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A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA TERÜLETI 

HATÁLYA ÉS JELLEMZŐI
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Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és a Vajdaság

A három megye:

• területe Magyarország területének 19,71%-a;

• népessége Magyarország népességének 12,83%-a, 1,25 

millió fő;

• GDP-je az országos érték 9,3%-a;

• egy főre jutó GDP-je az országos mutató 72,46%-a;

• területén van az ország járásainak a 13,7%-a, városainak 

15,9%-a, nagyközségeinek 19,5%-a, községeinek 7,1%-a



KORMÁNYBIZTOSI FELADATOK

▪ Közvetítés a kormányzati szervek és a helyi szereplők között

▪ Helyi projektek támogatásának segítése

▪ Támogatási kérelmek véleményezése

▪ Részvétel, koordináció a VMOP (TOP Plusz) tervezésben

▪ A régió közlekedésfejlesztésének összehangolása

▪ Agrár fejlesztések és vízgazdálkodási feladatok

▪ Befektetés ösztönzés

▪ Vállalkozások segítése

▪ A régió gazdaságfejlesztési stratégiájának összeállítása
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A STRATÉGIA HELYZETELEMZÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE -

KIHÍVÁSOK

A zónára jellemző 3 meghatározó körülmény:

• Intézményi és infrastrukturális szétszakadozottság

• Klímaváltozás

• Népességfogyás

▪ Gazdasági kihívások: mezőgazdaság versenyképességének növelése, exportpiaci orientáció javítása

▪ Társadalmi kihívások:elvándorlás, népességfogyás

▪ Oktatás kihívások: szakképzés fejlesztés, felsőfokú oktatás összehangolása a térségben

▪ K+F+I potenciál erősítése: ne csak koncentráltan Szegeden jelenjen meg

▪ Közlekedésfejlesztés: hiányzó autópálya szakaszok, vasúti kapcsolatok, szegedi 3. híd

.
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VÍZIÓ – DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA - 2030

▪ Emelkedő gyermekszületések

▪ Fiatalok elismert képzőhelyeken tanulnak, majd helyben maradnak és családot

alapítanak

▪ Több innováció-vezérelt vállalkozás működik, együttműködés a vállalkozói

szektor és a KFI intézmények között

▪ Mezőgazdaság versenyképessége növekszik (öntözés), régió specifikus

termékek jelennek meg

▪ Népszerű turisztikai desztináció a térség

▪ Vízgazdálkodás szervezettsége miatt ár- és belvízkárok minimálisak

▪ Nő a várható élettartam az életmódváltásnak és a minőségi szolgáltatásoknak

köszönhetően
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FŐ STRATÉGIAI CÉLOK A ZÓNÁBAN

1. Versenyképesség növelése: a térség kiemelt ágazatainak kapacitás bővítése, modernizációval és

digitalizációval. Innováció vezérelt gazdaságra való áttérés. KKV-k inkubációja, ipari parki, logisztikai

infrastrukturális nagyberuházások. Kutatási intézményrendszer együttműködése.

2. Határokon átívelő társadalmi kohézió erősítése:a határmenti intézményi és lakossági

kapcsolatok élénkítéséhez és a térség népességmegtartó képességének növeléséhez kíván

hozzájárulni. Cél: letelepedés, elvándorlás lassítása, családalapítás, vállalkozóvá válás, képzések.

3. A régió klímabarát, erőforrás-hatékony környezeti fejlesztése: Energetikai

nagyberuházások, komplex vízgazdálkodás (homokhátság vízpótlása), az öntözésre alapuló

mezőgazdasági és élelmiszeripari integráció fejlesztése. Ökoturizmus fejlesztése. Cél a fenntartható

gazdaságfejlődés és a körforgásos gazdaság térnyerése.

4. Egészség és jól-lét: a felsőoktatás és az egészségipar innovációs fejlesztése. Orvosi turisztika.

Transzlációs medicina erősítése. Szakmai centrumok fejlesztésével minőségi betegellátás.

Egészségipar digitalizációja és az e-health háttéripar fejlesztése.

6



STRATÉGIAI JELENTŐSÉGŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 

BEAVATKOZÁSOK

A fő cél a zóna versenyképességének növelése

➢ KKV-k hatékonyság növelése, telephelyfejlesztése, technológiai korszerűsítések, 

➢ ipar 4.0 gyártóbázisok, K+F együttműködések támogatása, a vállalatok digitalizációja,

➢ Ipari területek, ipari parkok fejlesztései  (kiemelten fontos az ELI Science Park)

Kiemelt ágazatok:

➢ agrárium és az arra épülő élelmiszeripar fejlesztése

➢ járműipar (beszállítói hálózat)

➢ biotechnológiai

➢ egészségipar (gyógyszer és orvostechnológiai eszközök fejlesztése).

➢ szoftveripar (IT biztonság és adatbiztonságot javító fejlesztések).

