
 
 

 
Széchenyi István Egyetem 

Regionális- és Gazdaságtudományi 
Doktori Iskola  

 
 

 
 
 
 

Vápár József 
okleveles villamosmérnök, mérnök-közgazdász, MBA 

 
 

A külföldi működőtőke-befektetések regionális szerkezete és a befektetésösztönzés 
Magyarországon  

 
 

Doktori értekezés tézisei 
 
 
 
 
 
 
 

Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János 
az MTA doktora 

  

 

Győr - Düsseldorf  
2012. február     

 

 

 



2 
 

Tartalom 

 

I. A disszertáció célja és felépítése ............................................................................................. 3	  
II. A kutatás hipotézisei .............................................................................................................. 7	  
III. A kutatás módszerei ........................................................................................................... 17	  
IV. A kutatás eredményei, következtetések, javaslatok ........................................................... 18	  
V. További kutatási irányok ..................................................................................................... 32	  
VI. A tézisfüzetben hivatkozott irodalom ................................................................................ 34	  
VII. A szerzőnek a témakörben megjelent publikációi ............................................................ 37	  
VIII. A szerző témához kapcsolódó konferencia előadásai ..................................................... 38	  
IX. A szerzőnek a témához kapcsolódó kutatási projektekben való részvétele ....................... 41	  
 
 

 

 

 

 

 



3 
 

I. A disszertáció célja és felépítése  
 

Disszertációm egyik fő célja a magyarországi külföldi működőtőke (KMT) áramlás-, illetve a 

KMT magyarországi területi elhelyezkedésének és regionális hatásainak bemutatása. Másik 

fő célom Magyarország befektetésösztönzési cél- és eszközrendszerének értékelése, valamint 

javaslatok megfogalmazása a befektetésösztönzés vonatkozásában Magyarország 

meggyengült tőkevonzási pozíciójának javítására. Regionális esettanulmányként elemzem 

még a Nyugat-dunántúli régió fejlődését a KMT áramlás szempontjából és megvizsgálom, 

hogy milyen eszközökkel terelhetők a külföldi befektetések az elmaradott térségekbe a 

befektetésösztönzés, illetve a regionális gazdaságfejlesztés segítségével.  

A KMT áramlás jelentően az 1970-es évek óta jelentősen befolyásolta a világgazdasági 

folyamatokat a külkereskedelmi akadályok lebontása és a privatizációs hullámok 

következtében. A KMT szerepe tehát az elmúlt 40 évben erősödött fel a világgazdaságban, 

jelentőségét, gazdasági hatásait több dimenzióban lehet mérni. A KMT áramlási (flow) és az 

állományi (stock) adatok nemzetközileg egységes módszertan alapján történő mérése és 

nyilvántartása fontos, szükséges elemezni a KMT gazdasági növekedésre, exportszerkezetre, 

illetve a térbeli szerkezetre változásaira kifejtett hatásait. Dolgozatomban a KMT befektetések 

regionális hatásainak vizsgálatára fókuszálok. 

1989. január 1-én lépett hatályba az 1988. évi XXIV. törvény a külföldiek magyarországi 

befektetéseiről, amely a jogi-adminisztratív szabályozás kiemelkedő mértékű liberalizálásával 

és a külföldiekre vonatkozó tulajdonszerzési korlátok lebontásával új alapokra helyezte a 

KMT befektetések jogi kereteit Magyarországon (Vértes-Losoncz 2004). Magyarországon a 

rendszerváltás utáni időszakban a KMT meghatározó szerepet játszott a gazdasági 

modernizációjában és az 1989-2008 időszak már elegendő időtáv ahhoz, hogy megfelelően 

lehessen elemezni a KMT beáramlásának szakaszait és a regionális hatásait. Barta szerint „a 

külföldi működőtőke beruházás a gazdasági növekedés egyik legfontosabb katalizátora 

Magyarországon” (Barta 2000, 279.p.). Azonban a KMT jelentős a kilencvenes években 

jelentős szerepet játszott Magyarországon a gazdaság területi átstrukturálódásában, a 

gazdaság egyenlőtlen térszerkezeti folyamatainak felerősítésben, illetve a duális gazdaság 

kialakulásában is (Barta 2000). „Az ezredfordulóra a külföldi működőtőke mélyen behatolt a 

magyar gazdaságba, meghatározó tényezővé vált a mikro- és a makrogazdaságban, a gazdaság 

tulajdoni, ágazati, foglalkoztatási és területi szerkezetében, a technológiai fejlődés motorjává 

vált. Az átmeneti időszak gazdasági fejlődésében, a piacgazdaság megteremtésében és a tartós 
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gazdasági növekedés elindításában a külföldi működőtőke-beáramlás meghatározó tényező 

volt.” (Barta 2002, 138.p.).  

 

Szándékaim szerint a magyarországi KMT befektetések és a befektetésösztönzés témakörét 

egy jelentős tudományos témaként az értekezésben logikusan végiggondoltam, 

szisztematikusan feldolgoztam és egy átfogó jellegű dolgozatot készítettem a rendszerváltás 

óta eltelt húsz éves időszakra vonatkozóan, legfontosabb újdonságként elemezve a duális 

gazdaság oldásának lehetőségeit és jelentőségét. 

 
A dolgozatban a fenti célkitűzésekkel összhangban a következő kutatási kérdéseket 

válaszolom meg:  

1. A dolgozat fő és általános célkitűzése megvizsgálni azt a kérdést, hogy a KMT 

befektetéseknek milyen hatásai vannak regionális dimenzióban? 

Erre a kérdésre dolgozatom mindegyik fejezetében adok rész-válaszokat.   

A következő kutatási kérdést a második fejezetben az elméleti szakirodalmat kutatva 

vizsgálom meg, elemezve a kérdés elméleti összefüggéseit regionális vonatkozásban, 

nevezetesen a gazdaság térbeliségét, a telephelyelméleteket, a regionális növekedési 

elméleteket, illetve a KMT befektetések motivációit.  

2. Milyen módon erősítette a globalizáció a lokalizációt, illetve a helyi telepítési 

tényezőrendszerek felértékelődését a KMT áramlás szempontjából? 

A következő kutatási kérdéseket a harmadik fejezetben vizsgálom meg, elemezve a 

magyarországi KMT beáramlási folyamatokat, illetve a KMT szerepét a magyarországi 

térszerkezet alakításában. 

3. Melyek Magyarország meghatározó ágazatai, illetve a legnagyobb befektető országok 

a KMT befektetések szempontjából?  

4. Milyen szerepet játszott a KMT a Magyarország gazdasági fejlődésében, illetve 

térszerkezetének alakításában?  

A negyedik fejezetben következő kutatási kérdéseket a válaszolom meg, megvizsgálva a KMT 

befektetések regionális eloszlását Magyarországon, elemezve a regionális gazdaságfejlesztés 

eszközeit, a regionális innovációs potenciált, a tudásalapú gazdaság tőkevonzó képességét, 

valamint a K+F dualitás kialakulását. A KMT szerepét regionális esettanulmányként, a 
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Nyugat-dunántúli régió gazdasági fejlődésében, illetve térszerkezetének alakításában is 

megvizsgálom.    

5. Megfelelően vonzó –e a Magyarországon a tudástársadalom, az innováció és a K+F 

helyzete a tudásintenzív, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos KMT projektek 

szempontjából, illetve   

6. Jellemző –e a hazai, illetve multinacionális vállalatok közötti duális struktúra a 

magyarországi K+F szerkezetben is?  

7. Milyen szerepet játszott a KMT a Nyugat-dunántúli régió gazdasági fejlődésében és 

térszerkezetének alakításában?  

Az ötödik fejezetben a következő kutatási kérdéseket válaszolom meg, megvizsgálva a 

magyarországi befektetésösztönzés regionális vonatkozásait, illetve a KMT terelhetőségét az 

elmaradott térségekbe. Ehhez esettanulmányként elemzem az észak-magyarországi Bosch-

beruházások, illetve a nyírbátori Coloplast-befektetés telepítési tényezőit. Megvizsgálom azt a 

kérdést is, hogy milyen módon oldható a kialakult hazai KKV-k és a multinacionális 

vállalatok között kialakult duális gazdasági szerkezet, milyen eszközökkel javíthatók a 

magyar KKV-k beszállítói pozíciói a multinacionális vállalatok irányában, ágazati 

esettanulmányként elemezve a magyarországi járműipar, illetve a beszállítói háttér helyzetét.   

8. Megfelelő hatékonysággal működik –e a magyar befektetésösztönzési rendszer, 

különös tekintettel a KMT elmaradott régiókba történő terelhetőségére vonatkozóan, a 

térszerkezeti duális szerkezet oldása céljából?  

9. Melyek a Magyarország legattraktívabb telepítési tényezői, különös tekintettel a 

regionális vonatkozásokra?  

10. Milyen eszközökkel javíthatók Magyarországon a magyar KKV-k beszállítói pozíciói 

a multinacionális vállalatok irányában, a duális vállalati szerkezet oldása érdekében?  

 

A dolgozat bevezetését képező első fejezetben részletezem a kutatás célkitűzését, a kutatási 

kérdéseket, hipotéziseket, illetve a módszertant. A második fejezetében – amely dolgozatom 

elméleti fejezete - bemutatom a KMT áramlás elméleti alapjait, ennek keretében a gazdaság 

térbeliségére vonatkozó elméleteket, a telephelyelméleteket, a regionális növekedési 

elméleteket, valamint a KMT áramlás elméleteit.  
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A harmadik fejezetben megvizsgálom a KMT beáramlást Magyarországon, kelet-közép-

európai környezetben is. Ebben a fejezetben elemezem a KMT beáramlás negatív hatásait, a 

magyarországi duális gazdaság kialakulását is. A negyedik fejezetben megvizsgálom a KMT 

magyarországi regionális eloszlását, a KMT hatását Magyarország térszerkezetére, illetve az 

egyenlőtlen térszerkezet kialakulását. Megvizsgálom a regionális gazdaságfejlesztés szerepét 

a tőkevonzás szempontjából, áttekintem a magyarországi regionális gazdaságfejlesztési 

tényezőket, ezen belül az ipari parkok és klaszterek szerepét, az innovációs potenciált és a 

tudásalapú gazdaságot, mint tőkevonzó tényezőket. A fejezetben regionális 

esettanulmányként vizsgálom a Nyugat-dunántúli régióba történő KMT beáramlást, a KMT 

térbeli elhelyezkedését a régióban, illetve a régió területi szerkezetét. Elemzem a tudás és 

innováció helyzetét a Nyugat-dunántúli régióban, bemutatva a régió innovációs potenciálját 

és területfejlesztési stratégiáját is a tőkevonzás szempontjából. Saját kutatási tapasztalataimat 

felhasználva mutatom be az észak-déli gazdasági és közlekedési tengely jelentőségét.  

Az ötödik fejezetben a bemutatom a magyarországi befektetésösztönzési rendszert, elemezve 

annak cél és eszközrendszerét. Saját tapasztalataimat is felhasználva elemzem, hogy a 2004-

2007 időszakban az egyedi kormánydöntéses (EKD) támogatásokkal mennyire sikerült az 

elmaradott régiókba  terelni a 10 millió euró feletti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nagyberuházásokat. Elmaradott régióknak tekintem az Észak-magyarországi-, 

Észak-alföldi-, Dél-alföldi- és Dél-dunántúli régiókat, az egy főre jutó GDP alapján. 

Megvizsgálom a magyarországi autóipar és a beszállítói háttér helyzetét, illetve a járműipari 

befektetésösztönzés hatékonyságát. Elmaradottabb Elemzem a magyarországi telepítési 

tényezőket, a McKinsey & Company Kelet-Közép-Európáért is felelős berlini és 

Magyarországért felelős igazgatójával készített interjúimat is bemutatva. Megvizsgálom a 

származás szerint legnagyobb magyarországi KMT befektető Németország vállalatainak 

befektetői elégedettségét is. Versenyképességi elemzést is végzek a tőkevonzás szempontjából, 

bemutatva Magyarország gyengülő pozícióit a globális versenyképességi rangsorokban, 

összevetve Magyarország paramétereit kelet-közép-európai versenytársaival.  

