
1 
 

 
DUN AÚ JV ÁR OS I FŐ IS KO LA  

CO LLE GE O F D UN AÚ JV ÁR OS    

   

 

 

 

 

Szövetségben egy versenyképes DunaPolis térségi gazdaságért 
 

- Az Új DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter Stratégiája - 

 

 

2012. január 31. 

 

 

Készítették a HÉTFA Elemző Központ és a Young and Partners munkatársai: Balás Gábor, Bognár 

Fruzsina, Borbás Gabriella, Csite András, Jobbágy Eszter, Kiss Gábor, Kuna Tibor, Németh Nándor, 

Radnai Rita, Salamon Judit 

 

 
  

- A használható tudásért -  



2 
 

 

Tartalom 
 

1 Vezetői összefoglaló ........................................................................................................................ 4 

2 A DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter célja, a stratégia háttere................................................ 8 

3 Stratégiánk hosszú távú céljai ......................................................................................................... 9 

3.1 Jövőképünk: Versenyképes gazdaságban versenyképes munkahelyeket ............................... 9 

3.2 Stratégiai céljainkkal térségünk 10 év alatt az ország legversenyképesebb gazdasági terévé 

válhat 9 

4 Innen indulunk - helyzetértékelés ................................................................................................. 11 

4.1 A térség gazdasága erős, de a tendenciák negatívak és a gazdaság kilátásai előtt komoly 

kockázatok tornyosulnak. .................................................................................................................. 11 

4.2 Kedvező földrajzi elhelyezkedése hiányos közlekedési hálózattal párosul ........................... 15 

4.3 A folyamatos elvándorlás következtében a térség elveszíti fiataljait, ami hosszú távon már a 

térség gazdaságának fejlődését veszélyezteti. .................................................................................. 18 

4.4 A térségi gazdaság magas energiaigénye komoly gazdasági kockázatot hordoz .................. 22 

4.5 A foglalkoztatási helyzet egyelőre kedvező, de az öregedésből eredő kockázatok jelentősek 

és a munkatermelékenysége sem átlag feletti .................................................................................. 24 

4.6 Térségünkben jó a kommunális ellátottság, de az ipari tevékenység egyre nagyobb 

környezetvédelmi feladatokkal jár. ................................................................................................... 30 

4.7 A jóléti intézményi kapacitások kiépítettek, de a demográfiai folyamatok miatt ezek 

újragondolása nélkülözhetetlen. ....................................................................................................... 35 

4.8 Innovációs kapacitásait jelenleg nem aknázza ki a város ...................................................... 36 

4.9 Bár jelentős fejlesztési tapasztalat halmozódott fel a térségben, de a vállalkozások szerint e 

források eddig nem jól hasznosultak. ................................................................................................ 38 

5 Fejlesztési feladataink, a stratégiai célok kibontása ..................................................................... 40 

5.1 Könnyen mozgósítható, jó minőségű munkaerő ................................................................... 40 

5.1.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai ..................................................................... 40 

5.1.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások ................................................................... 41 

5.2 Fordítsuk vissza a fiatalok elvándorlását ............................................................................... 43 

5.2.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai ..................................................................... 43 



3 
 

5.2.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások ................................................................... 44 

5.3 Kiegyensúlyozott vállalkozói környezet kialakítása. .............................................................. 45 

5.3.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai ..................................................................... 45 

5.3.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások ................................................................... 46 

5.4 Fejlett áruszállítás kapacitások létrejötte.............................................................................. 47 

5.4.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai ..................................................................... 47 

5.4.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások ................................................................... 48 

5.5 Biztonságos energiaellátás és energiahatékonyság .............................................................. 49 

5.5.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai ..................................................................... 49 

5.5.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások ................................................................... 49 

5.6 Fenntartható környezetgazdálkodás ..................................................................................... 51 

5.6.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai ..................................................................... 51 

5.6.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások ................................................................... 51 

5.7 A helyi kapacitásokra épülő innovációs rendszer megerősítése ........................................... 52 

5.7.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai ..................................................................... 52 

5.7.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások ................................................................... 53 

6 A stratégia céljai egymást erősítik – a stratégia belső koherenciája ............................................. 53 

7 A stratégia megvalósításának intézményi keretei, lépései ........................................................... 56 

8 Céljaink közösek az ország céljaival és támogatják az Európai Unió hosszú távú törekvéseit - a 

stratégia külső koherenciája.................................................................................................................. 57 

9 A beavatkozási területek, kulcsprojektek ...................................................................................... 64 

10 Szövetséget ajánlunk a közös építkezéshez .............................................................................. 69 

11 Melléklet: A stratégia nyomon követésére, a programokba javasolt indikátorrendszer 

összefoglalása ........................................................................................................................................ 70 

 



4 
 

1 Vezetői összefoglaló 
A Közép- Duna Térség Gazdaságfejlesztési Platformja 2010. decemberi megalakulásakor célul tűzte ki, 

hogy a térség fejlődése érdekében kidolgozza gazdaságfejlesztési stratégiáját. Jelen 

gazdaságfejlesztési stratégiában az azóta Új DonaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter néven 

intézményesült együttműködés 2020-ig tartó fejlesztési céljait és beavatkozási területeit határoztuk 

meg. 

Jövőképünkben egy olyan tartósan versenyképes gazdasági térség mellett tettük le a voksunkat, ahol 

a munkát, a vállalkozást és a teljesítményt megbecsülik, a vállalkozások közötti intenzív 

együttműködések alakítják a gazdasági fejlődést és ahol felelősen gazdálkodnak a térség emberi, 

környezeti és gazdasági erőforrásaival. 

E jövőkép érdekében fő célunk, hogy 2020-ra a térség Magyarország legversenyképesebb térségévé 

váljon, ahol mind az egy főre jutó beruházásokban, mind a munkatermelékenységben, mind a 

foglalkoztatási szintben, mind az egy főre jutó GDP tekintetében nem csak jelentősen az országos 

átlag felett teljesít a térség, de közvetlen versenytársainak, a hozzá hasonló adottságú megyei jogú 

városokat is tartalmazó térségeknek a versenyében minden évben dobogós helyezést tud 

felmutatni. 

Helyzetértékelésünk feltárta, hogy bár Dunaújváros és kistérsége még mindig az ország fejlettebb 

térségei közé tartozik, és bár az ezredforduló környékén megtapasztalt jelentős visszaesés óta 

sikerült stabilizálni a helyi gazdaságot a pozícióvesztése folyamatos és jelentős kockázatok és 

kiaknázatlan lehetőségek láthatóak.  

A kockázatok közül kiemelkedik négy tényező. Az első a kedvezőtlen demográfiai folyamatok, 

elsősorban a képzett fiataloknak az elvándorlása és a társadalom fokozatos és az országos 

tendenciákat is meghaladó módon egyre gyorsuló öregedése, ami hosszú távon munkaerőhiánnyal, 

különösen a képzett és innovatív munkaerő hiányával, valamint a jóléti ellátórendszer költségeinek 

fenntarthatatlan növekedésével veszélyeztet. A másik jelentős kockázatot a helyi gazdaság méret és 

ágazat szerinti kiegyensúlyozatlansága adja, amely néhány nagy szereplő és néhány ágazat 

konjunkturális helyzetétől teszi függővé az egész térség sorsát. A harmadik és negyedik tényező ezen 

szerkezeti problémákkal összefüggésben a helyi gazdaság jelentős energiaintenzitása és 

környezethasználata, amelyek közül az előbbi a tartós nemzetközi energiaár-emelkedés, a másik a 

környezeti elvárások folyamatos növekedése miatt jelentős költségnövekedést vetít előre a helyi 

gazdaság számára. 

A folyamatos pozícióvesztés mögött jelentős fejlesztési elmaradások, kiaknázatlan lehetőségek is 

meghúzódnak, amelyek közül a legjelentősebbek a jó földrajzi elhelyezkedés ellenére is gyenge 

közlekedési rendszer, a magas aktivitás ellenére rugalmatlan munkakínálat, az erős gazdaság mellett 

is gyenge együttműködési készség a vállalkozások közötti és az alacsony vállalkozókedv, valamint az 

innovációs potenciál gyenge kihasználtsága. 

Annak ellenére, hogy jelentős fejlesztési források áramlottak a térségbe mindezen problémák és 

kockázatok régóta húzódó megoldatlanságaira oda vezettek, hogy egyrészről a gazdasági 

fejlettségénél lényegesen rosszabb képet mutatnak a kistérségi életminőségi mutatók. A térségben 

a születéskor várható élettartam a sokkal fejletlenebb alföldi térségekkel és nem a gazdasági erőben 

a térséghez hasonlóan teljesítő nyugat-dunántúli kistérségek mintázatát mutatja. Másrészről ezek 
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tükröződnek abban az elégedetlenségben is, ami a helyi vállalkozói felmérések mutatnak, mely 

szerint a térség vállalkozói az országos átlagnál is lényegesen rosszabbnak ítélik meg Dunaújváros 

térségében a helyi fejlesztéspolitika elmúlt években látott teljesítményét, melyre 100-as skálán alig 

10-as osztályzatot adtak egy közelmúltbeli felmérésen. 

Az Új DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter e problémákat érzékelve alkotta meg stratégiai 

javaslatát a térség felemelkedésére, melyben fő célunk elérése érdekében 2020-ig hét stratégiai célt 

tűztünk ki magunk elé: 

1. Könnyen mobilizálható, jó minőségű munkaerő álljon a gazdaság rendelkezésére, 

(kulcsmutatóink: munkatermelékenység, foglalkoztatási ráta, pályakezdő munkanélküliség) 

2. Megálljon majd visszaforduljon a térség fiatal és képzett lakosságának elvándorlása 

(kulcsmutatóink: vándorlási egyenleg, 20-40 közöttiek aránya a foglalkoztatásban, a 

termékenységi ráta, öregedési index),  

3. Kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet és egészséges vállalkozói környezet alakuljon ki a 

térségben (kulcsmutatóink: kis és középvállalatok részesedése a foglalkoztatásból, a 

foglalkoztatás iparági eloszlása). 

4. Kialakuljanak a fejlett áruszállítási rendszerhez szükséges kapacitások (kulcsmutatóink: 

intermodális áruforgalom aránya, tranzit áruforgalom értéke, logisztikai cégek nettó 

árbevétele), 

5. Biztonságos energia ellátás és hatékony energiafelhasználás legyen a térségben 

(kulcsmutatóink: egységnyi hozzáadott-értékre vetített energiafelhasználás, a térségben 

felhasznált és megtermelt energia aránya),  

6. Egészséges, tiszta és kockázatmentes környezetet biztosításunk az itt élőknek 

(kulcsmutatóink: születéskor várható egészségben eltöltött élettartam – HDI, 

újrahasznosított kommunális hulladék és aránya) 

7. Megerősödjön a helyi kapacitásokra épülő innováció (kulcsmutatóink: K+F kiadások, kutatói 

állások száma, főiskolai-vállalkozói együttműködések száma) 

E fejlesztési célok mentén csoportosítva legfontosabb projektjavaslatainkat hét fejlesztési program 

megalkotására teszünk javaslatot, mely programok az egyes területeken szükséges beavatkozások 

koordinálását hivatottak megteremteni.  

Fejlesztési céljaink elérésére indítandó fejlesztési programokat, azok beavatkozási területeit és 

kulcsprojektjeit a következő táblázatban foglaltuk össze. 
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Cél – Program Beavatkozási terület Kulcsprojektek 

Könnyen mobilizálható, jó 

minőségű munkaerő – 

Foglalkoztatási Program 

szakképzési és felnőttképzési rendszer fejlesztése, 

jól fókuszált felsőfokú képzési rendszer és innovációs kapacitások kiépítése a 

térségi gazdaság igényeinek kiszolgálására, 

foglalkoztatási szabályok rugalmasabbá tétele, 

munkaerő kereslet és kínálat összhangjához szükséges szolgáltatásfejlesztések, 

a munka regenerálódását és a munka család összhangját segítő humán 

közszolgáltatás fejlesztések és  

a minőségi szabadidő eltöltéséhez szükséges szolgáltatási kínálat fejlesztése. 

rendszeres vállalkozási keresletfelméréshez igazított szak és 
felnőttképzési képzések indítása 

anyagtudományi mesterképzés indítása (később logisztikai, 
energetikai, környezettechnológiai mesterképzések) 

munkaerőközvetítés és kölcsönzési infrastruktúra fejlesztése 

bölcsődei, óvodai, egészségügyi ellátások fejlesztése 

kulturális intézmények, programok, minőségi éttermek és szállodai 
kapacitások, aktív szabadidős infrastruktúra, pl. kerékpárút 
fejlesztése 

 

A fiatalok elvándorlásának 

visszafordítása – Népesség 

Megtartó Program 

a képzettebb munkaerő számára is perspektívát kínáló munkakereslet 

kialakítása 

a munka család összhangját segítő humán közszolgáltatás fejlesztések  

a fiatal anyák számára a gyermekvállalás és a karrier összehangolását segítő 

részidős álláshelyek megteremtése  

a minőségi szabadidő eltöltéséhez szükséges szolgáltatási kínálat fejlesztése  

(a foglalkoztatási és az innovációs programokban megjelenő 
fejlesztések) 

elsősorban a bölcsődei, óvodai kapacitások fejlesztése 
 

(a foglalkoztatási programban megjelenő fejlesztésekkel) 

