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I. Vezetői összefoglaló 
 
A Dél-Hevesi térségre fókuszáló stratégia és akcióterv a Dél- Hevesi Foglalkoztatási Paktum 
(továbbiakban Paktum) keretében került elkészítésre azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a Paktum 
foglalkoztatási potenciál növelése stratégiai céljához a jelenlegi befektetők további beruházásainak 
ösztönzésén és új beruházók térségbe csábításán keresztül. 

A térség szintű stratégia relevanciáját az adja, hogy- bár az egy főre jutó beruházási érték évek óta 
folyamatosan nő a megyében, és 2016-tól már az országos értéket is meghaladja- a Dél-Hevesi térség 
kevésbé részesült ennek közvetlen előnyeiből, mivel a Hatvan- Gyöngyös- Eger- Füzesabony fő 
gazdasági tengely ezen 4 városa a térségen kívül található. 

A térség adottságait vizsgálva megállapítható, hogy az említett városok munkaerő elszívó hatása, a 
lakosság elöregedése és elvándorlása, a gazdasági aktivitás országon belüli viszonyításban is alacsony 
szintje, valamint a szakképzett munkaerő utánpótlásával kapcsolatos problémák miatt a kevesebb 
beruházás ellenére is komoly szakemberhiány jellemzi a térséget. Emellett a tömegközlekedéssel és 
lakhatási lehetőségekkel kapcsolatos hiányosságok a munkaerő mobilitásra is kedvezőtlenül hatnak. 

Másfelől kedvező változást jelentenek az elmúlt években végbement és a következő években 
tervezett útfejlesztések, a megyei és térségi Foglalkoztatási Paktum megléte és a beruházási 
helyszínkínálat folyamatos bővülése. Kedvező adottság emellett a térségben elérhető támogatások 
megléte, Budapest és az M3-as autópálya relatív közelsége, valamint a munkaerőköltség országon 
belüli relatíve kedvező szintje. 

Iparági szinten a térségben nagy hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági termelésre építhető 
élelmiszer-feldolgozás, a Tisza- tóban rejlő, eddig korlátozottan kiaknázott turisztikai lehetőségek, a 
terület adottságaihoz illeszkedő megújuló energia termelés, és a közúthálózat fejlesztésével 
bővíthető logisztikai szolgáltatások jelenthetnek kitörési potenciált. 

További előnyt jelent, hogy a környező területek, városok is rendelkeznek befektetés-ösztönzési 
gyakorlattal illetve tervekkel, ami lehetőséget ad a legjobb gyakorlatok megosztására és egyes 
tevékenységek közös megvalósítására is. 

A térség hátrányainak csökkentése érdekében a stratégia első prioritása a térség befektetési 
vonzerejének erősítése a munkaerő és befektetési helyszínkínálat javításán, és helyi szintű rentábilis 
támogatási ajánlatok összeállításán keresztül. A munkaerő kínálat növelése a vállalati- oktatási 
együttműködések erősítésén, valamint a munkaerő mobilitást támogató tömegközlekedés és 
lakhatási lehetőségek javításán keresztül javasolt. A befektetési helyszínkínálat fejlesztése a 
befektetői igények pontos felmérésével valósítható meg hatékonyan. A helyi szintű támogatási 
ajánlatok meghatározásánál a betelepülő vállalatok térségre gyakorolt gazdasági hatását szükséges 
megvizsgálni. 

A térség nyújtotta befektetési lehetőségek mindazonáltal jelenleg hazai és nemzetközi szinten is 
kevésbé ismertek, ezért a stratégia második prioritása a térség megismertetése. Ehhez egyrészt 
szükséges a tevékenység szervezeti kereteinek kialakítása, melynek keretében egy olyan befektetés-
ösztönzési szakember alkalmazása javasolt, aki az önkormányzatok és a befektetők igényeit és 
gondolkodásmódját is ismeri, így képes a felek közötti hatékony párbeszéd megteremtésre. A 
szervezeti keretek meghatározásakor szükséges kialakítani a befektetők tájékoztatásának és 
fogadásának folyamatát is, amely során az önkormányzatok a befektetési szakértőhöz csatornázzák 
be a hozzájuk érkező megkereséseket, ilyen módon biztosítva a professzionális befektetés- ösztönzési 
koordinációt. Másrészt egy, a térséget bemutató befektetői tájékoztató összeállítására is szükség van 
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a befektetők tényszerű, ugyanakkor a térség előnyeit kellően kiemelő informálására. Harmadrészt, a 
térséggel kapcsolatos információ megfelelő célcsoporthoz, megfelelő kommunikációs csatornákon és 
megfelelő üzenetek formájában történő eljuttatására marketing terv kidolgozás szükséges. 

A jelenlegi és potenciális befektetőkkel, valamint partner szervezetekkel történő kapcsolatépítés a 
befektetési vonzerő javítása, valamint a térség megismertetése prioritást is támogatja, ezért a 
stratégia harmadik prioritásaként került meghatározásra. Ennek részeként egyrészt a térségben már 
jelenlévő vállalatokkal kell elmélyíteni a kapcsolatot ezen cégek újabb befektetéseinek támogatása 
érdekében. Másrészt javasolt a kapcsolatfelvétel olyan szervezetekkel, amelyek 
kapcsolatrendszerükön keresztül képesek és hajlandóak támogatást nyújtani potenciális befektetők 
felkutatásában. Harmadrészt közvetlenül is meg kell keresni a legpotensebb befektetőket 
konferenciákon, kiállításokon, illetve direkt telefonos és emailes megkeresések formájában. 

A stratégiában azonosított tevékenységek alapján egy 10 elemű ütemezett akcióterv került 
összeállításra az itt meghatározott célok megvalósítása érdekében. Az akcióterv végrehajtásáért a 
Paktum koordinációját ellátó Paktum Iroda felelős, amely szervezet fél éves rendszerességgel 
vizsgálja felül az egyes akciók státuszát. A közreműködő szervezetek elköteleződése különösen 
fontos, mivel támogatásuk nélkül nem érhetőek el a stratégiában meghatározott célok. Mindemellett 
külön kiemelendő a térség önkormányzatainak együttműködése, mivel csak együtt, a térség érdekeit 
szem előtt tartva és az egyes települések közötti versengést félretéve van lehetőség professzionális 
befektetés-ösztönzési tevékenység megvalósítására. 
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1. táblázat: a befektetés-ösztönzési akcióterv összefoglalása 
Prioritás Akció Eredménytermék 
I. A térség 
befektetési 
vonzerejének 
erősítése 

1. A térség foglalkoztatói és 
oktatási intézményei közötti 
egyeztetések kezdeményezése 
a munkaerő kínálat javítása 
érdekében 

Legalább évi egy találkozó a térség 
jelentősebb foglalkoztatói és oktatási 
intézmények között, amely éves 
rendszerességgel megismétlésre kerül a 
projekt lezárását követően is. 

2. A térség vállalatai és 
önkormányzatai közötti 
egyeztetések kezdeményezése 
a lakhatási, tömegközlekedési 
problémák megoldására 

- A vállalatok, munkavállalók és közlekedési 
vállalatok érdekeit együttesen szolgáló 
tömegközlekedési menetrend és útvonal 
- Önkormányzati bérlakás állomány fejlődése 

3. Beruházási helyszínkínálat 
bővítésének kezdeményezése 
a befektetői igények alapján 

A befektetői helyszínigényeket bemutató 
összefoglaló az érintett önkormányzatokhoz 
és további befektetési 
helyszíntulajdonosokhoz eljuttatva 

4. Helyi szintű támogatási 
ajánlatok összeállítása 

Helyi szintű, befektetőre szabható támogatási 
ajánlat sablon a térség önkormányzatainál 

II. A térség 
megismertetése 

5. A befektetés-ösztönzés 
szervezeti kereteinek 
kialakítás 

- Megfelelő kompetenciákkal rendelkező 
befektetés-ösztönzési koordinátor 
- Térségi befektetés-ösztönzési folyamat 
- Térségbeli önkormányzatokkal lefolytatott 
Befektetés- ösztönzési tárgyalássorozat 
- Évente megrendezésre kerülő befektetés-
ösztönzési nap az önkormányzatokkal, amely 
éves rendszerességgel megismétlésre kerül a 
projekt lezárását követően is. 

6. Befektetői tájékoztató 
összeállítása 

- Interaktív online tájékoztató a térségi 
Paktum honlapon 
- Befektetés-ösztönzési  „one- pagerek”. 

7. Befektetés-ösztönzési 
marketing terv elkészítése 

Marketing terv 

III. 
Kapcsolatépítés, 
befektetők 
proaktív 
keresése 

8. Kapcsolatfelvétel és ápolás 
a térség jelenlegi beruházóival 

- Legalább havi egy „after care” találkozó a 
térség jelentősebb foglalkoztatóival (1 
cég/hónap), amelyet a projekt lezárását 
követően is folytatni szükséges. 
- Nagyvállalati beszállítói lehetőségek 
gyűjteménye 

9. Kapcsolatfelvétel és ápolás 
jó befektetői kapcsolatokkal 
rendelkező szervezetekkel 

Legalább havi egy találkozó potenciális 
partner szervezetekkel (1 szervezet/hónap), 
amelyet a projekt lezárását követően is 
folytatni szükséges. 

10. Kapcsolatfelvétel 
potenciális befektetőkkel 

- Aktív részvétel legalább évi 2 konferencián  
- Legalább évi 2 befektetetői megkeresés 
generálása a konferenciákon való proaktív 
részvétel eredményeként 
- Legalább havi 2 potenciális befektető 
közvetlen megkeresése, amelyet a projekt 
lezárását követően is folytatni kell 
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II. Helyzetértékelés 
 

A helyzetértékelés célja, hogy minél pontosabb ismeretekkel rendelkezzünk a térség mindazon 
adottságairól és lehetőségeiről melyek közvetlenül vagy közvetve hatással vannak a terület beruházás- 
ösztönzési lehetőségeire. A térség gazdasági adottságai, munkaerő potenciálja, beruházási helyszín 
kínálata, infrastruktúrája és jelenlegi befektetés- ösztönzési/ támogatási gyakorlata azok a 
szempontok, amelyek egy beruházó számára elsődleges prioritásúak. A turisztikai adottságok egyrészt 
a területben rejlő kiemelkedően magas, eddig kiaknázatlan beruházási potenciál miatt kerültek 
bemutatásra, másrészt a térség nyújtotta szabadidő eltöltési lehetőségek miatt, ami nagyobb 
beruházók esetében szintén döntési szempont. Emellett beruházás-ösztönzési szempontból lényeges, 
hogy a környékbeli térségek befektetés- ösztönzési céljai és gyakorlatai is bemutatásra kerüljenek, 
mivel ezek egyszerre jelentenek együttműködési lehetőséget és hasonló adottságú területeken 
megvalósult jó gyakorlatokat. 

Sok esetben Heves megyére vonatkozó adatokon keresztül kerül bemutatásra a Dél- Hevesi térség, 
mivel gyakran nem állnak rendelkezésre terület-specifikus adatok1. A térség jellemzői az Észak- 
Magyarországi régió többi megyéje illetve az országos érték mellett több esetben Jász-Nagykun-
Szolnok megyével is összehasonlításra kerülnek, mivel e térséggel szomszédos megye sok tekintetben 
hasonló természeti és gazdasági adottságokkal bír. Az ábrákon bemutatott adatok forrása a Központi 
Statisztikai Hivatal, amennyiben másként nem jelöljük. 

 

2.1. A térség elhelyezkedése 
 

A Dél- Hevesi Paktum Heves járás egészét, Hatvan járást Hatvan város nélkül és Gyöngyös járás déli 
oldalát (Gyöngyös város nélkül) fedi le; összesen 38 települést. A stratégia célterülete tehát nem 
tartalmazza az ipari beruházásokban bővelkedő Hatvan- Gyöngyös- Eger- Füzesabony gazdasági 
tengely ezen négy városát, ugyanakkor ezek közelsége fontos gazdasági tényező, különösen a térség 
északi részén. 

1. ábra: A beruházás- ösztönzési stratégia megvalósítási területe (zölddel a bevont települések) 

 

                                                           
1 A térség Heves mellett Gyöngyös és Hatvan járás tört részét fedi le, így járási szintű adatok nem használhatóak 
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Település szinten az alábbi városok és községek tartoznak a stratégia beavatkozási területéhez: 

 Gyöngyösi járásban: Adács, Atkár, Gyöngyöshalász, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, 
Nagyréde, Vámosgyörk és Visznek 

 Hatvani járásban: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

 Hevesi járás: Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, 
Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Zaránk 
 

A Dél- Hevesi Paktum, illetve ennek részeként készülő beruházás- ösztönzési stratégia célterületén 
Heves megye kevésbé fejlett részei vannak túlsúlyban, ezért a megyei szinten elérhető statisztikákat 
fenntartásokkal szükséges kezelni a nem kellően megalapozott következtetések elkerülése érdekében. 

 

2.2. Gazdasági adottságok 
 

2.2.1. Gazdasági fejlettség 
 

2. ábra: Egy főre jutó GDP változása 2010-2017 között 

 

Heves megye általános gazdasági fejlettségéről az egy főre jutó GDP-n keresztül vizsgálva elmondható, 
hogy jelentős mértékben – mintegy 28%-kal- elmarad az országos átlagtól azonban a régiós értéket 
közel 9%-kal meghaladta. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a Dél- Hevesi térségnek nem része Heves megye fő gazdasági tengelyének 
4 meghatározó városa (Hatvan- Gyöngyös- Eger- Füzesabony), feltételezhetjük, hogy a térség gazdasági 
fejlettsége jelentősen elmarad a megyei átlagtól is. 

Ugyanakkor kedvező tendencia, hogy Heves megye egy főre jutó GDP-ben mért gazdasági 
teljesítménye az országos tendenciát követve fokozatosan növekszik. 
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2.2.2. A térség foglalkoztatóinak bemutatása 
 
A térség legnagyobb foglalkoztatói nagyrészt ipari jellegű tevékenységet végeznek, ezen belül is a fém- 
és a műanyaggyártás emelhető ki. A térség legnagyobb magántulajdonban lévő foglalkoztatója- a 
jelenleg 525 fős Apollo Tyres indiai gumigyártó cég- 1 éven belül a térség legnagyobb foglalkoztatója 
lesz: az előzetes bejelentések alapján összesen 975 fő alkalmazását tervezi a vállalat. A térség 
vállalataira a kisebb létszám jellemző: mindössze a 10 legnagyobb cég foglalkoztat 100 főnél többet. 

2. táblázat: A Dél- Hevesi térség 50 fő feletti foglalkoztatói 
Ssz 

Cégnév  Árbevétel (e 
HUF)  Tevékenység Székhely/ 

telephely 
Foglalkoz
tatottak  

1 Apollo Tyres Hungary 
Kft.           100 000    gumiabroncs gyártás Gyöngyöshalász 525 

2 
Jász-Plasztik Kft.2 65 849 571  

Műanyag 
csomagolóanyagok 
gyártása 

Nagyréde 300 

3 QUALIFORM 
Aluminiumipari 
Termelő, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Zrt. 

       2 950 350    Fémtermékek gyártása, 
fémöntés Apc 269 

4 SBS Szerelő Javító és 
Szolgáltató Kft.        4 867 861    Fémszerkezetek 

gyártása Erdőtelek 251 

5 
BOTT Hungária Kft.        3 169 925    

Műanyag 
csomagolóanyagok 
gyártása 

Tarnazsadány 145 

7 BUMJIN ELECTRONICS 
Hungary  Kft.        7 854 199    Elektronikai termékek 

gyártása Lőrinci 138 

8 
HEVESGÉP Kft        1 245 885    Mezőgazdasági, 

erdészeti gép gyártása Heves 115 

9 NOVOCOOP 
Műanyagfeldolgozó Kft.        3 605 356    Egyéb műanyag termék 

gyártása Kerekharaszt 107 

10 Hevesi Népművészeti 
és Háziipari 
Szövetkezet 

          185 626    Felsőruházat gyártása 
(kivéve: munkaruházat) Heves 75 

11 
Bérerő Kft.           159 142    Munkaerőkölcsönzés Heves 72 

12 YTAB Horváth Kft.           649 623    Egyéb műanyag termék 
gyártása Petőfibánya 60 

13 
Alu-Block Ipari Kft.        5 011 425    Alumíniumtermékek 

gyártása Apc 60 

14 
Ilinox Hungary Kft        1 572 195    Fémszerkezet gyártása Lőrinci 60 

15 Tarnaméra és Vidéke 
Általános Fogyasztási 
és Értékesítő 
Szövetkezet 

          806 635    
Élelmiszer jellegű bolti 
vegyes 
kiskereskedelem 

Tarnaméra 57 

Forrás: HKIK 

                                                           
2 A cég árbevételi adata a teljes vállalatra vonatkozik (a térségen kívül is folytatnak gazdasági tevékenységet) 
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A térség vállalatairól általánosan elmondható, hogy a hálózatosodás, klaszteresedés nem jellemző 
rájuk, inkább a beszállítói kapcsolatok dominálnak a cégek közötti együttműködésekben. 
 
A foglalkoztatók ágazat szerinti vizsgálata során megállapítható, hogy a társas vállalkozások 39%-a 
mezőgazdasági jellegű tevékenységet végez, míg a megye gazdaságában meghatározó 
feldolgozóiparban mindössze a vállalkozások 5%-a működik. 
 

3. ábra: Regisztrált vállalkozások aránya Heves megyében nemzetgazdasági ágazatok szerint 

 

A foglalkoztatók árbevétel szerinti megoszlása ugyanakkor sokkal pontosabban tükrözi az egyes 
nemzetgazdasági ágazatok súlyát, miszerint a feldolgozóipar dominál, és azon belül is gépipar adja a 
megye nettó árbevételének több, mint felét, melyet a kereskedelem követ mintegy 15%-os 
részaránnyal. A mezőgazdaság részaránya árbevételi alapon mindössze 2%-ot tesz ki. 

4. ábra: Heves megye nettó árbevétele gazdasági ágazatok szerinti bontásban. 

 
Forrás: HKIK 
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A megyében jelenleg közel 48 000 vállalkozás működik. A foglalkoztatók méretét tekintve a 10 fő alatti 
mikrovállalkozások alkotják a megye összes vállalatának 85%-át. A 250 fő feletti vállalatok részaránya 
mindössze 0,04%. 

5. ábra Heves megyei vállalkozások átlagos állományi létszáma 

 

Ugyanakkor megye top 50 vállalata, vagyis a cégek mintegy 0,1%-a (!) alkalmazza a foglalkoztatottak 
41%-át a megyében. A legnagyobb cégek foglalkoztatásban betöltött szerepük miatt kiemelt figyelmet 
kell, hogy kapjanak a Dél- Hevesi Befektetés- ösztönzési Stratégia megvalósítása során is. 
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6. ábra: Heves megyében foglalkoztatottak száma vállalati méret szerint 

 
Forrás: HKIK 

 

2.2.3. Gazdasági trendek a megyében 
 
Heves megye gazdaságán belül kiemelkedő helyet foglal el az ipari termelés: ennek egy főre jutó értéke 
egyharmaddal haladta meg az országos átlagot. Az ipari termelés mintegy háromnegyedét a gépipar 
adta, melynek mértéke évek óta gyorsuló ütemben nő. Az ipari termelés csak 2016 és 2017 között 
mintegy 10%-kal (1192 milliárd Ft-ról 1307 milliárd Ft-ra) nőtt a KSH legfrissebb előzetes adatai 
szerint. Az építőipar teljesítménye az elmúlt évek fokozatos növekedési trendjét megtörve 2016-ra 
jelentős mértékben, a 2012-es szintre esett vissza. 