KMT terelhetőségi esettanulmányként a Bosch konszern 1998-as Hatvan, 2001-es Miskolc és 

2002-es Eger melletti befektetői döntését, a Coloplast 2006-os Nyírbátor melletti döntését, 

valamint autóipari OEM letelepedési esettanulmányként a Mercedes 2008-ban megkezdett 

kecskeméti beruházását vizsgálom. A Mercedes beruházást az Audi 1993-as Győr melletti 

döntésével is összehasonlítom, figyelembe véve annak jelentőségét, hogy Magyarország az 

Audi Győrben történő letelepedése után 15 évvel egy másik hasonló jelentőségű német 

beruházást tudott megnyerni Kecskeméten, az elmaradott régiók közé számító Dél-alföldi 
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régióban. A Mercedes döntésében nyilvánvalóan szerepe volt a budapesti agglomeráció 

közelségének is, azonban fontos eredménynek tartom, hogy 2008-ban egy dél-alföldi 

régióbeli helyszín is meg tudott felelni egy világszínvonalú OEM autógyártó konszern 

igényeinek. Vizsgálom az önkormányzatok szerepének jelentőségét a befektetővonzás 

szempontjából.  

A hatodik, összefoglaló fejezetben a kiértékelem a hipotéziseket, bemutatom a kutatás 

eredményeit, a hipotézisekből levont következtetéseket, a befektetésösztönzés 

hatékonyságának javítására tett javaslatokat, valamint a további lehetséges kutatási irányokat. 

Mindegyik fejezetben részletesen foglalkozom a KMT áramlás regionális szerkezetével és 

hatásaival, a regionális funkciók makro funkciókkal szemben történő felértékelődésével, 

valamint a helyi- és regionális dimenziók fejlesztésével, feldolgozva a témakör nemzetközi és 

hazai szakirodalmát is. 

 

 

II. A kutatás hipotézisei  
 
Felállított öt hipotézisem – amelyeket a kutatás célkitűzéseivel, illetve a fenti kutatási 

kérdésekkel összhangban a dolgozatban vizsgálok - a következők:  

 

H1: Általános hipotézisem, hogy a külföldi működőtőke befektetések szempontjából a 

makro tényezők egy átmeneti gazdaság kezdeti szakaszában meghatározóak - mint 

Magyarországon is a rendszerváltás után -, azonban ez változik az idő előrehaladásával, a 

regionális tényezők a prioritások átrendeződésével felértékelődnek a makro tényezőkkel 

szemben, a telephely, munkaerő, logisztika, regionális gazdaságfejlesztés, tudásalapú 

gazdaság, klaszterek jelentősége megnő. 

 
Ezt az általános hipotézist a dolgozatom mindegyik fejezetében, átfogóan vizsgálom. Az egyes 

fejezetekben különböző szempontokból közelítem meg azt a feltételezést, miszerint egy 

átmeneti gazdaságban – Magyarországra fókuszálva – a regionális, lokális tényezők a 

prioritások átrendeződésével felértékelődnek a külföldi befektetők telephelyválasztása 

szempontjából.  
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Enyedi már az 1990-es évek első felére vonatkozóan felhívta a figyelmet arra, hogy a KMT 

befektetések a korszerű technológiát hoznak és a magyar gazdaságot integrálják a 

világgazdaságba, valamint arra, hogy a helyi önkormányzatoknak fel kell készülniük a 

beruházások vonzásáért egymással folytatott versenyre és ennek érdekében növelniük kell 

versenyképességüket (Enyedi 1996). A globalizáció felerősíti a nemzetközi versenyt, ezért a 

vállalatok globális szempontok alapján optimalizálják költségeiket és helyi immobil 

tényezőkre, például a tömeges szakképzett munkaerőre gyártási kapacitásokat telepítenek. A 

telepítési döntések meghozatala során a vállalatok egy összetett szempontrendszer alapján 

mérlegelnek, amelyben a gazdasági tényezők mellett a gazdaságon kívüli szempontokat is 

figyelembe veszik (Lengyel-Rechnitzer 2004). A globalizáció korában sokféle telepítő 

tényezővel versenyeznek a külföldi befektetésekért a potenciális telephelyek. 

Megkülönböztethetők kemény telepítő tényezők, mint például a munkabér és a telekár és a 

puha telepítő tényezők, mint például a telephely imázsa, vagy az ott működő oktató és kutató 

intézetek. A kemény tényezők között olyan tényezők is szerepelnek, mint például a helyi adó 

mértéke, vagy a telephely közlekedési elérhetősége. Puha telepítő tényező a helyi 

önkormányzat magatartása vagy a felsőoktatási, illetve kutatási intézmények megléte 

(Cséfalvay 2004). Ezek a telepítő tényezők is azt erősítik, hogy a regionális funkciók idővel 

felértékelődnek a makro funkciók rovására. A telepítési tényezők súlyát illetően a kemény 

telepítési tényezőkkel szemben a befektetési döntésekben egyre nagyobb súlyt kapnak a puha 

telepítési tényezők. Ez a tendencia Nyugat-Európában már egyértelműen megfigyelhető, a 

kemény telepítési tényezők vonatkozásában a földrajzi hely kivételével szinte alig 

tapasztalhatók különbségek, a vállalatok mindinkább a puha tényezők alapján döntenek a 

telephelyről. Magyarországon ezzel ellentétben még jelentős területi különbségek figyelhetők 

meg. A nemzetközi vállalkozások a rendszerváltás után elsősorban azokon a helyeken 

telepedtek le, ahol a kemény telepítési tényezők megfelelőbbek voltak. A befektetett tőke 

hatására ezeken a területeken lezajlott fejlődés és a járulékos hatások következtében a puha 

tényezők is feljavultak, amely erősítette a települések vonzerejét (A külföldi működőtőke-

beruházások...2007). A puha telepítési tényezők relatív felerősödése is azt mutatja, hogy a 

regionális funkciók az idő előrehaladásával felértékelődnek a makro funkciók rovására. A 

telepítési tényezők jellege a gazdasági egységek igényeiknek megfelelően folyamatosan 

változik, de a térségek kínálata is folyamatosan bővül, mint például a munkaerő költségei, a 

közlekedési tényezők, a települések infrastrukturális ellátottsága, a helyi gazdaság aktivitása, 

illetve a lokális és regionális piac (Rechnitzer 2001).  
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Fentiek alapján feltételezem, hogy a makro elemek egy átmeneti gazdaság kezdeti 

szakaszában meghatározóak, de az idő előrehaladásával a prioritások átrendeződnek, és a 

regionális funkciók felértékelődnek a makro tényezőkkel szemben, ebből következően a 

munkaerő, logisztika, telephely, regionális politika, tudásalapú gazdaság és klaszterek 

jelentősége nő. 

 

További hipotéziseim: 

A következő hipotézisek dolgozatom egyes fejezeteihez kapcsolódnak, a negyedik 

„regionális” fejezetben és az ötödik „befektetésösztönzési” fejezetben két-két hipotézist 

vizsgálok.  Az egyes vizsgált hipotézisek a következők: 

 

H2: A külföldi működőtőke vonzás szempontjából a jövőben a tudástársadalom, az 

innováció és a kutatás-fejlesztés egyre nagyobb jelentőséggel bír, ezt a befektetői motivációk 

változása is alátámasztja, Magyarország vonatkozásában is. 

 

Ezt hipotézist a negyedik fejezetben vizsgálom, célom a tudástársadalom, az innováció és a 

K+F erősödő tőkevonzó hatásának bemutatása. Ezzel összefüggésben áttekintem a 

magyarországi innovációs potenciált és tudásgazdaságot, mint tőkevonzó tényezőket.  

„Az innovációnak meghatározó szerepe van a versenyképesség és a gazdaság növekedésében, 

valamint a foglalkoztatás bővülésében. A vállalati innováció a gazdasági fejlődés 

kulcskérdése” (Barta 2006, 107.p.). Magyarországon a kutatás-fejlesztés (K+F) számára 

megfelelő befektetési környezet áll rendelkezésre, a multinacionális cégek erőteljesen jelen 

vannak a K+F szektorban Magyarországon, a vállalati K+F folyamatosan növekszik, jelentős 

számú kutatóintézet működik Magyarországon (R & D in Hungary...2010). Magyarország 

térszerkezetének modernizálásában a regionális kutatás- és fejlesztéspolitika meghatározó 

jelentőségű. A regionális innovációs hálózatok nélkül nem lehetséges a termelési rendszerek 

fejlesztése, illetve a régiók jövedelemtermelő képességének javítása. Magyarországon a K+F 

szektor regionális szerkezetében meghatározó a főváros súlya,  Budapestre és 

agglomerációjára koncentrálódik a magyar K+F kiadások 70%-a, a foglalkoztatottak 60%-a 

(Horváth 2003). A globalizáció és a regionalizmus az érem két különböző oldalát jelenti. A 

fejlődő infrastruktúra egyrészt lehetővé teszi a gazdaság globalizálódását, másrészt a városok 

és a régiók a gazdasági specializáció egyre fontosabb színterei lesznek. Az innovatív 

termékekre és szolgáltatásokra épülő fejlődésben a helyi vállalkozások fontos szerepet 
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játszanak (Dőry 2000). A tudásalapú gazdaság folyamatos innovációra épül, a tudásalapú 

gazdaság ténylegesen szolgáltató gazdaság, hiszen a modern piacgazdaságokban a szolgáltató 

ágazat súlya egyre inkább növekszik. A regionális innovációs rendszerek kialakulásának 

legfontosabb tényezője a regionális innovációs potenciál. Az innovációs rendszer nemcsak az 

egyetemeket, kutatóintézeteket és az innovatív vállalkozásokat foglalja magában, hanem az 

innovációs szolgáltatásokat és a tudástranszfer szervezeteket is (Dőry 2005). A regionális 

innovációs potenciál átfogja azokat a faktorokat és szereplőket, amelyek egy adott régió 

innovációs teljesítményét meghatározzák. Az innovációs szereplők közé tartoznak a 

vállalkozások, a regionális tudásbázis intézményei, de a szélesebb értelemben vett innovációs 

potenciál is, mint például a régiók infrastruktúrája (Rechnitzer 2006). A KMT jelenléte nem 

egyértelműen járul hozzá a kutatási szint növekedéséhez. Általában a csúcstechnológiai 

ágazatokban a vállalati központon kívülre csak a tömegtermelést helyezik, a stratégiai 

fontosságú kutatás-fejlesztés továbbra is az anyaországban működik. Az elemzések azt 

mutatják, hogy Magyarországon  a KMT az innovációs modellváltásban jelentős szerepet 

játszott. Az innovációbarát környezet további kiépítése elősegítené a külföldi befektetők 

fejlesztésének megvalósítását (Dőry 2005). A tudásintenzív tevékenységek az egyetemi 

városokban koncentrálódnak, egyrészt azért, mert a vállalatok igényeinek megfelelően 

felkészített fiatalok tömegei állnak rendelkezésre potenciális munkavállalóként, másrészt a 

kreatív vállalkozók is megjelennek tudásintenzív cégeikkel (Lengyel 2007).  

Az előzőek alapján feltételezhető, hogy a működőtőke vonzás szempontjából a jövőben a 

tudástársadalom, az innováció és a K+F egyre nagyobb jelentőséggel bír és ez a tendencia a 

befektetői motivációkban is megjelenik. Ez azt is jelenti, hogy kiemelten fontos az innováció, a 

K+F és a tudástársadalom fejlesztése, mert ezzel egyre versenyképesebb környezetet lehet 

teremteni a KMT áramlás újabb szakaszának.  

 

H3: A külföldi működőtőke a rendszerváltás utáni időszakban meghatározó szerepet játszott 

a Nyugat-dunántúli régió térszerkezetének, illetve ipari ágazati struktúrájának 

átalakításában. 

Ennek a hipotézisnek a vizsgálata szintén a negyedik fejezetben történik, regionális 

esettanulmányként elemezve KMT régióbeli területi elhelyezkedését és a KMT hatását a 

Nyugat-dunántúli régió térszerkezetének átalakításában. Megvizsgálom a KMT súlyát az ipari 

ágazatban, valamint az osztrák-magyar régió szerepét a tőkevonzásban. Elemzem továbbá a 

régió gazdaságfejlesztését és telepítési tényezőit, azon belül az ipari parkok és klaszterek 
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szerepét. Megvizsgálom a Nyugat-dunántúli régió innovációs potenciálját és területfejlesztési 

stratégiáját a tőkevonzás szempontjából. 