 

aktív szabadidős infrastruktúra, pl. kerékpárutak fejlesztése, családi 
szabadidős parkok kialakításának támogatása,  

kulturális intézmények, minőségi éttermek és szállodai kapacitások 
fejlesztése,  

kulturális programok támogatása,  

Kiegyensúlyozott vállalkozói 

környezet – Üzleti 

Környezet Fejlesztési 

Program 

hiányzó vagy gyenge kiszolgáló iparágak megerősítése, letelepedésének 

támogatása, 

vállalati együttműködések, klaszterek kialakulásának ösztönzése, közös 

minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének támogatása,  

vállalkozásközi együttműködések, közös infrastruktúrák létrehozatalának 

támogatása  

a vállalati növekedést és együttműködést gátló adminisztratív terhek leépítése 

logisztikai, karbantartási iparágak fejlesztése,  

logisztikai klaszter létrehozatala 

közös beszállító minősítő rendszer kialakítása (pl. karbantartási 
területen) 

helyi szabályozás vállalkozásbarát átalakítása (pl. átminősítések) 
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Fejlett áruszállítási rendszer 

kialakítása – Közlekedés-

Logisztikai Program 

országos vonalas infrastruktúra hálózatok fejlesztése 

Duna hajózhatóvá tétele (hajózható napok számának növelése, hajózhatósági 

paraméterek áruforgalmi optimalizálása) 

intermodális átrakodásokra képes logisztikai központ és kikötői kapacitás 

fejlesztés 

logisztikai szolgáltatás nyújtására képes iparág fejlesztése  

M8 gyorsforgalmi út fejlesztése 

V0-s vasúti útvonal fejlesztése 

széles nyomtávú vasút kiépítésének megkezdése az orosz piacok felé 

Dunai víziút fejlesztésének előkészítése 

kikötői kapacitások fejlesztése,  

intermodális logisztikai központ fejlesztése 

logisztikai iparági klaszter létrehozása 

Biztonságos energiaellátás 

és energiahatékonyság – 

Energetikai Program 

energia árszabályozás ésszerűsítése 

energetikai együttműködés kialakítása a Klaszter szereplői között, illetve a 

Klaszter és a kormányzat között, 

helyi energia termelés (kapcsolt energia, adott esetben megújuló energia 

termelés) növelése, 

energia hatékonyságot javító technológiai fejlesztések  

energia hatékonyságot javító innovációs tevékenység erősítése 

KÁT rendszer felülvizsgálata 

közös energia beszerzési rendszer működtetése a Klaszter tagjai 
között 

új erőmű építése,  

hulladékhő hasznosítása,  

keletkező hulladék felhasználása termikus energiatermlésre 

Egészséges, tiszta és 

kockázatmentes környezet 

– Környezeti Program 

vállalkozások (a lakosság, és az intézményi szereplők) környezettechnológiai 

fejlesztéseinek támogatása a hulladék keletkezés és a vízfelhasználás 

csökkentésére, illetve a keletkező hulladékok újrahasznosítására, 

infrastrukturális fejlesztések a hulladékkezelésben és a szennyvíz kezelésben, 

hulladék újrahasznosítás, pl. energetikai célra,  

szennyvíz iszap felhasználása biogáz termelésre 

új hulladéklerakó építése, fejlesztése 

Helyi innováció erősítése – 

Smart DunaPolis Program 

A Főiskola oktatási és kutatási kapacitásainak a helyi gazdaság szempontjából 

fontos területeken való megerősítése (energetika, anyagtudomány, környezet 

technológia, logisztika) 

Vállalatközi és vállalati-tudományos együttműködések ösztönzése 

az innovatív vállalkozások elindításának feltételeinek megteremtése 

Főiskolai curriculum fejlesztés a vállalkozásokkal együttműködésben 
meghatározott területeken: pl. fiatal kutatói álláshelyek létrehozása, 
kutató laborok kialakítása, vendég oktatói státuszok megteremtése  

Közös kutatás-fejlesztési programok indítása a vállalatok között és a 
Főiskola részvételével 

Innovációs park fejlesztése kockázati tőke bevonásával 
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2 A DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter célja, a stratégia háttere 
 

2010. december 10-én megállapodást írt alá a Dunaújváros környékének hét meghatározó gazdasági 

és társadalmi szereplője: a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi Főiskola, az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., a Hankook TIRE 

Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft., a HAMBURGER HUNGARIA Kft. és a FERRROBETON Zrt a 

Közép-Duna Térségi Gazdaságfejlesztési Platform megalakításáról. Az együttműködés 2011. július 13-

ától klaszterként intézményesült Új DonaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter néven. 

A Klaszter - amely a térség vállalkozásai és önkormányzatai előtt nyitott együttműködésként jött létre 

- céljai között meghatározta, hogy közös gazdaságfejlesztési koncepciót és stratégiát készít a térség 

versenyképességének javítása érdekében. 

A gazdaságfejlesztési stratégia vitaanyagát a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a szereplők 

stratégiai terveinek kölcsönös feltárását követően a Klaszter résztvevőivel készített interjúk és 

szakmai műhelyek alapján állítottuk össze. 

A stratégia összeállításában figyelembe vettük az ország gazdaságfejlesztési céljait, így elsősorban a 

2011. január 15-én meghirdetett Új Széchenyi Terv célkitűzéseit valamint annak végrehajtását 2015-

ig szolgáló uniós pályázati lehetőségeket, és ezekhez igazodva a stratégiát 10 évre 2020-ig terveztük, 

meghatározva a 2015-ös évre középtávú céljainkat is. 

Jelen stratégia elkészítésével szövetséget ajánlunk valamennyi a Dunaújváros és térségének 

gazdasági fejlődéséért felelősséget viselő és érző szereplőnek, kiemelten a térségben működő 

vállalkozásoknak és önkormányzatoknak, valamint Magyarország kormányának, hogy a térség 

Magyarország egyik legprosperálóbb gazdasági térségévé válhasson, az itt élők közös munkájának, 

kreativitásának és összefogásának köszönhetően. 

A stratégia jelenlegi változatában vitaanyag, amely a résztvevők közötti egyeztetések és a további 

csatlakozók véleményének figyelembevételével nyeri el végleges formáját. 
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3 Stratégiánk hosszú távú céljai 

3.1 Jövőképünk: Versenyképes gazdaságban versenyképes munkahelyeket 
Meggyőződésünk, hogy térségünk tartós versenyképességét csak az biztosíthatja, ha az itt lévő 

vállalkozások versenyképessége a helyben elérhető  

- képzett és innovatív munkatársakon, 

- a magas színvonalú infrastruktúrán és a jó minőségű közszolgáltatásokon, 

- a kiszámítható és egyszerű szabályozói környezeten,  

- az üzleti partnerek megbízhatóságán, együttműködő készségén és  

- a folyamatos innovációkon alapszik. 

 

A Klaszter Gazdaságfejlesztési Stratégiájának jövőképe a térség társadalmi és gazdasági szereplőinek 

közös célját tükrözve, ezért olyan gazdasági térség létrejöttéért dolgozik, ahol minden vállalkozó 

szellemű, innovatív ember megtalálja számítását, ahol mindenkinek megéri vállalkozni, befektetni 

a jövőbe, legyen ez gazdasági vállalkozás vagy közösségi, civil kezdeményezés vagy akár 

családalapítás, mert  

- az itt élők munkája, szorgalma és kreativitása minden gazdasági érték és megbecsülés alapja, 

- hatékonyan és a jövő nemzedékekért viselt felelősséggel felelősen gazdálkodnak a térség 

gazdasági, emberi és környezeti erőforrásaival, 

- tisztelik a teljesítményt és támogatják a tehetség előrejutását, 

- értéknek tekintik és megbecsülik a vállalkozást a vállalkozó szellemet, 

- a gazdaság és a társadalom fejlődését az üzleti tisztességből fakadó bizalomra építő 

együttműködések alakítják. 

Ez az a közös térégi jövőkép, amelyért a Klaszter tagjai összefogtak, és amelyhez valamennyi e 

célokkal azonosulni tudó szereplő csatlakozását várják. 

 

3.2 Stratégiai céljainkkal térségünk 10 év alatt az ország 

legversenyképesebb gazdasági terévé válhat 
 

Fő célunk, hogy 2020-ra a Közép-Duna Térség ismét Magyarország legversenyképesebb térségévé 

váljon. 

Stratégiai céljaink meghatározásakor törekedtünk arra, hogy céljainkat számszerűsíthető és nyomon 

követhető mutatókkal is meghatározzuk, amelyek egyrészről segít a célok nyomon követését, 

másrészről számon kérhetőségükkel hitelesség teszi elköteleződésünket is céljaink mellett. Annak 

ellenére, hogy e mutatók nem közvetlenül a céljainkat írják le, jelzik céljaink mentén történt 
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előrehaladásunkat. Mivel Dunaújváros és térségének gazdasága elsősorban a megyei jogú városokkal 

és térségükkel versenyez, ezért ezen térségekhez viszonyítva határoztuk meg céljainkat. 

A térségi versenyképesség az itt működő vállalkozások versenyképességén múlik, ezért fő stratégiai 

célunkat akkor értük el, ha 2020-ra  

- a térséget Magyarország legvonzóbb befektetési célpontjaként tartják számon a megyei 

jogú városok kistérségeinek versenyében, amit a térségben megvalósuló folyamatosan magas 

beruházási szint jelez (az egy főre eső beruházási érték 3 éves mozgó átlaga folyamatosan 

dobogós helyen található a megyei jogú városok kistérségeinek gazdasági teljesítményéhez 

viszonyítva). 

- magas munkatermelékenységgel együtt járó magas foglalkoztatási jellemzi a térséget (mind 

a munka termelékenységi, mind a foglalkoztatási szintben folyamatosan dobogós pozíciókat 

töltsön be a térség gazdasága a megyei jogú városok kistérségeihez viszonyítva), 

- a térség gazdasági ereje kiemelkedik az országos átlagból, amit az itt megtermelt GDP egy 

főre vetített folyamatosan magas szintje jelez (célunk folyamatosan dobogós helyezés 

fenntartása az egy főre eső térségi gazdasági erő mutatóban a megyei jogú városok 

kistérségeinek versenyében). 

 

Fő célunk elérése feltételezi, hogy a vállalkozási feltételek hét dimenziójában jelentős fejlesztési 

eredményeket tudunk felmutatni, ezért gazdaságfejlesztési stratégiánk hosszú távú stratégiai céljai, 

hogy a Dunapolisz térségben: 

1. Könnyen mobilizálható, jó minőségű munkaerő álljon rendelkezésre, 

2. Visszafordítsuk a fiatalok elvándorlását, 

3. Kiegyensúlyozott vállalkozói környezet alakuljon ki, 

4. Kialakuljanak a fejlett áruszállítási rendszerhez szükséges kapacitások, 

5. Biztonságos legyen az energiaellátás és növekedjék az energiahatékonyság,  

6. Egészséges és kockázatoktól mentes természeti környezetet biztosítsunk az itt élőknek, 

7. Megerősödjön a helyi kapacitásokra épülő innováció. 

 

Mielőtt bemutatnák, hogy stratégiai céljaink elérése milyen feladatokat támaszt a számunkra 

áttekintjük stratégiai céljaink mentén hol tart most térségünk. 
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4 Innen indulunk - helyzetértékelés 
 
A Közép Duna gazdasági térség egy nyitott térségi együttműködés Dunaújvárosi központtal. Mivel a 
kezdeményezés nyitott, ezért a területi határok sem lezártak. Az együttműködés által felemelni 
kívánt térséget, ezért helyzetértékelésünkben a folyamatok bemutatása érdekében Dunaújváros és 
kistérségére együtt koncentrálva vizsgáljuk. Bár a térség már jelenleg is átnyúlik más kistérségek (és 
más megyék, régiók) területére a helyzetet és a folyamatokat jól érzékelteti, ha a továbbiakban ezt a 
szűk térséget vizsgáljuk az adatokkal.  

Helyzetértékelésünk tárgya tehát Dunaújváros és kistértsége.  

A mai nevét 1961 óta viselő Dunaújváros a Mezőföld keleti szélén található, a Duna jobb oldalán, 
Budapesttől 67 km-re. A város három nagyobb részre tagolódik: északon a patakok szabdalta 
mélyebben fekvő részen helyezkedik el Dunaújváros óvárosa, az ún. Pentele városrész, mely az 
egykori Dunapentele évszázadok óta beépített belterületi részét jelenti. Az Óvárostól délre épült fel 
az 1950-es években – Dunapentele közigazgatási területén / külterületén – a magasan az Óváros fölé 
emelkedő Pentelei-fennsíkon az ún. Sztálinváros, amely sohasem különült el Dunapentelétől, 
mindvégig egy közigazgatási egységet képeztek. A várostól délre épült a Dunai Vasmű, melyet 
jelentős véderdők választanak el a várostól. A város a tengerszinttől 116 m feletti magasságban 
fekszik, keleten a Duna mintegy 10 km-es szakaszon határolja, nyugatról pedig dombvidék övezi.  

Dunaújváros a rendszerváltoztatás óta megyei jogú város, a nevét viselő kistérség székhelye Fejér 
megyében, a Duna partján helyezkedik el. A város népessége 2010. január 1-én 48 187 fő volt. A 
kistérség további 8 településén (Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, 
Nagykarácsony, Nagyvenyim, Rácalmás) 25 594 fő él. A kistérség területe 372 négyzetkilométer, 
melyből Dunaújváros közigazgatási területe 53 km2. 