A megye gazdasági fejlődésében az elmúlt évek során még az idegenforgalom játszott kiemelt 
szerepet: a szálláshelyek vendégforgalma 2014- 2015 között 10%, 2015- 2016 között pedig közel 20%-
kal nőtt. 

A mezőgazdasági területek mérete fokozatosan csökken (2016-ban 198 662 ha volt), ugyanakkor a 
gyümölcsösök összterülete ezen belül fokozatosan és jelentős mértékben nő: 2016-ban már 4278 ha 
területen termeltek gyümölcsöt, ami 2015-óta több mint 20%-os növekedést jelent. 

A kedvező gazdasági tendenciák egyrészt jótékony hatással vannak a Dél- Hevesi térség ingázást 
felvállaló lakosságának foglalkoztatására, ugyanakkor annak közvetlen területi hatásából a térség 
részben kimarad, mivel az ipari termelés a térség északi részén jellemzőbb, az idegenforgalmi bővülés 
pedig elsősorban a megye északi területének köszönhető, tekintve, hogy a térségben nem érhetőek le 
a fejlődéshez szükséges idegenforgalmi szolgáltatások. 

 

2.2.4. Területfejlesztési célok a megyében 
 

A térség fejlesztésének fő irányait Heves Megye 2014- 2020-as Területfejlesztési Programja jelöli ki a 
következő átfogó célok mentén: 
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 Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság 
 Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom 
 Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet 

 
A program relevanciáját befektetés-ösztönzési szempontból az adja, hogy az itt megjelölt 5 prioritásra 
épített, befektetés- ösztönzési szempontból releváns intézkedések figyelembevétele mellett szükséges 
meghatározni a befektetés-ösztönzési célrendszert: 

1. A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával: 
a. Üzleti környezet javítása, a vállalkozások versenyképességének növelése 
b. Energetikai szerkezetváltás a klímavédelem és stabil energiagazdálkodás 

megteremtése az energiaimport függőség csökkentése érdekébe 
c. Élelmiszeripar kapacitás- és minőségfejlesztése 

2. Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés 
d. Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése 
e. Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése 

4. Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése 
a. A munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése 

5. Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése 
b. Az elérhetőség feltételeinek javítása 
c. Infokommunikációs fejlesztések 

 
A program területi céljai közül a Dél-Hevesi térségre a Dél-Heves és Tisza-tó térségének helyi értékekre 
épülő fejlesztése vonatkozik, amelyből különösen a következő beavatkozási irányok relevánsak 
befektetés ösztönzési szempontból: 

 Az autópályához vezető utak burkolat megerősítése 
 A térségben a mezőgazdasági termékfeldolgozás szinte teljesen hiányzik, melynek fejlesztése 

elengedhetetlen a foglalkoztatás bővítése érdekében. 
 A befektetők számára vonzó befektetési és fejlesztési környezetet kell kialakítani.  
 Az életfeltételek és a helyi gazdaság javításával egyidejűleg kiemelt figyelmet kell fordítani 

arra, hogy a fiatal generáció a vidéki térségekben maradjon.  
 A mélyszegénységben élő, illetve roma társadalmi integrációs törekvések sikeréhez szükséges 

egyéni és közösségi kompetenciák megszerzése érdekében fontos, hogy megteremtsük az 
összhangot a különböző helyi képzések és a foglalkoztatás lehetőségei között. 

 A Tisza-tó és környékének, valamint Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet természeti 
adottságaira épülő ökoturisztika fejlesztések 
 
 

2.2.5. Foglalkoztatás ösztönzés a megyében 
 

Az Európai Unió és a hazai költségvetés támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 program részét 
képező TOP (Területfejlesztési Operatív Program) keretében a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 
azonosító számú „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” 
program keretében több, egymást erősítő programelem került/ kerül megvalósításra a megyei 
lakosság foglalkoztathatóságának javítására. Ezen programok közös jellemzője, hogy 
„keresletvezéreltek, vagyis a Paktum konzorciumba bevont önkormányzatok, cégek és egyéb 
szervezetek fogalmazzák meg a munkaerő-kereslet iránti igényeket. A program célcsoportját a 
hátrányos helyzetűek képezik. 
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A program főbb elemei: 

 Képzés támogatása 
 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 
 Bérköltség támogatás 
 Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költség megtérítése 
 Mobilitási/Lakhatás támogatás 
 Vállalkozóvá válás támogatása 

 

2.2.6. Beruházási trendek a megyében 
 

A KSH adatai szerint 2017-ben Heves megyében mintegy 173 milliárd forint értékű beruházás valósult 
meg, amely 20%-os növekedést jelent 2016-hoz képest, folytatva az előző évek növekedési 
tendenciáját. Ez országos összehasonlításban a megyék között a nyolcadik legmagasabb érték. 

Az egy főre jutó beruházási értéket vizsgálva megállapítható, hogy Heves megyében – ellentétben a 
régió többi megyéjével, a szomszédos és a Dél Hevesi térséggel hasonló adottságú Jász- Nagykun- 
Szolnok megyével és az országos átlaggal- folyamatos volt a növekedés 2013-óta. Mindemellett 2016-
tól már az országos átlagot is meghaladta a megyében ez az érték. 

 

7. ábra: Ezer főre jutó beruházási érték 2013- 2017 

 

A beruházások irányára jellemző, hogy a mennyiségi munkaerőhiányt a vállalatok korszerű technológiai 
beruházásokkal próbálják enyhíteni, ami az automatizáció, robotika irányába történő fejlesztéseket 
eredményez. Ez a folyamat egy alacsonyabb munkaerő igényű gazdaságra való átállás irányába mutat, 
és együtt jár az Ipar 4.0. ipari digitalizáció koncepció terjedésével az információs technológia és az 
automatizálás egyre szorosabb összefonódásával. 
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2.3. Turisztikai adottságok 
 

A Dél- Hevesi térség közvetlenül határos a Tisza- tóval, amely jelentős gazdaságfejlesztési és beruházási 
potenciált rejt magában turisztikai területen. Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük, hogy a térség 
jelenlegi turisztikai infrastruktúrája igen fejletlen, a szálláshely és vendéglátóhely kínálat rendkívül 
korlátozott. 

A Tisza- tó Magyarország 2. legnagyobb tava, területe 127 km2. A Kiskörei Erőművet 1973-ban 
építették fel egy duzzasztógáttal a tiszai áradások szabályozására és az Alföld vízellátásának javítására. 
Feltöltése az 1990-es években fejeződött be. 

A tónak sajátos növény és állatvilága alakult ki az éves során, napjainkban madárrezervátum is működik 
benne. 1999-től a Hortobágyi Nemzeti Park bemutató területe és az UNESCO Világörökség részét 
képezi. A tó elsősorban a vízi sportok, horgászat, kerékpározás és a madárvilág kedvelőinek nyújt kiváló 
kikapcsolódási lehetőséget. 

A Tisza-tó turisztikai fejlesztése szempontjából nagy eredmény, hogy kiemelt turisztikai régióvá 
nyilvánították. A térségbe beletartoznak a Tisza- tótól távolabb lévő települések is, nem csak a 
tópartiak. A település része a Debrecen, Hortobágy, Tisza-tó turisztikai térségnek, amihez számos hazai 
finanszírozású fejlesztés kapcsolódik. Jelentős mérföldkő lesz a térség életében, ha elkészül a tavat 
körbefutó bicikliút. 

A tóval közvetlenül határos Kisköre település több turisztikai fejlesztést is tervez 1-2 éven belül: 

 Jelentős fejlesztés lesz a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízisport centruma, aminek része lesz egy 
raftingpálya is. 

 Emellett a helyi kikötő is megújul, kapacitása megduplázódik egy 242 millió forintos beruházás 
keretében 2019 tavaszáig. Emellett egy 4 milliárd forintos program is érinti a kikötőt, mely a 
MAHART koordinálásában a tiszai hajózást célozza a folyó felső szakaszán. Kisköre kiemelt kikötő 
és téli tároló hely lesz lakó- és sétahajók számára. 

 Mindemellett kilátásban van a strand fejlesztése is: 700 millió forintból 7 tiszai strand újul meg, 
továbbá 189 millió forintos TOP forrás is rendelkezésre áll. 

 Barnamezős beruházás keretében az egykori munkásszállás konferenciaközponttá és 
inkubátorházzá kerül átépítésre. 

 Mindezentúl egy fedett és nyitott pályákkal rendelkező sportcentrum kialakítása is tervben van. 

Az említett fejlesztési tervek mellett a település keresi a lehetőségét wellness fürdő nyitásának is a 
helyben elérhető termálvízre építve. Elsősorban komolyabb beruházóval lenne elképzelhető a 
fejlesztés, mivel erre nem áll rendelkezésre pályázati forrás. 

A Dél- Hevesi Térség másik természeti látványossága a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet, 
amelynek növény és állatvilága igen gazdag. A tájvédelmi körzet kiemelkedő értéke az itt élő túzok és 
nappali ragadozó madár állomány. 

Mindemellett turisztikai szempontból további potenciált jelent a Heves város Alatkai részén található 
20 horgásztó, amelyekre akár külön horgászturisztikai brand is építhető lenne. Tervben van továbbá a 
helyi- jelenleg bezárt- strand és termálfürdő fejlesztése és újranyitása is. 

Kerékpárút kiépítésével a Hevesi Puszták és Heves város turisztikai kapcsolata is javulna a Tisza-tóval. 
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2.4. Befektetési helyszínek 
 

A térség befektetési vonzerejének szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a befektetők számára 
elérhetőek legyenek a beruházásuk számára megfelelő helyszínek, ezért fontos felmérni, hogy a 
jelenlegi kínálat mennyiben felel meg a potenciális befektetők igényeinek ipari parkok, zöld és barna 
mezős területek, valamint irodák szempontjából. 

Zagyvaszántón jelenleg 27 ha terület érhető el az önkormányzat tulajdonában, amely zöld mezős 
beruházások számára kínál helyszínt mintegy 1 km-re a négysávos 21-es főúttól. A terület hátránya, 
hogy igen jó minőségű termőföldről van szó ezért ennek kiváltása költséges (mintegy 100 millió Ft). 
Ugyanakkor jelenleg már a terület kisebb részei külön- külön is megvásárolhatóak, így az elmúlt időszak 
sikertelen befektető megkeresései után a település várakozásai szerint a jövőben pozitív befektetői 
döntések is várhatóak a területen. Emellett egy volt cukorgyár és egy volt cementgyár is a beruházók 
rendelkezésére áll 3 illetve 7 hektár területen. 

Heves városban jelenleg nem érhető el ipari park, azonban a befektetői igényekre reagálva TOP 
(Településfejlesztési Operatív Program) forrásból előkészületben van egy ilyen jellegű fejlesztés 2019 
őszre tervezett átadással. A 10 ha-os területre csarnokokat terveznek oda vezető úttal, közművel. 

Az önkormányzat nem tud területet biztosítani zöld mezős beruházáshoz, mivel nincs a tulajdonában 
ilyen, pedig a befektetői érdeklődések alapján lenne igény 5- 15 ha méretű teljesen üresen álló ipari 
területekre. Az önkormányzati területszerzésben nehézséget jelent, hogy a pályázati forrásoknak 
legfeljebb 2%-a fordítható ilyen célra, és jelenleg nem érhető el kimondottan erre elkülönített forrás. 
Barnamezős területek magántulajdonban érhetőek el, azonban befektetői érdeklődés esetén 
jellemzően irreálisan magas áron kínálják ezeket. 

Heves mellett Heréden és Horton is be van tervezve ipari park fejlesztése, ami az ottani beruházási 
környezet és térség foglalkoztatási potenciáljának javulását fogja eredményezni. A fejlesztések a TOP-
1.1.1-16-HE1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat keretében valósulnak meg. 

3. táblázat: Fejlesztés alatt álló ipari parkok a térségben 
Helyszín (település) Heves 
Projekt összköltség 946 millió Ft 
Méret 10 ha 
Megvalósítás kezdete:  2018.03.01   
Megvalósítás vége:  2019.09.30   

 

Helyszín (település) Heréd 
Projekt összköltség 600 millió Ft 
Méret 2,5 ha 
Tervezett tevékenységek gyártás, logisztika 
Előzetesen bejelentett céges érdeklődések # 3 
Megvalósítás kezdete:  2018.03.01   
Megvalósítás vége:  2019.09.14 

 

Helyszín (település) Hort 
Projekt összköltség 580 millió Ft 
Méret 10 ha 
Tervezett tevékenységek gyártás, logisztika 
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Előzetesen bejelentett céges érdeklődések # 8 
Megvalósítás kezdete:  2018.03.01   
Megvalósítás vége:  2019.05.30 

 

Irodák jelenleg nem érhetőek el a térségben, így az irodai munkakörnyezetben végezhető szolgáltatói 
jellegű befektetések számára nem áll rendelkezésre helyszín. 

 

3.3. Munkaerő potenciál 
 

3.3.1. Népesedési folyamatok 
 

Heves megye lakóinak száma 2016-ban 299 219 fő volt. A megye lakosság számának évek óta történő 
csökkenése az országos átlagot meghaladó mértékű, ugyanakkor kedvezőbb a régiós és a szomszédos 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei értéknél. Emellett a megyére is jellemző a lakosság fokozatos 
elöregedése.  Az ország területének 3,9 százaléka tartozik Heves megyéhez és itt él az ország 
lakosságának 3,1 százaléka. 

8. ábra: Heves megye lakónépességének változása 2011 és 2016 között 

 

A Dél- Hevesi térség lakóinak száma 79 544 fő, valamivel több, mint a megye lakosságának negyede. 

 

2.5.2. Gazdasági aktivitás 
 

Gazdasági aktivitás tekintetében megállapítható, hogy a foglalkoztatottak arány ugyan a legmagasabb 
az észak- magyarországi régióban, azonban elmarad mind az országos, mind a hasonló adottságokkal 
bíró Jász-Nagykun-Szolnok megyei értékektől. 
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Az ellátásban részesülők aránya szintén meghaladja az országos átlagot, és a régión belül is csak Nógrád 
megyében magasabb ennek mértéke. 

Az eltartottak aránya ugyanakkor kedvezőbb az országos átlagnál, és mintegy 1,5%-kal csökkent is 
2011- óta. 

9. ábra: Gazdasági aktivitási mutatók 2016-ban 

 

 

A munkanélküliek aránya kis mértékben magasabb az országos átlagnál, azonban az észak- 
magyarországi térségben még ez a legkedvezőbb érték és 2011-óta mintegy 5 százalékpontos 
csökkenést jelent. 

2018. februárban a Dél- Hevesi térségben a bejelentett munkanélküliek száma 4094 fő volt. Közülük a 
következő szakmákban haladta meg a munkanélküliek száma a 100 főt. 

• Általános irodai adminisztrátor 
• Bolti eladó 
• Mechanikaigép-összeszerelő 
• Intézményi takarító és kisegítő 
• Egyéb takarító és kisegítő 
• Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású 
• Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 
 
Ezek közül is kiemelkedik az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási 
foglalkozású kategória közel 1100 fő munkanélkülivel. 

A Dél- Hevesi térségben nyilvántartott álláskeresők esetén egyértelmű korreláció figyelhető meg az 
iskolai végzettség és a munkanélküli státusz között: míg a legfeljebb 8 általános végzettséggel 
rendelkező alkotják a munkanélküliek 60%-át, a szakmával rendelkező már csak 32%-át, a gimnáziumi 
végzettségűek 5,5%-át, a felsőfokú végzettségűek pedig kevesebb, mint 2%-át. Még szembetűnőbb a 
korreláció, ha figyelembe vesszük, hogy a legfeljebb 8 általános végzettségűek megyén belüli aránya 
kevesebb, mint 31%, míg a diplomások aránya mintegy 17% (lásd: következő fejezet). 
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10. ábra: Nyilvántartott álláskeresők a Dél- Hevesi térségben 

 

Forrás: Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

 
Amennyiben a fiatal, 15- 29 év közötti korosztály gazdasági aktivitását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, 
hogy Heves megyében a legalacsonyabbak között van ez az arány az országon belül, ami kevésbé 
kedvező jövőképet vetít előre a jövőbeni munkaerő- piaci potenciál tekintetében, különösen, ha 
figyelembe vesszük a megye országon belüli relatíve fiatal korszerkezetét. Ugyanakkor kedvező 
fejleménynek tekinthető, hogy a 15- 29 év közötti korosztály gazdasági aktivitása nőtt a 2011 és 2016 
közötti időszakban. 

 

11. ábra: 15- 29 év közötti korosztály gazdasági aktivitása és ennek változása 2011- 2016 
között 
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A több, mint 4000 bejelentett munkanélkülire 1146 fő kormányhivatalhoz bejelentett munkaerőigény 
jutott 2017-ben. A 10 leginkább keresett szakma: 

 Egyszerű ipari foglalkozású 
 Bolti eladó 
 Műanyagtermék-gyártó gép kezelője 
 Intézményi takarító és kisegítő 
 Rakodómunkás 
 Pultos 
 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 
 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 
 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 
 Általános irodai adminisztrátor 

 

2.5.3. Képzettségi mutatók 
 

Heves megyében a képzettségi mutatók 2011 és 2016 között javultak. A térség munkavállalói számára 
kedvező tendencia, hogy, míg országos szinten a szakmunkás, szakiskolai végzettségűek aránya 
csökkent, a megyében ez az arány kis mértékben ugyan, de nőni tudott, és jelenleg meghaladja az 
országos átlagot. 

A diplomások aránya ugyanakkor az országosnál kisebb mértékben tudott javulni, és összességében 
jelentős mértékben elmarad az országos átlagtól a 17% alatti részaránnyal. 

12. ábra: Iskolai végzettség változása Heves megyében (2011- 2016) 

 

 
2.5.4. Oktatással, képzéssel kapcsolatos problémák 

 
A stratégia elkészítését megelőző igényfelmérés során készített interjúkon és workshopokon az 
érintett szereplők elmondták, hogy a kisebb településeken többnyire alacsonyabb az iskolai 
végzettség, és különösen a diplomások aránya marad el a városokra jellemző értéktől. A kisebb 
településeken jellemzően már középfokú oktatásba is eljárnak a gyerekek, a magasabb szintű 
tanulmányok folytatásakor pedig jellemzően el is költöznek a tanulmányok idejére. Ezt követően az ott 
kialakult életvitelüket, kapcsolataikat fenntartva általában nem költöznek haza. A fiatal, képzett 
munkaerő elvándorlásával folyamatosan nő az alacsony státuszú lakosság aránya a kisebb 
településeken, így a jellemzően kisebb településekből álló Dél- Hevesi térség egészében is. Ennek 
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következtében még kevésbé vonzó a hazatérés az elszármazottak számára, ami tovább rontja a térség 
felzárkózási lehetőségeit. 