A Nyugat-dunántúli régió, azon belül különösen az északi terület, vonzó célpontja volt a 

külföldi befektetőknek. A földrajzi elhelyezkedés, a jó infrastruktúra, valamint a munkaerő 

piaci adottságok jó vonzerőnek bizonyultak a KMT beáramláshoz (Nyugat-Dunántúl 

gazdasági szervezetei...2005). A Nyugat-Dunántúlon a privatizációs és vállalatalapítási 

folyamatban a működőtőke szerepe meghatározó volt. A nemzetközi cégek korszerű termelési 

folyamatokat, új technológiákat honosítottak meg, innovációs magatartásukkal a fejlődés és a 

gazdasági szerkezetváltás meghatározó szereplőivé váltak. A Nyugat-dunántúli régión belül 

Győr-Moson-Sopron megye a legfejlettebb (Vápár 2007). A régió gazdaságába történt 

működőtőke regionális eloszlását jellemzi, hogy a KMT 94%-a az ipari vállalkozásokba 

történő befektetés volt, melynek 70%-a Győr-Moson-Sopron, 20%-a Vas, 10%-a pedig Zala 

megyébe irányult (Vápár 2006b). A Nyugat-dunántúli régión belüli KMT területi 

elhelyezkedését vizsgálva nagy különbségeket láthatunk, de egyértelműen megállapítható az, 

hogy a KMT befektetések formájában érkező gépipari beruházások első számú célpontja a 

nagy ipari hagyományokkal, képzett munkaerővel és jó infrastruktúrával rendelkező Győr 

volt, továbbá Vas megyében Szombathely, Szentgotthárd és Sárvár volt a befektetők kiemelt 

célpontja (Vápár 2007).   

A gazdasági szerkezetváltásban az egyik legfontosabb gazdaságfejlesztési eszköznek az ipari 

parkok bizonyultak. Az országban úttörő szerepet játszó Győri Ipari Parkot követően 

megindult a régióban a sárvári, a szentgotthárdi, a soproni és a szombathelyi park fejlesztése, 

időközben már az egész régióban jól kiépített ipari infrastruktúra áll a befektetők 

rendelkezésére (Grosz 2009). A Nyugat-dunántúli régió versenyképességének megőrzésében 

is fontos szerepet játszanak az ipari parkok. A régióban működő ipari parkokat jó közlekedési 

helyzetük, valamint a nyugati exportpiacokhoz való közelségük miatt részesítették előnyben a 

külföldi befektetők. A fejlődést az is mutatja, hogy az elmúlt években a nagyvállalatok mellé 

a kis- és középvállalkozások is betelepültek az ipari parkokba (Nyugat-Dunántúl 

ipara...2005).  

A logisztikai parkok szintén fontos befektetésvonzó telepítési tényezőknek bizonyultak. A 

győri logisztikai központ vonatkozásában az elmúlt 10 évben jelentős fejlesztések valósultak 

meg. Ebben a vonatkozásban kiemelhető a péri repülőtér fejlesztése, amelynek költségeit az 

Audi Hungária Motor Kft. cca. 1/3 részben finanszírozta, illetve európai uniós támogatásban 

is részesült a projekt. Nagy fejlesztések valósultak meg a gönyűi kikötőben is, szintén jelentős 
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európai uniós támogatással.. A soproni logisztikai központ legfontosabb része a GYSEV által 

üzemeltetett vasúti-közúti átrakó kombi terminál. Ezeket a logisztikai parkokat egészíti ki a 

Nyugat-dunántúli régió déli részében a Nagykanizsai Ipari Park fejlesztése, amelynek alapját 

szintén a kedvező földrajzi fekvés, illetve a jó közlekedési kapcsolatok képezik (Grosz 2007).  

A Nyugat-dunántúli régióban a befektetések szempontjából a klaszterek megalapítása is 

fontos tényező volt. A klaszterek iparág-specifikus szolgáltatások nyújtásával igyekeznek 

támogatni a vállalkozások egymás közötti, illetve a vállalkozások és a felsőoktatás közötti 

kapcsolatokat, növelve ezáltal az adott iparág versenyképességét. A Nyugat-dunántúli 

régióban már több mint 10 klaszterkezdeményeződés indult útjára, a legfontosabb 

klaszterterületek a gépipar, elektronika, informatika, megújuló energia, illetve a turizmus 

területeihez kapcsolódik (Grosz 2009). A klaszterek kialakulása és fejlődése Magyarországon 

elősegíti a kis- és középvállalkozások beszállítói kapcsolatainak fejlődését, illetve a regionális 

versenyképesség javítását, így a kialakult duális szerkezet oldását is (Grosz 2005). A KMT 

fogadása szempontjából fontos tényező tudásbázis, a felsőfokú intézmények működése is. A 

régió iparának szempontjából fontos, hogy a győri egyetem műszaki képzése összhangban 

van a térség ipari szerkezetével, mivel elsősorban a járműgyártás, a logisztika, az informatika 

és a telekommunikáció területén képeznek szakembereket (Smahó 2007).  

A tőkevonzás tekintetében a Nyugat-dunántúli régióban ki kell emelni a határrégió ösztönző 

hatását, mivel elsősorban ezekben a térségekben telepednek meg a befektetők, majd innen 

építik tovább gazdasági kapcsolataikat más térségek irányába. A térszerkezeti hatásokhoz 

kapcsolódóan ki kell emelni a Bécs-Pozsony-Győr-Sopron városi együttműködési hálózat 

fejlődését, amelyhez a Bécs-Budapest innovációs tengely is kapcsolódik (Rechnitzer 1999). A 

Nyugat-dunántúli régióban innovációs zónának volt tekinthető a Hegyeshalom-Győr 

közlekedési és gazdasági tengely, de Sopron térségében megtelepedtek az innovációt 

képviselő befektetések. Potenciális innovációs zónának volt tekinthető az osztrák-magyar 

határrégió, Soprontól Körmend-Szentgotthárd térségéig cca. 30-50 km-es sávban (Rechnitzer 

2007).  

A Nyugat-dunántúli régióban fontos lenne, hogy a Hegyeshalom-Győr közlekedési és 

gazdasági tengely mellett a régió észak-déli közlekedési és gazdasági tengelye is kiépüljön. A 

közlekedési tengely kiépítése egy Sopron-Győr-Szombathely-Nagykanizsa-Zalaegerszeg 

útvonalon megépített gyorsforgalmi út - esetleg egy autópálya – megépítésével lenne 

megvalósítható.  A közlekedési tengely mellett egy gazdasági tengely is kialakulna, a tengely 

mentén a több vállalkozás tudna megtelepedni. A Hegyeshalom-Győr innovációs tengely 

mellett egy észak-déli innovációs tengely is kialakulhatna. Ezt a jelenlegi, irányonként 
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nagyrészt egysávos közlekedési útvonal nem teszi lehetővé. Az észak-déli közlekedési és 

gazdasági tengely fejlődéséhez régió klaszterei is hozzájárulnának a vállalatok közötti észak-

déli kapcsolatok fejlesztésével (Vápár 2000).  

Az előzőek alapján feltételezem, hogy a KMT a rendszerváltás utáni időszakban meghatározó 

szerepet játszott a Nyugat-dunántúli régió ipari ágazati struktúrájának, illetve a régió 

térszerkezetének átalakításában.   

 

H4: Megfelelő befektetésösztönzési eszközrendszerrel és a telepítési tényezők fejlesztésével 

hatékonyan orientálhatók a külföldi befektetők Magyarországon belül az elmaradott 

térségekbe.   

 

Ezt a hipotézist az ötödik fejezetben vetem fel, feltételezve, hogy fennálló magyarországi 

regionális egyenlőtlenségek ellenére hatékonyan orientálhatók a külföldi befektetők 

Magyarországon az elmaradott térségekbe. Ez a hipotézis álláspontom szerint egy olyan 

felvetés, amelynek keretében azt vizsgálom meg, hogy valóban eredményesen terelhető –e 

Magyarországon a befektetésösztönzés eszközeivel a KMT az elmaradott térségekbe. Ennek 

keretében megvizsgálom, hogy a 2004-2007 időszakban az egyedi kormánydöntéses (EKD) 

támogatásokkal milyen mértékben sikerült az elmaradott térségekbe terelni a 10 millió euró 

feletti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nagyberuházásokat. Elmaradott 

régiókban történő letelepedési esettanulmányként vizsgálom a Bosch konszern 1998-as 

Hatvan, 2001-es Miskolc és 2002-es Eger melletti befektetői döntését, valamint a Coloplast 

2006-os Nyírbátor melletti döntését. 

Magyarországon 1997-ig a befektetések jelentős hányada a privatizációhoz kapcsolódott, 

majd 1998-99 körül a zöldmezős beruházások, majd a pótlólagos befektetések kerültek 

előtérbe (Antalóczy 2003). Az Audi és a Mercedes is zöldmezős beruházást valósított, illetve 

valósít meg Magyarországon. Az Audi megalapítása óta folyamatosan bővít, a bővítésekkel 

együtt a győri befektetés 2008-ban meghaladta a 3,6 milliárd eurót (The automotive 

industy...2010). Beszállítói szempontból is jó lehetőségeket jelent a nagy autógyártók 

betelepülése. Azonban nem mindegyik nagy autóipari beruházás jelent új lehetőségeket a 

magyar beszállítók számára, a korábban betelepült három nagy OEM autógyártó, a Suzuki, az 

Audi és az Opel közül a Suzuki több, a másik két gyártó viszont kevesebb magyar beszállítót 

foglalkoztat. Magyarország jellemzően az első körös, ún. integrátor cégek számára vált 

vonzóvá, a nagy gyártó cégek befektetései az őket követő beszállítók miatt is fontosak 
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(Antalóczy–Sass 2010). Közép-kelet-európai kitekintésben ehhez hozzá kell tenni, hogy a 

Szlovákiában letelepedett három nagy autógyár, a Volkswagen, a Hyundai-Kia, valamint a 

Peugeot-Citroen autógyártókkal együtt a magyar autógyártók – 2012-től a Mercedes-szel is 

kiegészülve – rendkívül jó beszállítói lehetőségeket biztosítanak Szlovákia és Magyarország 

régiójában (Grosz–Tilinger 2008). A Magyarországon befektető német cégek vonatkozásában 

fontos jegyezni, hogy a 2008 évi adatok szerint a származási országokat tekintve Németország 

22,2%-os részesedéssel, 13,9 milliárd eurós állománnyal a legnagyobb befektető (Elemzés a 

2009. évi működőtőke-beáramlási...2010). Másrészt a befektető német cégek vonatkozásában 

fontos mutató, hogy a DUIHK 2010 évi felmérése szerint a német cégek között 80%-os azon 

beruházók aránya, amelyek újból Magyarországon valósítanák meg befektetésüket, másrészt a 

német cégek befektetői hangulatát jól tükrözi a DUIHK által kifejlesztett DISI, Befektetői 

Hangulat Mutató (Konjunktúrajelentés Magyarország 2010).  

Magyarország a külföldi tőkevonzásban nagy jelentőségű eredményként mutathatja fel, hogy 

az Audi 1993-as győri letelepedése után 15 évvel 2008-ban egy hasonlóan világszínvonalú 

német autógyártó céget, a Mercedes-t tudta letelepíteni Kecskeméten. Kelet-Magyarországnak 

az 1990-es években az autópályák nélkül nem volt esélye nagyobb beruházásokat vonzani, a 

befektetések elsősorban Budapesten és agglomerációjában, valamint a nyugat-dunántúli és 

közép-dunántúli régiókban települtek meg. Úgy ítélem meg, hogy a kecskeméti Mercedes 

befektetés követhető példa lehet a nagybefektetések vonzását illetően  Magyarország más, 

elmaradott térségei számára is, elsősorban Kelet-Magyarország, illetve  Dél-Magyarország 

vonatkozásában. Kecskemétnek sikerült a Mercedes fogadásához olyan telepítési tényezőket 

biztosítania, mint a már meglévő autópálya – ehhez kapcsolódóan a jó logisztikai helyzet – és 

a szakképzett munkaerő, amely egyaránt vonatkozik a szakképző intézmények által képzett 

szakmunkásokra, illetve a kecskeméti műszaki főiskola által biztosított mérnök 

munkavállalókra. A tudásbázisnak a vállalat későbbi működése szempontjából is nagy 

jelentősége van, az Audi a győri egyetemmel, illetve a Bosch miskolci egyetemmel történő 

együttműködés példáját követve valószínűleg a Mercedes is hasonló együttműködést alakít ki 

a kecskeméti műszaki főiskolával. A helyi telepítő tényezőket tekintve fontos kiemelni, hogy 

a kecskeméti önkormányzat példaszerűen szolgálta ki a Mercedes projekt vezetőit, a város 

egyik alpolgármestere személyesen volt felelős a projekt segítéséért. Egy bonyolult 

nagyberuházást Magyarország más, elmaradottabb térségeiben is csak úgy lehet 

megtelepíteni, ha a helyi önkormányzat ezt megfelelően támogatja, egy az önkormányzati 

szervezeten belüli felelős befektetési szakemberrel. A multinacionális vállalatok 
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döntéshozatali folyamata megköveteli, hogy a helyi szereplők rövid határidőn belül a 

megfelelő idegen nyelven biztosítsák a befektető által kért információkat. Ha a megfelelő 

önkormányzati fogadókészség nincs kialakítva, akkor hiába állnak rendelkezésre a fizikai 

infrastrukturális feltételek, vagy a szakképzett munkaerő, a nem megfelelő önkormányzati 

szolgáltatás meghiúsíthatja a nagyvállalkozás megtelepítését.   