 

4.1 A térség gazdasága erős, de a tendenciák negatívak és a gazdaság 

kilátásai előtt komoly kockázatok tornyosulnak. 
A térség gazdasága még mindig nagyon erős, de szerkezeti kiegyensúlyozatlansága sérülékenyé teszi 
és a szükséges fejlesztések elmaradása miatt folyamatosan veszít pozíciójából. 

Dunaújváros makro-környezete inkább válságjegyeket mutat az utóbbi évtizedben, semmint 
dinamikát, ami kihatott a város és térségének gazdasági teljesítményére is.  

1990 óta érvényesülő országos tendencia, hogy a főváros gazdasága folyamatosan gyorsabban 
növekszik, mint az országos átlag. A 2008-as gazdasági válság is Budapestet érintette a legkevésbé 
Magyarország megyéi közül, az egy lakosra jutó GDP egyedül itt nőtt 2008-2009 között. Budapesten 
kívül mindössze két olyan megye van, ahol a GDP fajlagos értéke magasabb, mint az országos átlag – 
Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom –, ám az utóbbi években ezek a megyék sem tudták 
követni a főváros növekedési ütemét, vagyis folyamatosan veszítenek relatív fejlettségi pozíciójukból. 
Az 1990-es évek második felében több dunántúli megyében bekövetkezett „ipari boom” mára szinte 
nyom nélkül eltűnt a térszerkezetből, két akkori sikermegye, Vas és Fejér fejlettségi szintje – 
folyamatos visszaesés mellett – ma már meg sem közelíti az országos átlagot.  

Fejér megye gazdasága már 2001 óta nem képes követni az országos növekedési ütemet, ennek 
részben oka, de következménye is, hogy ez az általános visszaesés a Dunaújvárosi kistérség 
gazdaságát is jellemzi. Mindezen kedvezőtlen folyamatok ellenére a kistérség egy lakosra jutó 
gazdasági teljesítménye 2008-ban még magasabb volt, mint az országos átlag.  
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1. ábra: Az országos átlaghoz viszonyított „Települési Gazdasági Erő” (becsült egy főre jutó GDP) a 
Dunaújvárosi és a vele szomszédos kistérségekben (2008) 
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Forrás: Pannon.Elemző Iroda 

Ha csak az ország megyei jogú városait nézzük, Dunaújváros 2008-ban az előkelő negyedik helyen állt 
az országos átlagot több mint 20 ponttal meghaladó fajlagos gazdasági teljesítménnyel. 1994-2008 
közti adatainkból az is kiolvasható, hogy Dunaújváros relatív fejlettségi pozíciói 1997 és 2002 között 
jelentősen romlottak, ám ezt követően stabilizálódott a város gazdasága. 

2. ábra: Az országos átlaghoz viszonyított „Települési Gazdasági Erő” (becsült egy főre jutó GDP) az ország 
megyei jogú városaiban (2008) 
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Forrás: Pannon.Elemző Iroda 

2008-ban települési GDP becsléseink szerint a Magyarországon megtermelt bruttó hozzáadott érték 
6,2 ezrelékét állították elő Dunaújvárosban. Ezzel a város az ország 17 „legnagyobb gazdaságával” 
rendelkezett a 2000-es évek második felében. 1994-gyel összehasonlítva azonban jelentős a város 
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pozícióvesztése, hisz 1994-ben még Magyarország gazdasági teljesítményének tizedét 
Dunaújvárosban állították elő, s akkor még a tizenkettedik legnagyobb gazdasággal rendelkező városa 
volt az országnak. Nagyvárosaink közül a kilencvenes évek közepével összehasonlítva egyedül 
Békéscsaba gazdasági kibocsátása szenvedett el nagyobb veszteséget Dunaújvárosnál. 

 

1. táblázat: Magyarország legnagyobb gazdaságú települései (2008) 

Rangsor Város Becsült települési 
GDP 2008 (mFt) 

Részesedés 
az ország 
egészéből 
(ezrelék) 

2008 

Részesedés 
az ország 
egészéből 
(ezrelék) 

1994 

A részesedés 
változása 

(2008/1994), 
% 

1 Budapest 10089148,0 377,11 343,94 10% 
2 Győr 524133,2 19,59 19,41 1% 
3 Debrecen 512440,4 19,15 23,46 -18% 
4 Szeged 400214,1 14,96 23,61 -37% 
5 Pécs 396208,5 14,81 18,20 -19% 
6 Székesfehérvár 391028,5 14,62 10,72 36% 
7 Miskolc 380484,0 14,22 18,75 -24% 
8 Kecskemét 277655,6 10,38 12,55 -17% 
9 Nyíregyháza 269054,4 10,06 13,26 -24% 

10 Szombathely 245043,1 9,16 10,88 -16% 
11 Budaörs 229510,8 8,58 2,91 195% 
12 Tatabánya 197543,3 7,38 5,62 31% 
13 Szolnok 195077,2 7,29 11,29 -35% 
14 Sopron 188793,4 7,06 6,94 2% 
15 Veszprém 173501,2 6,49 7,27 -11% 
16 Zalaegerszeg 168951,6 6,32 7,43 -15% 

17 Dunaújváros 165815,4 6,20 10,67 -42% 
18 Eger 148599,6 5,55 6,93 -20% 
19 Nagykanizsa 135527,4 5,07 6,39 -21% 
20 Békéscsaba 133729,3 5,00 9,66 -48% 

Forrás: Pannon.Elemző Iroda 

A térség gazdasági teljesítménye a gazdaság szerkezetének koncentráltsága miatt azonban nagyon 
sérülékeny. Amint az a korábbi ábrákon is látszott a térség gazdasági teljesítménye hatalmas 
kilengéseket mutat. A helyi gazdaság teljesítménye nagy mértékben néhány nagy vállalat, elsősorban 
a Dunaferr teljesítményétől függ. Amikor például az orosz gazdasági válság és a délszláv háború miatt 
megnövekvő szállítási költségek komoly válságba sodorták az ezredfordulón a Dunaferrt, akkor ez az 
egész térség gazdaság teljesítményét visszavetette. 
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3. ábra: Regisztrált vállalkozások gyakorisága (darab/100 lakos) az ország megyei jogú városaiban (1995-
2008) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

Dunaújváros vállalkozásstruktúrájában nem csak a nagyvállalati dominancia, de a mikrovállalkozások 
hiánya is szembetűnő. A város gazdaságszerkezete jelentős mértékben különbözik az ország más 
városaitól. Dunaújvárosban, csakúgy mint Fejér megyében a vállalkozói aktivitás elmarad az 
országostól, ami első sorban a mikrovállalkozások alacsonyabb számának köszönhető: míg az ország 
nagyvárosaiban az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma átlagosan 161, addig ez az érték a városban 
csupán 125. A 10 főnél több alkalmazottal dolgozó cégek az országos átlagot lényegesen meghaladó 
szerepet töltenek be e térségben, s különösen a 250 főnél több dolgozóval működő üzemek aránya 
múlja felül az országos átlagot. 

2. táblázat: 100 lakosra jutó vállalkozások száma 2008-ban (db/100 fő) 

Foglalkoztatottak száma Országos Közép-
Dunántúl 

Fejér 
megye 

Duna-
újváros 

Összesen 68,99 63,77 61,23 66,52 
1-4 fő 61,66 57,29 54,91 59,05 
5-9 fő 3,89 3,47 3,31 3,60 
10-19 fő 1,85 1,64 1,69 2,04 
20-49 fő 0,99 0,85 0,83 1,14 
50-249 fő 0,51 0,41 0,37 0,50 
250 fő felett 0,09 0,11 0,12 0,20 

Forrás: KSH-TSTAR 

 

A vállalkozásokat nemzetgazdasági ágazatuk szerint nézve azt látjuk, hogy Dunaújvárosban a 
mezőgazdasági vállalkozások aránya alacsonyabb, mint a megyei jogú városok átlaga, az ipari és 
építőipari vállalatok aránya ezzel szemben az országos átlagnál magasabb. 
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3. táblázat: Vállalkozások eloszlása ágazatok szerint (2009), % 

Város Dunaújváros Az ország 
megyei jogú 
városainak 

átlaga 
Mezőgazdaság 3,72% 11,12% 
Ipar 6,47% 4,96% 
Építőipar 8,82% 6,01% 
Kereskedelem 11,11% 13,11% 
Szállítás és raktározás 3,02% 2,52% 
Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 4,40% 3,85% 
Információ és kommunikáció 3,25% 3,03% 
Pénzügyi szolgáltatás 3,73% 3,36% 
Ingatlanügyletek 22,67% 19,83% 
Tudományos és műszaki 
tevékenység 12,57% 13,30% 
Adminisztratív szolgáltatás 5,21% 4,81% 
Közigazgatás 0,03% 0,01% 
Oktatás 4,94% 4,82% 
Egészségügyi szolgáltatás 2,36% 3,04% 
Művészet és szabadidő 3,02% 2,58% 
Egyéb szolgáltatás 4,68% 3,60% 
Egyéb tevékenység 0,00% 0,07% 

Forrás: KSH-TSTAR 

Dunaújváros gazdaságában szerény szerepet játszik a vendéglátás és a kereskedelem. A 10000 
lakosra jutó vendéglátó-helyek száma (36) alig valamivel több, mint a megyei jogú városok átlagának 
(59) fele, és a kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák 10000 lakosra jutó száma (4907) is 
elmarad a megyei jogú városok átlagától (12057). Hasonló a helyzet a kiskereskedelmi üzletek 10000 
főre vetített számát tekintve (Dunaújváros = 140, megyei jogú városok átlaga = 191) . 

A városban a vállalkozások közötti bizalom gyengeségére jellemző, hogy a város vállalkozásainak 
együttműködési készsége még a magyar viszonyok között is alacsonynak mondható. A HÉTFA 
Kutatóintézet és Elemző Központ 2011 tavaszán 7 magyar nagyvárosban (Budapest, Debrecen, 
Dunaújváros, Miskolc, Szeged, Szekszárd és Zalaegerszeg) végzett felmérése szerint a dunaújvárosi 
vállalkozók tartották szignifikánsan a legkevésbé fontosnak a vállalkozók közötti együttműködések 
támogatását. 

 

 

4.2 Kedvező földrajzi elhelyezkedése hiányos közlekedési hálózattal 

párosul 
A térség elhelyezkedése, centrális pozíciója az országban, és Duna menti fekvése közlekedési 
szempontból igen kedvező lehetőségeket nyújtana, de ezt az adottságot a térség a közlekedési 
hálózat fejletlensége miatt jelenleg leginkább csak közúton tudja kiaknázni és ott is csak 
korlátozottan.  
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4. ábra: Dunaújváros és kistérségének elhelyezkedése (Forrás: VÁTI TEIR települési helyzetkép 2011)  

 

Forrás: Váti TEIR települési helyzetkép 2011 

Közúton mind az M6, mind az M8 útvonala érinti a város térségét. Az V.C európai folyosó 
Dunaújvároson át Eszék-Szarajevó irányában érné el az Adriai tengert. Az M6-os autópálya Pécsig 
tartó szakaszának 2010. márciusi megnyitásával közúton könnyen elérhetővé váltak az ország déli 
térségei és a balkáni piacok is. M8 autópálya, amely országos léptékben az ország Budapest centrikus 
úthálózatát kívánja feloldani egy NY-K irányú tengellyel, és új közúti átkelőhelyet létesít a Duna 
Szekszárd és Budapest közötti szakaszán azonban még néhány kilométernyi szakasztól eltekintve 
egyelőre a jövőbeli megvalósításra vár.  

5. ábra: A közép-dunántúli régió településeinek átlagos távolsága a legközelebbi autópálya-felhajtótól  

 

Forrás: DKIK 
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A vasúti közlekedés szempontjából lényegesen kedvezőtlenebb a kép, jelentős hátrányokkal küzd a 
térség, nem utolsó sorban vasúthálózatunk Budapest centrikussága miatt. Míg Budapest felé a vasút 
villamosított és jó állapotban van, a helyi gazdaság számára fontos kelet, nyugati és déli 
kapcsolódások kiépítetlenek, rossz állapotúak. Mivel a Dunaföldvári híd 1999-es felújítását követően 
a vasúti hidat nem nyitották újra, így kelet felé egyedül Budapesten át lehet jelenleg vasúton árut 
fuvarozni, amely a legkomolyabb problémája és szűk keresztmetszete jelenleg az országos vasúti 
hálózatnak. (A Budapesten naponta áthaladó 162 teherforgalmi vasúti szerelvényből alig 8-10 
kapcsolódik gazdaságilag Budapesthez.) Az M8-ashoz hasonlóan egyelőre csak a tervekben szereplő 
Budapestet elkerülő V0-ás vasúti körgyűrű tervezett nyomvonala (melynek kulcsa a Szolnokot 
Székesfehérvárral összekötő elkerülő szakasz megépítése) egyelőre képlékeny. Bár a térség 
szempontjából és áruforgalmi megfontolásokból is ideális dunaújvárosi vasúti híd megépítése lenne 
ideális, valamennyi Budapestet elkerülő megoldás komoly előrelépés lenne a térség vállalkozásainak 
szállítási költségeinek csökkentésében. Kritikus kérdés a térség gazdasága számára a jelentős keleti 
áruforgalmat lebonyolító nagyvállalatok szempontjából a keleti piacok vasúti elérhetősége is, 
amelyre költséges, de hosszabb távon adott esetben megoldást jelentő széles nyomtávú vasúti 
fejlesztés gondolata már kormányzati szinten is felmerült.  