A térség gazdasági és képzési szereplőivel folytatott interjúk tanulsága szerint a szakképzési 
rendszerben általános probléma, hogy a hallgatók jelentős része, mintegy 30%-a lemorzsolódik, és 
nem szerez képesítést. Ennek okai, hogy 

 a tanulók mintegy 30%-a hiányos tudással érkezik, a szakképző intézményekre ezért egyfajta 
felzárkóztató szerep is hárul; 

 a duális képzés által megkövetelt tan- és munkarend kevés szabadságot ad a diákoknak, akik 
egy része emiatt félbehagyja tanulmányait, mivel nem marad elegendő szabadidejük; 

 a tankötelezettség 16 évre csökkentése miatt sok résztvevő a 16. életéve betöltését követően 
félbehagyja a megkezdett tanulmányait, és elmegy közfoglalkoztatásba vagy szakképzetlen 
munkakörbe dolgozni. 

 a szakképzésben részt vevők közt a legmagasabb a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetűek aránya, így sok tanuló küzd motivációs gondokkal, amelyek szociális problémákra 
vezethetőek vissza. 
 

Emellett a szakképzési rendszerek sok esetben nem kellő eredményességgel készítik fel a tanulókat a 
szakma végzésére, akik emiatt nem tudnak megfelelni a vállalatok által támasztott követelményeknek. 
Ennek egyik oka, hogy a duális oktatási forma nem minden szakképzési területen érhető el partner cég 
hiányában. Másik oka a képzési rendszer viszonylagos tehetetlensége: új szakok indításához 3-5 évre 
és jelentős infrastrukturális beruházásokra van szükség, és mire elindul a képzés, elképzelhető, hogy 
az már nem felel meg az aktuális vállalati igényeknek. Emellett a tanulói érdeklődés is további 
kockázatot jelent egy új szak indításánál. 

Mindemellett további probléma, hogy a szakmákhoz negatív sztereotípiák társulnak, miszerint a 
szakmunkával nem lehet jól keresni és piszkos munkakörülmények mellett kell dolgozni. Ez azonban 
napjainkban már nem igaz a szakmák többségénél. Felmérések és pályaorientációs tapasztalatok 
alapján a tanulók 30%-a befolyásolható a pályaválasztási döntésben, ezért a negatív sztereotípiák 
megfelelő kommunikációs üzenettel leépíthetőek, és a pályaválasztás előtt állók egy része a 
szakképzés, illetve a mindenkori hiányszakmák irányába terelhető. 

Általános probléma, hogy a jelenlegi oktatási rendszer nem képes ideális környezetet teremteni a 
hátrányos helyzetű tanulók képzésére és motiválására. 
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2.5.5. A térségből elérhető fontosabb oktatási és képző intézmények 
 

A megye közép- és felsőfokú képzése a megyeszékhelyen, Egerben összpontosul, itt található a legtöbb 
képzési intézmény. Ugyanakkor a térségből Hatvan, Gyöngyös és Füzesabony érhető el 
legkönnyebben. A Dél- Hevesi térségben Hevesen (Eötvös József Református Oktatási Központ) és 
Lőrinciben (Egri Szakképzési Centrum Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma) érhető el 
középfokú oktatás. 

13. ábra: A térségből elérhető fontosabb oktató és képző intézmények (Heves megye) 

Település Oktatási/ képző intézmény Fontosabb oktatási, képzési területek 
Eger Eszterházy Károly Egyetem, Egri 

campus 
Agrártudományok és Vidékfejlesztés, 
Bölcsészettudományok, Pedagógia, 
Gazdaságtudományok, Természettudományok 

Egri Szakképzési Centrum Iskolarendszeren belüli és kívüli szakképzések 
Andrássy György Katolikus 
Szakgimnázium, Gimnázium és 
Kollégium 

Közgazdasági, illetve kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoportban képzések 

Európai Üzleti Szakközépiskola és 
Gimnázium 

OKJ-s képzések és esti tagozatos gimnázium 

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Fodrász, kereskedő, pincér, kozmetikus, turisztikai 
szervező és értékesítő, ügyviteli titkár, 
vendéglátásszervező, cukrász, szakács, vendéglátó eladó,  

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai 
Középiskola és Kollégium 

Képzések gépészeti, villamosipar-elektronika, 
informatika ágazatban 

Egri SZC Bornemissza Gergely 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Gépészet, mechanikai, kőműves, női szabó 

Egri SZC Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma  

Élelmiszeripari, kereskedelmi, mezőgazdasági, 
közgazdasági és vendéglátóipari képzések 

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Kollégiuma és 
Könyvtára 

Egészségügyi és szociális ágazatban szakközépiskolai, 
illetve OKJ-s képzések  

Gyöngyös Eszterházy Károly Egyetem, Károly 
Róbert Campus 

Gazdaságtudományok, Informatika képzések, 
Agrártudományok 

Egri Szakképzési Centrum József 
Attila Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai oktatás, illetve 
érettségire épülő technikus képzés is van, valamint 
felnőtt oktatás is folyik  

Vak Bottyán János Katolikus 
Műszaki és Közgazdasági 
Szakgimnázium, Gimnázium és 
Kollégium 

Gépészet, informatika, közgazdaság, villamosipar, 
elektronika 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Károly Róbert Középiskola  

Eladó, cukrász, pincér, szakács, szőlész-borász, 
kereskedő, turisztikai szervező és értékesítő, vendéglátás 
szervező és vendéglős, vállalkozási és bérügyintéző, kis- 
és középvállalkozások ügyvezetője, idegen nyelvű ipari- 
és kereskedelmi ügyintéző, élelmiszeripari technikus  

2007 Kapos Felnőttképző Egészségügyi és szociális, ügyviteli és asszisztensi, 
szépségápolási és divat, pedagógiai, vendéglátói, 
építőipar és gépészeti, vagyonvédelmi, mezőgazdasági, 
fittnes és spa, idegenforgalmi, masszőr, illetve egyéb 
OKJ-s és nem OKJ- s képzések  
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Gábor Dénes Főiskola gyöngyösi 
kihelyezettsége 

Informatikai képzések kihelyezetten  

Hatvan Hatvani Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központot. 

Gazdálkodási és Menedzsment Felsőoktatási Szakképzés 
(BGE kihelyezett oktatás): Digitális Üzleti Szolgáltatások 
specializáció 
Villamosmérnöki BSc képzés (BMGE Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar kihelyezett oktatás: mikroelektronikai 
tervezés és gyártás specializáció 

Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Egészségügy, gépészet, informatika, közlekedésgépészet, 
közlekedés, logisztika, elektrotechnika, elektronika, 
faipar, építészet, művészet, könnyűipar, kereskedelem-
marketing, élelmiszeripar, vendéglátás, vegyipar, 
informatika 

Széchényi István Római Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium 

Egészségügyi, informatikai, közgazdasági és ügyviteli 
témában vannak képzéseik 

Oktat60 OKJ-s képzések elektrotechnika – elektronika, 
élelmiszeripar, építészet, gépészet, informatika, 
kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció, 
környezetvédelem, közgazdaság, közlekedés, rendészet, 
honvédelem és közszolgálat, mezőgazdaság, oktatás, 
szociális szolgáltatások, ügyvitel, vegyipar, vendéglátás-
turisztika, vízügy és egyéb szoláltatások témában, 
valamint egyéb szakmai képzések igény szerint 

Heves Eötvös József Református Oktatási 
Központ 

Kőműves, Burkoló, Női szabó, Eladó, Épület- és 
szerkezetlakatos, Mezőgazdasági gépész, Festő, Mázoló, 
Tapétázó 

Füzesabony Egri Szakképzési Centrum 
Remenyik Zsigmond Gimnáziuma 
és Szakgimnáziuma 

Szakgimnáziumi képzés informatika, közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika, valamint ügyvitel témában, 
emellett felnőttoktatás esti tagozaton, és érettségire 
épülő képzések is vannak 

Lőrinci Egri Szakképzési Centrum Március 
15 Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Bányaművelő technikus, kereskedő, közszolgálati 
ügykezelő, gyógypedagógiai segítő munkatárs, 
vendéglátásszervező, bányaművelő, cukrász, eladó, 
festő, mázoló és tapétázó, pincér, szakács, vendéglátó 
eladó, kis- és középvállalkozások ügyintézője,  

 
 

2.5.6. Hiányszakmák a térségben 
 

A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a megye foglalkoztatóitól beérkezett észrevételek 
alapján minden évben kiad egy javaslatot a hiány szakképesítésekről. A 2018/2019. tanévre vonatkozó 
elfogadott hiány szakképesítések a következőek: 
1. Abroncsgyártó 
2. Autószerelő 
3. Bányaművelő 
4. Cukrász 
5. Erdészeti szakmunkás 
6. Gépgyártástechnológiai technikus 
7. Gépi forgácsoló 
8. Gyakorló ápoló 
9. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 
10. Ipari gépész 
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11. Karosszérialakatos 
12. Kőműves 
13. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 
14. Mechatronikai technikus 
15. Mezőgazdasági gépész 
16. Női szabó 
17. Pék 
18. Szakács 
19. Szociális gondozó és ápoló 
20. Villanyszerelő 

 
A Heves Megyei kormányhivatal a munkáltatóktól beérkezett munkaerőigényeket figyelembe véve 
térítésmentes képzések indításával próbálja biztosítani a hiányzó munkaerőt. 2017-ig éves képzési 
jegyzéket adott ki, azonban 2018-tól egy folyamatosan frissülő adatbázis került kialakításra. A 
jegyzékben meghirdetett 54 képzésből 7 (a képzések 13%-a) közvetlenül a Dél- hevesi térségben, Heves 
városban érhető el. Ugyanakkor gyakori probléma, hogy kevés a jelentkező, és mivel csak 40 főtől 
indítható képzés, a jegyzékben szereplő tervezett tanfolyamoknak csak mintegy harmada tud 
megvalósulni. Mindemellett általános probléma, hogy a résztvevők egy részének nem komolyak a 
képzési szándékai, és nem ritka a támogatással való visszaélés. A lemorzsolódásról nem állnak 
rendelkezésre pontos adatok, azonban ez jelentő és egyre növekvő mértékű. 

A 2017. évi képzési jegyzék a következő linken érhető el: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirdetmenyek/megjelent-a-heves-megyei-kormanyhivatal-
mint-allami-foglalkoztatasi-szerv-2017-evi-kepzesi-jegyzeke 

Mindazonáltal számos olyan hiányszakma került megjelölésre a Képzési Bizottság által melyek nem 
szerepelnek a kormányhivatal képzési jegyzékében, ezért indokolt ezen szakmák térségbeli képzési 
lehetőségének a megvizsgálása. 
 

2.6. Infrastruktúra 
 

Közúti közlekedés szempontjából a megyét egyfajta kettősség jellemzi: egyrészt központi szerepe van 
a Heves megyét és egyúttal Dél- Hevest kelet- nyugat irányban kettészelő M3-as autópályának, amely 
Budapesttel és azon túl a nyugati országrésszel köti össze a térséget. A megye emiatt az európai 
vérkeringés részét képezi, területén a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) V. számú közlekedési 
folyosója halad keresztül. Ugyanakkor az alsóbbrendű utak jelentős része leromlott műszaki állapotú, 
felújításra szorul. A térség autópályától legtávolabb elhelyezkedő települései mintegy 30 percnyi 
autóútra találhatóak az M3-tól. 

Mindazonáltal a térségben több olyan közúti fejlesztés is történt/ történik az elmúlt években, amelyek 
a térség településeinek megközelíthetőségét javítják: 

 A térség második legjelentősebb útja, a Jászberényt és Füzesabonyt összekötő 31-es út (amely 
Tenk és Heves településeken is keresztül halad) a közelmúltban felújításra került, így északi 
irányba Eger felé, illetve keleti irányba az M3-as autópályán (a 33-as útról becsatlakozva) 
jelentősen javultak a közúti közlekedés és áruszállítás feltételei. 

 A térség keleti határánál Hatvanból (illetve az M3-as autópályától) észak felé induló 21-es út 
Mátraszőlősig tartó szakasza szintén 2018 márciusára került felújításra és 2-szer 2 sávosra 
kibővítésre, ami jelentősen javította a Sápi medence elérhetőségét és logisztikai lehetőségeit. 
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 A TOP-1.3.1-15-HE1-2016-00001 program keretében Rózsaszentmárton és Apc közvetlen 
elérhetősége is javult a 21-es úthoz vezető bekötőút fejlesztése révén. 

 Adács megközelíthetősége is könnyebbé vált az M3-as autópályához vezető bekötőút 
felújításának köszönhetően. 

 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016-ban indított komplex útfelújítási programja a 3-as számú 
főutat érintette, ami Nagyréde külterületének megközelíthetőségét javítja közvetlenül a dél- 
hevesi térségben. 

 A Kiskörét Tiszaburával összekötő Tisza híd (közút és vasút) felújítása 2018-ban várható. 
 A Besenyőtelket Kiskörével összekötő út felújítása megkezdődött Kömlőnél 
 A Ludast Hevesen át Kiskörével összekötő és a térséget északnyugat- délkelet irányban 

átszelő út felújítása szintén megkezdődött; az első 6 km-es szakasz elkészült. 
 

A térség fő vasútvonala az autópályával párhuzamosan fut, ami egyes érintett települések esetében 
rentábilis alternatívája lehet a közúti szállításnak. Fő vasúti vonalon Vámosgyörk, Adács, Karácsond és 
Ludas, mellékvonalon Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós és Kisköre települések 
érhetőek el. A vasútvonalak állapota általánosnak mondható. A Kál- Kápolna- Kisújszállás 
mellékvonalon jelenleg tartanak a felújítási munkálatok, illetve a Budapest- Hatvan vonalra is be van 
tervezve felújítás 2018-ra, ami térség Budapesttel való vasúti összeköttetését is javítani fogja. 

A nemzetközi befektetők térségbe csábítása szempontjából fontos szempont a nemzetközi 
légiközlekedés elérhetősége is az ide érkező befektetési döntést előkészítő delegációk fogadása, illetve 
pozitív befektetői döntés esetén a rendszeres tulajdonosi látogatások végett. A Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér a dél- hevesi térség nyugati határától mintegy 45 perc (80 km), keleti határától 
mintegy másfél óra alatt érhető el közúton (150 km). 

A térség tömegközlekedését vizsgálva megállítható, hogy a menetrendek sok esetben nem támogatják 
a munkavállalók munkába járását (pl. nagyobb cégek kifejezett kérésére sem áll meg a távolsági busz 
az üzemnél), illetve munka utáni szabadidős tevékenységeit. A probléma orvoslására több cég saját 
munkás járatokat indított, azonban ezek kizárólag a munkába járás szempontjából tekinthetőek 
optimális megoldásnak, a munkavállalók szabadidőben végzett tevékenységeit nem tudják támogatni. 
A térségbe tervezett beruházások ösztönzése érdekében indokolt lehet párbeszéd kezdeményezése az 
érintett közlekedési társaságokkal, különösen jelentősebb létszámú új beruházás esetén.  

A térség mobil telekommunikációs lefedettsége kiváló, mindhárom mobilszolgáltató mobiltelefon és 
mobilinternet szolgáltatása elérhető a térség teljes területén. Ugyanakkor vezetékes új generációs 
szélessávú internet még nem érhető el a térség minden településén, ami bizonyos esetekben negatívan 
befolyásolhat egyes befektetői döntéseket (például a távoli munkavégzéshez szükséges valós idejű 
kommunikáció hiánya miatt). 

 

2.7. Beruházás-ösztönzés a térségben 
 

A Dél- Hevesi Térségen belül Heves járás szabad vállalkozási zónának minősül, ami a térségbe történő 
befektetéseket támogató kedvezményekkel jár együtt. Az érintett települések: Átány, Boconád, 
Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, 
Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Zaránk. 

A zónába tartozó településeken fejlesztéseket tervező vállalkozások a Széchenyi 2020 pályázatok 
esetében többletpontokat kaphatnak a nyerés esélyének javítására, illetve iparűzési adó 
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kedvezményben is részesülhetnek a települési önkormányzatok által meghatározottak szerint. 
Emellett a zónában felvett új munkavállaló után a szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de 
legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, míg a 
foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-
ban 9,75 százalék. A szakképzési hozzájárulás alapját is csökkenteni lehet a szabad vállalkozási zónában 
működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállaló után, amennyiben a vállalkozás egyúttal 
szociális hozzájárulási adó kedvezményt is érvényesít (új munkavállalónként legfeljebb 100 ezer forint 
adóalapig a foglalkoztatás első évében).  

Mindemellett a járás a „komplex programmal fejlesztendő járás” besorolás alá került mivel a 
kedvezményezett járásokon belül azon legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások közé 
tartozik, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él.  

Emellett 100 millió Ft feletti beruházás esetén fejlesztési adókedvezmény érvényesíthető az új 
beruházások után a társasági adó 80%-ának erejéig. 

Mindemellett a térségben az úgynevezett Egyszerűsített Kormánydöntéssel Adható Támogatás (EKD) 
50 fős létszámbővítés és 10 millió eurós beruházás felett érhető el. A támogatás feltételeit a 210/2014. 
(VIII.27.) kormány rendelet szabályozza. 

Mindazonáltal jelenleg hiányzik egy, a térségben elérhető munkaerőt, oktatási intézményeket, 
infrastrukturális adottságokat, ipari ingatlanokat, támogatásokat, szabadidő eltöltési lehetőségeket, 
valamint befektetőre váró projekteket bemutató térségi befektetői ajánlat/ bemutatkozó anyag. Egy 
ilyenfajta tájékoztató kiemelten fontos a potenciális befektetők térségbe vonzásához, mivel a 
beruházóknak szüksége van ezekre az információkra a befektetési döntés meghozatalához, és ennek 
hiánya egyértelműen hátrányt jelent, más, befektetői ajánlattal rendelkező térséggel szemben. 

 

2.8. Környező települések és térségek beruházás-ösztönzési gyakorlata 
 
A Dél- Hevesi befektetés- ösztönzési stratégia megalkotása és megvalósítása során javítható annak 
eredményessége a térséggel szomszédos területekkel való együttműködésen keresztül, mivel ilyen 
módon lehetőség nyílik a szinergiák kihasználására és a rendelkezésre álló források megosztásával 
költségesebb akciók megvalósítására is. 

 

2.8.1. Tisza tó térségi befektetés ösztönzési stratégia 
 
A Tisza tó térségi befektetés ösztönzési stratégia figyelembe vétele kiemelten fontos volt jelen 
stratégia megalkotása és végrehajtása során, mivel a dél-hevesi térség Heves járásban található 
települései részben a Tisza tó térségi befektetés-ösztönzési stratégiának is célterületei a következők 
szerint: 

o Heves,  
o Kisköre,  
o Pély,  
o Tarnaszentmiklós, 
o Tenk,  
o Tiszanána, 
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Jelen stratégia jövőképe összhangban van a Tisza tó térségi befektetés ösztönzési stratégia által 
megfogalmazott jövőképpel („a Tisza-tó térsége legyen Magyarország zöld szíve, amely követendő 
példaként szolgálhat az országon belül és kívül egyaránt a környezet megóvása mellett folytatott 
fenntartható fejlődésre, amely folyamatosan emeli az itt élők életszínvonalát”), mivel ugyanúgy a 
térségben élők életszínvonalának növelését célozza meg a fenntartható fejlődés biztosítása mellett. 