Az előzőek alapján, feltételezhető, hogy megfelelő befektetésösztönzési eszközrendszerrel és a 

telepítési tényezők fejlesztésével hatékonyan orientálhatók a külföldi befektetők 

Magyarországon belül az elmaradott térségekbe.   

 

H5: A magyar gazdaság számára a külföldi működőtőke beáramlás következtében kialakult 

duális vállalati szerkezet oldása kiemelkedő fontosságú, ebből a célból a magyar kis- és 

középvállalkozások beszállítói pozícióit javítani szükséges a multinacionális vállalatok 

irányában. 

Ezt a hipotézist szintén az ötödik fejezetben vizsgálom, abból kiindulva, hogy Magyarországon 

a KMT beáramlás következtében duális vállalati gazdaságszerkezet alakult ki, a magyar 

KKV-k nem tudtak megfelelő mértékben a multinacionális nagyvállalatok beszállítóivá válni. 

Ez a duális vállalati szerkezet tekinthető a KMT beáramlás negatív hatásának is. A duális 

vállalati szerkezet oldásának érdekében a magyar KKV-k beszállítói pozícióit javítani 

szükséges a multinacionális vállalatok irányában, ez álláspontom szerint kiemelkedő 

gazdaságpolitikai jelentőségű célkitűzés. Megvizsgálom, hogy ezt a célkitűzést milyen 

befektetésösztönzési eszközökkel lehet elérni. Autóipari OEM esettanulmányként vizsgálom a 

Mercedes 2008-ban megkezdett kecskeméti beruházását és az Audi 1993-as győri 

letelepedését. Az előzőekkel összefüggésben megvizsgálom az önkormányzatok szerepének 

jelentőségét a befektetővonzás szempontjából.  

 

Az 1990-es években Magyarországon a külföldi vállalatok átlagos mérete, tőkeellátottsága és 

termelékenysége többszörösen meghaladta a hazai vállalatokét, ez az állapot a 2000-es 

években is fennmaradt. A külföldi vállalatok nem integrálódtak eléggé a magyar gazdaságba, 

gazdasági dualitás alakult ki. Ennek egyik oka, hogy a betelepülő külföldi vállalatok nehezen 

bontják meg beszállítói láncaikat, inkább magukkal hozzák külföldi beszállítóikat. A magyar 

tudástőke bevonása is alacsony szinten maradt a magyarországi külföldi vállalatok K+F 

tevékenységébe (Barta 2010).  
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Szanyi szerint a dualitás szempontjából a fontos kérdés, hogy mennyire van kapcsolat a két 

szektor között. Magyarországon jellemzően kevés kapcsolat alakult ki a külföldi és a hazai 

tulajdonú vállalkozások között, minimális technológiai együttműködéssel. Magyarországon 

kevés olyan magyar KKV vagy nagyvállalat van, amely technológiai jellegű beszállítójává 

tudott volna válni a nagy multinacionális cégeknek. A magyar gazdaságra általánosan is 

jellemző, hogy hiányzik a középvállalati réteg, de különösen jellemző ez a magyar tulajdonú 

cégekre (Szanyi 2010). 

Sass–Szalavetz-Szanyi az átalakuló országok gazdaságának jellemzőjeként megállapítja, hogy 

az erőforrások allokálásában az állam továbbra is jelentős szerepet játszik. Egy további 

sajátosság, hogy az átalakuló országokban a kisvállalkozások gyengeségei különösen 

súlyosan jelentkeznek, ilyen gyengeségek például a szerződéses fegyelem, a gyenge 

marketing, a logisztika és más vállalati funkciók (Sass-Szalavetz-Szanyi 2008). Sass és Szanyi 

megállapítása szerint „A magyar gazdaság jelenkori fejlődésének irányait a nemzetközi 

nagyvállalatok tevékenysége döntő mértékben befolyásolja. … A külföldi tulajdonú vállalatok 

üzleti érdekei természetesen nem mindig esnek egybe a gazdaságpolitikai prioritásokkal…,de 

számos területen található párhuzam, vagy megteremthető az érdekközösség. A 

gazdaságpolitika sikerét azzal is lehet jellemezni, hogy mely területeken, milyen mértékben 

sikerül a gazdaság főszereplőinek érdekeit összhangba hozni a gazdaságpolitika fejlesztési 

elképzeléseivel” (Sass-Szanyi 2009. 21.p.). 

Ezzel a megállapítással a magam részéről messzemenően egyetértek, a magyar gazdaság 

számára kulcskérdés a gazdaságpolitikai prioritások és a külföldi vállalatok érdekeinek 

összehangolása. Ennek fontos feltétele a folyamatos kommunikáció a külföldi nagyvállalatok 

magyarországi képviseleteivel – kamarák, szakmai szövetségek – különösen a KMT 

származása szerint nagybefektető országok képviseleteivel, például a budapesti Német - 

Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával, az Osztrák Gazdasági Kamara (WKO) Budapesti 

Képviseletével, az Amerikai Kereskedelmi Kamarával (AmCham), vagy a magyarországi 

befektetőket tömörítő japán szövetséggel. 

Sass és Szanyi szerint a külföldi tulajdonú cégeket illetően az elmúlt 15 évben a 

gazdaságpolitika érdeklődésének középpontjában elsősorban a tőkevonzás állt. A feltételezés 

az volt, hogy a modernizációhoz szükséges tőkével, műszaki tudással elsősorban a 

nemzetközi nagyvállalatok rendelkeznek, amelyek ezeket alkalmazni is fogják 

Magyarországon. Az 1990-es évek végén a tőkevonzás mellett a vállalati tevékenység terelése 

is megjelent, két jellemző iránnyal. Egyrészt kormányok igyekeztek a külföldi cégek 

tevékenységi szerkezetét a nagyobb hozzáadott értékű tevékenységek felé terelni, másrészt 
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célul tűzték ki a nemzetközi nagyvállalatok beágyazottságának növelését is, elsősorban 

beszállítói hálózatuk fejlesztése révén (Sass-Szanyi 2009).  

A magyar beszállítói hálózat jelentős méretű hálózatot képvisel, azonban a beszállítók száma 

évek óta csökken. A már működő beszállítók a kereslet növekedésekor csak lassan tudják 

bővíteni beszállítási volumenüket, elsősorban a tőkehiány miatt. A beszállítóvá válás 

folyamata is lassú, Magyarországon átlagosan két év szükséges ahhoz, hogy egy vállalat 

beszállítóvá váljon. Magyarországon a beszállítók mennyiségi kínálatát nagyszámú vállalat 

biztosítja, a kínálat azonban nem követi elég gyorsan a vásárlók változó elvárásait, elsősorban 

a KKV-k forgóeszköz hiánya, és a K+F tevékenység vonatkozásában fennálló 

felkészületlenség miatt (Klauber 2008).  

 

Fentiek alapján feltételezem, hogy Magyarországon a következő időszak egyik nagy 

gazdaságpolitikai kihívása, hogy magyar KKV-kat sikerül –e megfelelően pozícionálni abból 

a célból. hogy beszállítói lehessenek a nagy multinacionális cégeknek, illetve a Tier-1-es 

kategóriájú integrátor cégeknek. Ehhez a megfelelő és a korábbiaknál hatékonyabb beszállítói 

programokat kell kidolgozni, illetve ezt a célkitűzést összhangba kell hozni a multinacionális 

vállalatok érdekeivel is. 

 
 

III. A kutatás módszerei  
 

A KMT áramlás témakörének feldolgozása során primer és szekunder kutatásokat is 

végeztem. Primer kutatásom részeként empirikus megfigyeléseket végeztem, interjúkat 

készítettem a befektetési motivációk, illetve a telephelykínálat hatékonyságának kutatására 

vonatkozóan, erre jó lehetőséget kínáltak szakmai tapasztalataim. A befektetésösztönzés 

vonatkozásában 2005-2007 időszakban a Gazdasági Minisztériumi befektetési 

főosztályvezetőként, majd a 2007-2010 időszakban Németországban külgazdasági 

szakdiplomataként összességében mintegy 100 nagybefektetési projekt esetében személyes 

tárgyalásokat folytattam, interjúkat készítettem a Magyarországon befektető multinacionális 

vállalatok és tanácsadó cégeik felsővezetőivel befektetői motivációikról, a befektetési 

projektek fejlesztésének folyamatáról. A tárgyalások, interjúk eredményeit feldolgoztam, 

beépítettem a dolgozatba. 1991 és 2000 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara igazgatójaként szintén számos külföldi és velük üzleti kapcsolatban álló 
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magyar cég vezetőjével volt módom tárgyalni és vállalataik fejlődését elemezni, ezen  

vállalati elemzések, cégvezetői tárgyalások és interjúk eredményei is visszatükröződnek a 

dolgozatomban.  

Beépítettem továbbá a dolgozatba a Győr-Moson-Sopron Megyei-, illetve a Nyugat-dunántúli 

Területfejlesztési Tanács 1997-1998 évi alelnökeként a regionális stratégiai területfejlesztési 

célok megvalósításában szerzett megfigyeléseimet és tapasztalataimat, valamint a Nyugat-

dunántúli régió észak-déli gazdasági tengelyterületének vizsgálatára, a tőkebeáramlásra és a 

klaszteresedésre vonatkozó 2001 évi kutatási eredményeimet. Az 1997-2000 időszakban a  

„Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ (Trade Center)” Phare-CBC projekt vezetőjeként 

szerzett európai uniós projekt tervezési-, és megvalósítási tapasztalataimat is igyekeztem a 

dolgozatban megjeleníteni a regionális gazdasági infrastruktúra fejlesztés vonatkozásában. Az 

adatgyűjtést és feldolgozást illetően empirikus kutatásaim keretében meglévő adatbázisok 

újrafeldolgozását végeztem el, az UNCTAD, az OECD, a World Economic Forum (WEF),  az 

Institute for Management Development (IMD), az AT Kearney és más nemzetközi 

szervezetek, illetve kutatóintézetek, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium, ITDH, a 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA), MNB, KSH és más hazai intézmények adatbázisait 

dolgoztam fel. A feldolgozott adatokat rendszereztem, az adatbázisok vizsgálatával 

igyekeztem a lényeges folyamatokat, tendenciákat feltárni.  

Szekunder kutatásként két évtizedes befektetési és területfejlesztési tapasztalataimnak, 

kutatásaimnak az elméleti alapjait is tanulmányoztam, igyekeztem széleskörűen feldolgozni a 

KMT áramlás és az ezzel összefüggő területfejlesztés nemzetközi és hazai szakirodalmát. 

Igyekeztem folyamatosan továbbfejleszteni elméleti ismereteimet ezekben a témakörökben. 

Dolgozatom alapja tehát, hogy egyrészt részese, aktív közreműködője is voltam a 

befektetésösztönzési- és területfejlesztési folyamatoknak a rendszerváltás utáni időszakban 

Magyarországon, másrészt egyidejűleg igyekeztem kutatni is ezeket a folyamatokat.  