A térség számára meghatározó lehetne a dunai áruforgalom is, amelyen keresztül halad az európai 
VII. közlekedési folyosó, azonban jelenleg a folyó hajózhatósága ennek komoly gátat szab, melynek 
hosszú távú megoldása szintén várat magára. Ebben a rendszerben a vasúti és közúti 
összeköttetéssel is rendelkező dunaújvárosi kikötő sem tud jelentős szerepet vállalni a helyi 
gazdasági szereplők kiszolgálásában. E kiaknázatlan kapacitások miatt nagy jelentősége van a város és 
térsége számára, hogy az Európai Unió elfogadta azt a Duna Stratégiát, amelyben kiemelt szerepet 
szánnak a fenntartható dunai hajózás és az intermodalitás megvalósításának. 

A térségen áthaladó közlekedési rendszer hiányosságainak köszönhető, hogy jelentős gazdasági ereje 
ellenére e térség fehér folt az országos logisztikai kapacitások térképén. 

6. ábra A TEN-T hálózat hálózat és az országos jelentőségű logisztikai szolgáltató központok 

 

Forrás: KTI 
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4.3 A folyamatos elvándorlás következtében a térség elveszíti fiataljait, 

ami hosszú távon már a térség gazdaságának fejlődését veszélyezteti. 
Dunaújváros és a térség lakosságának száma a kedvezőtlen országos trendeket is lényeges 
meghaladó mértékben csökken. 2011-re 1990-nel összehasonlítva Dunaújváros közel 20 %-os 
„népességveszteséget” szenvedett el. A kistérségnek az országos átlagos meghaladó népesség 
vesztesége jelzi, hogy a városi lakosság drámai csökkenése nem csak az (egyébként jelentős) 
agglomerációs folyamatok következménye, hanem az elvándorlók jelentős része a kistérséget is 
elhagyja. E folyamat összevetve az országos tendenciákkal azt mutatja, hogy Budapest és 
agglomerációjának elszívó hatására a hasonló adottságú térségekkel összevetve Dunaújvárosnak és 
térségnek sikerült legkevésbé megtalálnia a megfelelő válaszokat.  

7. ábra: Dunaújváros lakónépességének alakulása 1999-2010. (Forrás: VÁTI TEIR települési helyzetkép 2011) 

 

8. ábra: Vándorlási egyenleg (Odavándorlások és elvándorlások számának különbsége ezer lakosra vetítve) 
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Forrás: KSH-TSTAR 
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Rendszerváltáskor a térség gazdasági perspektívában egyik legnagyobb vonzerejét az országostól 
lényegesen kedvezőbb korszerkezete adta. Két évtized alatt ez az előny mind a város, mind térsége 
tekintetében eltűnt. Dunaújvárosban a lakosságszám csökkenése jelentős elöregedéssel párosult: a 
60 év felettiek aránya megnőtt, míg főleg a 6-13 éves iskolás korú gyermekek aránya jelentősen 
csökkent. Szintén jelentősen csökkent az aktív korú (18-59 évesek) népesség száma, 2000 és 2009 
között ennek a népességcsoportnak a lélekszáma 3500 fővel lett kevesebb.  

9. ábra: Állandó népesség korcsoport szerinti megoszlása Dunaújvárosban 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

Ma már az a két korcsoport, akiknek aránya a város népességében magasabb mint a megyei jogú 
városok átlaga, a nyugdíj előtt álló 50-59 évesek és a nyugdíj korúak (60 év felettiek) csoportja. 

4. táblázat: A lakónépesség korszerkezete Dunaújvárosban és az ország megyei jogú városaiban(2009) 

Korcsoport Dunaújváros Az ország megyei 
jogú városainak 

átlaga 
0–14 éves 12,3% 13,9% 
15–19 éves 6,2% 6,4% 
20–24 éves 6,7% 6,8% 
25–29 éves 7,1% 7,7% 
30–39 éves 16,1% 16,6% 
40–49 éves 12,2% 12,3% 
50–59 éves 15,2% 14,3% 
60–x éves 24,1% 21,9% 

Forrás: KSH-TSTAR 

A város és kistérsége Fejér megyén belül is látványosan elöregedett és ami még ennél is drámaibb a 
térségre nézve, a kistérségből láthatóan vándoroltak el a fiatalok az elmúlt 10 évben. A kistérség 
2001-es és 2010-es korfáit Fejér megyével összevetve látható, hogy míg a 2001-es években a 30 és 45 
év közötti korosztály (és ebből adódóan az ő gyerekeiknek a 15 év alattiak korosztálya) képviselt 
kisebb arányt a népességben, 2010-re ez a relatív hiányzó népesség már a 25 és 50 év közöttiekre 
bővült. Másképpen megfogalmazva a korábban még a megyei átlag feletti arányt képviselő 15-25 év 
közötti kohorsz tíz évet öregedve 25-35 év között, már a megyei átlag alá került, vagyis elvándorolt a 
térségéből (Korfákat lásd a mellékletben).  
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A korfák alján ugyancsak drámaian látszik a térség elöregedése. Míg 2001-ben még „hiány” 
mutatkozott a megyéhez képest a 75 év felettiek korosztályában 2010-re ez már csak 85 év felett 
tapasztalható. 

5. táblázat: A Dunaújvárosi kistérség korösszetételének eltérése Fejér megyétől 

korév 2001 2010 

0-4 év -0,22% -0,62% 

5-9 -0,24% -0,56% 

10-14 -0,20% -0,51% 

15-19 0,02% 0,08% 

20-24 0,15% 0,22% 

25-29 0,09% -0,20% 

30-34 -0,06% -0,24% 

35-39 -0,16% -0,31% 

40-44 -0,08% -0,13% 

45-49 0,15% -0,05% 

50-54 0,01% 0,07% 

55-59 0,02% 0,54% 

60-64 0,21% 0,20% 

65-69 0,47% 0,23% 

70-74 0,14% 0,48% 

75-79 -0,03% 0,72% 

80-84 -0,15% 0,21% 

85- -0,13% -0,10% 

 

A népességfogyással együtt járva az öregedési index is az országos átlagnál meredekebben nőtt a 
városban. Azt látjuk, hogy a rendszerváltáskor még kifejezetten pozitív, az országos átlagnál jobb 
arány 2008-ra teljesen megfordult, az idős lakosok száma a fiatalkorúakéhoz képest jelentősen 
emelkedett. Az öregedés mutatja az is, hogy az általában jól kiépített háziorvosi ellátással bíró megyei 
jogú városok között Szombathely után Dunaújvárosban a legmagasabb a háziorvosi ellátáson 
megjelenteknek ezer lakosa jutó aránya. 

10. ábra: Öregségi index (A 60 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-17 éves fiatalkorú állandó lakosra vetítve) 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

Dunaújvárosban a természetes szaporodás rátája az ezredforduló óta tartósan nulla alatt van, ami 
hosszabb távon is előrevetíti a népesség csökkenését. A térségével és a régió két másik hasonló 
iparstruktúrával rendelkező városával összevetve látszik, hogy e folyamatok milyen drámaian 
lerontották Dunaújváros rendszerváltáskor még kedvező pozícióját. 
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11. ábra: Természetes szaporodás (születések és halálozások számának különbsége 1000 állandó lakosra 
vetítve) 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

A kistérséget jellemző születéskor várható élettartam azt mutatja, hogy mindezen demográfiai 
folyamatok mögött komoly életminőségi problémák állhatnak. Dunaújváros kistérségében a 
születéskor várható élettartam nem a fejlett nyugati és balatoni, hanem sokkal inkább a közepesen 
fejlett alföldi térségekével rokonítható. 2008-ban a KSH számításai szerint a férfiak kistérségi átlagos 
várható élettartama 70,53 év volt, míg a nőké 77,11 év, ami azt jelenti, hogy a kistérségi férfiak 
értéke az országos átlagnál (69,79) valamivel jobb volt, míg a nőké az országos átlagot (77,76) nem 
érte el. 

12. ábra: A születéskor várható átlagos élettartam Magyarország kistérségeiben (2008) 

Születéskor várható élettartam, 2008.
év, teljes népesség

76 <   (6)
74 - 76  (52)
72 - 74  (77)
70 - 72  (37)
> 70   (2)

Pannon.Elemző Iroda

 

Dunaújváros és részben kistérségének népmozgalmi jellemzői drámai átalakuláson mentek keresztül 
az elmúlt 20 évben. Míg a rendszerváltoztatás környékén a város korszerkezete kimondottan 
kedvezőnek volt mondható, s magas születésszám jellemezte, addig 2010-re egy egyre inkább 
elöregedő, alacsony születésszám és jelentős elvándorlás jellemezte város képe bontakozik ki a 
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statisztikákból. Annak ellenére van ez így, hogy Dunaújváros gazdasága a rendszerváltoztatás nagy 
átalakulása közepette nem omlott össze, s az 1990-es évek második felének visszaesését követően 
pozícióijában a 2000-es évek elejétől kezdve már jelentős romlás nem volt tapasztalható. A 
kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatására azonban a térség gazdasága már a közeljövőben 
jelentős erőforráshiányokkal szembesülhet. Ahogy a város és térsége versenytársainál gyorsabban 
elveszíti fiataljait, hosszabb távon a helyi gazdaság az innovatívabb, kreatívabb munkaerő hiánya és 
az öregedő társadalom életminőségét biztosítani hivatott jóléti intézményrendszer fenntartásához 
szükséges erőforrásigények megnövekedésére számíthat. 

 

4.4 A térségi gazdaság magas energiaigénye komoly gazdasági kockázatot 

hordoz 
Bár a nagyipar jelenlétének köszönhetően Dunaújváros az ország egyik iparilag legfejlettebb 
térségének számít, de nem csak a méretben és ágazatban tapasztalható koncentráltsága hanem a 
termelési technológiája miatt is nagyon sérülékeny a helyi gazdaság. A térséget domináló nagyipari 
termelést nagyon magas energiaintenzitás jellemzi, amely energiafüggőség az országos átlagot, de 
más nagyiparral jellemezhető közeli városok gazdaságát is jelentős mértékben meghaladja.  

13. ábra: Nem háztartási fogyasztók átlagos fogyasztása (1000 kWH/db) 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

Mivel a villamosenergia árakat alapvetően a nemzetköz árak határozzák meg és az folyamatos 
növekedést mutatott az elmúlt évtizedben és az előrejelzések a következő évtizedre is hasonló 
tendenciát mutatnak, ezért a gazdaság energiafüggősége jelentős gazdasági kockázatot hordoz a 
térség számára, ami mind az energiahatékonyság, mind az energiafüggetlenség tekintetében 
feladatokat jelent a térség számára. 

14. ábra A villamos-energia negyedéves átlagárának alakulása az Európai Energia Tőzsdén (EEX) 
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Forrás: EEX 

 

Tovább rontja a térséggazdaságának versenyképességét, hogy a hazai villamosenergiárak nemzetközi 

összehasonlításban, különösen a közép-európai versenytársakhoz hasonlítva már évek óta magasak. 
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6. táblázat: Villamos-energia árak alakulása néhány európai államban (EUR/kWh) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Magyarország 0,048 0,048 0,049 0,055 0,055 0,057 0,049 0,051 0,059 0,083 0,089 

Csehország 0,056 0,061 0,059 0,052 0,052 0,048 0,043 0,043 0,049 0,056 0,061 

Dánia 0,063 0,069 0,073 0,064 0,068 0,066 0,058 0,060 0,070 0,091 0,093 

Franciaország 0,053 0,060 0,057 0,049 0,047 0,044 0,036 0,035 0,037 0,045 0,050 

Portugália 0,112 0,118 0,108 0,094 0,090 0,078 0,067 0,066 0,068 0,083 0,090 

Görögország 0,055 0,062 0,059 0,054 0,050 0,050 0,042 0,043 0,046 0,056 0,060 

Szlovákia 0,045 0,049 0,049 0,049 0,049 0,041 0,042 0,043 0,047 0,070 0,079 

Lengyelország 0,035 0,040 0,040 0,036 0,037 0,037 0,037 0,045 0,049 0,056 0,055 

Egyesült Kir. 0,067 0,068 0,065 0,065 0,065 0,064 0,055 0,052 0,052 0,055 0,060 

Forrás: Magyar Energia Hivatal 

 

4.5 A foglalkoztatási helyzet egyelőre kedvező, de az öregedésből eredő 

kockázatok jelentősek és a munkatermelékenysége sem átlag feletti 
A munkapiaci helyzet országos összehasonlításban kifejezetten kedvező a térségben. A Központi 
Statisztikai Hivatal 2009-es adatai alapján Budapest, Székesfehérvár és Zalaegerszeg után 
Dunaújvárosban a legmagasabb a teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya a teljes 
lakónépességben belül. 2009-ben 16958 fő volt teljes munkaidőben alkalmazásban  

15. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya a megyei jogú városok lakónépességében (2009) 

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya a lakónépességben, % (2009)
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Forrás: KSH-TSTAR 

A foglalkoztatási helyzet tartósan jobb az országos átlagnál és még a válságban is a jobbak között 
tudott maradni. Dunaújváros és kistérségének foglalkoztatási helyzete a tekintetben is lényegesen 
jobb az országos átlagnál, hogy a munkanélküliségi ráta nem emelkedett még a 2008 utáni válság 
időszakában sem 10 % fölé, s az aktivitási ráta 70 % felett maradt 2010-ben is. A kistérség 
munkanélküliségi rátája átlagosan 1 százalékponttal volt alacsonyabb 2003-2010 között az országos 
átlagnál, míg aktivitási rátája 8-10 százalékponttal. 
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7. táblázat: A munkanélküliségi és az aktivitási ráta alakulása a Dunaújvárosi kistérségben, a Közép-
Dunántúlon és Magyarországon, 2003-2010 

 Munkanélküliségi ráta Aktivitási ráta (15-64 éves népesség) 
 Dunaújváros Közép-

Dunántúl 
Magyarország Dunaújváros Közép-

Dunántúl 
Magyarország 

2003 5,3% 5,0% 5,9% 67,7% 64,7% 59,6% 
2004 6,4% 5,7% 6,1% 66,6% 63,9% 60,5% 
2005 6,4% 6,3% 7,2% 66,7% 65,2% 61,4% 
2006 6,0% 6,4% 7,5% 73,8% 65,5% 62,0% 
2007 5,2% 5,5% 7,4% 74,4% 64,4% 61,9% 
2008 5,7% 6,3% 7,9% 72,7% 64,1% 61,5% 
2009 8,9% 10,1% 10,1% 74,6% 63,8% 61,6% 
2010 9,1% 11,1% 11,2% 70,6% 63,9% 62,4% 

Forrás: MTA-KTI Erőforrástérkép 

A magas foglalkoztatás azonban még a gazdasági teljesítményénél is jobban függ néhány ágazat 
teljesítményétől. A vállalkozásszerkezet elemzésekor már láttuk, hogy az ipar fontos szerepet tölt be 
Dunaújváros gazdasági életében. A foglalkoztatottak ágazati megoszlását vizsgálva e kép 
kontrasztosabbá válik, hisz minden 10 dunaújvárosi alkalmazásban állóból hat valamilyen ipari 
tevékenységet folytató vállalkozásban, jellemzően nagyvállalatnál dolgozik. 

