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KORMÁNYBIZTOSI FELADATOK

A legfőbb kormánybiztosi feladatok az alábbiak szerint definiálhatóak:

➢ Közvetítés a kormányzati szervek és a helyi szereplők között

➢ Helyi projektek szakmai támogatása, segítése

➢ Támogatási kérelmek véleményezése

➢ Részvétel és koordináció a TOP-Plusz programban

➢ Közreműködés OP-k tervezésben, részvétel az OP-k Monitoring bizottságban

➢ Részvétel a Gazdaság Újraindításért Felelős Operatív Törzs, illetve a

Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság munkájában

➢ A régió közlekedésfejlesztésének összehangolása

➢ Agrár fejlesztések és vízgazdálkodási feladatok koordinálása

➢ Befektetés ösztönzés, tanácsadás



A DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA TERÜLETI
ILLETÉKESSÉGE

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;

➢ átlag bér régiós szinten: 2021. I félévében

348 ezer Ft, (országos átlag 428 ezer Ft)



A STRATÉGIA HELYZETELEMZÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE - KIHÍVÁSOK

➢ A zónára jellemző három meghatározó körülmény:

➢ Intézményi és infrastrukturális szétszakadozottság

➢ Klímaváltozás

➢ Népességfogyás

➢ Gazdasági kihívások: ipar és a 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



VÍZIÓ – DÉL-ALFÖLDI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA - 2030

➢ Fiatalok digitális technológiára épülő oktatásban részesülnek

➢ Fiatalok családot alapítanak, a jól jövedelmező munkahelyek, egészségtudatos
életmód jellemzi az élhető épített környezetet

➢ Versenyképes vállalkozások innováció-vezérelt módon működnek,
alkalmazkodva a mesterséges intelligencia kihívásaihoz

➢ Ipar és a mezőgazdaság versenyképessége növekszik a vízgazdálkodás
szervezettsége okán, régió specifikus termékek jelennek meg

➢ Népszerű turisztikai desztináció a térség

➢ Körforgásos gazdaság kialakítása

➢ Zöld energiára alapozott energia ellátás

➢ Növekszik lakosság száma, nő a várható élettartam az életmódváltásnak és a
minőségi szolgáltatásoknak köszönhetően



STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI

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.



A STRATÉGIA BEAVATKOZÁSI LOGIKÁJA



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE ERŐSSÉGEI

➢ Kiemelkedő geopolitikai elhelyezkedés: hármas határ pozíció, nemzetközi

közlekedés csomópont

➢ Kiváló természeti adottságok (termőföldek, megújuló energia)

➢ Jól képzett munkaerő, erős középfokú és felsőfokú oktatás

➢ Erős agrárium és a rá épülő élelmiszeripari hagyományok

➢ Jelentős K+F tudásbázis és infrastruktúra: SZTE és kutatóintézetek

➢ Több lábon álló gazdasági szerkezet (feldolgozó ipar, turizmus, építőipar,

megújuló energetika, egészségipar, gyógyszergyártás)

➢ Jelentős turisztikai potenciál




CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE GYENGESÉGEI

➢ Kedvezőtlen demográfiai folyamatok (népességcsökkenés, elöregedés,
elvándorlás)

➢ Klímaváltozásnak erős kitettség

➢ Tanyás térségek gazdasági, társadalmi és infrastrukturális leszakadása

➢ Gyenge kooperációs hajlandóság a gazdasági szereplők között

➢ Akut tőkehiány, megkésett, lassú ütemű gazdasági növekedés, versenyhátrány
az olcsó mezőgazdasági és élelmiszeripari importtal szemben

➢ Mezőgazdasági termékek alacsony feldolgozottsági szintje, alacsony
hozzáadott érték

➢ Vállalkozások digitális felkészültségének hiányossága

➢ Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma országos
viszonylatban alacsony

➢ Városok egymás közötti rivalizálása, hiányzó együttműködési hajlandóság és
stratégiai gondolkodás



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE

➢ Javuló foglalkoztatási helyzet: 2021 szeptemberében 5.496 fő nyilvántartott
álláskereső (2020 szeptember 8.138 fő)

➢ A szegedi és a hódmezővásárhelyi járásban a legkedvezőbbek az adatok (KSH)

 
 

 
Járások 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
A nyilvántartott álláskeresők aránya (a 

gazdaságilag aktív népesség 
százalékában) % 

Nyilvántartott 
pályakezdő 
álláskeresők 
száma (fő) 