Forrás hiányában ezidáig nem kezdődött meg stratégia megvalósítása, azonban az ezért felelős Tisza- 
tó Fejlesztési Tanács a közeljövőben tervez ilyen célú forrásbevonást. A térségben jelenleg nem áll 
rendelkezésre megfelelő szinten a fejlesztésekhez szükséges humán kapacitás, valamint a terület 
befektetői vonzereje is alacsony. 

A területi átfedés illetve közelség miatt indokolt a stratégia megvalósítását támogató akcióterv 
előzetes egyeztetése és összehangolása a Tisza tó térségi befektetés ösztönzési stratégia operatív 
megvalósításáért felelős Tisza-tó Fejlesztési Kft. képviselőjével. 

 

2.8.2. Gyöngyös város marketing stratégiája 
 

Gyöngyös városa 2017. júliusában város marketing stratégiát alkotott, amely egy befektetés 
ösztönzésre vonatkozó részt is tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a város közvetlenül szomszédos jelen 
stratégia célterületével, illetve, hogy ugyanabban a megyében található, indokolt ezen stratégia 
releváns részének megvizsgálása, illetve jelen stratégia összehangolása az itt megjelölt célokkal. 
Figyelembe véve, hogy az itt felsorolt befektetés ösztönzési projektek megtalálhatóak a jelen stratégia 
akciótervében is, megállapítható, hogy a két stratégia célrendszere összhangban van egymással: 

o Együttműködés az önkormányzat képviselői és a vállalkozások között 
o Befektetői portfólió kiajánlása 
o Képzés foglalkoztatás összehangolása 

 
Az egyes projektek megvalósítása során törekedni kell a két terület közötti szinergiák kihasználására és 
a tapasztalatok folyamatos és kölcsönös megosztására. 

 

2.8.3. Hatvan város befektetői kézikönyve 
 

Hatvan város honlapján elérhető egy pdf formátumú befektetői kézikönyv, amely a város iránt 
érdeklődő befektetőket hivatott tájékoztatni a következő tartalommal: 

 Elhelyezkedés 
 Infrastruktúra 
 Képző és oktatási intézmények 
 Szabadidő, kultúra 
 Legnagyobb foglalkoztatók 
 Adózás 
 Befektetési területek 

 
A bemutatkozó anyag nem tartalmazza az elérhető támogatásokat, kedvezményeket és az elérhető 
munkaerő részletesebb bemutatását. 
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2.8.4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség befektetés ösztönzési 
tevékenysége 

 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség befektetés ösztönzési tevékenységének 
vizsgálatát jelen stratégia célterületével való szomszédsága, és hasonló földrajzi, gazdasági jellemzői 
indokolják. 

Az Ügynökség 2010-ben pályázati forrásokkal kezdte meg a működést, jelenleg 8 állandó munkatársat 
alkalmaz. 

Az Ügynökség befektetés ösztönzési céljával összhangban honlapján tájékoztatja a potenciális 
befektetőket a megyei befektetési lehetőségekről és az itt megtalálható innovációs potenciálról a 
befektetői tőke térségbe vonzása érdekében. Honlapján egyrészt a befektetők által elérhető 
támogatási lehetőségekről, kedvezményekről nyújt információt, másrészt a megyében elérhető olyan 
projektekről, amelyek befektetőre várnak. Az Ügynökség által bemutatott projektek a következő 
iparágakban érhetőek el: 

o K+F+I 
o Turizmus 
o Ipar 
o Megújuló energiák 
o Újrahasznosítás 
o Mezőgazdaság, feldolgozás 
o Kereskedelem, szolgáltatás 

 
Az Ügynökség eddigi tapasztalatai alapján a honlap önmagában nem elegendő a befektetők vonzására, 
szükséges a befektetői ajánlat terjesztése is a megfelelő csatornákon. Emellett fontos, hogy 
kereszthivatkozások kerüljenek kialakításra partner honlapokkal. Eddig elsősorban német érdeklődők 
érkeztek a honlapon keresztül, azonban egy kínai befektető is megtalálta az Ügynökséget ezen a 
csatornán.  

Mindemellett papír alapú kiadványokat (magyar, angol, német, kínai nyelven) is készített az 
Ügynökség, amelyet elsősorban Magyarország külügyi hálózatán keresztül terjesztettek. A kínai 
befektetők nagyon kedvezően fogadták a kínai kiadványt. 

Az új beruházások keretében a korábbi 30- 40 évben sikeres ágazatok revitalizálása történt meg 
(mezőgazdasági gépgyártás, könnyűipar (cipőgyártás), szerszámgyártás, mezőgazdasági 
alapanyaggyártás). A megújuló energia iparágba történő beruházás nem volt sikeres ezidáig. 2012-13-
ban a konjunktúra ellenére több sikeres befektetés történt. 2018-tól újabb források elérhetőek, így a 
befektetés- ösztönzés az Ügynökség várakozásai szerint újabb lendületet kaphat. 
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III. Lehetőségek és potenciálok azonosítása 
 

3.1. Kitörési potenciállal rendelkező iparágak bemutatása 
 

3.1.1. Turizmus 
 

A turizmus területén a térség legjelentősebb, eddig kevésbé kiaknázott lehetőséget a Tisza-tó jelenti. 
A terület számos kikapcsolódási lehetőséget nyújt a vízi sportok kedvelőinek, valamint a horgászok, 
természetjárók, biciklisták és a tó partján pihenni, strandolni vágyók számára. 

A tó környéki turisztikai infrastruktúra ugyanakkor jelenleg nincs megfelelően kiépítve, így nem képes 
megfelelően kielégíteni a potenciális látogatók igényeit. A már betervezett strand, kikötő és sport 
fejlesztések- bár növelik a térség látogatottságát- megfelelő szállás- és vendéglátóhely kapacitás 
hiányában nem képesek kellő mértékben kiaknázni a térség nyújtotta gazdasági potenciált. 
Ugyanakkor beruházási szempontból kimondottan előnyösnek mondható ezen fejlesztési tervek 
megléte, mivel a potenciális szállás- és vendéglátóhely beruházók felé kedvezőbb látogatottsági 
kilátásokat jelez. 

A turisztika területén összességében jelentős fejlesztési- beruházási potenciál áll rendelkezésre, amely 
kiemelt figyelmet érdemel a potenciális befektetők felkeresése során. A tervezett beruházások pontos 
irányát és ütemezését egy átfogó Tisza- tó marketing stratégia megalkotásával és megvalósításával 
párhuzamosan célszerű meghatározni a beruházások közötti szinergiák és a megfelelő időzítés 
biztosítása érdekében. 

 

3.1.2. Logisztika 
 

A 21-es számú út négysávossá bővítése 2016-ban kezdődött meg, melynek eredményeképpen 2018 
márciusára elkészült a Hatvantól (és az M3-as autópályától) Mátraszőlősig tartó szakasz. A Selypi 
medence gyorsforgalmi elérhetősége ezzel megvalósult, így a térségből jelentősen könnyebbé vált a 
nyugat- kelet irányú áruszállítás az M3-as autópályán keresztül. Ugyanakkor logisztikai szempontból 
további lehetőségeket tartogat az út további fejlesztése, mivel várhatóan 2019 májusig egészen 
Salgótarjánig megvalósul a bővítés, így a térségen áthaladó észak- dél irányú áruforgalom mértékében 
is várható növekedés az elkövetkező években. 

A Selypi medence települései számára emiatt a logisztikai elosztó- szolgáltató központok létesítése is 
megjelenik a lehetséges fejlesztési irányok között. A központok gazdasági- foglalkoztatási potenciálja 
a kapcsolódó szolgáltatások (összeszerelés, csomagolás) biztosításával maximalizálható, amihez a 
környékbeli cégek is kapcsolódhatnak beszállítói oldalról. 

 

3.1.3. Megújuló energia 
 

A megújuló energiahasznosítás feltételei jók a térségben, ami a jelenlegi alacsony telepítettség mellett 
különösen jó beruházási potenciált jelent. A geotermikus energia hasznosításához a nemzetközi 
összehasonlításban alacsony geotermikus gradiens, illetve a legtöbb településen elérhetőek lezárt vagy 
működő kutak megléte nyújt kedvező feltételeket, míg a napenergia hasznosítására a napsütéses órák 
magas száma miatt jók a lehetőségek. 
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Mindezen túl biomassza hasznosításra is kimondottan jók a térség adottságai a mezőgazdasági 
termelés és élelmiszer- feldolgozás melléktermékeinek hasznosítási potenciálja révén. Biomassza 
erőmű létesítése során egyrészt a felhasználható nyersanyagok keletkezésének, másrészt a 
megtermelt energiahordozó felhasználásának helyét szükséges figyelembe venni az optimális 
telepítési helyszín kiválasztása érdekében. Az élelmiszer- feldolgozási kapacitások bővítése és 
biomassza erőmű telepítése ideális esetben egy időben is megtörténhet komplex ipari ökológia 
rendszert kiépítve ezen keresztül: az élelmiszer feldolgozó üzem mellékterméke energetikai 
nyersanyagként hasznosítható a biomassza erőműben, majd ez utóbbi üzem által megtermelt bio 
üzemanyag közvetlenül hasznosítható a környék mezőgazdasági gépeiben illetve járműveiben. 

A térség adottságait szem előtt tartva jelenleg több fejlesztés is folyamatban van napenergia 
hasznosítás terén: Heréden, Rózsaszentmártonban és Kiskőrén is napelemes kiserőmű felépítése van 
betervezve, ez utóbbi településen mintegy 1,5 hektáron. Emellett számos magáncég is önálló 
napelempark telepítésébe kezdett illetve már valósított meg, így Erdőtelken az SBS Kft., Nagyrédén a 
Jász Plasztik Kft., míg Tenken több cég fogott össze. A kiépített kapacitások bővítése is rentábilis 
beruházási potenciált jelent. 

 

3.1.4. Élelmiszer-feldolgozás 
 
Dél- Hevesben nagy hagyományai vannak a mezőgazdasági termelésnek, amely azonban önmagában 
alacsony jövedelmezőséget biztosít a gazdák számára. A magasabb hozzáadott érték az élelmiszer 
feldolgozásban és kereskedelemben realizálható, amely tevékenységek jelenleg kevésbé jellemzőek a 
térségre. Emellett a megyében és a térségben is tendencia a gyümölcstermesztés fokozatos térnyerés, 
amely ágazatban a rövid idejű tárolhatóság miatt is szempont a termény feldolgozása. 
 
A jelenlegi, illetve a jövőben potenciálisan tovább bővíthető mezőgazdasági termelés eddig 
kiaknázatlan lehetőséget jelent élelmiszer-ipari beruházások létesítésére, mivel a szükséges 
nyersanyag helyben elérhető, és a termék elszállítása is rentábilisan megoldható az infrastrukturális 
adottságoknak köszönhetően. Mindemellett az élelmiszer-ipari termelésből származó melléktermékek 
egyúttal alapanyagot tudnak biztosítani biomassza erőművek számára az előző pontban bemutatottak 
szerint.  

 

3.2. Nem iparág specifikus lehetőségek 
 

3.2.1. Kedvező támogatási környezet 
 
A szabad vállalkozási zóna besorolás a „komplex programmal fejlesztendő járás” besorolással 
kiegészítve, az Egyszerűsített Kormánydöntéssel Adható Támogatás (EKD) nyújtásának kedvező 
feltételei és az EU-s források széleskörű elérhetősége olyan beruházási környezetet teremtenek, 
amelyben egy támogatási és közteherviselési szempontokat előtérbe helyező vállalat jó eséllyel 
részesíti előnyben a térséget. Jó példa erre a Prospera Kft. 2016-os beruházási döntése: a cég 
befektetési döntésében elsődleges szempont volt a támogatás intenzitása, ezért a leghátrányosabb 
helyzetű, komplex programmal fejlesztendő térségek közül választottak helyszínt. A Majomkenyér Kft. 
beruházási döntésében szintén kiemelt szerepe volt az itt elérhető támogatásoknak. 
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3.2.2. Infrastrukturális adottságok és fejlesztések 
 

Az elmúlt években megvalósult, valamint a következő 1-2 évben tervezett útfejlesztések, valamint a 
térség északi részét átszelő M3-as autópálya jelenléte jelentősen növelik a terület beruházási 
vonzerejét. Mindemellett a térség Budapesthez való viszonylagos közelsége is előnyt jelent, amit a 
Prospera Kft. beruházási döntése is megerősít: számukra fontos volt, hogy megfelelő közlekedési 
kapcsolattal rendelkezzen a térség, körülbelül 1 órás utazással elérhető legyen Budapestről és legyen 
autópálya. 

A térség egyes településeinek vasúton történő elérhetősége további lehetőséget jelent a vasúti 
szállítást igénylő beruházások vonzására. 

 

3.2.3. Bővülő beruházási helyszínek 
 

A térség több településén (Heves, Heréd, Hort) is folyamatban illetve tervben van ipari park létesítése, 
ami jótékony hatással lesz a térség befektetési adottságaira az elérhető beruházási helyszínek 
bővülésén keresztül. Mindemellett az elérhető pályázati források további ipari parkok kialakítását is 
lehetővé teszik a befektetői igények és helyi adottságok figyelembe vétele mellett. Az újonnan épülő 
ipari parkok egyúttal lehetőséget biztosítanak arra is, hogy azok már a térség adottságainak megfelelő 
befektetői kör igényeire szabva kerüljenek kialakításra. 

Emellett Heves város önkormányzata aktívan keresi annak a lehetőségét is, hogy saját, művelésből 
kivonható földterületet szerezzen, és  a befektetői igényekre reagálva 5-15 ha méretű területeket 
tegyen hozzáférhetővé zöld mezős beruházások számára, ami további lehetőséget jelent a befektetési 
helyszínkínálat bővítésére. 

 
3.2.4. Foglalkoztatási Paktumok jelenléte 

 
A Dél- Hevesi térségben egy megyei szintű és egy térségi szintű foglalkoztatási paktum is segíti a 
munkavállalók foglalkoztathatóságának javítását, ami beruházási szempontból elsődleges fontosságú. 
A két program teljes költségvetése meghaladja az 1,2 milliárd forintot és mintegy 770 fő részvételét 
tűzte ki célul a munkaerő-piaci programokon keresztül. A megyei szintű paktum 2016-ban alakult és a 
kitűzött foglalkoztatási/ képzési célt 2018 márciusáig már 60%-ban teljesítette. A program befejezése 
2018. október 30-ig várható. Főbb elemei az 1.8. fejezetben kerültek bemutatásra. A Dél- Hevesi 
Paktum 2017 év végén indult és 2019 augusztusig várható a megjelölt foglalkoztatási/ képzési célok 
teljesítése, amelyhez jelen stratégia is hozzájárul. 

 

3.2.5. Nagyvállalati beszállítói háttéripar fejlődése 
 
A megyében működő nagyvállalatokat folyamatos fejlesztések és bővítések jellemzik, ami a beszállítói 
igények folyamatos bővülésével is együtt jár, ezért további beruházási lehetőséget jelent ezen 
nagyvállalatok beszállítói láncába való integrálódás, illetve a beszállított termékek körének bővítése. 

A térségben működő 50 fő feletti vállalatok többsége a műanyag vagy fémipar területén 
tevékenykedik, és jellemzően már most is valamelyik nagyvállalatnak szállítanak be, jelentős részben 
az autóiparban. Számukra a jelenleg beszállított termékpaletta szélesítése a nagyvállalat fejlődésénél 
nagyobb ütemű fejlesztéseket és beruházásokat is lehetővé tehet. Emellett új vállalatok számára is 



 
 

32 
 

jelenthetnek beruházási potenciált ezek a folyamatosan fejlődő és változó nagyvállalati beszállítói 
láncok. Rövidtávon a térségben domináns műanyag- és fémipar területén, az itt felhalmozott 
szaktudásra és tapasztalatra építve, hosszabb távon az Ipar 4.0 által fémjelzett technológiai fejlődés 
generálta igények mentén (robotika, IT, finommechanika az IT rendszerek működtetéséhez és 
szenzorok gyártásához stb.). 

A jelenlegi és új beszállító vállalatok növekvő munkaerőigényét hosszabb távon az Ipar 4.0 illetve a 
robotizáció terjedése miatt a nagyvállalatoknál felszabaduló, vagy nem növekvő munkaerő tudja 
biztosítani, így elkerülhető a már jelenleg is súlyos munkaerőhiány további fokozódása. 

 

3.2.6. Ipar 4.0. 
 
A technológiai fejlődés eredményeként olyan változások kezdődtek meg az iparban néhány évvel 
ezelőtt, amelyek alapjaiban változtatják meg az ipari termelést.  A negyedik ipari forradalomnak is 
nevezett Ipar 4.0 koncepció arról szól, hogy, hogy a fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba 
kapcsolódnak, aminek eredményeként a reálgazdaság egyetlen óriási, intelligens információs 
rendszerbe integrálódik. A változás egyrészt bizonyos munkahelyek megszűnésével jár együtt, 
másrészt új, elsősorban az IT rendszerek működtetéséhez és szenzorok gyártásához köthető 
munkahelyeket teremt, illetve költségmegtakarítást és bevétel növekedést jelent a cégek számára. 

Az Ipar 4.0 fejlesztések kiváló lehetőséget jelentenek olyan beruházási környezetben is, ahol a 
rendelkezésre álló munkaerő szab korlátot a bővítéseknek, hiszen ezek a fejlesztések kevesebb 
többlet munkaerőt igényelnek, mint amennyit kiváltanak. A térség vállalatai közül már többen 
felismerték az új ipari koncepcióban rejlő lehetőséget, és pályázati források felhasználásával ilyen 
irányú fejlesztéseket kezdtek. 

 
3.2.7. Munkaerőköltség 
 
Az általános munkaerőhiány generálta folyamatos béremelkedés ellenére a térség foglalkoztatói 
továbbra is relatíve kedvezőn ítélték meg a munkaerő költségét országos összehasonlításban, ami a 
befektetői döntések szempontjából kiemelt fontosságú szempont. A viszonylagosan alacsonyabb 
munkabérek a beruházások helyben (és országon belül) tartásához is hozzájárulnak, mivel így kisebb 
valószínűséggel keresnek új beruházási helyszínt a befektetők az alacsonyabb munkaerő-költség miatt. 

 
3.2.7. Környező térségekkel, városokkal közös beruházás- ösztönzési akciók lehetősége 
 
A környező területek közül többen is megfogalmaztak befektetés- ösztönzési célokat (Jász-Nagykun-
Szolnok megye, Tisza-tó, Gyöngyös), ezért a velük való együttműködés kiváló lehetőséget biztosít a 
szinergiák kihasználására és a rendelkezésre álló források megosztásával költségesebb akciók is 
megvalósíthatóak lehetnek. Emellett az egymással szomszédos, hasonló adottságú területek hazai 
vagy nemzetközi bemutatása is eredményesebb lehet közös akciók keretében, mivel a befektetés- 
ösztönzés területén jellemző jelentős és egyre fokozódó kommunikációs zajból ilyen módon 
könnyebben ki tudnak tűnni az érintett térségek közös befektetői ajánlatai. 
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IV. Célok és prioritások meghatározása 
 
A befektetés-ösztönzési célok meghatározása a térség adottságainak és lehetőségeinek 
figyelembevétele mellett történt a munkahelyteremtés átfogó célt közvetlenül támogató 3 fő prioritás 
mentén. Az egyes prioritások úgy kerültek meghatározásra, hogy az átfogó cél mellett egymást is 
támogassák.  

