméletes gazdálkodás folyik (a termőtalaj kiváló minősége fenntartható)

 Megújuló energiaforrások kihasználtsága országos szinten egyedülálló

 Fenntartható módon használja és védi természeti értékeit
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A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA 2030-BAN

JÓL REAGÁL A KLÍMAVÁLTOZÁS KIHÍVÁSAIRA, VÉDI ÉRTÉKEIT



A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA 

STRATÉGIAI IRÁNYAI ÉS BEAVATKOZÁSAI

KITÖRÉSI PONTOK



STRATÉGIAI IRÁNYOK
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KLÍMABARÁT, 

ERŐFORRÁS-HATÉKONY 

KÖRNYEZETI 

FEJLESZTÉSEK

HATÁRON ÁTÍVELŐ 

TÁRSADALMI ÉS 

KULTURÁLIS KOHÉZIÓ

VERSENYKÉPESSÉG 

NÖVELÉSE



I. STRATÉGIA – VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE

KIHÍVÁSOK

 Országos szinten is súlyos probléma a fiatalok elvándorlása, a mezőgazdaság nehézségekkel 

küzd, az innovációs tevékenység Szeged-központú, a térségre infrastrukturális töredezettség 

jellemző.

STRATÉGIAI CÉL

 Az elvándorlás visszaszorítása, vonzó, többpólusú , hálózatos vállalkozási 

és kutatási környezet kialakítása.

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

 „Növekedési zónák” iparfejlesztési program

 Élelmiszer- és agráripari fejlesztési program

 „Kiművelt fők” tudásipari fejlesztési program

 „Vitalitás” egészségipari fejlesztési program

 „Termálgyűrű” komplex öko- és egészségturisztikai fejlesztési program
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I. BEAVATKOZÁSOK

„NÖVEKEDÉSI ZÓNÁK” IPARFEJLESZTÉSI PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Agrár- és élelmiszeripar

 K+F+I

 Digitalizáció

BEAVATKOZÁSOK

 Vállakozások digitalizációja, robotizációja, inkubációja 

 KKV hatékonyságnövelés, kapacitásbővítés, új technológiák bevezetése, K+F+I támogatása

 Befektetői környezet erősítése, telephelyfejlesztés, eszközbeszerzés, hálózatosodás

 Igényalapú ipari parkok, ipari zónák infrastruktúra fejlesztése

 Képzési paletta bővítése, fejlesztése (agrárinformatika, élelmiszeripar, építőipar, turizmus, mezőgazdaság)

 Recirkulációs gazdasági tevékenységek fejlesztése

 Vonalas infrastruktúra fejlesztése 

(pl: Szeged-Temesvár vasúti kapcsolat újjáélesztésé, harmadik szegedi híd megépítése)

 Logisztikai csomópontok fejlesztése, kialakítása

 Magyar-szerb innovációs, inkubációs központ létrehozása
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I. BEAVATKOZÁSOK

ÉLELMISZER- ÉS AGRÁRIPARI FEJLESZTÉSI PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Agrár- és élelmiszeripar

 Turizmus/vendéglátás

 Vízgazdálkodás

BEAVATKOZÁSOK

 Öntözés infrastrukturális fejlesztése, öntözési szövetkezetek létrehozása

 Élelmiszeripari tároló, feldolgozó és logisztikai kapacitások biztosítása

 Bio és kézműves élelmiszerek előállításának támogatása

 Kendertermesztés revitalizálása

 Élelmiszerminőségi védjegyrendszer bevezetése 

 Élelmiszeripari termékek piacra jutásának támogatása

 Mezőgazdasági károk enyhítésére jelző- és elhárítórendszerek kiépítésePrecíziós mezőgazdaság, 

alternatív energiák hasznosítása

 Állattenyésztési, növénytermesztési, kertészeti termelői integrációk létrehozása, 

 Biotechnológiai vetőmag nemesítési technológiák, környezetek kialakítása
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I. BEAVATKOZÁSOK