8. táblázat: A teljes munkaidőben alkalmazásban állók megoszlása ágazatok szerint (2009), % 

Város Dunaújváros Az ország 
megyei jogú 
városainak 

átlaga 
Mezőgazdaság 1,41% 1,84% 
Bányászat 0,00% 0,14% 
Feldolgozóipar 52,90% 25,72% 
Energiaipar 4,33% 1,70% 
Víz- és hulladékgazdálkodás 1,38% 2,08% 
Építőipar 2,56% 3,13% 
Kereskedelem 4,88% 9,09% 
Szállítás és raktározás 4,20% 8,11% 
Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 

1,73% 1,89% 

Információ és kommunikáció 0,70% 1,29% 
Pénzügyi szolgáltatás 1,20% 2,24% 
Ingatlanügyletek 0,51% 0,87% 
Tudományos és műszaki 
tevékenység 

0,21% 0,96% 

Adminisztratív szolgáltatás 2,34% 2,92% 
Közigazgatás 4,90% 12,62% 
Oktatás 8,02% 13,32% 
Egészségügyi szolgáltatás 7,82% 9,88% 
Művészet és szabadidő 0,44% 1,62% 
Egyéb szolgáltatás 0,00% 0,57% 

Forrás: MTA-KTI Erőforrástérkép 

A város elöregedése következtében azonban az időskorú inaktívak aránya fokozatosan túlsúlyba fog 
kerülni. A nyugdíjban részesülők aránya a munkaképes korú lakossághoz képest Dunaújvárosban 
mind az országos átlagnál, mind pedig a régió hasonló iparszerkezetű városánál magasabb. Ezt 
kisrészben kompenzálja, hogy a rokkantsági nyugdíjban részesülők aránya azonban az alacsonyabbak 
közé tartozik, köszönhetően annak, hogy a rendszerváltozást követő magas munkanélküliség (és az 
annak hatását tompító rokkantosítás) elkerülte a várost. 
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16. ábra: Nyugdíjban részesülők aránya a 18-59 éves lakossághoz képest 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

A nyugdíjban részesülők számát az adózók számához viszonyítva ez az arány mindenhol jelentősen 
megugrik. Az országos átlag ebben az esetben 56 százalék, Dunaújvárosban viszont csak 49 százalék, 
ami a magas foglalkoztatási szintnek köszönhető. 

17. ábra: Nyugdíjasok aránya az adófizetők számához viszonyítva (2009) 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

A munkanélküliségi adatok is kiegyensúlyozott munkapiaci helyzetről tanúskodnak. Más megyei jogú 
városok munkanélküliségi statisztikáival összehasonlítva, Dunaújváros a „középmezőnyben” foglalt és 
foglal helyet 1990 óta, sem lényegi pozíciójavulás, sem –rosszabbodás nem következett be. 
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18. ábra: Munkanélküliség az ország megyei jogú városaiban (1995-2008) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

Az álláskeresők végzettség szerinti eloszlását vizsgálva láthatjuk, hogy Dunaújvárosban a szakmunkás, 
illetve a középiskolai végzettséggel rendelkező munkakeresők aránya magasabb az országos átlagnál, 
míg az általános iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya alacsonyabb.  

19. ábra: Munkanélküliek száma és végzettség szerinti megoszlása 2009-ben 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

A dunaújvárosi nagyipar tehát meglehetősen biztos munkahelyeket és országos összehasonlításban is 
magas fizetéseket tud biztosítani az ott dolgozóknak. Az ország megyei városainak ranglistáján 
Dunaújváros az előkelő harmadik helyet foglalja el a tekintetben, hogy mekkora a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete. 2009-ben ez az érték közel 220 ezer forint 
volt, mely összeg csak némileg maradt el Győr (232 ezer) átlagától.  
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20. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete a megyei jogú városokban, Ft 
(2009) 

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlag- keresete, Ft (2009)
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Forrás: MTA-KTI Erőforrástérkép 

Hasonlóan kedvezőnek látszik a kép a kistérség vonatkozásában is. 

21. ábra: Egy főre jutó éves adóköteles jövedelem 
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Forrás: MTA-KTI Erőforrástérkép 

A térség gazdaságszerkezetéből adódóan a kimutatott jövedelmek feltehetően kedvezőbbnek 
mutatják a dunaújvárosi helyzetet az országos összehasonlításban mint a valóság, mivel az 
adóelkerülési vizsgálatok szerint a nagyvállalatoknál alacsonyabb a valós és a kimutatott jövedelem 
közötti eltérés, mint a mikrovállalatoknál. Amint már láttuk a város gazdaságában a nagyvállalatok a 
fő foglalkoztatók és más nagyvárosoknál kisebb szerepet játszanak a szolgáltatások területén működő 
mikrovállalkozások.  
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Valószínűleg a Dunaújváros és térsége lakosságának valós jövedelmi helyzetet inkább tükrözi az a 
vagyoni statisztika amely a személygépkocsi-ellátottságot vizsgálja és amely szerint lényegesen 
kevesebb személyautó áll az itt élők rendelkezésére mint más megyei jogú városokban, illetve mint 
más térségekben.  

22. ábra: Személygépkocsi-ellátottság alakulása 1992-2008 között a megyei jogú városokban (db/100 fő) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

23. ábra: Személygépkocsi-ellátottság 1992-2008 között a Dunaújváros közeli kistérségekben (db/100 fő) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

Hasonló képet ad a Dunaújvárosi lakosság valós jövedelempozíciójáról a tényleges jövedelem 

becsléséhez gyakran használt villamosenergia-fogyasztási adatok is, amely szerint a városban átlag 

alatti a lakossági villamosenergia fogyasztás. 
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24. ábra: Egy háztartásra jutó villamosenergia-fogyasztás (1000kWh/db) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

 

4.6  Térségünkben jó a kommunális ellátottság, de az ipari tevékenység 

egyre nagyobb környezetvédelmi feladatokkal jár. 
 

Dunaújvárosban 2009-ben 22 841 lakást tartott nyilván a statisztika. A 100 lakásra jutó lakosok száma 
211 volt, ami jelentősen elmaradt a megyei jogú városok átlagánál (231). 2009-ben csupán 26 lakást 
építettek a városban, ami kevesebb mint ötöde a hasonló méretű városaink értékének. A település 
lakásállományának 97,7 %-a 1950 után, ennek a fele 1970 után épült, minimális a félkomfortos és a 
komfort nélküli lakások aránya, összesen nem éri el a 4 %-ot. 

Dunaújváros kommunális infrastruktúrája magas színvonalú. A város közműellátottsági mutatóit 
tekintve hazai viszonylatban jelenleg is előkelő pozíciót tölt be, megfelelve az EU normáinak, ez a 
magas szintű ellátás azonban a kiszolgáló infrastruktúra és a közművek létesítményeinek esetében 
esetenként elavult, elöregedett, üzemeltetését tekintve nem gazdaságos, illetve hiányos hátteret 
takar. Dunaújváros lakásainak közműellátottsága 2009-ben a következőképp nézett ki: 

 vezetékes ivóvíz-ellátottság   98,1 % 

 közcsatorna-ellátottság     94,5 % 

 villamosenergia-ellátottság  100,0 % 
 
Dunaújvárosban az összes szennyvíz magas, III. tisztítási fokozattal tisztított szennyvízként kerül 
vissza a természetbe. 
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25. ábra: A tisztított szennyvíz mennyisége (1000 m3) és aránya 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

A közműolló megyei jogú városaink közül Dunaújvárosban mutatja a legkedvezőbb értéket, a 
szennyvíz-hálózat – jobbára az ipari üzemeknek köszönhetően – hossza majd kétszerese az 
ívóvízvezeték-hálózat hosszának. 

26. ábra: Közműolló (közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza / közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya közel 100 %-os, ezzel az értékkel Dunaújváros 
a megyei jogú városok élbolyában helyezkedik el. 
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27. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (%) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

A 2000-es évek elején üzembe állított gáztüzelésű erőműblokkok jelentősen átrendezték a 
szolgáltatott vezetékes gáz lakosság és ipar közti megoszlását is. Ma a felhasznált gáz kevesebb mint 
tizede szolgál lakossági célokat, a fennmaradó része az ipari üzemek energia igényének kielégítését 
(ill. távfűtési célokat) szolgál. 

28. ábra: Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz aránya 
(átszámítás nélkül) (%) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

Az összes megyei jogú város közül Dunaújvárosban fűtenek a legkevesebben gázzal, ami ma 
valószínűleg szerencsés helyzetnek minősíthető. Ugyanakkor a távfűtés nagyon elterjedt, ami 
megdrágítja a város fűtés-igényét. 
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29. ábra: A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók aránya (%) 
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Forrás: KSH-TSTAR 

A távfűtés-rendszerbe bekapcsolt lakások aránya Dunaújvárosban a legmagasabb megyei jogú 
városaink között. Mindez a város létrejöttének és fejlődésének sajátosságaival magyarázható, hisz a 
város lakásállományában meghatározó részesedése van az 1950 és 1980 között épült lakótelepi 
jellegű 2-3 szobás lakásoknak. Ezek – ahogy a múltban is – távfűtéssel vannak ellátva, s 
energiafelhasználásuk csökkentése, racionalizálása komoly kihívást, egyben feladatot jelent. 

30. ábra: Távfűtésbe bekapcsolt lakások aránya (%) 
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Forrás: KSH-TSTAR 
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Hasonlóan a korábban látott energiafelhasználási adatokhoz a város és környékét jellemző 
iparosodás más természeti erőforrások kihasználásában is kiemelkedő ipari felhasználást jelez, így a 
víz és a hulladék területén is kiemelkedő és egyre növekvő a gazdasági szereplők részesedése. 

31. ábra: A háztartások aránya a vízfogyasztásban  
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Forrás: KSH-TSTAR 

32. ábra: A települési szilárdhulladék lakossági részesedése  
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Forrás: KSH-TSTAR 

A környezeti erőforrások ilyen erős és erősödő ipari hasznosítása, az e téren a közeli jövőben 
várhatóan tovább szigorodó elvárásokat is figyelembe véve a helyi gazdaságra nehezedő 
költségnyomást vetít előre. 
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4.7 A jóléti intézményi kapacitások kiépítettek, de a demográfiai 

folyamatok miatt ezek újragondolása nélkülözhetetlen. 
Dunaújvárosban 5 bölcsőde, 15 óvodai feladatellátási hely működött 2009-ben, az óvodába beírt 
gyermekek száma 1 521 volt, a bölcsődei kapacitások kihasználtsága az országos átlagnál jobb 
ellátottságot mutatnak. 2009-en 14 általános iskolai, 3 gimnáziumi, 17 szakközépiskolai és 15 
szakiskolai feladatellátási hely működött a városban. Az általános iskolai tanulók száma 2009-ban 
3581, gimnáziumi tanulók száma 1 150, a szakközépiskolai tanulóké pedig 2 988 fő volt.  

33. ábra: Középiskolai és gimnáziumi tanulók száma ezer állandó lakosra vetítve 2009-ben 

 

Forrás: KSH-TSTAR 

A város közoktatási rendszere nem csak jól fejlett, de országos viszonylatban is jól felszerelt, amiből 
nem csak a városi lakosság, de a térségben élők is sokat profitálnak, köszönhetően a kistérségből 
bejáró jelentős tanulói létszámnak. Az elmúlt két évtizedben a térségben lezajlott kitelepülésnek 
köszönhetően azonban az intézményi ellátórendszer újragondolása mára szükségessé vált.  