Az 1. prioritás a térség befektetési vonzerejének növelése. A prioritás indokoltságát az adja, hogy a 
legfontosabb befektetési szempontok- mint munkaerő, helyszín és elérhető támogatások- alapján a 
Dél- Hevesi térség jelenleg nem tekinthető ideális befektetési célterületnek, ezért konkrét 
intézkedések meghatározása szükséges a térség befektetési szempontú vonzerejének javítására. 
Emellett a térség fejlesztésére irányuló hiteles kezdeményezések megléte már önmagában, a kitűzött 
konkrét célok elérése előtt is kedvezően befolyásolja térség befektetési szempontú vonzerejét, mivel 
a befektetők a helyszínválasztási döntéseikbe a jövővel kapcsolatos várakozásaikat is beépítik. 

A prioritáshoz tartozó célok a munkaerő-kínálat vállalati- oktatási együttműködések erősítésén 
keresztül történő javítását, a munkaerő mobilizációjának erősítését, a befektetési helyszínkínálat 
fejlesztését és a befektetők számára kínálható kedvezmények körének bővítését hivatottak elősegíteni 

A befektetők számára vonzó helyszín kialakítása ennek befektetők felé történő bemutatás nélkül 
ugyanakkor nem biztosítja a térségbe érkező befektetések volumenének növekedését, ezért 2. 
prioritásként a térség befektetőkkel való megismertetése került meghatározásra. E prioritás az átfogó 
cél mellett az 1. prioritást is közvetlenül támogatja a térség imidzsének építésén keresztül. 

Ehhez egyrészt szükséges kialakítani a befektetés- ösztönzés illetve a befektetői megkeresések 
menedzselésének szervezeti kereteit. Másrészt cél egy befektetői ajánlat összeállítása, amely 
tartalmazza a térséggel kapcsolatos, befektetési szempontból lényeges információkat a befektetői 
döntések meghozatalához szükséges információk biztosítása érdekében. A térségi honlapon közzétett 
tájékoztató azonban önmagában nem képes eljuttatni a térségi ajánlatot a potenciális beruházókhoz, 
ezért harmadrészt egy befektetés- ösztönzési marketing terv kidolgozása is célként került 
megjelölésre, aminek a segítségével a térségi ajánlat hatékonyan terjeszthető. 

A kapcsolatépítés, befektetők proaktív keresése 3. prioritás indokoltságát az adja, hogy egyrészt, a 
térséget bemutató tájékoztató anyag marketing terv szerinti terjesztése (2. prioritás 3. cél) megfelelő 
kapcsolatépítés nélkül nem kellően hatékony a befektetési helyszín ajánlatok jelentős és egyre 
fokozódó versenyében, másrészt a jelenlegi befektetőkkel való kapcsolatépítés- és ápolás hozzájárul a 
további beruházásaik ösztönzéséhez és a befektetők számára vonzó helyszín kialakításához (1. 
prioritás) a befektetői visszajelzések befektetés- ösztönzésbe építésén keresztül. 

A prioritáshoz tartozó cél egyrészt a térségben működő beruházók újrabefektetéseinek elősegítése 
aktív kapcsolattartással (after care tevékenység). Másrészt cél a jó befektetői kapcsolatokkal 
rendelkező szervezetekkel való kapcsolatfelvétel a potenciális beruházók eredményesebb elérése 
érdekében. Harmadrészt cél az aktív befektető keresés rendezvényeken való részvételeken és direkt 
vállalati megkereséseken keresztül. 

A célrendszer meghatározása során kizárólag olyan problémák megoldására tettünk javaslatot, 
melyekre van reális lehetőség hatni térségi szinten is. Emellett a befektetés-ösztönzés összetettsége 
miatt a stratégia céljainak meghatározásánál a témához közvetlenül kapcsolódó problémákra és 
tevékenységekre fókuszáltunk a szerteágazó ok-okozati tényezők megfelelő lehatárolása érdekében. 

Az egyes célok a következő fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra.  
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14. ábra: A befektetés- ösztönzés célrendszere 
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V. A célok eléréséhez vezető tevékenységek és az érintett célcsoportok 
 
5. 1. A térség befektetési vonzerejének erősítése 
 

5.1.1. A munkaerőkínálat javítása a vállalati- oktatási együttműködések erősítésén keresztül 
 

A vállalatok és képző intézmények visszajelzései alapján a képző intézmények jelenleg nem képesek 
kielégíteni a vállalatok munkaerőigényét. A térségbeli oktatási/ képző intézményekkel és vállalatokkal 
folytatott interjúk tanulsága szerint jelenleg is aktív az együttműködés a két terület között, azonban ez 
önmagában, illetve a jelenlegi szinten nem képes megoldani a munkaerőhiánnyal kapcsolatos 
gondokat. 

A probléma megoldására egyeztetés kezdeményezése szükséges a térségbeli foglalkoztatók és a 
térségből elérhető oktatási/ képző intézmények között a hiányszakmák megfelelő minőségű 
pótlásáról. Az egyeztetésnek a konkrét hiányszakmák képzésén/ oktatásán túl ki kell térnie arra is, hogy 
miként valósítható meg, hogy a képzésben/ oktatásban végzettek képesek legyenek megfelelni a 
vállalatok által támasztott követelményeknek mind szakmailag, mind kulturálisan (soft skillek). 

Ugyanakkor a szükséges munkaerő-kínálat biztosításához fontos a vállalatok aktív szerepvállalása is, 
amit szintén hangsúlyozni szükséges az egyeztetések során. Ez egyrészt a képzési tematika kialakítására 
és a gyakorlati oktatás támogatására vonatkozik, másrészt a pályakezdők/ átképzettek munkába 
állásának támogatására mentor programokon keresztül a megfelelő személyzeti támogatás mellett. 

Az egyeztetésekre a Paktum tag Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályát is javasoljuk 
meghívni az egyeztetések eredményeként javasolt kezdeményezések kormányzati támogatásának 
biztosítása érdekében. 

A tevékenység célcsoportját a térség 20 legnagyobb foglalkoztatója és a térségből elérhető fontosabb 
oktatási és képző intézmények alkotják. 

 

5.1.2. A munkaerő mobilizációjának erősítése 
 

A munkaerő mobilitás egyik meghatározó tényezője a tömegközlekedés minősége, ezért problémát 
jelent a tömegközlekedési szolgáltatás nem megfelelő szintje, amely a munkavállalók térségen belüli 
napi ingázását nehezíti a munkába járást és szabadidőt nem megfelelően támogató menetrendek és 
egyes vállalati telephelyek közeléből hiányzó megállók miatt. Az egyes cégek által indított magán 
munkásjáratok az érintett cégek esetében ugyan megoldják a munkába járást, azonban a 
munkavállalók egyéni szabadidős tevékenységeit már nem képesek figyelembe venni. A 
tömegközlekedéssel kapcsolatos nehézségek összességében a munkaerő- mobilitás ellen hatnak, ezért 
a stratégia keretében szükséges ennek kezelése. 

Ehhez egyrészt szükséges a vállalati igények előzetes egyeztetése a témában, majd ennek továbbítása 
az önkormányzatok felé. A Paktum keretében megvalósuló HR Klub rendezvénysorozat egyik ülése jó 
alkalmat biztosíthat egy ilyen témájú vállalati egyeztetésre, amelynek eredményeit a Paktum Iroda 
továbbíthatja az érintett önkormányzatok felé. Másrészt az önkormányzathoz beérkezett vállalati 
igényeket a lakosság szabadidős igényeihez is hozzá kell igazítani lakossági egyeztetések során, hogy a 
térség élhetőségét is, és ne csak a munkába járást javítsa, hiszen csak így biztosítható a munkaerő 
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térségben tartása hosszabb távon. Az ilyen módon leegyeztetett igényeket lehet ezt követően 
továbbítani a közlekedési társaságok felé. 

Az egyeztetésnek minden szereplő nyertese lehet, mivel a munkavállalók számára javulnak a 
közlekedési lehetőségek, a vállalatok csökkentik fuvarozási költségeiket, míg a közlekedési vállalatok 
többletbevételhez jutnak. 

Emellett a lakhatási körülmények javítása szintén nagymértékben hozzá tud járulni a helyi munkaerő 
kínálat javításához, például önkormányzati bérlakások biztosításával. A kérdés aktualitását mutatja, 
hogy sok térségbeli vállalat családi házakat vásárol fel a dolgozók elhelyezésére. Az elérhető családi 
házak azonban többnyire lelakottak, felújításra szorulnának, ezért kevésbé vonzó lakhatási lehetőséget 
jelentenek a munkavállalók számára. A HR Klub rendezvénysorozat keretében a tömegközlekedéssel 
kapcsolatos javaslatok mellett szintén megvitatásra kerülhet egy vállalati- önkormányzati lakásépítési/ 
felújítási együttműködés lehetősége, amelyben vállalati támogatás mellett valósulhatnak meg az 
önkormányzati fejlesztések megfelelő ellentételezés mellett. Ezt követően vállalati- önkormányzati 
egyeztetések szervezése szükséges a Paktum iroda koordinálása mellett az önkormányzati fejlesztések 
kezdeményezése érdekében. 

A tevékenységben érintett célcsoportok a térségi HR Klub rendezvénysorozaton résztvevő vállalatok, 
az érintett önkormányzatok és a lakossági egyeztetéseken résztvevő helyi lakosok. 

 

5.1.3. Beruházási helyszínkínálat fejlesztése 
 

A térségben elérhető ipari park kínálat bővítésére jelenleg is több projekt fut, ezért rövid- és 
középtávon nem indokolt ezek további fejlesztése. Ugyanakkor szükség lenne zöld mezős területek 
kialakítására (önkormányzati földvásárlás) az ilyen irányú befektetői igények kielégítése érdekében. 
További problémát jelent a magántulajdonban lévő barna mezős területek tulajdonosainak 
rugalmatlansága is, mivel jellemző gyakorlat, hogy a piaci ár felett kínálják ezen területeket 
értékesítésre befektetői érdeklődés esetén, ami miatt nem tud megvalósulni az adásvétel. Az 
önkormányzati tulajdonszerzés ezekben az esetekben is megoldást jelenthet. Ugyanakkor az 
önkormányzatok jellemzően nem rendelkeznek a vásárláshoz szükséges forrásokkal és elegendő 
pályázati forrás sem áll ehhez rendelkezésre. 
 
A probléma kezelése érdekében a Paktum Irodának aktív lobbi tevékenységet kell folytatnia az 
önkormányzati tulajdonszerzéshez szükséges kormányzati forrás biztosítása érdekében. 
 
Mindemellett a megfelelő helyszínkínálat biztosítása érdekében javasolt a kapcsolat felvétel a 
térségben működő vállalatokkal és befektetési helyszín tulajdonosokkal, a Heves Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával (HKIK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) a befektetői igények és a 
helyszínkínálat változásának minél pontosabb megismerése és a kapcsolódó lobbi tevékenység végett.  
 
Az irodai infrastruktúrát igénylő szolgáltatói jellegű beruházások (IT jellegű tevékenységek, SSC, start 
up cégek stb.) jellemzően a nagyobb városokat létesítik előnyben, azonban a térség lakhatási 
szempontból vonzóbb részein hosszabb távon egy úgynevezett coworking iroda létesítésére is lehet 
igény, ahol egyéni vállalkozók és kisebb start up cégek dolgozhatnak egy közös irodában saját 
projektjeiken, jellemzően számítógépen végezhető munkakörökben (IT, PR, online marketing stb.). 
Javasolt megvizsgálni egy ilyen jellegű fejlesztés lehetőségét is mind kínálati oldalról (potenciális 
helyszínek), mind pedig keresleti oldalról (befektetői igények). 
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A tevékenységben érintett célcsoportok az érintett önkormányzatok, a működő ipari parkok, a 
térségben működő vállalatok, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) és a Nemzeti 
Befektetési Ügynökséggel (HIPA). 

 

5.1.4. Kedvezmények biztosítása új befektetők részére 
 
A térség kisebb és közepes méretű vállalataival történt interjúk tanulsága szerint a befektetői döntések 
meghozatalakor az elérhető támogatási lehetőségek elsődleges fontosságúak a befektetési döntés 
meghozatala során. Emellett a nagyobb cégek esetében is sok esetben az elérhető támogatások miatt 
esik a döntés egyik vagy másik helyszínre a hasonló ajánlatok közül. 

Mivel a térség hazai és EU-s összehasonlításban is gazdaságilag elmaradottnak számít, jelentős 
mértékű EU-s és kormányzati források érhetőek el kedvező feltételek (magas támogatásintenzitás, 
alacsony mérethatár) mellett. Ugyanakkor egy helyi szintű támogatás vagy kedvezmény megléte döntő 
jelentőségű lehet olyankor, amikor több hasonló adottságú hazai vagy nemzetközi helyszín verseng 
egy beruházásért. Ezért a térség szempontjából kiemelten fontosnak ítélt befektetői megkeresés 
esetén érdemes helyi szintű kedvezményeket biztosítani, például a beruházási terület kedvezményes 
biztosításán vagy iparűzési adó csökkentésen keresztül a térség hátrányainak megfelelő mértékű 
kompenzálása érdekében. 

A tevékenységben érintett célcsoport a térség önkormányzatai és működő ipari parkjai. 

 

5.2. A térség megismertetése 
 

5.2.1. A befektetés-ösztönzés szervezeti kereteinek kialakítása 
 
A potenciális befektetők fogadása során a nagyobb városok kivételével általános problémát jelent, 
hogy az önkormányzatok és a vállalatok képviselői alapvetően más szemszögből közelítik meg a 
beruházásokkal kapcsolatos kérdéseket, ezért nem értik meg egymás szempontjait kellő mértékben, 
„más nyelvet beszélnek”. A probléma megoldására olyan híd szerepet betöltő közvetítőre van szükség, 
aki képes megérteni mindkét oldal szempontjait. A Dél- Hevesi Foglalkoztatási Paktum keretében, a 
koordinációért felelős Fejlesztési Koordinációs Központ Nonprofit Kft-n (FKKN, Paktum Iroda) belül 
lehetőség van egy gazdaság- és befektetés-ösztönzési koordinátor alkalmazására, akinek képesnek kell 
lennie a két fél közötti közvetítő szerep betöltésére. 
 
Emellett szükséges kialakítani a befektetők tájékoztatásának és fogadásának folyamatát is annak 
érdekében, hogy az érdeklődő vállalatok minden esetben naprakész információhoz jussanak, és a 
befektetőkkel való kommunikációban jártas szakemberrel kerüljenek kapcsolatba. A professzionális 
beruházás- ösztönzési tevékenység akkor valósítható meg a térségben, ha az egyes települések nem 
egymással versengenek, hanem becsatornázzák a hozzájuk érkező megkereséseket a Paktum Irodához, 
illetve a befektetők proaktív keresését is az Irodán keresztül, azzal együttműködésben valósítják meg. 
Mindemellett kiemelten fontos, hogy a térség önkormányzatai és fontosabb szereplői (oktatási 
intézmények, ipari parkok stb.) egy előre meghatározott ütemterv szerint folyamatosan támogassák a 
Paktum Irodát a befektetők tájékoztatásához szükséges információk frissítésével. 
 
Az együttműködés erősítése érdekében javasolt egy befektetés- ösztönzési nap megtartása éves 
rendszerességgel, amelynek keretében az önkormányzatok képviselői és a Paktum Iroda munkatársai 
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egyeztethetnek a befektetés- ösztönzéssel kapcsolatos kérdésekben. A rendezvény hozzáadott értékét 
erősítheti tematikus előadások megtartása vendégelőadók meghívása mellett (HKIK, HIPA, NAK stb.) 
 
A tevékenységben érintett célcsoport a térség önkormányzatai. 
 
 

5.2.2. Befektetői tájékoztató összeállítása 
 
A térséget bemutató tájékoztató anyag kettős célt szolgál. Egyrészt a befektetői döntések 
szempontjából releváns szempontok szerint be kell mutatnia a térséget a potenciális befektetők 
tájékoztatása érdekében. Másrészt része lehet egy befektetőkre váró projekt adatbázis is, amely az 
olyan térségbeli projekteket hivatott bemutatni, amelyek, bár rendelkeznek fejlesztési terveikkel, 
azonban rendelkezésre álló tőke hiányában nem képesek megvalósítani azokat, ezért külső 
tőkeinjekcióra van szükségük. 

A térségi bemutatkozó anyag (vagy térségi ajánlat) a következő főbb témaköröket kell, hogy 
tartalmazza:3 

 A térség rövid bemutatása 
 Főbb gazdasági adottságok és trendek 
 Infrastrukturális adottságok 
 Munkaerőkínálat 
 Támogatások 
 Befektetésre váró projektek gyűjteménye 

 
A tájékoztató összeállítását követően gondoskodni kell annak rendszeres frissítéséről az előző pontban 
bemutatottak szerint, különösen a térség befektetési vonzerejét érdemben javító fejlesztéseket 
követően.  
 
A tevékenység által érintett célcsoportok a befektetési helyszínek tulajdonosai, a fontosabb oktatási 
intézmények, a HKIK, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, önkormányzatok és 
a befektetőre váró projektek tulajdonosai. 

 
5.2.3. Befektetés- ösztönzési marketing terv elkészítése 
 
A befektetői tájékoztató térségi weboldalon történő megjelenítése önmagában nem biztosítja, hogy a 
térségi bemutatkozó anyag eljusson a potenciális befektetőkhöz, ezért marketing terv elkészítése és 
megvalósítása szükséges az információ megfelelő kommunikációs csatornákon a megfelelő 
célcsoporthoz történő eljuttatásához. 

A marketing tervnek a következő főbb szempontokat kell tartalmaznia: 
 

 Beruházási potenciállal rendelkező iparágak 
 Megcélzott beruházások mérete 
 Potenciális beruházók földrajzi elhelyezkedése 
 Lehetséges partner szervezetek és hálózatok beazonosítása 
 Kommunikációs csatornák meghatározása és kialakítása 

                                                           
3 Az egyes témakörök az akciótervben kerülnek részletesen bemutatásra 
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A tevékenység által érintett célcsoport a potenciális beruházó vállalatok és az 5.2 pontban bemutatásra 
kerülő partner szervezetek. 

 

5.3. Kapcsolatépítés, befektetők proaktív keresése 
 

5.3.1. Kapcsolatfelvétel és ápolás a térség jelenlegi beruházóival 
 
A térségben működő cégekkel folytatott interjúk tanulsága szerint a vállalatok többsége tervez újabb 
fejlesztéseket, azonban több olyan problémát is megjelöltek, melyek nehezítik ezek megvalósulását. A 
beruházási potenciállal rendelkező cégekkel való folyamatos kapcsolattartás (after care tevékenység) 
egyrészt lehetővé teszi a térség befektetési vonzerejét rontó tényezők összegyűjtését, kiértékelését és 
kompetens szervezetekhez való eljuttatását (vagy a Paktum keretében történő megoldását). 

Másrészt lehetőséget biztosít a Paktum Iroda számára a cégek újabb befektetési szándékának időben 
történő megismerésére és proaktív támogatására. 