 

 

IV. A kutatás eredményei, következtetések, javaslatok 
 
Disszertációm bevezető fejezetében öt hipotézist állítottam fel, amelyeket bizonyítani 

kívántam. Ebből a célból egyrészt szekunder kutatásként áttekintettem a KMT befektetések 

nemzetközi és hazai szakirodalmát, másrészt feldolgoztam a témakör már meglévő 
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nemzetközi és hazai statisztikai adatbázisait. A feldolgozott adatokat rendszereztem, az 

adatbázisok vizsgálatával igyekeztem a lényeges tendenciákat feltárni, igazolni. Primer 

kutatásként személyes befektetői tárgyalások, tanácsadói interjúk révén szerzett információkat 

dolgoztam a magyarországi befektetési motivációk, illetve a telephelykínálat vonatkozásában. 

Empirikus, tapasztalati megfigyeléseket végeztem azon befektetési projektek előkészítésének 

és lebonyolításának tekintetében, amelyek menedzselésében közreműködtem, illetve releváns 

projekteket esettanulmánynak dolgoztam fel. 

 

Első általános hipotézisem szerint a külföldi működőtőke befektetések szempontjából a 

makro tényezők egy átmeneti gazdaság kezdeti szakaszában meghatározóak - mint 

Magyarországon is a rendszerváltás után -, azonban ez változik az idő előrehaladásával, a 

regionális tényezők a prioritások átrendeződésével felértékelődnek a makro tényezőkkel 

szemben, a telephely, munkaerő, logisztika, regionális gazdaságfejlesztés, tudásalapú 

gazdaság, klaszterek jelentősége megnő (H1). 

Ezt az általános hipotézist dolgozatom mindegyik fejezetében, átfogóan vizsgáltam. Az egyes 

fejezetekben különböző szempontokból közelítettem meg azt a feltételezést, miszerint egy 

átmeneti gazdaságban – Magyarországra fókuszálva – a regionális, lokális tényezők a 

prioritások átrendeződésével felértékelődnek a külföldi befektetők telephelyválasztása 

szempontjából. A KMT befektetések regionális hatásait vizsgáló átfogó elemzéseim, illetve a 

magyarországi befektetésösztönzésre vonatkozó vizsgálataim azt igazolták, hogy a regionális 

tényezők az átmenet időszakában a prioritások átértékelődésével felértékelődtek.  A regionális 

gazdaságfejlesztési tényezők, mint a telephely, munkaerő, logisztika, regionális 

gazdaságfejlesztés, tudásalapú gazdaság, klaszterek jelentősége megnőtt, ez a befektetők 

motivációinak változásában is visszatükröződött. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a makro 

és a regionális elemeket szembe kellene állítani, a makro tényezők a befektetői motivációkban 

továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak, azonban ezzel párhuzamosan a regionális tényezők 

is nagyobb súlyt nyertek a befektetői döntésekben. 

A regionális funkciók, a helyi telepítési tényezők felértékelődése jól megfigyelhető 

Magyarország esetében. Magyarország az átmeneti időszak kezdetén - különösen a 

privatizációs folyamat gyors beindításával – jelentősen attraktívabbnak bizonyult a KMT 

vonzás szempontjából Kelet-Közép-Európában, mint az elsődleges versenytársnak számító 

visegrádi országok. Az átmenet első éveiben, az 1990-es évek első felében Magyarország a 

politikai-társadalmi változások éllovasának számított Kelet-Közép-Európában, ebben az 
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időszakban elsősorban a makro elemek voltak a dominánsak a befektetők motivációiban. Ezek 

között említhető elsősorban a stabil politikai és gazdasági környezet, a jól képzett, olcsó 

munkaerő, illetve a viszonylag magas színvonalú infrastruktúra, ez utóbbiba beleértve az 

autópálya hálózatot, valamint a telekommunikációs- és a banki-pénzintézeti infrastruktúrát is.  

Ezek a motivációk változtak, a befektetői döntésekben időközben felértékelődtek a regionális 

fejlesztések, funkciók elemei, mint például a letelepedett befektetők igényeinek megfelelően 

képzett munkaerő, a logisztikai központok, a K+F központok, illetve a tudásalapú gazdaság 

fejlődése, amely a felsőoktatással történő együttműködés alapját is képezi, a klaszterek 

fejlődése, valamint más regionális telephelyi tényező fejlesztések.  

KMT vonzási szempontból döntőnek bizonyult, hogy mely térségekben sikerült a munkaerőt, 

a regionális politikát, tudásalapú gazdaságot, illetve a klasztereket olyan irányba fejleszteni, 

hogy az vonzó legyen a külföldi befektetők számára. A helyi önkormányzatok szerepe is 

felértékelődött a KMT vonzásban, egyes telephelyek fejlődésében már nagyobb szerepet 

játszottak, mint a központi kormányzati fejlesztések. Sok esetben az is kiemelt jelentőségűnek 

bizonyult, hogy a logisztikai feltételeket milyen módon sikerült fejleszteni. Ez egyaránt 

jelentette a közúti-, a vasúti-, illetve a vízi útvonalak fejlesztését is. Például egyes 

nagybefektetők elvárták, hogy az önkormányzat, vagy az állam építse meg számukra a közúti 

bekötőutat az autópályáig és emellett iparvágányt is biztosítsanak számunkra a megfelelő 

logisztikai feltételek kiépítése érdekében.   

 

Az előzőek alapján első, általános hipotézisemet, miszerint a külföldi működőtőke 

befektetések szempontjából a makro tényezők egy átmeneti gazdaság kezdeti szakaszában 

meghatározóak - mint Magyarországon is a rendszerváltás után -, azonban ez változik az 

idő előrehaladásával, a regionális tényezők a prioritások átrendeződésével felértékelődnek a 

makro tényezőkkel szemben, bizonyítottnak fogadom el (H1). 

 

A tudástársadalom fejlesztése, az innováció és a K+F egyre több KMT befektetői projekt 

tárgya, fontos tőkevonzási tényező, amely a regionális tőkevonzásban is egyre jelentősebb 

szerepet játszik, ezért második hipotézisemben feltételeztem, hogy a külföldi működőtőke 

vonzás szempontjából a jövőben a tudástársadalom, az innováció és a kutatás-fejlesztés 

egyre nagyobb jelentőséggel bír, ezt a befektetői motivációk változása is alátámasztja, 

Magyarország vonatkozásában is (H2). 
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Második hipotézisemet (H2) a negyedik, „regionális” fejezetben vizsgáltam, elsődleges célom 

a tudástársadalom, az innováció és a K+F erősödő tőkevonzó hatásának bemutatása volt. 

Ezzel összefüggésben áttekintettem a magyarországi regionális innovációs potenciált, illetve a 

tudásgazdaságot Magyarországon, mint tőkevonzó tényezőket. A fejezetben vizsgált 

tendenciák igazolták, hogy a KMT vonzás szempontjából a tudástársadalom, illetve a 

felsőoktatás helyzete, az innováció és a K+F egyre nagyobb jelentőséggel bír, ez a befektetői 

motivációk változásában is érzékelhető. A befektetők számára az oktatás, a K+F helyzete, az 

innovációs potenciál állapota egyre fontosabb tőkevonzási tényező, a K+F projektek, fejlesztő 

központok vonzása egyre nagyobb jelentőséggel bír a befogadó országok szempontjából is. 

Magyarország versenyképességi helyzete az utóbbi években meggyengült a kelet-közép-

európai régióban, a regionális gazdaságfejlesztés eszközeivel a magyar régiók 

versenyképesességét a jövőben erősíteni szükséges. A tudásalapú gazdaság mellett az ipari 

parkok, logisztikai központok fejlesztése, a klaszterszervezés fontos gazdaságfejlesztési 

eszközök, illetve tőkevonzó tényezők.  

E kérdéskört vizsgálva alapvető következtetésem volt, hogy a magas színvonalú egyetemi-

főiskolai műszaki képzés, és a külföldi befektetők és a felsőoktatási intézmények között fejlődő 

együttműködések már megfelelő alapot nyújtanak ahhoz, hogy a multinacionális cégek - 

termelési kapacitásuk egy részének Magyarországra telepítése után - K+F központokat is 

létesítsenek Magyarországon. Ez fontos annak a célkitűzésnek szempontjából is, hogy 

Magyarországon egyre inkább megtelepedjenek a magasabb hozzáadott értékű 

tevékenységek.  

A magyarországi tudásbázist kihasználó, Magyarországon K+F központot létesítő cégek 

tekintetében jó példaként említhetjük a győri Audi, a budapesti Bosch és a kecskeméti Knorr-

Bremse cégeket. Az Audi és a Bosch cégeket esettanulmányként is elemzem az ötödik 

fejezetben. Ezek az autóiparra és az annak beszállító elektronikai iparra jellemző K+F 

központ példák, de több kutatási központ települt Magyarországra a gyógyszeripar 

tekintetében is. Ezek a K+F központok alapvetően a cégek termelési bázisaihoz kapcsolódtak, 

többnyire fizikailag is a termelőüzemek közvetlen közelében kaptak elhelyezést, mint például 

a győri Audi esetében, de a budapesti K+F központra is több példát lehet említeni, így az 

észak-magyarországi termelési telephelyekkel rendelkező Bosch, vagy a kecskeméti termelési 

telephellyel Knorr-Bremse, amelyek Budapesten létesítettek K+F központot. Olyan kivételes 

példa is említhető, mint a multinacionális autóipari beszállító osztrák Magna-Steyr fejlesztő 
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központja Győrben, amely magyarországi termelési bázis nélkül telepítette Győrbe, az Audi 

közelébe fejlesztési központját.  

Azonban jellemzőnek az autóiparban megfigyelhető tendencia tekinthető, melynek során a 

termelőüzemek létrehozása után a továbblépés útja a K+F, illetve termékfejlesztési központok 

Magyarországra telepítése. A befektetők számára is egyre fontosabb telepítési tényező, ha 

biztosítottnak látják a kutatóbázis telepíthetőségét a termelő kapacitások létrehozása után, ez 

esetben könnyebben döntenek az adott ország mellett. Ez a folyamat azonban a 

multinacionális vállalatoktól is függ, leghatékonyabbak a K+F együttműködések akkor, ha a 

fejlesztési központok mellett egyetemi együttműködések is funkcionálnak. Magyarországon is 

több jó példa van a műszaki egyetemekkel, illetve főiskolákkal történő együttműködésre. A 

felsőfokú intézmények a kutatási feladatok egy részét át tudják venni, és természetesen a 

vállalatok számára történő mérnök képzésben is jelentős szerepet játszanak. Erre jó példa a 

győri Audi együttműködése Győrben a Széchenyi István Egyetemmel, ahol a vállalat egy 

„Audi Hungaria Belső Égésű Motorok” tanszéket hozott létre elsősorban abból a célból, hogy 

megfelelő szinten biztosítsa saját mérnök utánpótlását a szintén Győrben működő Audi 

motorfejlesztési központ, illetve a vállalat más üzemegységei részére. Másik jó példa a Bosch 

által a miskolci egyetemen támogatott mechatronikai tanszék, amely a Bosch budapesti 

fejlesztési központja, de a vállalat miskolci, hatvani és gyöngyösi termelő egységei számára is 

biztosít megfelelő felsőfokú szakember utánpótlást. A kecskeméti Mercedes estében is 

formálódik egy stratégiai együttműködés a Kecskeméti Főiskolával. A befektetői 

motivációnak ez a változása nagy kihívás elé állítja a magyar felsőoktatási rendszert is, mivel 

alkalmazkodni kell a külföldi vállalatok képzési igényeihez, illetve meg kell felelni azoknak.  

A kormányzatnak támogatnia kell a tudástársadalom fejlődését más területeken is, stratégiai 

célkitűzés az innováció fejlesztése is. Fontos, hogy K+F eredmények tovább terjedjenek a 

gazdaságba, egyrészt az egyetemi spin-off cégeken keresztül, másrészt fontos a vállalati K+F 

központokból történő technológiai továbbgyűrűzés a beszállítók, a magyar KKV-k irányába 

is. Az innováció fejlesztésében a kormányzatnak döntő szerepe van, pályázati kiírásokkal 

szükséges támogatni szükséges támogatni ezeket az innovációs folyamatokat, a kutatási 

eredmények termelői szférába történő transzferálását. A Nyugat-dunántúli régió innovációs 

stratégiája jó példa arra, hogy a helyi önkormányzat a helyi kutatóintézetekkel összefogva 

olyan innovációs stratégiát tud alkotni, amely mentén a folyamatok a gyakorlatban is 

elindíthatóak, illetve fenntarthatóak. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez a folyamat a 

pénzügyi-pályázati támogatás hiányában le is fékeződhet.  
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Az előzőek alapján második hipotézisemet, amely szerint a külföldi működőtőke vonzás 

szempontjából a jövőben a tudástársadalom, az innováció és a kutatás-fejlesztés egyre 

nagyobb jelentőséggel bír, és ezt a befektetői motivációk változása is alátámasztja, 

bizonyítottnak fogadom el és magyarországi példákkal is igazolom (H2). 