Tartósan 
regisztrált 
álláskeresők 
száma (fő)* 

2020. 
szeptember 

2021. 
augusztus 

2021. 
szeptember 

2020. 
szeptember 

2021. 
augusztus 

2021. 
szeptember 

2021. 
szeptember 

2021. 
szeptember 

Szeged 3822 2312 2277 4,0 2,4 2,4 146 638 

Csongrád 435 325 344 4,9 3,6 3,8 37 94 

Hódmezővásárhely 920 731 649 4,0 3,1 2,8 46 204 

Makó 1099 779 789 5,8 4,1 4,1 52 241 

Szentes 762 645 612 4,3 3,6 3,4 45 155 

Kistelek 420 344 350 5,5 4,5 4,5 19 116 

Mórahalom 680 475 475 5,2 3,6 3,6 32 146 

Csongrád-Csanád megye 8138 5611 5496 4,4 3,0 3,0 377 1594 

Dél-Alföld 38077 29918 29170 6,6 5,2 5,0 2302 10725 

Magyarország 323408 255701 250286 6,9 5,5 5,4 19588 94508 

 



Nemzetgazdasági beruházások összesen – millió Ft
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Egy főre jutó bruttó hazai termék – ezer Ft
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Egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában
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CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE BERUHÁZÁSI AKTIVITÁSA

➢ A megye általános gazdasági pozícióját kifejező egy főre jutó GDP (3,6 millió
forint/fő; az országos átlag 74%-a) folyamatosan nő

➢ A megyét nem koncentrált beruházási szerkezet jellemzi. A feldolgozóipari
beruházások mellett a többi megyénél nagyobb szerepet kapott a mezőgazdaság,
az oktatás és az energiaipar.

➢ A legfrissebb adatok szerint, az országosan nyilvántartott, 500 legnagyobb
árbevétellel rendelkező vállalkozásból 10-et regisztráltak a megyében, melyek a
legnagyobbak összes árbevételéből 2,2%-kal, létszámából 1,9%-kal részesedtek.

➢ A megye 100 legnagyobb árbevételű vállalkozásának több, mint a fele a
megyeszékhelyen koncentrálódott, melyek a 100 legnagyobb vállalkozás
létszámának 53%-át, árbevételének 37%-át tették ki.

➢ Nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke anyagi-műszaki összetétel
szerint nagyságrendileg 250.000 millió Ft értéket képviselt (Dél-alföld összesen
megközelítőleg 820.000 millió Ft) a megyében

➢ A legfrissebb elérhető adatok alapján Csongrád-Csanád megye ipara az ország ipari
bruttó hozzáadott értékének a 2,4%-át adta.

➢ Az átlag bér növekvő tendenciát mutat: 2021. I félévében 363 ezer ft (régiós átlag
348 ezer Ft, országos átlag 428 ezer Ft)



JELENTŐS MEGYEI PROJEKTEK

➢ Szegedi 3. híd

➢ Közút fejlesztések

➢ Vasúti fejlesztések, tram-train

➢ Science Park –Szeged

➢ Homokhátság vízpótlása

➢ Sportberuházások

➢ Turisztikai fejlesztések



Szeged, Nagykörút Alsóváros és Újszeged közötti szakasz megvalósítása új 
Tisza-híddal

➢ 2x2 forgalmi sávos Tisza-híd építése 

➢ Későbbi szakaszban vasúti híd kiépítése

➢ Kerékpáros és gyalogos átvezetés 

➢ Nagykörút meglévő szakaszainak forgalmi felülvizsgálata és az újszegedi 
szakasz kiépítése

➢ Intermodális csomópont

INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK

Szeged – Békéscsaba – Debrecen 
közötti szakasz 2x2 sávos közúti 
kapcsolat kialakításának 
előkészítése

➢ 2x2 sávos közúti fejlesztés, 
emelt sebességű főúttá 
fejlesztési lehetőségekkel. 
Egyes szakaszokon még 
nyomvonal kijelölés zajlik.



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK

451. sz. főút Kiskunfélegyháza és 
Szentes közötti szakasz fejlesztése

➢ 451. sz. főút Kiskunfélegyháza
(M5 autópálya) és Szentes (45. sz.
főút) közötti 40,5 km hosszú
szakaszának 11.5 tonna
teherbírásra történő burkolat
megerősítése.

45. sz. főút Kunszentmárton és
Hódmezővásárhely közötti szakasz
fejlesztése

➢ 45. sz. főút Kunszentmárton (M44
autóút) és Hódmezővásárhely
(47. sz. főút) közötti 40 km hosszú
szakaszának 11.5 tonnára történő
burkolat megerősítése



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK

Szeged, Új Pick feldolgozóüzem
megvalósításához kapcsolódó
közútfejlesztés

➢ 5. sz. főút M43 autópálya és ELI
Lézerkutató csomópont közötti ~2 km
hosszú szakaszának 2x2 sávra történő
bővítése mellett az 502. sz. főút
6+073 km szelvényétől, az épülő Pick
feldolgozóüzemhez tartozó NKM
elektromos alállomáshoz vezető út és
1 db új turbó körforgalmi csomópont
építése valósul meg.