34. ábra: Naponta bejáró általános iskolai tanulók aránya 
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Forrás: KSH-TSTAR 

Dunaújváros egészségügyi ellátása a kapacitások tekintetében nem különbözik más nagyvárosokétól. 
A 24 háziorvos és a 10 házi gyermekorvos az országos átlagnak megfelelő ellátottsági szintet biztosít 
a városban élő felnőtteknek és gyermekeknek. A városban 2009-ben 626 működő kórházi ágyat 
regisztráltak, aminek aránya 10000 főre vetítve megegyezett a megyei jogú városok átlagával.  

A város szociális ellátórendszere is jól kiépített, az ellátott esetek száma nem tér el jelentősen a 
hasonló méretű megyei jogú városokétól.  

9. táblázat: A szociális ellátás néhány mutatója Dunaújvárosban (2009), 10000 lakosra eső értékek 

 Dunaújváros Az ország 
megyei jogú 
városainak 

átlaga 
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményekben ellátottak száma 

87 75 

Időskorúak nappali intézményeiben ellátottak száma 6 26 
Szociális étkeztetésben részesülők száma 255 93 
Házi segítségnyújtásban részesülők száma 26 44 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 270 298 
Önkormányzati rendszeres szociális segélyben részesítettek 
évi átlagos száma 

21 44 

Rendelkezésre állási támogatásban részesítettek átlagos 
száma 

166 114 

Önkormányzati átmeneti segélyben részesültek száma 574 320 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 
évi átlagos száma 

323 329 

Hajléktalanok nappali intézményeinek napi átlagos forgalma 22 13 

Forrás: KSH-TSTAR 

 

4.8 Innovációs kapacitásait jelenleg nem aknázza ki a város 
A Dunaújvárosi Főiskolán nappali tagozaton 2 380, esti, levelező és távokatás tagozatokon 1 932 fő 
tanult 2009-ben. A hallgatók száma alapján bár Dunaújváros nem tartozik a nagy felsőoktatási 
kapacitásokkal rendelkező városaink közé, ám a műszaki és üzleti tudományokra specializálódott 
alap- és mesterfokú képzéseivel, ill. felsőfokú szakképzési kínálatával a helyi/térségi gazdaság 
igényeihez illeszkedik. 



37 
 

35. ábra: Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma minden tagozaton (nappali, esti, levelező, távoktatás) 
(kihelyezett tagozatok szerint) 
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A diákokon túl a főiskolai oktatók országosan is kedvező aránya is megfelelő kapacitást jelenthetne a 
térségben az innovációra. 

36. ábra: Felsőoktatási oktatók 1000 lakosra vetített száma 
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Forrás: KSH-TSTAR 

A diákvárosi létnek köszönhetően megfelelő kulturális kínálat is található a városban: állandó színház 
(Bartók Kamaraszínház), 2 moziterem, 3 múzeális intézmény és évi 120-130 kulturális rendezvényt 
szervező Munkás Művelődési Központ áll a kikapcsolódni vágyó polgárok rendelkezésére. 

Mindezen szellemi kapacitások és a kutatás fejlesztési tevékenységet általában a kisebb vállalatoknál 
nagyobb mértékben megvalósító nagyvállalati struktúrával rendelkező térségi adottságokat 
figyelembe véve meglepő módon a térség nem tudja kiaknázni az innovációban rejlő lehetőségeit és 
a térséget csak közepes innovációs képesség jellemzi. Ezt a helyzetet tükrözi a korábban már 
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bemutatott vállalati és foglalkoztatási szerkezet is, melyből látható, hogy a tudományos és műszaki 
tevékenységben működő vállalkozások aránya kissé (12,57% vs. 13,3%) az ezen ágazatban 
foglalkoztatottak aránya viszont lényegesen (0,21% vs. 0,96%) alulmúlja a megyei jogú városok 
átlagát. 

37. ábra: Kistérségek innovációs képessége, 2007 

 

Bár csak 10 évente a népszámlálást követően állnak rendelkezésre a kistérségi foglalkoztatási 
szerkezetet képzettség és korcsoport szerint bemutató statisztikák a jelenleg elérhető 2001-es adatok 
azt mutatják, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők csak 14,3%-át adták a kistérségi 
foglalkoztatottságnak, ami a 174 kistérség rangsorában csak az 51-ik helyre volt elegendő. Ez a 
statisztika a fenti ágazati szerkezeti adatokkal összevetve arra enged következtetni, hogy a helyi 
munkaerőpiac erős koncentráltsága miatt a felsőfokú képzettséggel rendelkezők jelentős része nem 
találja meg számításait jelenleg a térségben. 

 

 

4.9 Bár jelentős fejlesztési tapasztalat halmozódott fel a térségben, de a 

vállalkozások szerint e források eddig nem jól hasznosultak. 
 

2004 és 2009 között a VÁTI TEIR adatrendszerének nyilvántartása szerint Dunaújvárosban összesen 
282 hazai vagy EU támogatású projekt valósult meg. A projektek összköltségvetése mintegy 15 
milliárd Ft volt, melynek mintegy negyedét (3,7 mrd Ft) tették ki a közvetlenül gazdaságfejlesztési 
célú fejlesztések.  
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10. táblázat: 2004-2009 között megvalósított hazai és EU támogatású projektek Dunaújvárosban (VÁTI TEIR) 

 Projektek 
száma 

Összes 
támogatás 
(millió Ft) 

Projektek 
összköltsége 

(millió Ft) 
Hazai támogatások 2004-2009 154 2208 3578 
 Ebből gazdaságfejlesztés 75 9 10 
I. NFT támogatások 2004-2006 58 1955 2809 
 Ebből gazdaságfejlesztés 36 207 672 
ÚMFT támogatások 2007-2009 70 6505 9058 
 Ebből gazdaságfejlesztés 39 1104 3066 
    
Összesen 2004-2009 282 10668 15445 
 Ebből gazdaságfejlesztés 150 1320 3748 

 

Dunaújvárosi megvalósítási helyszínnel az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretéből 2011 
augusztusáig már 162 projekt nyert el támogatást. A leszerződött támogatás összege 13,94 milliárd 
Ft-ot tesz ki, melyből 7.61 milliárdot támogatásként már le is hívtak a projektgazdák. 

A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ 2011. április-májusában 300 hazai, legalább 5 főt 
foglalkoztató kisvállalkozás vezetőjét kérdezte meg – többek közt – arról, hogy miként ítélik meg 
városuk önkormányzatának gazdaságfejlesztési tevékenységét. A vizsgálatot 7 magyarországi 
nagyvárosban folytattuk le, Dunaújvárosban 25 vállalkozásvezetőt kérdeztünk. A városokra 
vonatkozóan nem reprezentatív eredményeink szerint a dunaújvárosi kisvállalkozók az országos 
átlagnál lényegesen rosszabb véleménnyel vannak városuk vállalkozásfejlesztő tevékenységéről, s a 
válaszokat 0-100-as skálára transzformálva, ahol a 100 a teljes elégedettséget jelöli pusztán 10-es 
értéket adtak az önkormányzat munkájának e szegmensét értékelendő. Ez az értékelés az egyébként 
e kérdésben a vállalkozók részéről országosan tapasztalható elégedetlenség mellett is kiugróan 
rossznak minősíthető. 

38. ábra: Városok eddigi fejlesztéspolitikájának vállalkozói megítélése (2011) 

 

Forrás: HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ 
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5 Fejlesztési feladataink, a stratégiai célok kibontása 
 

A térség gazdasági-társadalmi helyzetének áttekintése megmutatta, hogy miközben a térség 

gazdasága erős, fokozatosan veszíti el pozícióit és a térség jövőbeni gazdasági fejlődése előtt 

megoldatlan fejlődési hiányosságok és kezelést igénylő komoly kockázatok tornyosulnak. E 

fejlesztési problémák megoldására határozta meg az Új DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter azt a 

hét stratégiai fejlesztési célt, amelyek megvalósítására stratégiánk alapján egy-egy fejlesztésprogram 

kidolgozását és megvalósítását kezdeményezzük. 

A következő fejezetben e stratégiai fejlesztési célokat foglaljuk össze úgy, hogy azzal a később 

kidolgozandó programok sarokköveit is meghatározzuk. Stratégiai célonként bemutatjuk a célok 

kapcsolódását fő célunkhoz, hogy Dunaújváros és térsége tíz év alatt az ország legversenyképesebb 

térségévé váljon. Meghatározzuk a hozzájuk kapcsolódóan számszerű céljainkat is. Összefoglaljuk az 

egyes célok eléréséhez szükséges fejlesztéseket (a beavatkozás logikáját), illetve az ezekhez 

kapcsolódó konkrét projekteket. A fejlesztési beavatkozások struktúrája és kulcsprojektjeinek 

meghatározása adja azt a keretet, amely a kidolgozandó programok alapját képezik. 

Emlékeztetőül a következő hét stratégiai fejlesztési célt határoztunk meg korábban.  

Célunk, hogy 2020-ra a térségben 

1. Könnyen mobilizálható, jó minőségű munkaerő álljon rendelkezésre, 

2. Visszafordítsuk a fiatalok elvándorlását, 

3. Kiegyensúlyozott vállalkozói környezet alakuljon ki, 

4. Kialakuljanak a fejlett áruszállítási rendszerhez szükséges kapacitások, 

5. Biztonságos legyen az energiaellátás és növekedjen az energiahatékonyság,  

6. Egészséges és kockázatoktól mentes természeti környezetet biztosításunk az itt élőknek, 

7. Megerősödjön a helyi kapacitásokra épülő innováció. 

 

5.1 Könnyen mozgósítható, jó minőségű munkaerő 

5.1.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai 

Stratégiai célunk, hogy a vállalkozási igényeknek megfelelő képzettségű és összetételű munkaerő és a 

rugalmas munkaerőpiac álljon rendelkezésre térségünkben. 

Dunaújváros és térsége foglalkoztatási és képzettségi helyzete lényegesen jobb az országos átlagnál, 

ami a térség gazdasági prosperitásán túl részben a hagyományosan erős szakképzési rendszernek, a 

Dunaújvárosi Főiskola jelenlétének és részben a térség gazdaságában meghatározó 

nagyfoglalkoztatókra általában is jellemzőbb rendezettebb munkaügyi kapcsolatoknak köszönhető. A 

foglalkoztatás további bővítésének és a térségben hiányzó ágazatok megtelepülésének, továbbá a 

magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrejöttének és nem utolsó sorban a térségi innováció 
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megerősödésének feltétele és jelenleg erős korlátja, hogy a vállalkozások igényeire rugalmasan 

reagálni képes megfelelő képzettségű és összetételű munkaerő folyamatosan rendelkezésre álljon.  

Amennyiben a munkaerőpiac intézményrendszere képes biztosítani a vállalkozások számára fontos 

munkaerőt, akkor nem csak a vállalatok termelékenysége, de a munkavállalók foglalkoztatási 

helyzetet is javul, ami perspektívát adhat a ma még a térségből elvándorló fiataloknak is.  

A cél érdekében szükséges fejlesztésekkel el akarjuk érni, hogy 2020-ra a térségben 

 a vállalkozásainak munkatermelékenysége 25%-kal haladja meg az országos és legalább 10%-

kal a megyei jogú városok kistérségeinek átlagát; 

 pályakezdő munkanélküliségi szintje tartósan essen 10% alá; 

 vállalkozásainknál létrehozott új munkahelyek 80%-át a térségben élők töltsék be; 

 a legalább 5 főt meghaladó vállalkozásoknál felvett új foglalkoztatottak 75%-a a térségben 

szerezzen képesítést és a náluk elhelyezkedő felsőfokú végzettségűek fele a térségi felsőfokú 

képzési rendszerben szerezzen diplomát; 

 a térségből felnőttképzésben részt vevők aránya háromszorozódjon meg a mai szinthez 

képest; 

 a rugalmas foglalkoztatási formákban (részmunka, távmunka, stb.) alkalmazottak száma az 5 

főnél nagyobb foglalkoztatók körében érje el a foglalkoztatottak 10%-át. 

5.1.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások 

A térségben működő vállalatok versenyképességének növekedése érdekében a munkaerőpiac 

oldaláról a következő szűk keresztmetszetek feloldása szükséges a következő évtizedben:  

- a térségben újonnan betelepülő iparágak számára elérhető szakképzett munkaerő 

megteremtésének nehézségei,  

- részben a felsőfokú, elsősorban szakmérnöki kapacitások elégtelensége,  

- részben pedig szabályozási nehézségek és a megfelelő közszolgáltatási intézményi korlátok 

miatt a hatékony humán erőforrás-gazdálkodást nehezítő munkaerőpiaci rugalmatlanságok. 

Bár a térség jelentős szakképzési kapacitásokkal rendelkezik a szakképzési rendszer képzési 

struktúrája jelenleg nem képes rugalmasan alkalmazkodni a térség gazdaság munkaerőigényeihez, 

ezért a Klaszter tagjai a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével aktívabb szerepet 

kíván betölteni a térségi szakképzési rendszer fejlesztésében és a képzési struktúra kialakításában. A 

szakképzési rendszer fejlesztésével el kell érni, hogy minden jelentősebb új vagy régi foglalkoztatói 

igényre képes legyen képzéssel vagy átképzéssel megfelelő képzettségű munkaerő állományt 

biztosítani. 