 

Harmadik hipotézisként feltételezem, hogy a külföldi működőtőke a rendszerváltás utáni 

időszakban meghatározó szerepet játszott a Nyugat-dunántúli régió térszerkezetének, illetve 

ipari ágazati struktúrájának átalakításában (H3). 

A harmadik hipotézis (H3) vizsgálatát szintén a negyedik, „regionális” fejezetben végeztem 

el, regionális esettanulmányként elemezve a KMT Nyugat-dunántúli régióbeli területi 

elhelyezkedését, illetve a KMT hatását a Nyugat-dunántúli régió térszerkezetének és ipari 

ágazati struktúrájának átalakításában. Elemeztem továbbá a régió gazdaságfejlesztési 

eszközeit és telepítési tényezőit, ezen belül az ipari és logisztikai parkok, a klaszterek szerepét. 

Megvizsgáltam a Nyugat-dunántúli régió innovációs potenciálját és területfejlesztési 

stratégiáját a tőkevonzás szempontjából. 

A Nyugat-dunántúli régióban egyértelműen látható a KMT beáramlásnak az a hatása, 

miszerint azok a területek, ahol a befektetők megtelepedtek, erőteljesebben fejlődtek, mint 

ahova a KMT-t nem sikerült letelepíteni. A KMT megjelenése az adott területen felgyorsította 

a gazdasági fejlődést, amely azonban azt is jelentette, hogy ezáltal nőttek a regionális 

különbségek. A Nyugat-dunántúli régióban az Audi 1993-as befektetői döntése alapvetően 

meghatározta a régió és Győr-Moson-Sopron megye területi szerkezetét. Az 1993 óta közel 

négy milliárd eurós fejlesztést megvalósító Audi Hungaria Motor Kft egy rendkívül fejlett, új 

motorgyártási technológiát telepített le Győrben. Az Audi befektetői motivációjában 

meghatározó volt a gépipari tradíció Győr-Moson-Sopron megyében, amelyet a Rába gyár 

honosított meg sok évtizedes győri tevékenysége alatt. Ezt egyrészt az igazolta, hogy jelentős 

számú munkatársat vettek át a győri Rába gyárból, másrészt pedig fizikailag is a Rába bázisán 

indult meg az Audi gyárfejlesztése, miután az Audi a Rába egy félkész üzemcsarnokát 

vásárolta meg 1993-ban és abban indította meg termelését. A fejlesztést az elmúlt közel 20 

évben töretlenül folytatta a vállalat, a 2010-ben bejelentett – a komplett személyautó gyártást 

meghonosító - 900 millió eurós fejlesztéshez az Audi a meglévő üzemi területét közel a 

duplájára, mintegy 350 hektárra bővítette. Az Audi gyár környékén számos beszállító, köztük 

Tier-1-es kategóriájú integrátor cég telepedett meg, amelyek azonban többnyire külföldi 

cégek, kevés közöttük a magyar KKV. Győr-Moson-Sopron megye számára az Audi fejlődése 
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azt is jelentette, hogy az ipari ágazati fejlődés elsősorban Győrre és környékére 

koncentrálódott és a megyében a soproni, mosonmagyaróvári és rábaközi régió ipari fejlődése 

a győri régióhoz képest jelentősen kisebb mértékű volt. Sopronban a GYESEV által 

megvalósított logisztikai beruházások, Mosonmagyaróváron és a Rábaközben a termálfürdő 

beruházások, illetve kisebb külföldi beszállító cégek képviselték elsősorban a fejlődést. Az 

ipari fejlesztés ezekben a térségekben csak később és a győrinél jelentősen kisebb mértékben 

jelentkezett.  

Győr-Moson-Sopron megye vonatkozásában is igaznak bizonyult, hogy a helyi telepítési 

tényezők fejlesztésével a többi kis régióban is megindult az ipari fejlődés. Ehhez szükség volt 

azonban a helyi ipari parkok kiépítésére, amely nélkül a soproni, mosonmagyaróvári és a 

rábaközi térségek nem lettek volna képesek a kisebb ipari beruházásokat sem fogadni. Jó 

példa erre Vas megye, ahol szombathelyi Claudius ipari park fejlesztése bizonyult 

meghatározó telepítő tényezőnek. Ebben az ipari parkban olyan beruházók telepedtek meg, 

mint a Jabil multinacionális elektronikai összeszerelő cég, amely közelében szintén 

megtelepedtek a Tier-1, Tier-2, valamint az egyéb kategóriájú beszállító cégek. Vas megye 

többi része - ahol alapvetően a szórványos települések a jellemzőek - kevésbé fejlődött 

tovább. Zala megyében a Flextronics, valamint a General Electric fejlődése volt 

meghatározó, azok a térségek - például Nagykanizsán -, ahol ezek a cégek működtek, sokkal 

erőteljesebben fejlődtek, mint Zala megye más kistérségei. Negatív példa volt az ipari fejlődés 

nagymértékű visszaesésére Zala megyében, amikor a válság következtében a Flextronics és a 

General Electric is leépítette termelésének jelentős részét Nagykanizsán Hozzá kell tenni 

azonban, hogy ezek az elektronikai összeszerelő cégek más ágazatnál sokkal erőteljesebben 

megérezték a 2008-ban kezdődött világgazdasági válságot.  

A Nyugat-dunántúli régió térszerkezetének kiegyenlítettebb fejlődése szempontjából 

feltétlenül szükség lenne a régióban egy észak-déli autópályára, amely mellett egy észak-déli 

gazdasági és közlekedési tengely kialakulhatna. Ennek hiányában a régióban továbbra is 

megfigyelhető egy észak-déli fejlettségbeli lejtő, amely visszatükrözi a KMT egyenlőtlen 

elhelyezkedését a régióban. 

 

Az előzőek alapján harmadik hipotézisemet, mely szerint a külföldi működőtőke a 

rendszerváltás utáni időszakban meghatározó szerepet játszott a Nyugat-dunántúli régió 

térszerkezetének, illetve ipari ágazati struktúrájának átalakításában, bizonyítottnak fogadom 

el (H3).  
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Miután a magyarországi egyenlőtlen KMT befektetési térszerkezet jól ismert tény, fontos 

annak a feltételezésnek a vizsgálata, miszerint a megfelelő befektetésösztönzési 

eszközrendszerrel és a telepítési tényezők fejlesztésével hatékonyan orientálhatók a külföldi 

befektetők Magyarországon belül az elmaradott térségekbe, ez negyedik hipotézisem (H4). 

A negyedik hipotézist (H4) az ötödik, „befektetésösztönzési” fejezetben vetem fel, feltételezve, 

hogy a fennálló magyarországi regionális térszerkezeti egyenlőtlenségek ellenére hatékonyan 

orientálhatók a külföldi befektetők Magyarországon az elmaradott térségekbe. Ennek 

keretében megvizsgáltam, hogy a 2004-2007 időszakban az egyedi kormánydöntéses (EKD) 

támogatásokkal milyen mértékben sikerült az elmaradott térségekbe terelni a 10 millió euró 

feletti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nagyberuházásokat. Elmaradott 

térségekben történő letelepedési esettanulmányként vizsgálom a Bosch konszern 1998-as 

Hatvan, 2001-es Miskolc és 2002-es Eger melletti befektetői döntését, valamint a Coloplast 

2006-os Nyírbátor melletti döntését. 

Az ÁSZ vizsgálata alapján megállapítottam, hogy 2004-2007 időszakban az egyedi 

kormánydöntéses támogatással az elmaradott régiókba történő KMT vonzás a projektek 

számát, illetve a létrehozott új munkahelyeket képviselő mintegy 40%-os arányt tekintve 

hatékonynak mondható. Másrészt a vizsgálat szerint az is megállapítható, hogy az egy 

munkahelyre jutó létesítési költségek a 2005-2007 időszakban összességében csökkenő 

tendenciát mutattak, ami az EKD támogatási rendszer hatékonyságának növekedését mutatja. 

A nagyberuházások EKD támogatásának hatékonyságát vizsgálva megállapítható, hogy az 

egyedi kormánydöntéses támogatásokra szükség van a KMT elmaradott térségekben történő 

betelepítéséhez, ez látható volt az esettanulmányként vizsgált Bosch beruházások esetében, 

melynek során a vállalat Hatvan, Eger és Miskolc városokban alapított termelőbázisokat, 

illetve bővítette később ezeket a kapacitásait. Megállapítható, hogy az M3-as autópályának is 

döntő szerepe volt, hiszen ezek a helyszínek az autópálya közelében helyezkednek el. 

Másrészt a nagyobb Bosch fejlesztések esetében mindig szükség volt az EKD támogatásra is, 

így például a Bosch Budapesten hozta létre fejlesztési központját, amelyet szintén EKD-s 

támogatással fejlesztett. Ez a K+F központ Magyarország, mint autóipari telephely 

szempontjából szintén nagyon fontos, ugyanúgy, mint a Bosch által a miskolci egyetemen 

támogatott mechatronikai tanszék. A szintén esettanulmányként vizsgált Coloplast esetében 

megállapítható, hogy a vállalatot szintén az M3-as autópálya által biztosított jó logisztikai 

feltétel, a rendelkezésre álló nagyszámú olcsó munkaerő, valamint a szükséges EKD-s 
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támogatás, amelynek gyakorlatilag a vállalat elmaradott észak-magyarországi térségbe 

történő költözésének, illetve a tatabányai telephellyel való logisztikai összeköttetésnek a 

„többlet költségeit” is kompenzálnia kellett. Ezért a Coloplast vállalta azt a „nagyobb 

kockázatot”, illetve többlet költséget, amely az elmaradott nyírbátori térségben történő 

telephelyválasztással keletkezett. Összefoglalóan megállapítható, hogy a megfelelő logisztikai 

infrastruktúra - az M3-as autópálya megléte - és az EKD-s támogatás szükséges feltétele a 

KMT elmaradott térségekbe  történő terelésének.  

Az ötödik fejezetben esettanulmányként megvizsgáltam a Mercedes kecskeméti beruházási 

döntését is, amely szintén azt igazolja, hogy Magyarországon, az elmaradott régiók közé 

tartozó Dél-alföldi régióban a helyi telepítési tényezők fejlesztésével egy OEM világcéget is 

meg lehet nyerni nagybefektetőként. A Mercedes kecskeméti döntésében szerepet játszott 

egyrészt a jó logisztikai helyzet, mivel az M5-os autópálya egy órán belüli elérhetőséget 

biztosított Budapest és Kecskemét között. Itt megjegyzendő, hogy a Mercedes kecskeméti 

döntésében nyilvánvalóan a budapesti agglomeráció közelsége is jelentős szerepet játszott, de 

nagy szerepe volt a helyi telephelyi tényezőknek is. Fontos telepítési tényező volt a szakképzett 

munkaerő megléte, illetve képzési lehetősége, egyrészt a kecskeméti műszaki főiskola bázisán 

a járműipari mérnökképzést illetően, másrészt a helyi szakképző intézmények is alkalmasnak 

látszottak a Mercedesnek megfelelő autóipari-, illetve gépipari szakmunkásokat képzésére.  

Harmadrészt fontos telepítési tényező volt a beszállítói ipar erős jelenléte a kecskeméti 

régióban, ez érvényes a Tier-1-es kategóriára is, például a fékrendszereket gyártó Knorr-

Bremse cég meghatározó szereplő ebben a kategóriában, de számos Tier-2 és Tier-3 

kategóriába tartozó beszállító is működött a térségben, köztük egyre több magyar beszállító.  