„KIMŰVELT FŐK” TUDÁSIPARI FEJLESZTÉSI PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Oktatás

 Szakképzés

 K+F+I

BEAVATKOZÁSOK

 Többpólusú kutatási hálózat kialakítása, innovációs ökoszisztéma fejlesztése 

(pl: ELI projekt kutatási eredményeire építő vállalkozások inkubációja)

 Élettudományi kutatások infrastruktúrájának fejlesztése (pl: kutatói tömb fejlesztés)

 Mezőgazdasági technológiai kutatás feltételeinek megteremtése

 Együttműködés határon túli felsőoktatási intézményekkel is 

(pl: Szabadkai Egyetemen kihelyezett gazdasági kar)

 Klinikai, laboratóriumi infrastruktúra fejlesztés

 Science park
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I. BEAVATKOZÁSOK

„VITALITÁS” EGÉSZSÉGIPARI FEJLESZTÉSI PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Egészségügy

 Oktatás

 K+F+I

BEAVATKOZÁSOK

 Egészségipari digitalizáció támogatása

 Üzleti alapú rehabilitációs szolgáltatások működési környezetének fejlesztése

 Egészség- és gyógyszeripari kutató és gyártó “pilot üzem” létrehozása

 Onkoterápiás diagnosztikai központ 

 Mozgásterápiás szolgáltatások fejlesztése

 Gyógyhatású termékek előállításának támogatása
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I. BEAVATKOZÁSOK
„TERMÁLGYŰRŰ” KOMPLEX ÖKO- ÉS EGÉSZSÉGTURISZTIKAI 

FEJLESZTÉSEI PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Turizmus

 Sport

BEAVATKOZÁSOK

 Aktív turizmus termék- és szolgáltatásfejlesztése 

(vízi, kerékpáros úthálózat fejlesztése, szolgáltatási színvonal javítása)

 Ökoturisztikai attrakciók komplex fejlesztése, látogathatóságának javítása, 

digitalizáció, élőhelyfejlesztés

 Gyógy- és élményfürdők infrastrukturális és szolgáltatási színvonalának fejlesztése, 

szálláshelyfejlesztés 

 Szolgáltatások hálózatosodása, egységes, határon átnyúló turisztikai márka, arculat 

kialakítása

 A gazdaságfejlesztési zóna összehangolt gasztro- és programturizmus-szervezése
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II. STRATÉGIA

HATÁRON ÁTÍVELŐ TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS KOHÉZIÓ

KIHÍVÁSOK

 Magas elvándorlás, hiányos városhálózati együttműködések, kulturális, oktatási és kutatási 

együttműködések hiánya

STRATÉGIAI CÉL

 A gazdaságfejlesztési zóna társadalmi és kulturális kohéziójának erősítése.

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

 Népességvonzó program (“új telepes program”)

 Kreatív ipar fejlesztés (“szecessziós élményrégió”)

 Humán tőke fejlesztési program („hármas határ tehetség”)
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II. BEAVATKOZÁSOK –

„ÚJ TELEPES” PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Családpolitika

BEAVATKOZÁSOK

 A fiatalok helyben tartását, új munkaerő vonzását segítő program 

kidolgozása és működtetése

 Elnéptelenedéssel érintett területek felmérése

 Programkoncepció, finanszírozási rendszer kidolgozása

 Vállalkozások indításának támogatása, szakmai mentorálás

 Elhelyezkedés támogatása, munkavállalói lakhatási támogatás

 Technológiai tanácsadás
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II. BEAVATKOZÁSOK

„SZECESSZIÓS ÉLMÉNYRÉGIÓ” KREATÍV IPAR PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Kultúra

 Turizmus

BEAVATKOZÁSOK

 Egyedi kulturális értékek élményalapú bemutatása 

(digitális és infokommunikációs termékfejlesztés) 