Harmadrészt, a térségben működő cégekkel való jó kapcsolat ápolása hozzájárul ahhoz, hogy ezen 
vállalatok jó véleménnyel legyenek a befektetői környezetről, és egy potenciális új befektető 
érkezésekor lehetőséget biztosíthatnak referencialátogatások megszervezésére is, melyek során 
kedvező képet tudnak felvázolni a térségről. 

Mindemellett a cégekkel való kapcsolattartás során a befektetés- ösztönzési tevékenység kitérhet a 
hazai cégek nemzetközi nagyvállalatok beszállítói láncában történő aktívabb szerepvállalásának 
promótálására is, mivel közép és hosszú távon az Ipar 4.0 illetve a robotizáció terjedése miatt a 
nagyobb nemzetközi nagyvállalatoknál felszabaduló munkaerő a hazai beszállító cégek nagyobb 
mértékű fejlesztéseinek munkaerőigényét is biztosítani tudja. 

A nemzetközi háttérrel rendelkező cégek esetében idegen nyelvű térségi befektetői tájékoztató anyag 
eljuttatása is indokolt az anyavállalat felé a helyi menedzsmenten keresztül. 

A tevékenység által érintett célcsoport az 1. mellékletben szereplő legnagyobb 30- 40 cég közül az a 
20-30, amelyek esetében a tevékenységi kör figyelembevétele mellett reális esélye van az 
újrabefektetési szándéknak. 

 

5.3.2. Kapcsolatfelvétel és ápolás jó befektetői kapcsolatokkal rendelkező szervezetekkel 
 
A potenciális befektetők elérése egy kisebb, nemzetközi szinten nem ismert térség számára nem jelent 
könnyű feladatot, különösen a rendelkezésre álló szűkös források figyelembevétele mellett. 
Ugyanakkor számos olyan megyei és országos szintű szervezet létezik, amelyek a Paktum Irodánál jobb 
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, és támogatni tudják a térségi befektetői tájékoztató potenciális 
befektetőkhöz való eljuttatását, ezért szükséges a velük való kapcsolatfelvétel. 

Egyrészt, együttműködésre javasoltak olyan megyei szintű szervezetek, amelyek jó vállalati 
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek (Nemzeti Agrárkamara (NAK) Heves Megyei Igazgatósága és a 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara). 

Másrészt, a térséggel szomszédos, befektetés- ösztönzési tevékenységet végző vagy tervező 
területekkel szintén javasolt a kapcsolatfelvétel az együttműködési lehetőségek és kölcsönös 
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tapasztalat megosztás miatt. Együttműködésre javasolt, szomszédos szervezetek: Gyöngyös Város 
Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Tanács, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség. 

Harmadrészt, országos szintű szervezetek megkeresése is különösen indokolt, mivel jellemzően 
szélesebb körű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek mind hazai, mind nemzetközi potenciális 
befektetőkhöz. Külön kiemelendő a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), amely a nemzetközi 
kapcsolatrendszere mellett hazai nagyvállalatokkal is jó viszonyt ápol, illetve jó minisztériumi 
kapcsolatain keresztül (KKM, NGM) is támogatni tudja a térség befektetés- ösztönzési törekvéseit. A 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szintén kiváló közvetítő partner lehet a német cégek 
irányába. 

Emellett országos szintű iparág specifikus szervezetek is támogatást nyújthatnak a potenciális 
befektetők megtalálásában a kitörési potenciállal rendelkező iparágakban: Magyar Turisztika 
Ügynökség, Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ), Magyarországi Logisztikai Szolgáltató 
Központok Szövetsége (MLSZKSZ), Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége. 

Mindemellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szintén figyelmet érdemel, mivel a 
cégekkel folytatott interjúk tanulsága szerint már ezidáig is több budapesti cég választotta a térséget 
újabb telephely nyitására, és a térség megközelíthetőségét és az elérhető támogatásokat figyelembe 
véve további befektetői érdeklődés várható a fővárosból. A térség előnyeit összefoglaló tájékoztató 
bemutatásával és professzionális befektetés- ösztönzési tevékenységgel számottevően növelhető a 
budapesti cégek érdeklődése a térség iránt. 

A tevékenység által érintett célcsoportok: HKIK, NAK Heves Megyei Igazgatósága, BKIK, HIPA, Magyar 
Turisztika Ügynökség, Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ), Magyarországi Logisztikai 
Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ), Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége Gyöngyös 
Város Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Tanács, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség és további jó befektetői kapcsolatokkal rendelkező szervezetek a Paktum Iroda ismeretségi 
körében. 

A felsorolt szervezeteken túl közvetlenül és az említett szervezeteken keresztül is keresni kell az 
együttműködést olyan nagy, nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező tanácsadócégekkel, ügyvédi, 
ingatlan és mérnöki irodákkal és fejvadász cégekkel akik közvetlenül is kapcsolatban állhatnak 
potenciális beruházókkal. Gyakori jelenség, hogy egy- egy befektető a vele szerződéses viszonyban álló 
HR vagy tanácsadó cégen keresztül keres új befektetési helyszínt. 

 

5.3.3. Kapcsolatfelvétel potenciális befektetőkkel 
 
A proaktív kapcsolatépítés kiemelt fontosságú napjainkban, mivel egy- egy térség befektetési ajánlata 
a nagyszámú konkurens befektetési ajánlat mellett könnyen el tud veszni az egyre fokozódó 
kommunikációs zajban.  

A proaktív befektetői kapcsolatépítés több kommunikációs csatornán keresztül is történhet. Egyrészt 
a térség adottságaihoz leginkább illeszkedő tematikus/ iparág specifikus hazai és nemzetközi 
konferenciákon, kiállításokon való részvétellel, saját kiállító standdal való megjelenéssel, illetve térségi 
bemutatkozó előadás megtartásával. A rendezvényeken való részvétel kiváló lehetőséget jelent a 
vállalatok döntéshozóival való megismerkedésre, személyes kapcsolatok kialakítására és ezen 
keresztül a kommunikációs zajból való kitűnésre. Mindemellett a személyes találkozások alkalmával a 
térség képviselői első kézből kaphatnak hiteles visszajelzést a térség befektetési vonzerejéről, 
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ismertségéről és a marketing anyagok minőségéről, hatékonyságáról, amely alapján további javító 
intézkedéseket kezdeményezhetnek. 

A megfelelő rendezvények kiválasztása mindazonáltal alapos előkészítő munkát igényel, hogy a 
marketing tervben meghatározott befektetői célcsoport minél nagyobb számban képviseltesse magát 
a lehető legmagasabb döntéshozatali szinten. Az egyes rendezvények szakmai nívójáról a térség 
kapcsolatrendszerébe tartozó intézmények is segítséget nyújthatnak. 

Másrészt a potenciális befektetők megkeresése aktív kapcsolatfelvétellel is történhet. Ehhez első 
lépésként a marketing tervben meghatározott szempontok szerint iparág és földrajzi elhelyezkedés 
alapján csoportosított vállalati listák összeállítása szükséges. A térség adottságai szerinti legnagyobb 
beruházási potenciállal rendelkező vállalatok megkeresése ezt követően közvetlen telefonos és 
emailes megkeresés formájában is történhet. A megkeresések hatékonysága javítható a térség előző 
pontban bemutatottaknak megfelelően kiépített kapcsolatrendszerén keresztül személyes 
beajánlással vagy üzleti találkozók megszervezésével. 

A tevékenység által érintett célcsoportok a potenciális beruházó vállalatok valamint a 
rendezvényszervező cégek. 
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VI. Befektetés-ösztönzési akcióterv 
 

6.1. A térség foglalkoztatói és oktatási intézményei közötti egyeztetések kezdeményezése 
a munkaerő kínálat javítása érdekében 

 
Tevékenység 
megnevezése 

1. A térség foglalkoztatói és oktatási intézményei közötti egyeztetések 
kezdeményezése a munkaerő kínálat javítása érdekében  

Prioritás I. A térség befektetési vonzerejének erősítése 
Tevékenység 
bemutatása 

Egyeztetések szervezése a térségben működő foglalkoztatók és oktatási/ képző 
intézmények között a hiányszakmák megfelelő minőségű pótlásáról és a térség 
vállalatai számára hosszabb távon szükséges munkaerő biztosítása érdekében. 
 
Fontosabb tárgyalásra javasolt témák:  

 hiányszakmák képzése/ oktatása, 
 pályakezdők vállalatok által támasztott követelményeknek való szakmai 

és kulturális megfelelése (soft skillek) 
 vállalatok aktív szerepvállalása a képzési tematika kialakításában és a 

gyakorlati oktatás támogatásában 
 pályakezdők/ átképzettek munkába állásának támogatása vállalati 

oldalról mentor programokon keresztül. 
 
Az egyeztetések során egyrészt azonosítani kell azokat a területeket, ahol 
viszonylag kis energia befektetés mellett várható javulás, majd egy közösen 
leegyeztetett cselekvési terv alapján meg kell kezdeni a javító intézkedéseket. 
Ilyen terület lehet például a pályakezdők/ átképzettek munkába állásának 
vállalati támogatása. 
 
Másrészt be kell azonosítani azokat a problémákat, melyek megoldása 
szélesebb körű egyeztetést igényel, ezért további Paktumon belüli és kívüli 
szereplők bevonása szükséges. Ilyen probléma többek között konkrét 
hiányszakmák képzése vagy a frissen végzettek szociális, kulturális 
kompetenciái. 
 
Az egyeztetések eredményeként megszülető javaslatok megfelelő kormányzati 
támogatása érdekében a Paktum tag Heves Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya is szerepel a meghívásra javasoltak között. A 
Főosztály képviselőjének részvétele egyúttal lehetőséget biztosít az 
egyeztetések közigazgatási és pályázati jellegű információkkal való 
támogatására is. 
 
Az egyeztetésekre a térség legnagyobb foglalkoztatói és a térségből elérhető 
fontosabb oktatási és képző intézmények meghívása javasolt. 

Eredménytermék Legalább évi egy találkozó a térség jelentősebb foglalkoztatói és oktatási 
intézmények között, amely éves rendszerességgel megismétlésre kerül a projekt 
lezárását követően is. 

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda/ A térség jelentősebb foglalkoztatói, Heves Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, térségbeli oktatási/ képző 
intézmények képviselői 

Ütemezés 2018.05.15.- 2018.06.30. 
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6.2. A térség vállalatai és önkormányzatai közötti egyeztetések kezdeményezése a 
lakhatással és tömegközlekedéssel kapcsolatos problémák megoldására 

 
Tevékenység 
megnevezése 

2. A térség vállalatai és önkormányzatai közötti egyeztetések 
kezdeményezése a lakhatással és tömegközlekedéssel kapcsolatos 
problémák megoldására 

Prioritás I. A térség befektetési vonzerejének erősítése 
Tevékenység 
bemutatása 

Vállalati- önkormányzati egyeztetések szervezése a munkaerő- mobilitás 
javítása érdekében a következő témakörök mentén: 

 Tömegközlekedési eszközök menetrendje: a munkába járást és 
szabadidős tevékenységeket egyaránt megfelelően támogató 
menetrend kialakítása szükséges, mivel a lakosság megtartásához a 
minél gyorsabb és kényelmesebb munkába járás és a munkaidőn kívüli 
tömegközlekedési lehetőségek egyaránt szükségesek. 

 Új buszmegállók létesítése a vállalatok telephelyeinek közelében: A 
térségben működő foglalkoztatók tájékoztatása alapján jelenleg több 
vállalat telephelyének közelében nem áll meg buszjárat, ami nehezíti az 
ott dolgozók mobilitását. Az új megállóhelyek létesítéséhez a cégek 
támogatásának biztosítása is javasolt.  

 Vállalati- önkormányzati lakásépítési/ -felújítási programok: a napi 
ingázási távolságon kívülről érkező munkavállalók színvonalas 
elszállásolására jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő bérlakás, ezért 
új önkormányzati lakások kialakítása és felújítása javasolt. Az 
önkormányzatok forráshiányának megoldására a térség vállalatainak 
bevonása javasolt a finanszírozás megoldása érdekében megfelelő 
ellentételezés mellett (pl. a támogatás összegének megfelelő mértékű 
lakbérkedvezmény). 
 

A vállalati igények előzetes egyeztetésére a Paktum keretében megvalósuló HR 
Klub rendezvénysorozat egyik ülése ad lehetőséget. 
A tömegközlekedésre vonatkozó egyeztetések egy másik EU-s pályázat, az EFOP 
3.9.2. keretében is megvalósításra kerülnek 7 térségbeli település 
vonatkozásában, ezért e rendezvény tapasztalatai is felhasználhatóak az akció 
megvalósítása során. 
A tömegközlekedéssel kapcsolatos fejlesztési/ módosítási javaslatok 
közlekedési vállalatok felé történő továbbítása az önkormányzatok feladata. 

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda, Önkormányzatok/ A térség jelentősebb foglalkoztatói, 
közlekedési vállalatok 

Eredménytermék  A vállalatok, munkavállalók és közlekedési vállalatok érdekeit 
együttesen szolgáló tömegközlekedési menetrend és útvonal. 

 Önkormányzati bérlakás állomány fejlődése 
Ütemezés 2018.09.01.- 2018.11.30. 
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6.3. Beruházási helyszínkínálat bővítésének kezdeményezése a befektetői igények alapján 
Tevékenység 
megnevezése 

3. Beruházási helyszínkínálat bővítésének kezdeményezése a befektetői 
igények alapján 

Prioritás I. A térség befektetési vonzerejének erősítése 
Tevékenység 
bemutatása 

Meg kell határozni a beruházási helyszínkínálat (zöld- és barnamezős területek 
önkormányzati tulajdonban, ipari parkok) fejlesztésére vonatkozó igényeket, 
majd továbbítani az érintett önkormányzatok és további befektetési 
helyszíntulajdonosok felé a következő szempontok alapján: 

 a helyi adottságoknak leginkább megfelelő iparágak beruházási helyszín 
igényei (infrastruktúra, méret, elrendezés stb.), 

 betelepülő vállalatok várható mérete (kisebb cégek részéről igény 
mutatkozik kisebb méretű üzemcsarnokok vásárlására/ bérlésére is, 
melyek később a cégek fejlődésével párhuzamosan modulárisan 
bővíthetőek) 

 betelepülő vállalatok logisztikai szükségletei (nyersanyag és áruszállítás 
módja, irányai), 

 menedzsment és tulajdonosok lakhelye (pl. Budapesttől, Egertől való 
távolság és utazási idő) 

 a térségben már működő vállalatokkal való lehetséges kapcsolatok 
(beszállítói, piaci stb.), 

 betelepülő vállalatok közötti lehetséges kapcsolatok. 
 
Az igények felmérésénél további segítséget jelent 

 a befektetés-ösztönzési marketing terv 
 a térség már működő ipari parkjainak telitettsége és várható telítődése 
 a HKIK visszajelzései 
 a HIPA javaslatai 
 a befektetői megkeresések, visszajelzések 

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda/ önkormányzatok, ipari parkok, HKIK, befektetetők 

Eredménytermék A befektetői helyszínigényeket bemutató összefoglaló az érintett 
önkormányzatokhoz és további befektetési helyszíntulajdonosokhoz eljuttatva. 

Ütemezés 2019.05.01.- 2019.08.31. 
 
 

6.4. Helyi szintű támogatási ajánlatok összeállítása 
 

Tevékenység 
megnevezése 

4. Helyi szintű támogatási ajánlatok összeállítása 

Prioritás I. A térség befektetési vonzerejének erősítése 
Tevékenység 
bemutatása 

A térség szempontjából kiemelt jelentőségű beruházói érdeklődés esetén helyi 
szintű kedvezmények biztosítása indokolt a hasonlóan kedvező, egymással 
versengő befektetési ajánlatok közül való kitűnés, illetve a térség hátrányainak 
megfelelő kompenzálása érdekében. A kedvezmények biztosításánál 
ugyanakkor fontos szempont, hogy az újonnan betelepülő cég ne rontsa 
jelentősen a már betelepült vállalatok működési környezetét, például 
nagyszámú munkaerő átcsábításával. 
 
Ennek egyik módja a beruházási terület kedvezményes biztosítása, aminek 
rentábilis mértéke a betelepülő cég várható árbevétele, valamint a térségi 
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foglalkozatásra és beszállítói háttériparra gyakorolt hatása alapján számítható 
ki. A számításoknál figyelembe kell venni, hogy a cégek jelentős része az 
előzetesen bejelentettnél/ tervezettnél lassabb ütemben indítja, illetve futtatja 
fel termelést, ezért az általuk jelzett várható árbevételi adatokat 
fenntartásokkal szükséges kezelni. A vállalat által igénybe vett egyéb 
támogatáshoz (Egyszerűsített Kormánydöntéssel Adható Támogatás (EKD), EU-
s támogatás, egyéb kormányzati támogatás) kapcsolódó, a foglalkoztatás 
mértékére vonatkozó jogi kötelezettségvállalás ugyanakkor jó támpontot 
jelenthet a betelepülő cég valós üzleti tervének megismeréséhez. 
 
Nagyobb beruházás esetén az iparűzési adó átmeneti csökkentése is megtérülő 
intézkedés lehet a fent említett szempontok figyelembevétele mellett. 

Eredménytermék Helyi szintű, befektetőre szabható támogatási ajánlat sablon a térség 
önkormányzatainál 

Felelősök/ 
közreműködők 

Önkormányzatok/ Paktum Iroda 

Ütemezés 2018.09.01.- 2018.11.30. 
 

6.5. A térségi befektetés-ösztönzési struktúra és folyamat kialakítása 
 

Tevékenység 
megnevezése 

5. A térségi befektetés-ösztönzési struktúra és folyamat kialakítása 

Prioritás II. A térség megismertetése 
Tevékenység 
bemutatása 

A befektetés- ösztönzés szervezeti kereteinek kialakítása során egyrészt 
szükséges kialakítani a befektetők és helyi önkormányzatok közötti 
kommunikáció folyamatát. A közvetítő szerepet a térséget befektetés-
ösztönzési szempontból képviselő Paktum Irodának kell ellátnia egy olyan 
befektetés-ösztönzési koordinátoron keresztül, aki képes megérteni mind az 
önkormányzatok, mind a befektetők szempontjait. A pozíció betöltője a 
közvetítésen túl szerepet vállalhat a felek egymást történő megértetésében és 
megismerésében is, ezzel is csökkentve a kommunikációs és kulturális 
távolságot.  
 
Emellett ki kell alakítani a befektetők tájékoztatásának és fogadásának 
folyamatát is a befektetői megkeresések professzionális menedzselése 
érdekében. A folyamat kezdetekor az egyes önkormányzatoknak jelezniük kell a 
hozzájuk beérkező befektetői érdeklődést a Paktum Iroda felé, amely szervezet 
a teljes befektetői projekt koordinálásáért felelős a helyszínkereséstől a 
beruházás megvalósításán keresztül a későbbi folyamatos kapcsolattartást 
biztosító after care tevékenységig. 
 