➢ öko- , aktív- és egészségturisztika
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TÁRSADALMI MEGÚJULÁST SZOLGÁLÓ STRATÉGIAI 

JELENTŐSÉGŰ BEAVATKOZÁSOK
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Cél: a régió társadalmi és gazdasági kohézióját elősegítése a helyben maradás

ösztönzésével

➢ Oktatási és képzési rendszer megalapozása, munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése.

➢ Egyetemi oktatás reformja a mérnökképzés, orvos-, egészségügyi és szociális képzések,

gazdasági-, agrár- és informatikai képzések területén.

➢ Digitalizáció adta lehetőségek kiaknázása, digitális készségek széleskörű fejlesztése

➢ eHealth – adat alapú gyógyítás

➢ Klinikumi Kiválósági Centrumok fejlesztésével minőségi egészségügyi szolgáltatások

nyújtása

➢ Klímabarát egészségügy (smart megoldások, hatékony energia felhasználás)

➢ Prevenciós intézkedések, rehabilitáció és társadalmi gondoskodás



A TÉRSÉG MEGTARTÓ EREJÉT SZOLGÁLÓ STARTÉGIAI 

JELENTŐSÉGŰ TERÜLETFEJLESZTÉSI BEAVATKOZÁSOK
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A legnagyobb kihívása a népességcsökkenés megállítása, a térség, és a települések lakosság

megtartó erejének növelése!

➢ Letelepedés, családalapítás támogatása

➢ Mentorálás, tehetséggondozás

➢ "Hármas határ" szakképzési program

➢ Vállalkozóvá válás támogatása

➢ Távoli munkavégzés technikai feltételeinek javítása

➢ Komplex vízgazdálkodás fejlesztése: megoldás a belvíz, árvíz és aszály problémákra

➢ Hatékony mezőgazdaság alapfeltételeként szereplő öntözés fejlesztése

➢ Gazdák tevékenységét összefogó integrátori hálózatok fejlesztése

➢ Termesztési technológiákra, a post-harves tevékenységek fejlesztése

➢ Tanya fejlesztések



A KULCSFONTOSSÁGÚ TÉRSZERVEZŐ STRATÉGIAI 

BEAVATKOZÁSOK MELYEK A ZÓNA INFRASTRUKTURÁLIS 

KAPCSOLATAIT ERŐSÍTIK
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A zóna kiváló geopolitikai elhelyezkedéssel bír, a hármashatár pozíció komoly logisztikai

lehetőséggel kecsegtet, amit megerősít a már jelenleg is erős közlekedési infrastruktúra.

➢ További autópálya fejlesztések (M44, M47, M9, M8) a régió kelet-nyugat irányú elérhetőségét

javítva.

➢ Szegeden a harmadik híd megépítése

➢ Közúthálózat felújítása

➢ Hiányzó vasúti szakaszainak pótlása, fejlesztése: Budapest-Belgrád kiemelt vasúti fejlesztés;

tram-train hálózatok fejlesztése; meglévő vasútvonalak rekonstrukciója, járműbeszerzés.

➢ Intermodalitás: Légi közlekedés (Kecskemét, Békéscsaba, Szeged), vízi közlekedés

➢ Sikeresen működő ipari parkok bővítése, új ipari parkok létesítése, ipari övezetek, logisztikai

parkok fejlesztése.

➢ Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések



ZÓNA GAZDASÁGFEJLESZTÉSÉNEK HATÁSA A KÜLHONI 

MAGYARSÁG HELYBEN TÖRTÉNŐ GYARAPODÁSÁHOZ

11

Kiemelt cél elősegíteni a vajdasági magyarság helyben maradását oktatásfejlesztéssel, a

munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztésével, az élethosszig tartó tanulás térnyerésével.

Vajdaságra kiterjesztve kezelt beavatkozások:

➢ közlekedési infrastrukturális fejlesztések

➢ a logisztikai központok létrehozása

➢ a vízgazdálkodási kérdések

➢ a KKV-k fejlesztése

➢ a mezőgazdasági termelők segítése

➢ a közép-és felsőfokú oktatás fejlesztése

➢ turisztikai desztináció fejlesztése

A Vajdaság területére vonatkozó intézkedéseket dolgoztunk ki a letelepedés és a

családlapítás támogatására – Új telepes program



A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA ZÁSZLÓSHAJÓ 

PROJEKTJEI
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1. Harmadik Tisza híd építése Szegeden

2. Homokhátság komplex vízgazdálkodási fejlesztése

3. Kiemelt jelentőségű közúti, vasúti fejlesztések (M44, M8, M9, M47, Budapest-Belgrád,

Szeged-Szabadka)

4. K+F orientált fejlesztések támogatása (Science Park, repülő és hadiipar beszállítói program,

autóipari beszállítói program)

5. Agrárium és a rá épülő élelmiszeripari innovatív fejlesztése

6. Egészségipar és egészségturisztikai fejlesztések



A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA TITKÁRSÁGÁNAK 

ELÉRHETŐSÉGEI

Szeged Rákóczi tér 1. III. emelet 319.

06/62 795-366

pal.nemesi@me.gov.hu

csaba.vadasz@me.gov.hu
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Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