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK

A 140-es jelű Cegléd–Kecskemét–Szeged vasútvonal 

fejlesztése
Folyamatban van a „Szűk keresztmetszet kiváltás
előkészítése a MÁV hálózatán” projekt keretében a 140-
es jelű vasútvonal Kiskunfélegyháza–Szeged-Rendező
közötti szakaszának fejlesztésének előkészítése az alábbi
műszaki tartalommal:

160 km/h sebesség és 225 kN tengelyterhelés
biztosítása, szakaszos kétvágányúsítás,

szintbeni kereszteződések felújítása/átépítése (ahol
szükséges),

a meglévő állomások és megállóhelyek átépítése,
a felsővezeték és energia-ellátási rendszer (FET),

valamint a biztosítóberendezések korszerűsítése,
a hiányzó vagy korszerűtlen utasforgalmi

létesítmények kiépítése/fejlesztése



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK
Tram-train

Szeged-Hódmezővásárhely : jelenleg tesztüzem

Az átadás várható időpontja: 2021. év vége

Finanszírozás:

- pályaépítés, új nyomvonal kialakítása,
villamosítás - hazai forrásból

- 8 db hybrid jármű

beszerzése – IKOP forrásból

Szeged-Szabadka szakasz

előkészítése folyamatban van



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK

Homokhátság vízpótlása

✓ Gazdaságfejlesztési, agrár, természetvédelmi, ökológiai, turisztikai projekt egyben

✓ A teljes területre elindul a komplex tervezés

✓ Az Algyő-Mórahalom közti 32 km-es csatorna elkészül 2022 első felében



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK – SCIENCE PARK SZEGED

➢ ELI lézeres kutatóközpont köré

➢ Tudományos és Innovációs Park

➢ Kialakítása folyamatban

➢ Elemei:

- Inkubátorház

- Öthalmi Campus

- Műszaki- Technológiai-
Innovációs központ

- Védelmi Kutatóintézet

- Járműipari kompetencia közp.

- Konferencia- és Látogató közp.

- Piaci befektetői terület

➢ Összesen 85 hektár



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK – SPORTINFRASTRUKTÚRA

➢ Szent Gellért Fórum

➢ Pick kézilabda aréna

➢ Szegedi Tiszavirág Sportuszoda



INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK – EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEK

➢ Szegedi Tudományegyetem - Infektológiai Klinika és Oktatóközpont

➢ Szegedi Tudományegyetem - Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat 

fejlesztése

➢ Szegedi Tudományegyetem – Gyermek Klinika fejlesztése

➢ Szegedi Tudományegyetem – Integrált fejközpont

➢ Hódmezővásárhely - Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ: 

belgyógyászat és a gyermekgyógyászat felújítása + további fejlesztések a 

honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozás érdekében



VÁLLALKOZÓI SZEKTOR FEJLESZTÉSE

A vállalati szektor elmúlt időszakbeli főbb projektjei a teljesség igénye nélkül a 

megyében:

➢ DélKerTÉSZ új logisztikai központ (Szentes) 

➢ MARS kisállateledel gyár  kiépítése (Csongrád-Bokros)

➢ Váll-Ker Kft. (Makó) csarnokbővítés 

➢ CE Glass csarnokbővítés (Szeged)

➢ Karotin Kft.  lucernafeldolgozó építése  (Szeged)

➢ Pick Zrt. Kapacitásbővítő fejlesztése (Szeged)

➢ Villeroy & Boch technológiafejlesztése (Hódmezővásárhely)

➢ Florin Zrt. Kapacitásbővítése  (Szeged) 

➢ Hungerit vágóhíd fejlesztés (Szentes)



VALI – SZEMÉLYRE SZABOTT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓ

➢ Internetes tájékoztató felület, melynek elérése
https://www.vali.hu

➢ Személyre szabott információs felület a

vállalkozások számára a számunkra elérhető

támogatásokról, hitelekről, képzési és szakértői

szolgáltatásokról

➢ Egyszerű regisztrációs eljárást követően az

adott cég nevének megadásával és a felugró

mezőben az adott cég kiválasztásával az

érdeklődő vállalkozások összesített, később

részletekre bontható információkat kaphatnak

a számukra elérhető támogatott hitel és

pályázati támogatási lehetőségekről, képzési

lehetőségekről.



A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA TITKÁRSÁGÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI

Szeged Rákóczi tér 1. III/319.

06 62 795 366

pal.nemesi@me.gov.hu

csaba.vadasz@me.gov.hu

istvan.nyilas@me.gov.hu

mailto:pal.nemesi@me.gov.hu
mailto:csaba.vadasz@me.gov.hu
mailto:istvan.nyilas@me.gov.hu


KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