Az érintett önkormányzatokat el kell kötelezni emellett a térségi megközelítésű 
modell mellett annak érdekében, hogy ne egymással versenyezzenek gyakran 
hiányos befektetés- ösztönzési ismeretekkel, hanem a Paktum Iroda által 
meghatározottak szerint támogassák a térségi befektetési-ösztönzési 
folyamatot. A hatékony működés biztosításához tehát részletesen be kell 
mutatni az önkormányzatoknak, hogy a térségi szintű modell milyen előnyökkel 
jár mind a saját településük, mind a térség egész számára (nagyobb eséllyel 
valósul meg ilyen módon beruházás egy adott településen, amelynek az új 
munkahelyeken keresztül a többi térségbeli település is haszonélvezője). 
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A Paktum Iroda és az önkormányzatok együttműködésének erősítése 
érdekében éves befektetés-ösztönzési nap megtartása is javasolt, amelyen 
tematikus előadások megtartásán keresztül az önkormányzatok témával 
kapcsolatos ismeretei is tovább mélyíthetőek (HKIK, HIPA, NAK, tanácsadó cégek 
stb. meghívása mellett). 
 
A naprakész befektetői tájékoztatás érdekében a térséget bemutató befektetői 
tájékoztató frissítésére is ki kell építeni egy folyamatot, amelynek során a térség 
önkormányzatai, befektetési helyszín tulajdonosai, oktatási intézményei és a 
befektetési projektek gazdái fél éves rendszerességgel frissítik a hozzájuk 
tartozó adatokat.  

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda/ önkormányzatok, befektetési helyszínek tulajdonosai 

Eredménytermék  Megfelelő kompetenciákkal rendelkező befektetés-ösztönzési 
koordinátor 

 Térségi befektetés-ösztönzési folyamat 
 Térségbeli önkormányzatokkal lefolytatott befektetés-ösztönzési 

tárgyalássorozat 
 Évente megrendezésre kerülő befektetés-ösztönzési nap az 

önkormányzatokkal, amely éves rendszerességgel megismétlésre kerül 
a projekt lezárását követően is. 

Ütemezés 2018.09.01.- 2018.11.30. 

 
6.6. Befektetői tájékoztató összeállítása 
 

Tevékenység 
megnevezése 

6. Befektetői tájékoztató összeállítása 

Prioritás II. A térség megismertetése 
Tevékenység 
bemutatása 

A térséget a potenciális befektetői számára bemutató tájékoztatónak a 
következő fejezeteket kell tartalmaznia: 
 
• A térség rövid bemutatása: a fejezet célja, hogy felkeltse az érdeklődést 
a térség, mint beruházási szempontból vonzó és élhető (vagy legalábbis szívesen 
látogatható) helyszín iránt. Ez utóbbi szempont azzal magyarázható, hogy a 
befektetők számára szempont, hogy olyan helyen eszközöljenek beruházást, 
ami a menedzsment számára is vállalható életkörülményeket képes biztosítani, 
illetve ahová a tulajdonosok is szívesen ellátogatnak. A térség történelmi és 
kulturális öröksége, turisztikai látnivalói, rekreációs lehetőségei (sport, 
szórakozás, kultúra) mind olyan szempontok, amelyek több hasonló adottságú 
helyszín esetén képesek eldöntetni a választást. 
 
• Főbb gazdasági adottságok és trendek: a fejezet célja a térség gazdasági 
jellegzetességeinek és kilátásainak bemutatása az adottságoknak leginkább 
megfelelő befektető megtalálása érdekében. A fejezetnek tartalmaznia kell a 
legnagyobb beruházási potenciállal rendelkező iparágakat és a térség nagyobb 
cégeit is. 
 
• Infrastrukturális adottságok: a fejezet célja annak bemutatása, hogy a 
befektetők számára szükséges, úthálózat, közmű és telekommunikációs 
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szolgáltatások mennyiben felelnek meg egy adott beruházás szükségleteinek. A 
befektetői várakozások fontossága, illetve a gyakran évekre elhúzódó 
döntéshozatali folyamat miatt részletesen be kell mutatni az elkövetkező 2-3 
évben tervezett, beruházási szempontból lényeges fejlesztéseket is. 
 
• Munkaerőkínálat: a fejezet célja annak bemutatása, hogy a 
beruházáshoz szükséges munkaerő a megfelelő képzettséggel és létszámban 
rendelkezésre áll. Ehhez egyrészt a helyi viszonyokat jól ismerő HR szakértővel 
és a HKIK-val egyeztetve érdemes meghatározni a fontosabb munkakörökben 
elérhető munkaerő nagyságát, másrészt az oktatásra, képzésre vonatkozó 
adatokat érdemes még feltüntetni. 
 
• Támogatások: A térségben elérhető támogatások részletes, ugyanakkor 
áttekinthető bemutatása kiemelt fontosságú a befektetők vonzása 
szempontjából, mivel ezek megléte fontos döntési tényező a beruházások 
során, és a vállalatok gyakran nem tudják teljeskörűen felmérni egy helyszín 
nyújtotta támogatási lehetőségeket. Fontos annak hangsúlyozása is, hogy a 
térség hátrányait az elérhető támogatások megfelelően képesek ellensúlyozni. 
 
• Befektetési helyszínek gyűjteménye: A befektetési helyszínek 
gyűjteményének részletesen, ugyanakkor áttekinthetően és lehetőség szerint 
szűrhető módon be kell mutatnia a térségben elérhető befektetési helyszíneket 
olyan szempontok szerint, mint méret, infrastrukturális adottságok (útbekötés, 
közmű, telekommunikáció), felszereltség és szolgáltatások, ár, 
megközelíthetőség Budapestről és Egerből. A nagyobb volumenű befektetői 
igények figyelembevétele miatt érdemes feltüntetni a helyszín bővítési, 
fejlesztési lehetőségeit is annak várható időigénye mellett. Javasoljuk képek, 
videók (esetleg drón felvételek) megjelenítését az adatbázis felhasználóbaráttá 
tétele érdekében. Egy térkép alapú interaktív felület jó megoldás lehet a 
könnyebb áttekinthetőség biztosítására (pl. az adott helyszínre kattintva csak 
egy rövid összefoglaló adatlap jelenik meg fényképpel, a részletek ezt követően 
bonthatóak ki). Az adatbázisnak az egyes paraméterek alapján szűrhetőnek kell 
lennie. Emellett az adatotok HIPA telephely adatbázisba történő továbbítása is 
javasolt a tulajdonosok beleegyezése mellett. 
 
A helyszíntulajdonosok felkutatása a térség önkormányzatainak megkeresésén 
keresztül történhet. A tulajdonosok együttműködésének biztosítása érdekében 
javasolt a befektetők felé történő kommunikáció tartalmának, céljainak és 
várható hasznainak bemutatása is.  
 
• Befektetésre váró projektek gyűjteménye (magán és önkormányzati): 
A befektetési projektek bemutatásánál fontos kihangsúlyozni a projektben rejlő 
üzleti potenciált az érdeklődés felkeltése érdekében. Fontosabb bemutatandó 
adatok: a projekt tervezett időzítése, nagysága, befektetésre váró összeg, 
iparági besorolás. A projekt tulajdonosok megkeresése elsősorban az 
önkormányzatokon és a HKIK-n keresztül javasolt, mindazonáltal a HIPA 
adatbázisban is szerepelhet térségbeli projekt. 
 
A tájékoztató frissítése fél éves rendszerességgel javasolt. 
 
A felhasználói igényekhez és napjaink kommunikációs trendjeihez 
alkalmazkodva egy interaktív online felületen javasoljuk megjeleníteni a 
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tájékoztatót, amelyhez elsősorban külföldön működő térségi/ megyei/ 
regionális befektetés- ösztönzési szervezetek jelentik a követendő jó 
gyakorlatokat. A lényegi információk és a térség legfontosabb megkülönböztető 
előnyeinek kiemelése javasolt. A professzionális design elemek fényképekkel, 
térképekkel megtámogatva kiemelten fontosak. 
 
Emellett a befektetés-ösztönzési marketing tervben meghatározottak 
figyelembevétele mellett a legfontosabb térséggel kapcsolatos üzenetek rövid, 
lényegre törő és figyelemfelkeltő szórólapokon (one pagerek) is 
megjeleníthetőek több nyelven. A befektetés- ösztönzési helyszínek közötti 
egyre fokozódó verseny és kommunikációs zaj miatt a szórólap kommunikációs 
hatékonysága kiemelten fontos, ezért javasolt ennek szakemberrel történő 
elkészíttetése. 

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda, önkormányzatok,  

Eredménytermék  Interaktív online tájékoztató a térségi Paktum honlapon 
 Befektetés-ösztönzési  „one- pagerek” 

Ütemezés 2018.05.01. 2018.06.30. 
 

6.7. Befektetés-ösztönzési marketing terv elkészítése 
 

Tevékenység 
megnevezése 

7. Befektetés-ösztönzési marketing terv elkészítése  

Prioritás II. A térség megismertetése 
Tevékenység 
bemutatása 

1. Célcsoport meghatározása 
• Beruházási potenciállal rendelkező iparágak: elsősorban a kitörési 
potenciállal rendelkező ágazatok tartoznak ide: turizmus, logisztika, megújuló 
energia ipar, élelmiszer-feldolgozás. A térségben már jelenleg is számottevő 
jelenléttel bíró ágazatokat ugyanakkor nem javasoljuk belevenni a célcsoportba, 
mivel ezen iparágak vállalatai már jelenleg is súlyos munkaerőhiánnyal 
küzdenek, ami fejlesztési terveiket is hátráltatja, így újabb befektető 
betelepülése elsősorban az ő kárukra valósulhatna meg. 
• Megcélzott beruházások mérete: a marketing célra rendelkezésre álló 
korlátozott anyagi források és a térség méretének és szűkös munkaerő 
potenciáljának figyelembevétele mellett javasolt a kis és közepes méretű 
vállalatok priorizálása. 
• Potenciális beruházók földrajzi elhelyezkedése: Elsősorban haza 
tulajdonú, kiemelten Budapesti székhelyű cégek felkeresése javasolt a 
könnyebb elérhetőség és a kezdeti beruházáshoz szükséges kisebb 
munkaerőlétszám miatt. Emellett hosszú távon a felsorolt iparágakban jelentős 
beruházási potenciállal rendelkező vállalatok országai is kiemelt figyelmet 
érdemelnek az iparági adottságok figyelembe vétele mellett (pontos ország 
prioritás lista összeállításához a HIPA-val történő egyeztetés javasolt). 
Mindemellett az országban jelenlévő beruházások eredetét és a 
külkereskedelmi kapcsolatok szintjét figyelembe- véve Németország, a földrajzi 
távolságot és javuló közúti és határ menti gazdasági kapcsolatokat figyelembe 
véve pedig Szlovákia érdemel kiemelt figyelmet. 
 
2) Kommunikáció 
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• Üzenet: Meg kell határozni egy fő üzenetet, szlogent, ami egyszerre 
vonzó és jellemző a térségre (pl. Fektessen be Dél- Heves eddig kiaknázatlan 
természeti erőforrásaiba az élelmiszeripar, megújuló energia és turizmus 
területén). Emellett a térség erősségeire építve a 3 olyan tulajdonságot érdemes 
kiemelni, amely képes a befektetők figyelmének felkeltésére és kellően 
differenciálja a térséget a leginkább konkurensnek tekinthető befektetési 
helyszínektől a helyi adottságok figyelembevétele mellett. (pl: munkaerő 
elérhető áron, helyszín elérhető közelségben, támogatások széles választékban) 
• kommunikációs csatorna: A befektetők elérését szolgáló 
legköltséghatékonyabb csatornák beazonosítása: direkt megkeresések (email, 
telefon, személyes találkozások), konferencia/ kiállítás részvétel (professzionális 
szórólapok terjesztése mellett), partner szervezeteken keresztül történő 
információ megosztás (BKIK hírlevél stb.), online felületen interaktív 
megjelenések, országos szintű (gazdasági) újságokban és hírportálokon való 
megjelenés, befektetők által olvasott fórumokon való megjelenés (porfolio.hu, 
index.hu, vg.hu stb.) A kommunikációs csatornák kialakításhoz a 6.8, 6.9 és 6.10 
akciók jelentenek további útmutatást. 

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda/ sajtóorgánumok, partner intézmények (6.9 akció alapján) 

Eredménytermék Marketing terv 
Ütemezés 2018.07.01.- 2018.08.31. 

 

6.8.Kapcsolatfelvétel és ápolás a térség jelenlegi beruházóival 
 

Tevékenység 
megnevezése 

8. Kapcsolatfelvétel és ápolás a térség jelenlegi beruházóival 

Prioritás III. Kapcsolatépítés, befektetők proaktív keresése 
Tevékenység 
bemutatása 

A következő célok figyelembe vétele mellett javasolt a kapcsolatfelvétel és 
ápolás a térség nagyobb beruházóival: 

 A térség befektetési adottságaival kapcsolatos visszajelzések gyűjtése 
 A vállalatok újrabefektetési szándékának időben történő megismerése 

és proaktív támogatása 
 Potenciális új befektetők számára referencialátogatások szervezése és 

kedvező vállalati visszajelzések biztosítása 
 Hazai cégek nemzetközi nagyvállalatok beszállítói láncában történő 

aktívabb szerepvállalásának promótálása 
 
A következő cégekkel javasolt a kapcsolatfelvétel elsősorban: 

 Apollo Tyres Hungary Kft. 
 Jász-Plasztik Kft.* 
 QUALIFORM Aluminiumipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
 SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. 
 BOTT Hungária Kft. 
 BUMJIN ELECTRONICS Hungary  Kft. 
 HEVESGÉP Kft 
 NOVOCOOP Műanyagfeldolgozó Kft. 
 Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet 
 Bérerő Kft. 
 YTAB Horváth Kft. 
 Alu-Block Ipari Kft. 
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 Ilinox Hungary Kft 
 Tarnaméra és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 
 TERKIMPEX Fémszerkezet-gyártó Kft. 
 343 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 L.Noel Vagyonvédelmi Kft. 
 METÁL-BAU 2002 Kft. 
 Modian Kft. 
 BT. HOLDING APC Kft. 
 Prospera Kft. 
 Hevestherm Kft. 
 Qualital Kft. 
 Szász Nemesacél Kft. 
 SCHMIDT + BENDER Hungária Kft* 
 Salker Kft. 
 Sidem Magyarországi Autóipari Kft. 
 Jagfeld-Hungária Kft. 

 
A térségbeli cégek nagyvállalati beszállítói lehetőségeinek promótálása a 
jelenlegi és jövőben várható lehetőségek előzetes felmérését igényli a megye 
nagyvállalatainál. Az egyeztetéseken érdemes kitérni a rövidtávon jelentkező 
beszállítói rések (pl. csődbe ment vagy nem megfelelően teljesítő beszállító) 
mellett a hosszabb távon várható változásokra is. Az igények megismerése a 
megye nagyvállalataival való közvetlen kapcsolatfelvétel mellett közvetítő 
szervezeteken, pl. a HKIK-n vagy a HIPA-n keresztül is megvalósítható. 

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda/ a térség jelenlegi jelentősebb foglalkoztatói 

Eredménytermék  Legalább havi egy „after care” találkozó a térség jelentősebb 
foglalkoztatóival (1 cég/hónap), amelyet a projekt lezárását követően is 
folytatni szükséges. 

 Nagyvállalati beszállítói lehetőségek gyűjteménye 
Ütemezés 2018.05.15.- 2019.08.31 

 

6.9. Kapcsolatfelvétel és ápolás jó befektetői kapcsolatokkal rendelkező szervezetekkel 
 

Tevékenység 
megnevezése 

9. Kapcsolatfelvétel és ápolás jó befektetői kapcsolatokkal rendelkező 
szervezetekkel 

Prioritás III. Kapcsolatépítés, befektetők proaktív keresése 
Tevékenység 
bemutatása 

A következő megyei és országos szintű, illetve iparág specifikus szervezetekkel 
javasolt a kapcsolatfelvétel potenciális beruházók közvetítésére: 

 Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 
 Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 
 Magyar Turisztika Ügynökség 
 Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) 
 Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) 
 Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége 
 Nemzeti Agrárkamara (NAK) Heves Megyei Igazgatósága 
 Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) 
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A következő térséggel szomszédos szervezetekkel javasolt a kapcsolatfelvétel a 
befektetés- ösztönzési tevékenység összehangolására, kölcsönös támogatására: 

 Gyöngyös Város Önkormányzata 
 Tisza-tó Fejlesztési Tanács 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 

 
A kapcsolatfelvétel során javasolt a térséget bemutató tájékoztató és egyéb 
marketing anyagok (pl. online szórólap) előzetes megküldése, illetve a 
befektetés-ösztönzési marketing terv fontosabb részeinek ismertetése is, mivel 
ilyen módon is bizonyítható a térségi befektetés-ösztönzési tevékenység 
komolysága, ami erősíti a megcélzott szervezetek nyitottságát és támogatását. 
Az elköteleződés erősítése végett személyes egyeztetés javasolt a szervezetek 
vezetőivel. 

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda/ partnerségre javasolt szervezetek 

Eredménytermék Legalább havi egy találkozó potenciális partner szervezetekkel (1 
szervezet/hónap), amelyet a projekt lezárását követően is folytatni szükséges. 

Ütemezés 2018.09.01.- 2019.08.31. 
 

6.10. Kapcsolatfelvétel potenciális befektetőkkel 
 

Tevékenység 
megnevezése 

10. Kapcsolatfelvétel potenciális befektetőkkel 

Prioritás III. Kapcsolatépítés, befektetők proaktív keresése 
Tevékenység 
bemutatása  

A potenciális befektetőkkel való közvetlen kapcsolatfelvétel két úton javasolt: 
 Tematikus/ iparág specifikus hazai és nemzetközi konferenciákon, 

kiállításokon való részvétellel: a rendelkezésre álló költségkeret és a 
rendezvény nyújtotta lehetőségek függvényében az egyszerű részvétel 
mellett a kiállítóként (saját standdal), illetve előadóként (a térség 
bemutatása) való részvétel is javasolt. Az eseményeken való részvétel 
aktív networking tevékenység mellett a leghatékonyabb legalább 2 fő 
utazása mellett. 
 
Ehhez egyrészt a rendezvényt megelőző online kapcsolatépítés, 
közösségépítésben való aktív részvétel, tárgyalások előzetes 
megbeszélése szükséges, amit sok rendezvény online networking 
felületek biztosításán keresztül támogat. 
 
Másrészt a részvétel során törekedni kell a kiállítók megismerésére, 
networking eseményeken való aktív részvételre, illetve a workshopokon 
és kerekasztal beszélgetéseken a térség előnyeinek kihangsúlyozására. 
 
A rendezvényeken egyúttal törekedni kell arra is, hogy megismerjük az 
érdeklődő cégek térséggel és a térség marketing tevékenységével 
kapcsolatos véleményét, ami lehetőséget biztosít a szükséges javító 
intézkedések megfogalmazására. 
 
A megfelelő rendezvény kiválasztása alapos előkészületet igényel, mivel 
egy-egy téma illetve iparág kapcsán nagyszámú esemény kerül 
megszervezésre, amelyek jelentős részén azonban nem biztosított a 
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térség befektetői célcsoportjának (megfelelő döntéshozatali szintű) 
részvétele. 
 
Amennyiben anyagi források nem teszik lehetővé, partner 
szervezeteken keresztül érdemes eljuttatni a térséggel kapcsolatos 
fontosabb üzeneteket (pl. szórólapok, plakát, pendrive-ok elhelyezése a 
partner szervezet standján). 
 