 

Fentiek alapján negyedik hipotézisemet, miszerint megfelelő befektetésösztönzési 

eszközrendszerrel és a telepítési tényezők fejlesztésével hatékonyan orientálhatók a külföldi 

befektetők Magyarországon belül az elmaradott térségekbe”, nem tekintem egyértelműen 

bizonyítottnak, de felvetését, vizsgálatát továbbra is indokoltnak tartom, mivel hosszabb 

távon Magyarország elmaradott régióinak felzárkóztatása fontos gazdaságszerkezeti és 

területfejlesztési célkitűzés, és ennek a tőketerelhetőség egy fontos eszköze lehet (H4). 

Ötödik hipotézisként feltételezem, hogy a magyar gazdaság számára a külföldi működőtőke 

beáramlás következtében kialakult duális vállalati szerkezet oldása kiemelkedő fontosságú, 

ebből a célból a magyar kis- és középvállalkozások beszállítói pozícióit javítani szükséges a 

multinacionális vállalatok irányában (H5).  
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Az ötödik hipotézist a harmadik fejezetben, a duális gazdaság kialakulásánál, illetve az ötödik 

fejezetben, az autóipari ágazatra vonatkozóan vizsgálom.  

 

A harmadik fejezetben megállapítottam a következőket a magyarországi duális gazdaság 

kialakulására vonatkozóan. A KMT beáramlás meghatározó szerepet játszott Magyarország 

gazdasági fejlődésében, különösen pozitív szerepe volt az ország technológiai 

modernizálásában. A KMT az ország térszerkezetének alakításában is domináns szerepet 

töltött be, a KMT a fejlettebb régiók preferálásával egyenlőtlen térszerkezetben telepedett be 

Magyarországra, konzerválta a korábbi egyenlőtlen térszerkezetet, ez a KMT negatív 

hatásaként értékelhető.  

A KMT beáramlásnak vállalatszerkezeti vonatkozásban további negatív hatásai is voltak. A 

külföldi vállalatok tőkeellátottsága és termelékenysége jelentősen meghaladta a magyar 

vállalatokét és a privatizáció következtében a külföldi vállalatok összehasonlíthatatlanul 

jelentősebb gazdasági pozíciókat birtokoltak a magyar gazdaságban, mint a magyar tulajdonú 

vállalatok. Magyarországon kialakult a duális gazdaság, vállalatszerkezeti szempontból is. A 

külföldi nagyvállalatok nem integrálódtak eléggé a magyar gazdaságba, jellemzően 

szigetszerűen működnek, a magyar tulajdonú KKV-k nem tudtak a szükséges mértékben a 

multinacionális nagyvállalatok beszállítóivá válni. A betelepülő külföldi vállalatok többnyire 

magukkal hozták azokat a külföldi beszállítóikat, amelyekkel a korábbi beszállítói láncaikban 

is dolgoztak.  

A duális vállalatszerkezet kialakulásának egyik oka volt, hogy az 1990-es években a KMT 

bevonásával járó privatizáció is átalakította a korábbi kapcsolati hálókat, régebbi termelési 

kapcsolataik megszakadtak. A magyar tulajdonú cégekre jellemző volt, hogy a 

végtermékgyártók nem tudták felvenni a versenyt a multinacionális cégek késztermékeivel, 

kiszorultak a piacaikról. A privatizált vállalatokra ugyanakkor jellemző volt, hogy 

megtartották az eredeti hazai beszállítókat, a zöldmezős beruházások pedig viszonylag 

kevesebb számú beszállítót foglalkoztatnak, mivel esetükben hosszabb időt vett igénybe a 

gyakorlatilag nulláról induló beszállítói kapcsolatok kialakulása.  

További probléma, hogy a magyar tudástőke bevonása is alacsony szinten maradt a 

magyarországi külföldi vállalatok K+F tevékenységébe, a K+F tevékenység tekintetében is 

megfigyelhető a dualitás kialakulása. A K+F területén is alacsony számú magyar vállalkozás 

tudott a nagy nemzetközi vállalatok K+F és fejlesztő központjainak az együttműködő 

partnerévé válni. A nemzetközi nagyvállalatok egyetemi együttműködésére lehet jó példákat 
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említeni, mint az Audi által a győri Széchenyi Egyetemen alapított Belső Égésű Motorok 

Tanszék, vagy Bosch által támogatott mechatronikai tanszék a miskolci egyetemen, vagy a 

kecskeméti Mercedes és a Kecskeméti Főiskola kialakulóban lévő járműipari képzési és 

fejlesztési együttműködése, azonban több hasonló együttműködésre lenne szükség.  

Másik probléma a nemzetközi nagyvállalati szektor és a magyar tulajdonú KKV szektor 

között a technológiai kapcsolatok hiánya. Magyarországon kevés olyan magyar KKV van, 

amely technológiai jellegű beszállítójává tudott volna válni a nagy multinacionális cégeknek. 

Magyarországon KKV-k esetében nagy probléma a forgóeszköz hiánya, és az alacsony 

innovációs képesség is. 

A magyar gazdaságra általában is jellemző probléma, hogy hiányzik a magyar tulajdonú, 

beszállítóvá válni képes középvállalati szektor. Az autóiparban például alig vannak jelen 

magyar tulajdonú cégek, amelyek beszállítóvá tudnának válni. Az első körös beszállítók 

nagyrészt külföldiek, a második körben találhatók inkább a hazai cégek, azonban ott is csak 

viszonylag alacsony számban. Magyarországon az autóiparban jellemzően a piramis csúcsán 

foglalnak helyet a végtermék-összeszerelő multinacionális vállalatok, például az Audi és a 

Suzuki. Ezeknek a nagyvállalatoknak, illetve elsőkörös beszállítóiknak jellemzően kevés 

kapcsolata van a magyar beszállító KKV cégekkel, azok inkább a második és harmadik körös 

beszállítókkal vannak kapcsolatban. A járműiparban a nagy exportorientáció miatt is 

jellemzően kevesebb a magyar beszállítók száma, a nagy exportorientált zöldmezős 

beruházások, mint például az Audi, általában kevésbé kapcsolódnak a helyi beszállítói 

gazdasághoz. A  előzőekben leírt uális vállalati szerkezet oldása, a magyar KKV-k 

beszállítóvá válásának elősegítése kiemelt gazdaságpolitikai feladat. Magyarországon.  

 

Fentiek alapján ötödik hipotézisemet, amely szerint a magyar gazdaság számára a külföldi 

működőtőke beáramlás következtében kialakult duális vállalati szerkezet oldása kiemelkedő 

fontosságú, ebből a célból a magyar kis- és középvállalkozások beszállítói pozícióit javítani 

szükséges a multinacionális vállalatok irányában” bizonyítottnak fogadom el (H5). 

 

Kutatási eredményeimet két egységben foglalom össze. Egyrészt összefoglalom a 

befektetésösztönzés cél- és eszközrendszerére vonatkozó vizsgálatom eredményét arra 

vonatkozóan, hogy milyen módon lehetne a befektetésösztönzési rendszer hatékonyságát 

növelni, Magyarország meggyengült tőkevonzási versenyképességi pozíciójának javítása 

céljából.  
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Másrészt álláspontom szerint a duális vállalati szerkezet oldásának érdekében a magyar 

KKV-k beszállítói pozícióit javítani szükséges a multinacionális vállalatok irányában, erre 

vonatkozóan is megfogalmazok javaslatokat.  

 

A magyarországi befektetésösztönzés cél- és eszközrendszerének javítására vonatkozó 

javaslatok 

 

Dolgozatom egyik fő részét képezte a magyarországi befektetésösztönzés cél- és 

eszközrendszerének vizsgálata. Magyarországon 2005-ben közép-kelet-európai 

összehasonlításban kedvező befektetési környezet volt jellemző, amelynek főbb elemei a 

következők voltak: dinamikus makrogazdasági növekedés; földrajzi szempontból hídszerep 

Kelet és Nyugat között; a legmagasabb egy főre jutó KMT-állomány; a legmagasabb 

élőmunka termelékenység a közép-kelet-európai régióban; pénzügyi stabilitás; kedvező 

befektetéssztönzési rendszer (Vápár 2005). Magyarország a visegrádi országokkal 

összehasonlítva egy főre jutó GDP tekintetében az 1997-2005 időszak minden évében 

megelőzte versenytársait, és Magyarország a 2005 évi versenyképességi rangsorok 

többségében is megelőzte visegrádi versenytársait (Vápár 2006a). Ezek a versenyképességi 

előnyök az évtized végére jórészt elfogytak. A 2008 évben kitört gazdasági válság 

következtében a KMT befektetések 2009-ben jelentősen visszaestek globálisan és Közép-

Kelet-Európában is. A működőtőke befektetésekért folytatott kiélezett versenyben a 

befektetésösztönzés szerepe felértékelődött. Magyarország tőkevonzási pozíciója a közép-

kelet-európai régióban meggyengült, ezért szükséges versenyképességi pozíciójának, illetve a 

befektetésösztönzés cél- és eszközrendszerének javítása. 

 

A befektetésösztönzés célrendszerében fontos lenne a következő célkitűzések erősítése: 

 

• A befektetésösztönzési politika általános célkitűzéseként szükséges lenne az általános 

befektetési környezet javítása, a befektetői bizalom erősítése, ennek érdekében stabil és 

kiszámítható makrogazdasági környezetet kell teremteni. 

Ezt a témakört dolgozatomban az ötödik fejezetben vizsgáltam, elemezve a magyarországi 

versenyképességi pozíció meggyengülését Közép-Kelet-Európában. A 

befektetésösztönzési politika fontos része a befektetői bizalom megszerzése a megfelelő 

makrogazdasági környezet biztosításával, a kedvező befektetési klíma megteremtésével.  
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• Ösztönözni szükséges az elmaradottabb régiókba történő befektetéseket, elsősorban a 

feldolgozóipar területén.   

Ezzel a témakörrel dolgozatomban az ötödik fejezetben, ötödik hipotézisem vizsgálatakor 

- a győri Audi és a kecskeméti Mercedes esettanulmányok elemzésén keresztül - 

foglalkoztam, melynek során megállapítottam, hogy megfelelő befektetésösztönzési 

eszközrendszerrel és a telepítési tényezők fejlesztésével hatékonyan orientálhatók a 

külföldi befektetők Magyarországon belül, Kelet-Magyarország irányába. A Mercedes 

beruházás esetében látható volt a megfelelő nagyságú telek rendelkezésre állásának, 

illetve az önkormányzati befektető-gondozásnak a fontossága. 

• Erősíteni szükséges magyarországi beszállítói háttéripart annak érdekében, hogy a 

magyar KKV-k beszállítóként hatékonyabban tudjanak kapcsolódni betelepült külföldi 

nagyvállalatok termelési folyamataihoz.  

Ezt a témakört dolgozatomban a negyedik és az ötödik fejezetben vizsgáltam. Szükséges 

lenne a magyarországi beszállítói háttér erősítésére, mert ez is egyre erősödő tendenciájú 

tőkevonzó tényező. 

• Növelni kellene az újrabefektetett tőke arányát, amely a Magyarország esetében egyre 

jelentősebb hányadát alkotja a KMT állománynak.  

Ezt a témakört a legnagyobb befektető német vállalatok esetében, az ötödik fejezetben 

vizsgáltam. Magyarország esetében az elmúlt tíz évben a német és az osztrák 

újrabefektetések tették ki a az újrabefektetett KMT állomány mintegy 50%-át. 

 

Fenti befektetésösztönzési célok megvalósítását a következő eszközökkel lehet segíteni: 

 

• Az általános befektetési környezetet javítása céljából fontos eszközök: a bürokrácia 

csökkentése a cégalapítási folyamatokat és a letelepedési hatósági engedélyezési 

eljárásokat illetően, az adózási rendszer egyszerűsítése, a vállalatokat terhelő bérterhek és 

járulékok csökkentése, az oktatási rendszer minél jobb igazítása a piaci szükségletekhez, a 

vállalatok igényeihez.  

• A regionális területi különbségek csökkentése érdekében a befektetésösztönzésben, a 

támogatások odaítélése során erősíteni kellene a regionális súlypontot. Erősíteni kellene az 

önkormányzatok befektetővonzási képességeit, különösen az elmaradottabb régiókban. Az 

önkormányzatokat további programokkal kellene felkészíteni a befektetők fogadására, 

illetve az önkormányzatoknál erősíteni kellene a befektetőgondozási tevékenységet. 
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• A magyarországi KKV-k beszállítói lehetőségeinek javítása, a magyarországi beszállítói 

háttéripar erősítése céljából támogatni kellene klaszteresedés folyamatát, beszállítói 

programokat kellene megvalósítani. A KKV-k műszaki képességeit megfelelőbb és 

egyszerűsített pályázati lehetőségekkel kellene erősíteni. A magyarországi 

nagybefektetések egyedi kormánydöntéses (EKD) támogatása során nagyobb magyar 

beszállítói arányt kellene elérni, olyan beszállítói megállapodásokat kell kötni a 

támogatott nagyvállalatokkal, amelyek nagyobb mértékben juttatják beszállítói üzleti 

lehetőségekhez a magyar kis- és középvállalatokat.  