A szakképzési rendszerhez hasonló feladatok állnak a felsőfokú képzés fejlesztése előtt is a 

következő években. A vállalkozások megfelelő, elsősorban szakmérnöki végzettségű munkaerő-

igényének kiszolgálására való alkalmasságán túl azonban a felsőfokú képzésnek a gazdaság helyi 
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igényeihez való jobb alkalmazkodása azért is kiemelkedően fontos a térség számára, mert a felsőfokú 

képzés oktatóinak és az onnan kikerülő fiatal diplomásoknak kiemelkedő szerepe lehetne abban, 

hogy a térség meghatározó ágazataiban felmerülő alkalmazott innovációs igények kiszolgálásával 

javuljon a térségi vállalkozások versenyképessége. Amennyiben nagyobb összhang alakul ki a 

gazdasági szereplők elvárásai és a főiskola képzési struktúrája között az nagyban hozzájárulhat, hogy 

csökkenjen a térségből a felsőfokú végzettségű fiatalok elvándorlása. 

A felsőfokú képzés területén a vállalkozások és a Dunaújvárosi Főiskola közötti együttműködésre 

van szükség a Főiskola képzési struktúrájának fejlesztésében, hogy a térség meghatározó 

ágazatainak a felsőfokú képzettségű munkaerőigénye és a már meglévő munkavállalóik felsőfokú 

továbbképzési igényei helyben kielégíthetőek legyenek, valamint a térség gazdasága szempontjából 

meghatározó tudományterületek (pl. anyagtudományok, logisztika. energetika) tekintetében magas 

szintű kutatásfejlesztési kapacitások álljanak rendelkezésre. 

A Klaszter saját céljai érdekében kezdeményezően kíván fellépni a Kormány által megcélzott 

rugalmas munkaerőpiac kialakításában, aminek érdekében mind intézményfejlesztési, mind 

szabályozási lépésekre szükség lesz. A munkaerőpiac rugalmasabbá tételét szolgálhatják a munkaerő 

kereslet és kínálat térségi összhangjának javítását szolgáló intézményi szolgáltatások fejlesztése és 

nem utolsó sorban a felnőttképzési rendszer megújítása a piaci igényekre való jobb válaszadási 

készségek növelése.  

Ugyanakkor szintén a térség demográfiai folyamataira tekintettel a Klaszter kiemelkedő jelentőséget 

tulajdonít a rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésének is annak érdekében, hogy mind 

nagyobb arányban lehessen bevonni a munkaerőpiacon a térségben a hagyományos foglalkoztatási 

formákba nehezen bevonható csoportokat (különös tekintettel a pályakezdőkre, az 50 felettiekre és a 

kisgyermeküket nevelő nőkre). Az ehhez kapcsolódó intézmény fejlesztések és szabályozási 

változtatások az érzékeny célcsoportok foglalkoztatási helyzetének javítása mellett rugalmasabb 

humánerőforrás-gazdálkodást tesz lehetővé a térség cégei számára. 

A térségi munkaerő termelékenységének növelése érdekében a Klaszter kiemelkedően fontosnak 

tartja a munkaerő regenerálódását segítő egészségügyi, szociális, kulturális szolgáltatások 

hatékonyságának növelését. Az aktív korosztály életminőségét meghatározó köz és piaci 

szolgáltatások szerepe nem csak a munkaerő termelékenységének javítása érdekében meghatározó 

számunkra, de a térség népességmegtartó erejében, így a folyamatosan rendelkezésre álló 

munkaerőkínálat szempontjából is kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. 

A fenti tevékenységek az Együttműködésben résztvevőktől egyrészt fejlesztéseket, másrészt 

koordinációt, harmadrészt együttes érdekérvényesítő tevékenységet (lobbi tevékenységet) igényel. 

Összefoglalva a jó minőségű és az igényeket kiszolgálni képes munkaerő biztosítására a következő 

területeken van szükség beavatkozásra 

- szakképzési és felnőttképzési kínálat fejlesztése (rendszeres vállalkozási keresletfelméréshez 

igazított szak és felnőttképzési képzések indítása), 

- jól fókuszált felsőfokú képzési rendszer és innovációs kapacitások kiépítése a térségi gazdaság 

igényeinek kiszolgálására (anyagtudományi mesterképzés indítása, később logisztikai, 

energetikai, környezettechnológiai mesterképzések), 
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- foglalkoztatási szabályok rugalmasabbá tétele, 

- munkaerő kereslet és kínálat összhangjához szükséges szolgáltatásfejlesztések 

(munkaerőközvetítés és kölcsönzési infrastruktúra, foglalkoztatási felkészítést szolgáló 

szolgáltatások fejlesztése), 

- a munka regenerálódását segítő humán közszolgáltatás fejlesztések (elsősorban egészségügyi 

ellátások fejlesztése) 

- a minőségi szabadidő eltöltéséhez szükséges szolgáltatási kínálat fejlesztése (kulturális 

intézmények, programok, minőségi éttermek és szállodai kapacitások, aktív szabadidős 

infrastruktúra, pl. kerékpárút fejlesztése). 

 

5.2 Fordítsuk vissza a fiatalok elvándorlását 

5.2.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai 

Stratégiai célunk, hogy a térség vonzó perspektívát tudjon adni a fiatalok, különösen a jól képzett 

fiatalok számára, mert ők biztosíthatják hosszú távon azt a kreativitást, innovációs erőt és azt a 

demográfiai biztonságot a térségnek, amely a sikeres vállalkozói légkör kialakításában és az 

erőforrások fenntartható hasznosításához nélkülözhetetlen. 

A térséget jelenleg jellemző demográfiai folyamatok következtében 10 év múlva versenytársaink 

átlagánál lényegesen nagyobb lesz térségünkben a nyugdíjasok aránya. Ez nem csak térségünk késői 

iparosítására vezethetőek vissza, de legalább ennyire fiataljaink elvándorlásának az elmúlt 

évtizedekben megfigyelhető tendenciáira. Bár vállalkozásaink sikerét nagy mértékben köszönheti 

meglévő munkavállalói tapasztalatának, a térség gazdaságának megújítása, a folyamatos 

versenyelőnyt biztosító innováció és a térségünkben gyenge vállalkozó kedv legfőbb záloga a jól 

képzett fiataljaink megtartása. A fiatalok arányának növelése azért is szükséges, mert a jelenleg 

térségünkben működő fejlett jóléti ellátórendszer, térségünk öregedése miatt várhatóan növekvő 

kiadásokat fog generálni, amit csak az aktív rétegnek a foglalkoztatásba történő szélesebb bevonása 

mellett tud finanszírozni a helyi gazdaság. 

A cél érdekében tett fejlesztésekkel el akarjuk érni, hogy 2020-ra 

 A kistérség vándorlásai egyenlegének nyeresége tartósan 2 ezrelék fölé kerüljön és vándorlási 

veszteségünk már 2015-re megszűnjön; 

 A 20 és 40 év közötti felsőfokú végzetséggel rendelkező korcsoportokban a vándorlási 

egyenlege a térségnek már 2015-től kezdve tartósan pozitív értéket mutasson; 

 A gyermekvállalási kedv 10%-kal növekedjék fiataljaink körében; 

 A kistérség kormegoszlásában a 20-30 és a 30-40 éves korosztályok vonatkozásában 2015-re 

érje el a megyei jogú városok átlagát és 2020-ra kerüljön a három legmagasabb érték közé; 

 A kistérség öregedési indexe 10 év alatt csökkenjen az országos átlag szintjére. 
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5.2.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások 

Bár részletes vizsgálatokat csak a jelenleg is zajló népszámlálási adatokon lehetne lefolytatni a 

tekintetben, hogy a térséget jellemző elvándorlásban milyen demográfiai és képzettségi jellemzőkkel 

bíró csoportok állnak az élen és milyen irányba vándorolnak, a demográfiai és foglalkoztatottsági 

adatok valamint az országban lefolytatott migrációs vizsgálatok alapján jó okkal feltételezhetjük, 

hogy elsősorban a képzett fiatalok hagyják el, jellemzően a főváros és agglomerációja irányába a 

térséget. E csoportok megtartása és térségbe vonzását a következő szűk keresztmetszetek feloldása 

jelenti: 

- felsőfokú végzettséget igénylő álláshelyek számának növekedése, 

- a munka és a család összehangolását segítő intézményi szolgáltatások és munkaformák 

körének bővülése, 

- a tartalmas szabadidő eltöltést biztosítani képes térségi szolgáltatások körének bővülése. 

Mivel a fiatalok képzettségi szintje jelentősen meghaladja a korábbi korosztályokét, ezért a 

képzettségüknek megfelelő álláshelyek szűkössége jelenti elsősorban azt a perspektívahiányt, ami 

miatt fiataljaink jelentős részben a főváros környékére költöznek. Míg a középfokú képesítéssel 

rendelkezők előtt a térség korösszetételéből adódóan a következő 10 évben nyugdíjba vonulók 

megüresedő álláshelyei feltehetően megfelelő lehetőséget biztosítanak a felsőfokú végzettségűek 

számára a térség nagyvállalati gazdaságszerkezete jelenleg nem tud kellő álláshelyet biztosítani. 

Alapvetően három lehetséges bővítési irány áll a térség rendelkezésére, amelyek egymással nem 

konkuráló lehetőséget biztosítanak a szükséges képzett álláshelyek bővítésére. A nagyvállalati 

foglalkoztatók domináns jelenléte okán e vállalkozásoknak a magasabb hozzáadott értékű termékek 

felé történő folyamatos útkeresése adhatja az egyik keresletet a szükséges irányba, másrészről a 

helyi vállalkozói kedv erősítése segítheti fiataljainknak a helyi gazdaságszerkezetben meglévő piaci 

lehetőségek kiaknázását segítő saját vállalkozások indítását, harmadrészt a közszolgáltatások és a 

közigazgatás átszervezése, a járási igazgatási kapacitások kiépítése és a közszolgáltatási struktúra 

átgondolása biztosíthat a megfelelően képzett fiatalok számára további álláshelyeket. E területeken a 

fejlesztések alapvetően más stratégiai célokat szolgáló programok (az innováció erősítését, a 

minőségi munkaerőt segítő képzési rendszer megújítását és a kiegyensúlyozott vállalkozói környezet 

megteremtését szolgáló programok) biztosítják, de e kérdés kiemelkedő súlya miatt itt is fel kívántuk 

hívni erre a tényezőre a figyelmet. 

A fiatalok munkába állását, így helyben való boldogulásuk perspektíváit nagy mértékben javíthatja, 

ha a helyi intézményi kapacitások és  foglalkoztatási formák segítik a család és a munka 

összehangolását, különösen a fiatal anyák tekintetében. Nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy 

magasabb azoknak a nőknek a gyermekvállalási kedve, akik szülés után egy évvel már részben vissza 

tudnak helyezkedni a korábbi munkahelyükre. Ennek megvalósulása elsősorban a megfelelő 

bölcsődei és óvodai kapacitások rendelkezésre állásától és azoknak a rugalmas részidős 

álláshelyeknek a meglététől függ, amelyek révén a gyermeknevelés és a karrier közötti ésszerű 

kompromisszum elérhető az anyák számára is. A munka világa biztosította jobb perspektíva általában 

nagyobb bátorságot ad a fiatal nők számára egy következő gyermek vállalására, ami térségünk 

természetes fogyásának megállítása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű feladat. 

Nem csak a fiatalok szabadidős szokásai változtak meg jelentősen az elmúlt évtizedekben, azonban 

kétségtelenül az ő szabadidős igények azok, amelyek leginkább igénylik az új szabadidős terek, 
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szolgáltatások létrejöttét. a fiatalokat jellemző aktív kikapcsolódást lehetővé tevő városi és 

városkörnyéki terek kialakítása mellett azok megfelelő elhelyezésére is nagy gondot kell fordítani, 

figyelembe véve, hogy ezen igények kiszolgálását összhangba kell tudni hozni az idősödő lakosság 

pihenésével kapcsolatos igényeivel is. Különösen fontos feladat a fiatal családok számára, hogy 

rendelkezésre álljanak a gyermekeikkel közös kikapcsolódáshoz szükséges kapacitások a térségben. A 

fiatalabb korosztályokat jellemző magasabb képzettséggel a minőségi kulturális kínálat iránt kereslet 

megnövekedése is általában együtt jár 

Összefoglalva a fiatalok megtartása érdekében a következő területeken van szükség beavatkozásra: 

- a képzettebb munkaerő számára is perspektívát kínáló munkakereslet kialakítása (más 

stratégiai programokhoz kapcsolódó fejlesztésekkel) 

- a munka család összhangját segítő humán közszolgáltatás fejlesztések (elsősorban a 

bölcsődei, óvodai kapacitások fejlesztése) 

- a fiatal anyák számára a gyermekvállalás és a karrier összehangolását segítő részidős 

álláshelyek megteremtése (a foglalkoztatási programhoz kapcsolódó fejlesztések) 

- a minőségi szabadidő eltöltéséhez szükséges szolgáltatási kínálat fejlesztése (aktív szabadidős 

infrastruktúra, pl. kerékpárutak fejlesztése, családi szabadidős parkok kialakításának 

támogatása, kulturális intézmények fejlesztése, kulturális programok támogatása, minőségi 

éttermek és szállodai kapacitások kiépülésének támogatása). 