 Közvetlen megkeresésen keresztül: A marketing terv alapján listát kell 
készíteni a potenciális beruházókról földrajzi elhelyezkedés és iparág 
szerinti bontásban, majd felállítani egy prioritási sorrendet a beruházás 
valószínűsége és várható gazdasági hatása alapján. Ezt követően 
kerülhet sor a telefonon vagy emailben történő közvetlen 
megkeresésre. 
 
A 9. akcióban bemutatott szervezetek támogatása, előzetes beajánlása, 
vagy csak a megcélzott beruházóval kapcsolatos ismeretei 
(döntéshozatali rend, befektetési döntésekre hatással bíró 
menedzserek stb.) jelentősen javítják a megkeresések hatékonyságát.  

Felelősök/ 
közreműködők 

Paktum Iroda/ Rendezvényszervezők, partner szervezetek 

Eredménytermék  Legalább évi 2 konferencián való aktív részvétel 
 Legalább évi 2 befektetetői megkeresés generálása a konferenciákon 

való proaktív részvétel eredményeként 
 Legalább havi 2 potenciális befektető közvetlen megkeresése, amelyet 

a projekt lezárását követően is folytatni kell 
Ütemezés 2018.09.01.- 2019.08.31. 
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15. ábra: A Dél-Hevesi Befektetés-ösztönzési akcióterv ütemezése 

 
 
Az egyes akciók megvalósulását először 2018. decemberben, majd ezt követően fél évente javasoljuk 
rendszeresen felülvizsgálni.  

Ssz.Akció

Máj Jún. Júl. Aug. Szept.Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc.Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug.

1.

A térség foglalkoztatói és oktatási 
intézményei közötti egyeztetések 
kezdeményezése a munkaerő 
kínálat javítása érdekében 

2.

A térség vállalatai és 
önkormányzatai közötti 
egyeztetések kezdeményezése a 
lakhatással és tömegközlekedéssel 
kapcsolatos problémák 
megoldására

3.
Beruházási helyszínkínálat 
bővítésének kezdeményezése a 
befektetői igények alapján

4.
Helyi szintű támogatási ajánlatok 
összeállítása

5. A térségi befektetés-ösztönzési 
struktúra és folyamat kialakítása

6.
Befektetői tájékoztató 
összeállítása

7.
Befektetés-ösztönzési marketing 
terv elkészítése 

8.
Kapcsolatfelvétel és ápolás a 
térség jelenlegi beruházóival

9.
Kapcsolatfelvétel és ápolás jó 
befektetői kapcsolatokkal 
rendelkező szervezetekkel

10.
Kapcsolatfelvétel potenciális 
befektetőkkel

2018 2019
Ütemezés
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VII. A végrehajtás szervezeti keretei 
 

7.1. A végrehajtás felelőseinek meghatározása 
 
A Befektetés-ösztönzési Stratégia és Akcióterv végrehajtásának felelőse a Fejlesztési és Koordinációs 
Központ Nonprofit Kft. Foglalkoztatási Paktum konzorciumi tag szervezetében önálló szervezeti egység 
formájában létrejött Paktum Iroda, amely szervezet egyúttal ellátja annak munkaszervezeti feladatait. 
Az akciótervben foglalt szakmai és koordinációs tevékenységek végrehajtására az Iroda egy főállású 
gazdaság- és befektetés-ösztönzési koordinátort alkalmaz a projekt keretében. A Paktum Iroda 
tevékenységét a támogatási kérelmet benyújtó konzorcium vezetője, tagjai és a további paktumtagok 
képviselőiből álló irányító csoport (ICS) ellenőrzi és irányítja a projekt időtartama alatt, különös 
tekintettel a projekt költségvetéséből finanszírozott tevékenységekre. 

A Paktum Iroda munkatársai kapcsolatot tartanak az érintett térségi szereplők között, biztosítják a 
szomszédos és átfedő területek befektetés ösztönzési szervezeteivel (Tisza-tó, Gyöngyös, Jász-
Nagykun-Szolnok megye) az együttműködést, kapcsolattartást valamint törekszenek az 
együttműködések körének bővítésére az akciótervben meghatározottak szerint. Emellett biztosítják a 
befektetés-ösztönzési munka és eredményeinek sajtónyilvánosságát, tájékoztató anyagokat  
készítenek és megszervezik a befektetés ösztönzési akcióterv rendezvényeit. 

Míg az operatív megvalósításhoz kapcsolódó kérdésekben a Paktum Iroda illetékes, addig a projekt 
tartalmát, költségvetését és üzemezését érintő kérdésekben az Irányító Csoport rendelkezik döntési 
jogkörrel. 

A stratégia végrehajtásához kapcsolódó akcióterv megvalósulására és azok eredményeire vonatkozó 
információkat a Paktum Iroda gyűjti össze és rendszerezi, és a Paktum további akcióival együtt 
rendszeresen, beszámolók formájában bemutatja egyrészt az Irányító Csoport számára, másrészt a 
projektmenedzsmenthez kapcsolódóan a támogatást folyósító szerv részére. 

A Paktum akcióterv megvalósulás bemutatásának keretében történik a Befektetés ösztönzési akcióterv 
bemutatása az Irányító Csoport felé: a beszámoló a negyedévente esedékes ülések alkalmára készül és 
az akciótervben foglalt tevékenységek megvalósulásáról tájékoztatja a döntéshozó testületet. Továbbá 
minden év első ülésére készül egy éves összefoglaló is az elmúlt év eredményeiről. Az éves beszámoló 
kerül bemutatásra a Foglalkoztatási Fórum éves rendes ülésén, amely a Paktum eredményei 
kommunikálásának és megvitatásának legszélesebb körű fóruma. Ezen alkalmakkor nyílik lehetőség 
szükség esetén a Befektetés-ösztönzési Stratégia és Akcióterv felülvizsgálatára is, amennyiben a 
körülményekben olyan jellegű változás keletkezett, amely befolyásolja vagy akadályozza valamelyik 
akció megvalósulását. Ezen akadályok kezelésére a Fórum módosítási javaslatokat tesz, amelyeket az 
Irányító Csoport jóváhagyásával a Paktum Iroda munkatársai beépítenek a Stratégiai dokumentumba. 

 

7.2. A végrehajtásban közreműködők bemutatása 
 
Az akcióterv sikeres végrehajtása csak a térség fontosabb intézményi szereplőinek összefogása mellett 
lehetséges, ezért a velük való kapcsolattartás és –ápolás kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a 
befektetés-ösztönzési koordinátor munkájában.  
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Ebben különösen fontos szerep jut a térség önkormányzatainak, akik mind a befektetési 
helyszínkínálat, mind a munkaerő mobilitás, mind a helyi szintű kedvezmények szempontjából 
meghatározóak. Emellett az önkormányzatokkal való együttműködés kiemelten fontos a naprakész 
befektetői tájékoztatásban és a befektetői megkeresések professzionális menedzselésében is. 
 
A térség települései jellemzően 500- 5000 fős lakónépességgel rendelkeznek, kizárólag Heves város, 
mint járási székhely lakossága haladja meg a 10 000 főt. Az érintett települések alacsony lélekszáma és 
gazdasági fejlettsége egyúttal az önkormányzatok korlátozott erőforrás ellátottságát is eredményezi, 
amelyet figyelembe szükséges venni az egyes akciók végrehajtása során. 
 
Az érintett önkormányzatok: 

 Gyöngyösi járásban: Adács, Atkár, Gyöngyöshalász, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Nagyréde, 
Vámosgyörk és Visznek 

 Hatvani járásban: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

 Hevesi járás: Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, 
Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Zaránk 
 

Két település- Heves és Kisköre- önkormányzatára ugyanakkor kiemelt szerep hárul, egyrészt a térségi 
Paktumban betöltött szerepük, másrészt a többi településnél nagyobb beruházás-vonzási potenciáljuk 
miatt (Heves járásszékhely, Kisköre pedig kiemelt turisztika régió meghatározó települése). Emellett a 
két településen 1-1 fő munkaerő-piaci koordinátor is alkalmazásban áll a Paktum keretében, akik a 
cégekkel való kapcsolattartásban is részt vállalnak. 
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1. melléklet: A Dél- Hevesi térség 50 legnagyobb foglalkoztatója 
 

Ssz 
Cégnév  Árbevétel (e 

HUF)  Tevékenység Székhely/ 
telephely 

Foglalk
oztatot
tak # 

1 Apollo Tyres Hungary 
Kft.           100 000    gumiabroncs 

gyártás Gyöngyöshalász 525 

2 
Jász-Plasztik Kft.* 65 849 571  

Műanyag 
csomagolóanyago
k gyártása 

Nagyréde 300 

3 QUALIFORM 
Aluminiumipari 
Termelő, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Zrt. 

       2 950 350    
Fémtermékek 
gyártása, 
fémöntés 

Apc 269 

4 
SBS Szerelő Javító és 
Szolgáltató Kft.        4 867 861    Fémszerkezetek 

gyártása Erdőtelek 251 

5 
BOTT Hungária Kft.        3 169 925    

Műanyag 
csomagolóanyago
k gyártása 

Tarnazsadány 145 

7 BUMJIN ELECTRONICS 
Hungary  Kft.        7 854 199    Elektronikai 

termékek gyártása Lőrinci 138 

8 
HEVESGÉP Kft        1 245 885    

Mezőgazdasági, 
erdészeti gép 
gyártása 

Heves 115 

9 NOVOCOOP 
Műanyagfeldolgozó Kft.        3 605 356    Egyéb műanyag 

termék gyártása Kerekharaszt 107 

10 
Jász-Tész Kft 2 603 666 

Zöldség-, 
gyümölcs-
nagykereskedelem 

Nagyréde 96 

11 Hevesi Népművészeti 
és Háziipari 
Szövetkezet 

          185 626    
Felsőruházat 
gyártása (kivéve: 
munkaruházat) 

Heves 75 

12 
Bérerő Kft.           159 142    Munkaerőkölcsönz

és Heves 72 

13 YTAB Horváth Kft.           649 623    Egyéb műanyag 
termék gyártása Petőfibánya 60 

14 
Alu-Block Ipari Kft.        5 011 425    Alumíniumtermék

ek gyártása Apc 60 

15 
Ilinox Hungary Kft        1 572 195    Fémszerkezet 

gyártása Lőrinci 60 

16 Tarnaméra és Vidéke 
Általános Fogyasztási 
és Értékesítő 
Szövetkezet 

          806 635    
Élelmiszer jellegű 
bolti vegyes 
kiskereskedelem 

Tarnaméra 57 

17 TERKIMPEX 
Fémszerkezet-gyártó 
Kft. 

          755 646    Fémszerkezet 
gyártása Petőfibánya 41 
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18 
343 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.        3 701 537    

Gabona, dohány, 
vetőmag, 
takarmány 
nagykereskedelem 

Pély 40 

19 
L.Noel Vagyonvédelmi 
Kft.           117 472    Személybiztonsági 

tevékenység Boldog 38 

20 
METÁL-BAU 2002 Kft.           656 188    Közúti áruszállítás Nagyréde 38 

21 Modian Kft.           331 024    Munkaerőkölcsönz
és Tarnabod 38 

22 BT. HOLDING APC Kft.              68 000    Könnyűfémöntés Apc 36 
23 Prospera Kft. 334 074 Fémmegmunkálás Heves** 35 
24 

Hevestherm Kft. 70 136 
Műanyag 
építőanyag 
gyártása 

Heves** 35 

25 Qualital Kft.        1 221 178    Alumíniumgyártás Apc 34 
26 Nagyrédei Szőlők 1 054 133 Szőlőbor 

termelése Nagyréde 33 

27 Szász Nemesacél Kft.           394 899    Fémszerkezet 
gyártása Nagyréde 31 

28 SCHMIDT + BENDER 
Hungária Kft*        1 860 153    optikai ipar Tenk 30 

29 Salker Kft.        1 522 780    Hulladék 
újrahasznosítása Apc 25 

30 
Sidem Magyarországi 
Autóipari Kft.           532 862    

Közúti jármű, 
járműmotor 
alkatrészeinek 
gyártása 

Lőrinci 23 

31 Heva Kft. 62 672 Vagyonkezelés 
(holding) Heves 21 

32 Jagfeld-Hungária Kft. 366 845 Tartósított lisztes 
áru gyártása Heves 19 

33 3 Czakó-Trans 
Árufuvarozási 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti 
Társaság 

          207 205    Közúti áruszállítás Tarnabod 18 

34 Ádám-Trans Fuvarozó 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

          864 794    Közúti áruszállítás Visznek 18 

35 NHSZ Hevesi 
Városfenntartó 
Nonprofit Kft. 

          235 842    Nem veszélyes 
hulladék gyűjtése Heves 18 

36 
ST-Transz Kft.        1 611 616    Közúti áruszállítás Tarnabod 18 

37 
Hemag Kft. 797 741 

Gabonaféle 
(kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, 

Heves 17 
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olajos mag 
termesztése 

38 Fajcsák Trans Kft           285 962    Közúti áruszállítás Tarnabod 17 
39 FiberOptic Kft.           274 459    Optikai eszköz 

gyártása Lőrinci 17 

40 

Kertnöv Kft. 835 325 

Gabonaféle 
(kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, 
olajos mag 
termesztése 

Heves 16 

41 MetCom 
Fémfeldolgozó, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

          867 900    Hulladék-
nagykereskedelem Apc 15 

42 
Monifer Kft        2 568 196    Hulladék 

újrahasznosítása Lőrinci 15 

43 Panox Fémipari Kft.           138 382    Fémszerkezet 
gyártása Lőrinci 15 

44 Vimpex Drink 
Kereskedelmi Kft.      26 807 596    Italkereskedelem Zagyvaszántó 14 

45 OLVA Építőanyag 
Forgalmazó, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

          408 139    
Vasáru-, festék-, 
üveg-
kiskereskedelem 

Zagyvaszántó 14 

46 
Pongrácz & Pongrácz 
Gyógyszerellátó Bt.           637 288    Gyógyszer-

kiskereskedelem Heves 14 

47 
Forsza-Trade Kft           789 607    

Gépjárműüzemany
ag-
kiskereskedelem 

Petőfibánya 13 

48 Enter-Nána Építőipari 
és Szolgáltató Non-
profit Kft. 

             59 665    Lakó- és nem lakó 
épület építése Tiszanána 11 

49 Vanatech 2000 
Építőipari Kft.              56 153    Lakó- és nem lakó 

épület építése Heréd 11 

50 
M.M. Familia Food Kft.           133 789    

Élelmiszer jellegű 
bolti vegyes 
kiskereskedelem 

Ecséd 8 

* A megjelölt cégekre vonatkozó bevételi adatok a teljes vállalatra vonatkoznak (a térségen kívül is 
folytatnak gazdasági tevékenységet a vállalatok) 

**A megjelölt cégek telephelye Budapesten található 

Forrás: HKIK adatbázis és Heves TOP 50 kiadvány  
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2. melléklet: A Heves Megyei Kormányhivatal 2017. évi képzési 
jegyzéke 

Képzés megnevezése Képző intézmény neve  Oktatás 
helyszíne 

Ács Egri Szakképzési Centrum Eger 

Állatgondozó Oktatási Stúdió '90 KFt Heves 

Aranykalászos gazda Borsod és Térsége Gimnázium és Szakközépiskola Heves 

Bolti hentes Oktatási Stúdió '90 KFt Hatvan  

Burkoló Egri Szakképzési Centrum Hatvan 

CNC gépkezelő "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. Eger 

Cukrász Egri Szakképzési Centrum Eger 
Élelmiszer-, vegyiáru 
eladó Nomina 3P Zrt Hatvan 

Élelmiszer-, vegyiáru 
eladó Nomina 3P Zrt Eger 

Épület- és 
szerkezetlakatos Egri Szakképzési Centrum Hatvan 

Festő, mázoló, 
tapétázó Egri Szakképzési Centrum Eger 

Gazda Borsod és Térsége Gimnázium és Szakközépiskola Füzesabony 

Gépi forgácsoló Egri Szakképzési Centrum Eger 

Gumikeverék-készítő  "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. Gyöngyös 

Gyártósori gépbeállító Egri Szakképzési Centrum Gyöngyös 
Gyermek- és ifjúsági 
felügyelő Oktatási és Szakértő Bt. Heves 

Gyógymasszőr Nomina 3P Zrt Eger 
Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. Eger 

Ipari gépész Egri Szakképzési Centrum Eger 

Karosszérialakatos Egri Szakképzési Centrum Eger 

Kertész Borsod és Térsége Gimnázium és Szakközépiskola Gyöngyös  

Kerti munkás Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Eger 

Kerti munkás Oktatási Stúdió 90 Szolgáltató és Oktatási Kft Heves  
Kézápoló és 
műkörömépítő OK-TAT-60 Kft. Hatvan 

Konyhai kisegítő Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti 
Szövetsége KISOSZ Heves 

Kőműves Egri Szakképzési Centrum Eger 
Központifűtés-és 
gázhálózat 
rendszerszerelő 

Egri Szakképzési Centrum Eger 

Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző 

Nomina 3P Zrt Hatvan 
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Mezőgazdasági 
gépész "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. Gyöngyös 

Nevelőszülő Oktatási és Szakértő Bt. Heves 

Női szabó Egri Szakképzési Centrum Eger 
Nyelvvizsga előkészítő 
alapfokú  német C 
tipusú 

Langwest Nyelvi Központ Kft. Eger 

Nyelvvizsga előkészítő 
középfokú német C 
tipusú 

Langwest Nyelvi Központ Kft. Eger 

Nyelvvizsga előkészítő  
alapfokú angol C 
tipusú  

Langwest Nyelvi Központ Kft. Eger 

Nyelvvizsga előkészítő 
középfokú angol C 
típusú 

Langwest Nyelvi Központ Kft. Eger 

Óvodai dajka Egri Szakképzési Centrum Eger 

Óvodai dajka OK-TAT-60 Kft. Hatvan 

Parkgondozó Oktatási Stúdió '90 KFt Eger 

Parkgondozó Oktatási Stúdió '90 KFt Heves  

Pék Oktatási Stúdió '90 KFt Gyöngyös 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző Egri Szakképzési Centrum Eger 

Pincér  OK-TAT-60 Kft. Eger 
Sütőipari és 
gyorspékségi munkás Oktatási Stúdió '90 KFt Eger 

Szakács Nomina 3P Zrt Eger 
Számítógép-szerelő, 
karbantartó Oktatási Stúdió '90 KFt Eger 

Szárazépítő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hatvan 
Szociális gondozó és 
ápoló Langwest Nyelvi Központ Kft. Füzesabony 

Szőlész-borász Egri Szakképzési Centrum Eger  
Tisztítás-technológiai 
szakmunkás Egri Szakképzési Centrum Eger 

Vendéglátó-
üzletvezető 

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti 
Szövetsége KISOSZ Eger 

Villanyszerelő Egri Szakképzési Centrum Hatvan 
Vulkanizáló gép 
kezelő Egri Szakképzési Centrum Gyöngyös 

Zöldség- és 
gyümölcstermesztő Egri Szakképzési Centrum Gyöngyös 

Szoftverfejlesztő Modern Mobil Group Szolgálató és Kereskedelmi Kft.l Eger 
Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirdetmenyek/megjelent-a-heves-megyei-
kormanyhivatal-mint-allami-foglalkoztatasi-szerv-2017-evi-kepzesi-jegyzeke 

 