• Az újrabefektetett tőke állományának tovább növelése céljából erősíteni kellene  

Magyarországon az aftercare (utógondozási) tevékenységet a már megtelepedett külföldi 

befektetők esetében. A nyereség minél nagyobb arányú visszaforgatását például a 

visszaforgatást ösztönző adókedvezményekkel lehetne támogatni.  

 

A duális vállalati szerkezet oldásának érdekében a magyar KKV-k beszállítói pozícióit 

javítani szükséges a multinacionális vállalatok irányában, ennek megvalósítása álláspontom 

szerint csak egy átfogó beszállítói stratégia megvalósításával lehetséges, amely egy program 

keretén belül átfogja a nagyobb megoldandó feladatköröket.  

 

Egy átfogó beszállítói program keretében a megoldandó főbb feladatok a következők: 

• a dolgozatomban részletesen vizsgált EKD-s támogatású külföldi nagyvállalati 

befektetőkkel történő megállapodások, abból a célból, hogy több magyar beszállítót 

alkalmazzanak. Ahogy korábban írtam, ennek a megfelelő formáját, illetve kölcsönös 

érdekeltségét meg kell találni, mert a WTO előírások alapján közvetlen megállapodások 

nem köthetők a versenysemlegességi előírások miatt. 

• a KKV-k folyamatos hitel szűkében szenvednek, nem tudnak - többek között 

beszállítói gépvásárlási - projektjeikhez finanszírozási forrásokat biztosítani, ezért 

megfelelő hitellehetőségek biztosítására van szükség.  

• a hazai potenciális beszállító KKV cégeknek több mérnökre lenne szüksége, ezt a 

magyar felsőoktatási képzés során kialakított keretszámoknál és szakirányoknál is 

figyelembe kellene venni. 

• a szakképzést a német duális képzés mintájára át kellene alakítani, hogy a szakképző 

intézmények valóban olyan szakmában képezzék a tanulókat a vállalati képzéssel 

kombinálva, amelyre a potenciális beszállító KKV cégeknek is szükségük van. 
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• megfelelő EU-s és hazai beszállítói pályázatok kiírása, a potenciális KKV-k számára 

is érthető, egyszerűsített formában, mivel ezeknél a vállalatoknál kevésbé áll 

rendelkezésre a „pályázatíró képesség”, illetve személyzet. 

• a klaszterprogramok megerősítése abból a célból, hogy a KKV-k könnyebben 

információkat tudjanak szerezni a nagyvállalatok beszállítói igényeiről. illetve azok 

műszaki feltételeiről. 

• a beszállító KKV-k vezetői képességeinek erősítése, a megfelelő cégvezetési képzések 

folyamatos biztosítása. 

• telek-kialakításokkal lehetővé kellene tenni, hogy a beszállító KKV-k a nagyvállalatok 

közelében megfelelő helyen és megfelelő nagyságban, reális áron tudjanak megfelelő 

telephelyeket kialakítani, mivel a földrajzi közelség is versenyképességi tényező. 

 
 

V. További kutatási irányok  
 
A jövőben célszerű lenne további kutatásokat folytatni abban az irányban, hogy a 

befektetésösztönzés cél- és eszközrendszerét Magyarországon milyen módon lehetne 

versenyképesebbé tenni, tovább fejleszteni a jövőben. Ebből a célból folyamatosan kellene 

vizsgálni a befektetésösztönzés cél- és eszközrendszerének hatékonyságát. Nemzetközi 

kitekintésben folyamatosan érdemes lenne elvégezni a versenytárs kelet-közép-európai 

országok – elsősorban a visegrádi országok, valamint Románia és Bulgária - 

befektetésösztönzési rendszereinek összehasonlító vizsgálatát az egyes ösztönző elemekre 

vonatkozóan. Érdemes lenne folyamatosan kelet-közép-európai versenyképességi elemzéseket 

készíteni, a versenytársak befektetésösztönzési rendszerét a magyar rendszerrel 

összehasonlítva vizsgálni. Ennek keretében a befektetők motivációinak változását is vizsgálni 

kellene, tekintettel arra, hogy az új befektetések esetében a befektetők motivációi változnak.  

A motivációk változásának befektetésösztönzési politikában is vissza kell tükröződnie. 

Másrészt figyelembe kell venni, hogy a befektetni szándékozó cégek struktúrája is változik, a 

multinacionális cégek mellett nő a KKV-k aránya a befektető vállalkozások között. Ez a 

súlypont- átrendeződés más befektetésösztönzési politikát tesz szükségessé.  

 

A befektetői elégedettség mérési lehetőségeit is tovább lehetne kutatni, például a Német-

Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) Befektetői Hangulat Mutató, a „DISI” 

mintájára. Ezzel összefüggésben érdemes lenne kutatni azt a témát, hogy milyen módon 
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lehetne tovább fejleszteni a befektetői hangulat mutatókat. A Német-Magyar Ipari és 

Kereskedelmi Kamara „DISI”mutatója a származási ország szerint legnagyobb magyarországi 

befektető Németország beruházó vállalatainak „hangulatát” méri. Ez a mutató azért is fontos, 

mert az utolsó tíz évben az újrabefektetések 50%-át német és osztrák bővítő beruházások 

tették ki Magyarországon, a német újrabefektetések meghatározóak Magyarország 

szempontjából, ezért irányadó a Magyarországon már megtelepedett német befektetők 

véleménye. Fontos az ilyen mutatószámok alkalmazása és évenkénti mérése, mivel általuk 

folyamatosan képet kaphatunk arról, hogy mely pontokon szükséges a magyar 

befektetésösztönzési rendszert, illetve az üzleti környezetet javítani. A mutatószámot, illetve a 

felmérést tovább lehetne fejleszteni oly módon, hogy a német befektetőkön kívül más 

magyarországi befektetők „hangulatát” is mérje, más országok beruházói is bekerüljenek a 

felmérésbe. A befektetői hangulat mutatószámokkal történő folyamatos mérése nagy 

jelentőséggel bír a befektetésösztönzési rendszer továbbfejlesztése szempontjából, mivel ez 

fontos visszacsatolás a befektetők részéről az államigazgatási döntéshozók irányába. 

 

Érdekes kutatási téma lehetne az önkormányzatok szerepének vizsgálata működőtőke-

vonzásban az egyes régiókban, különös tekintettel arra, hogy az önkormányzatok mennyire 

vannak felkészülve befektetők vonzására. Az önkormányzatok befektetővonzási képessége 

egyre fontosabb telepítési tényező. Érdemes lenne best practice esettanulmányokat elemezni, 

mint például a kecskeméti önkormányzat szerepe a Mercedes letelepítésében. 

 

Érdemes lenne tovább kutatni a külföldi működőtőke befektetések hatását a Nyugat-dunántúli 

régió gazdasági fejlődésére, térszerkezetének alakulására. Ennek keretében fontos kutatási 

téma lehetne az észak-déli gazdasági- és közlekedési tengely további fejlődés, a külföldi 

vállalkozások szerepe. Tovább lehetne vizsgálni az osztrák-magyar határrégióban az osztrák 

vállalkozások szerepét a régió gazdasági fejlődésérben, a Nyugat-dunántúli régió esetében ez 

különös jelentőségű gazdaságfejlesztési tényező.  
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iparágai. Magyar Gazdasági Fórum c. konferencia. Offenbachi Ipari és Kereskedelmi 
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Kamara, Düsseldorfi Főkonzulátus Külgazdasági Osztálya. Németország, Offenbach, 

2009. október 22.  

11. Vápár József: Befektetési lehetőségek Magyarországon, Magyarország legattraktívabb 

iparágai.  Magyar Gazdasági Fórum c. konferencia.  Kölni Ipari és Kereskedelmi Kamara, 

Berlini Nagykövetség Esseni Külgazdasági Osztálya. Németország, Köln, 2010. február 3.  

12. Vápár József: Magyarország legattraktívabb és leginnovatívabb iparágai. Magyar 

Gazdasági Fórum c. konferencia. Esseni Ipari és Kereskedelmi Kamara, Berlini 

Nagykövetség Esseni Külgazdasági Osztálya. Németország, Essen, 2010. november 16.  

 
 
 

IX. A szerzőnek a témához kapcsolódó kutatási projektekben való részvétele  
 

1. Az Excellence Pénzügyi Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Rt. megbízásából 2000-ben 

részt vettem a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. által adott megbízás 

keretében 2001-ben elkészített „A Nyugat-dunántúli régió észak-déli gazdasági és 

közlekedési tengelye területfejlesztési programja” területfejlesztési tervezési 

munkájában. Az Excellence Rt. által készített anyag részét képezte a MTA Regionális 

Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete (MTA RKK 

NYUTI) koordinálásában elkészített „Nyugat-dunántúli régió Észak-Déli gazdasági és 

közlekedési tengelyének területfejlesztési programja” c. anyagnak, amelyet a Nyugat-

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) 2001-ben fogadott el (Lados 

2009). A „Nyugat-dunántúli régió észak-déli gazdasági és közlekedési tengelye 

területfejlesztési programja” c. anyag elkészítése során az Excellence Rt–től kapott 

megbízás keretén belül a tengelyvidék gazdaságvizsgálatával kapcsolatos részanyagok  

elkészítése volt a feladatom, „A Nyugat-dunántúli régió közlekedési és gazdasági 

tengelye vidékének gazdasági vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyében” (1. 

részanyag, „A tengelyterület fejlődési, változási irányai” (2. részanyag), és „A tengely 

létrejöttéhez szükséges tennivalók” (3. részanyag) című részanyagokat készítettem el 

szakértőként az Excellence Rt. számára. 

„A Nyugat-dunántúli régió közlekedési és gazdasági tengelye vidékének gazdasági 

vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyében” c. részanyag keretén belül a 

tengelyterület meghatározása, általános gazdaságvizsgálat Győr-Moson Sopron és Vas 

megyére vonatkozóan a tengelyközeli területeken, a gazdaságszerkezet és a 
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vállalkozások vizsgálata, jövőképe, ipari beruházások és a turizmus jellemzői 

témakörökkel foglalkoztam.  „A tengelyterület fejlődési, változási irányai”c.  

részanyag keretén belül a tengelyvidék gazdaságfejlődése, ipari ágazati 

homogenizálódás lehetőségei, a termék klaszterek illetve a termál régió fejlesztése, 

valamint a  tőkebeáramlás várható helyei, ezen belül az ipartelepítés, kereskedelmi 

hálózatok, bankrendszerek lehetőségei témaköröket elemeztem. Ezen részanyagon 

belül a termék klaszterek fejlesztési lehetőségei keretében kifejtettem az autóipari-, a 

faipari-, az elektronikai-, az élelmiszeripari termék klaszterek kialakításának 

szükségességét és lehetőségeit, valamint a turisztikai ágazati homogenizálódás, illetve 

a termál régió kialakításának lehetőségeit a Nyugat-dunántúli régióban. „A tengely 

létrejöttéhez szükséges tennivalók” c. részanyagban a homogenizálódási lehetőségek, 

klaszteresedés, tőkebeáramlás helyei, lehetőségei, a Nyugat-dunántúli régió stratégiai 

gazdaságfejlesztése, az észak-déli gazdasági és közlekedési tengely területfejlesztési 

programjainak célpiramisa, iparfejlesztési helyek, a javasolt stratégiai és operatív 

programok, illetve a tengely menti terület állapotváltozásait figyelni képes 

mutatórendszer, illetve monitoring témaköröket kutattam.  

 

2. A kutatási témámhoz kapcsolódóan 2004-ben esetenként részt vettem az MTA 

Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete (MTA 

RKK NYUTI) által az osztrák-magyar határrégióban végzett vállalati kérdőíves 

felmérés kérdőívének összeállításában, a témakörök, kérdések megfogalmazásában.  