 Zeneközpontú térségi tudásközpont létrehozása

 Közgyűjteményi kulturális tartalmak digitalizációja

 Szecessziós élményturizmushoz kapcsolódó termékcsoportok kidolgozása

 Határon átnyúló tematikus kulturális utak és összefüggő programok fejlesztése

(pl. 1000 éves Szeged-Csanádi Egyházmegye)

 Felhagyott ipari, történelmi épületek revitalizációja, kreatív ipari újrahasznosítása
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II. BEAVATKOZÁSOK 

„HÁRMAS HATÁR TEHETSÉG PROGRAM”

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Mezőgazdaság

 IT

BEAVATKOZÁSOK

 Határon átnyúló tehetséggondozó programok

 Hármas határ nyelvi képzés, a határ menti szakképzési együttműködések fejlesztésére 

(ágazati gyakorlati képzési központok létrehozása)

 Hármas határ képzési mentorprogram és ösztöndíjrendszer kidolgozása

 Kollégium építés

 Szakképzési kapcsolódás az „Új Telepes” Programhoz
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III. STRATÉGIA – KLÍMABARÁT, ERŐFORRÁS-HATÉKONY 

KÖRNYEZETI FEJLESZTÉSEK

KIHÍVÁSOK

 Klímaváltozás negatív gazdasági- és környezeti hatásai, aktív- és egészségturisztikai 

együttműködések hiánya, fejlesztendő turisztikai infrastruktúra, környezetbarát technológiák 

kiaknázatlansága. 

STRATÉGIAI CÉL

 Klímabarát, erőforrásait ésszerűen használó, pezsgő turisztikai élettel rendelkező élményrégió 

kialakítása.

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

 Természeti környezet fenntartható fejlesztése program

 Zöldenergetika fejlesztés
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III. BEAVATKOZÁSOK

TERMÉSZETI KÖRNYEZET FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Környezet- és természetvédelem

 Vízgazdálkodás

BEAVATKOZÁSOK

 Komplex tájgazdálkodási rendszer kialakítása

 Vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése (vízrendezés, vízpótlás, vízvisszatartás)

 Árvízvédelmi és ökológia szempontjait egyesítő természet állapotjavítás

 Szikes élőhelyek élőhelyfejlesztése

 Környezetvédelmi monitoringhálózat kialakítása 

 Bányaterületek rekultivációja, természetvédelmi, idegenforgalmi hasznosításuk alapjainak 

megteremtése 

38



III. BEAVATKOZÁSOK

„GEOTERMIKUS RÉGIÓ” ZÖLDENERGETIKA FEJLESZTÉS PROGRAM

ÉRINTETT ÁGAZATOK

 Energetika

 K+F+I

BEAVATKOZÁSOK

 Geotermikus és biomassza alapú közösségi, ipari és mezőgazdasági energiaellátó-rendszerek 

kiépítése

 Kaszkád típusú mintarendszerek felépítése, kombinált zöldenergetikai megoldásokkal

 Geotermikus és hidrogeológiai kutatási kompetencia központ kialakítása

 Alternatív energiaellátó rendszerek technológiai K+F támogatása

 Intézmények megújuló energiaellátásának, energiahatékonyságának rendszerszerű 

fejlesztése (pl. Zöld Egyházmegye) 
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SIKERES-E A JÖVŐ?

A STRATÉGIA CÉLJAINAK, BEAVATKOZÁSAINAK 

ÉS FILOZÓFIÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE



ÉRTÉKELÉS
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NÖVEKVŐ 

VERSENYKÉPESSÉG

VONZÓ VÁLLALKOZÁSI 

KÖRNYEZET  

ERŐS 

KOHÉZIÓ

EGYÜTTMŰKÖDÉSEN 

ALAPULÓ FEJLESZTÉSEK 

KLÍMABARÁT 

DÉL-ALFÖLD

KÖRNYEZETALAPÚ 

FEJLŐDÉS



ÉRTÉKELÉS



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