 

5.3 Kiegyensúlyozott vállalkozói környezet kialakítása. 

5.3.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai 

A Klaszter működésének célja, hogy a jelenlegi nagyvállalati dominanciájú gazdaságszerkezetben 

megerősödjenek a helyi kis és középvállalkozások, növekedjék a vállalkozói kedv és kialakuljon egy 

olyan egészséges és kiegyensúlyozott szerkezetű vállalkozói környezet, amelyben intenzív üzleti 

kapcsolatok segítik az értékteremtést, és az együttműködések révén erősödik a térségben az 

innováció és közös erőfeszítéssel javulnak a gazdasági versenyképesség feltételei. 

A kiegyensúlyozottabb gazdaságszerkezet a gazdasági sokkokkal szemben alacsony kockázatot 

jelentene a térség számára, egyúttal a piaci körülmények változásához rugalmasabban alkalmazkodni 

képes gazdaságot is eredményez, ami kiegyensúlyozottabb fejlődést tesz lehetővé. Ez a fejlődési 

irány a térségi gazdaság jelenleginél diverzifikáltabb ágazati és méret összetételű, alapvetően a 

vállalatok együttműködő hálózataira (beszállítói hálózatok kialakulására és erőforrás-megosztási, pl. 

K+F együttműködésekre) épülő szerkezetének kialakulását jelenti. A diverzifikáltabb vállalkozói 

struktúra és a vállalkozási aktivitás megerősödése elengedhetetlen feltétele annak, hogy létrejöjjenek 

a képzettebb fiatalok számára a térségben perspektívát adó munkahelyek. 

Az üzleti bizalom megerősítése alapvetően szükséges ahhoz, hogy a vállalkozói együttműködések 

intenzitása és a vállalkozói kedv növekedjék a térségben, amely bizalom megerősödésének a 

nemzetközi tapasztalatok szerint az egyik legfontosabb gátja a vállalkozásokat terhelő bürokratikus 
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terhek és az ebből adódó hatósági kockázat magas szintje, amelyek tekintetében hazánk a 

legrosszabb eredményekkel rendelkezik. 

A Klaszter tehát e cél érdekében 2020-ra el kívánja érni, hogy a térségben  

 az üzleti kiszolgáló, szolgáltató iparágak (pénzügy, logisztika, javítás karbantartás, üzletviteli 

tanácsadás) részesedése a térségi bruttó árbevételből 25%-kal növekedjék reálértéken; 

 a legalább 10 főt foglalkoztatót kisvállalkozások és középvállalkozások aránya a 

foglalkoztatásban haladja meg a 30%-ot; 

 a térségben működő nagyvállalatok beszállító körében a hazai beszállítók aránya növekedjék 

50% fölé, a térségi beszállítók aránya növekedjék 25% fölé; 

 a térségben mért üzleti bizalom szintje legalább 10%-kal haladja meg az országos átlagot; 

 növekedjék a vállalkozói kedv, az 1000 főre jutó vállalkozások száma a térségben haladja meg 

az országos átlagot; 

 a vállalkozások működésének adminisztratív terhei csökkenjenek a térségben 5% alá. 

 

5.3.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások 

A térség gazdasági szerkezete jelenleg számos ponton kiegyensúlyozatlan. Alapvetően gyenge a 

szolgáltatói szektor súlya, különösen bizonyos kiszolgáló ágazatokban, így a karbantartás és 

logisztika területén, de ide sorolhatjuk a turisztikai, kulturális szolgáltatást nyújtó vállalkozások, 

intézmények elégtelen kínálat is. 

A térségi gazdasági szerkezet kiegyensúlyozatlanságának másik dimenziója a vállalkozások mérete. 

A kamara adatai szerint Dunaújváros mintegy 6500 vállalkozásának alig több, mint 1%-ánál haladja 

meg a foglalkoztatás a 15 főt, így egyrészről a munkaerőpiac jelentős mértékben kitett a nagy 

foglalkoztatók konjunkturális helyzetének, másrészről hiányoznak a nagyobb beszállítói hálózatokban 

fontos szerepet betöltő és a növekedésben és innovációban élenjáró középvállalatok. 

A térségi gazdaság és a hazai vállalkozási szerkezet gyengeségét mutatja, hogy a térség 

nagyvállalatainak elsődleges beszállítói körében a térségi, de még a magyar beszállítói kör is 

elenyésző részt képvisel. A beszállítói rendszerekbe való bekapcsolódás elsősorban a minőségi 

sztenderdeknek való megfelelés nehézségeivel és a kapacitások elégtelenségével függ össze, amelyen 

csak a közös minőségbiztosítási rendszer és a vállalkozások hálózatos, klaszterszerű 

együttműködése segíthet. 

A vállalkozások együttműködésének, de fejlesztéseinek és növekedésének is jelenleg jelentős gátat 

szab számos területen a bürokrácia szabályainak életszerűtlensége, a magas adminisztratív terhek 

szintje. Mivel az adminisztratív terhek legtöbb esetben fix költségként sújtják a cégeket, ezért 

arányaiban lényegesen nagyobb erőforrásait köti le a kis vállalkozásoknak, így a növekedésük komoly 

gátja. A térségben a kisvállalkozások hálózatán alapuló gazdasági szerkezet kialakítása érdekében a 

Klaszter aktív szereplőként szeretné támogatni a kormányzati célokban megjelenő adminisztratív 
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tehercsökkentési erőfeszítéseket és támogatja a térségi közigazgatási rendszer modernizációját a 

hatékonyabb működés érdekében. 

Az adminisztratív akadályok mellett a vállalkozások együttműködését, a vállalkozói hálózatok 

megerősödését, az üzletből származó hasznok növelését korlátozza az üzleti bizalom alacsony szintje, 

a bizalmat megalapozni képes garantáló intézmények, üzleti normák hiányosságai, gyengesége is, 

melyeket egyéni (a közösségi megoldásoknál lényegesen drágább) garanciális megoldásokkal kell 

helyettesítenie a gazdasági szereplőknek. A Klaszter ezért működési területén olyan közös 

kezdeményezések, együttműködések kialakítását kívánja ösztönözni, amelyekben a résztvevők 

tapasztalatai megteremtik a bizalmat a későbbi üzletfelekben egymás iránt, csökkentve az egymással 

való üzletelés kockázatát, így annak kivédésére szánt erőforrásokat/költségeket is. 

Összefoglalva a térségi gazdasági szerkezetének kiegyensúlyozása érdekében a következő fejlesztési 

feladatokat kell megoldani: 

- hiányzó vagy gyenge kiszolgáló iparágak megerősítése, letelepedésének támogatása 

(logisztikai, karbantartási iparágak fejlesztése, logisztikai klaszter létrehozatala), 

- vállalati együttműködések, klaszterek kialakulásának ösztönzése, (közös minőségbiztosítási 

rendszerek kiépítésének ösztönzése,  

- vállalkozásközi együttműködések, közös infrastruktúrák létrehozatalának támogatása  

- együttműködés a kormányzattal és az önkormányzatokkal a vállalati növekedés és 

együttműködések útjában álló adminisztratív terhek leépítésében, a közigazgatás 

hatékonyságának növelésében. 

 

5.4 Fejlett áruszállítás kapacitások létrejötte 

5.4.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai 

A Gazdaságfejlesztési Klaszter stratégiai célja, hogy 2020-ra az áruszállítási igényeket biztosítani 

képes, a térségi gazdaság fő piacai felé hatékony és környezetbarát közlekedési és logisztikai rendszer 

jöjjön létre. 

A térség kiemelkedően jó elhelyezkedése és fejlett közlekedési rendszere már jelenleg is az egyik fő 

vonzerőt jelenti a vállalkozásoknak. Ugyanakkor számos a térség vállalkozásai számára 

kulcsfontosságú eleme jelenleg is hiányzik a közlekedési és logisztikai rendszernek.  

Célunk elsősorban arra irányul, hogy egyrészről közúton, vasúton és vízi szállítással is fejlett 

közlekedési hálózaton lehessen elérni meghatározó felvevő és beszállítói piacainkat,  

 közúton elsősorban a Fővárost 70 km-es körzetben körülvevő nagyvárosi körgyűrűt 

(Tatabánya – Székesfehérvár – Dunaújváros – Kecskemét - Szolnok).  

 Vasúton ugyanezen relációkon túl könnyen elérhetőek legyenek a keleti piacok,  
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 a vízi szállításban pedig a nagytömegű áruszállítást kiszámíthatóan biztosítani képes szállítási 

feltételek jöjjenek létre. 

Másodsorban célunk arra irányul, hogy ezt helyben működtetni és kiszolgálni képes magas színvonalú 

logisztikai rendszer jöjjön létre a szükséges szolgáltatási és infrastrukturális feltételekkel. 

Célunk tehát, hogy 2020-ra  

 Kecskemét és Tatabánya közúton és vasúton egyaránt 60 perc alatt elérhetővé váljon 

Dunaújvárosból; 

 A Dunaújvárosi kistérség logisztikai vállalatainak a térségből származó éves árbevétele 

háromszorozódjék meg 10 év alatt; 

 A térségből induló vízi áruszállítás volumene megduplázódjék; 

 Megkezdődjék a térséget az orosz piacokkal összekötő széles nyomtávú vasútnak az építése. 

 

5.4.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások 

 

A közlekedéssel, áruszállítással kapcsolatos céljaink elérésére egy részről  

- a beszállító és felvevő piacok elérését biztosító infrastrukturális elemek fejlesztésére és  

- az áruszállítási költségeket optimalizálni képes logisztikai szolgáltatások fejlődésére van 

szüksége a térségnek. 

Kiemelten fontos lenne a térség számára, hogy a Budapestet átlagosan 70 km-es távolságban körbe 

vevő nagyvárosi hálózatot (Tatabánya – Székesfehérvár – Dunaújváros – Kecskemét - Szolnok) 

összekötő közúti és vasúti körgyűrű hiányzó közbenső szakaszai létrejöjjenek. Egy ilyen az M8-as 

autópályát és a V0-ás vasúti korridort magában foglaló fejlesztés kulcseleme lenne e közlekedési 

útvonalaknak a Dunával való kapcsolatát megteremtő dunaújvárosi intermodális logisztikai központ 

kiépülése. 

Ehhez kapcsolódóan a térségben működő ipari vállalkozások az olcsó és környezetbarát szállítási 

lehetőségek szempontjából kiemelkedően fontosnak tartják a Dunán való árufuvarozás feltételeinek 

megteremtését, beleértve, mind a Duna hajózhatóvá tételével kapcsolatos feladatokat, mind a Duna 

használata szempontjából fontos vasúti, közúti és vízi átrakodás lehetőségét biztosító 

kikötőfejlesztést. Bár a Duna hajózhatóvá tételéhez szükséges fejlesztések 10 éven belüli 

megvalósulása nem reális, de az ezzel kapcsolatos konszemzud létrejötte és a szükséges fejlesztések 

megalapozása reális feladatnak látszik. 

Mivel a térségbe települt vállalkozások jelentős és nagytömegű áruforgalmat bonyolítanak le a keleti 

piacok a volt szovjet utódállamok irányába, ezért fontosnak tartják, hogy hosszabb távon 

megvalósuljon egy az orosz piacok elérését jelentős mértékben meggyorsító széles nyomtávú vasúti 
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fejlesztés a Dunától – Záhonyig, melyről szóló döntést és a fejlesztés megkezdését 2020-ig reálisnak 

és szükségesnek tartjuk. 

A térségben a már meglévő áruforgalom is indokolná, de a fenti fejlesztések révén megnövekvő 

áruforgalmi kereslet miatt még inkább szükségessé fog válni, hogy kiépüljön egy nagy kapacitású, 

gyors, szakszerű és rugalmas logisztikai szolgáltatásokat kínálni képes iparág a térségben. 

Összefoglalva annak érdekében, hogy a térség hosszú távon is ki tudja aknázni kedvező földrajzi 

fekvéséből eredő versenyelőnyöket a következő beavatkozások szükségesek (zárójelben az eddig 

beazonosított kulcsprojektekkel): 

- országos vonalas infrastruktúra hálózatok fejlesztése (M8 gyorsforgalmi és a V0-s vasúti 

útvonalon és széles nyomtávon az orosz piacok felé) 

- Duna hajózhatóvá tétele (hajózható napok számának növelése, hajózhatósági paraméterek 

áruforgalmi optimalizálása) 

- intermodális átrakodásokra képes logisztikai központ és kikötői kapacitás fejlesztés 

- logisztikai szolgáltatás nyújtására képes iparág fejlesztése (logisztikai klaszter, kereslet 

koordináció) 

 

5.5 Biztonságos energiaellátás és energiahatékonyság 

5.5.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai 

A Klaszter stratégiai célja, hogy a térség vállalkozásinak működéséhez az energia biztonság feltételei 

adottak és az alacsony fajlagos energia felhasználási költségek biztosítottak legyen. 

A térséggazdasági fejlődésében hagyományosan fontos szerepet töltenek be a nagy energia 

felhasználású iparágak (pl. nehézipar, papíripar), így egyik oldalról az energiaárak várható 

növekedése komoly versenyképességi kockázatokat hordoz a térség gazdasága számára, másik 

oldalról a folyamatos és megbízható energia ellátás a térség gazdasága számára meghatározó 

jelentőséggel bír. Az energia rendszer fejlesztése, az energia hatékonyság növelése, ezért stratégiai 

feladat a térségben. 

A Klaszter ezen célja mentén el akarjuk érni, hogy 2020-ra a térség  

 egységnyi GDP-re vetített energia felhasználása (kgoe/1000 euró) 25%-kal javuljon 

 a térségben keletkezett újrahasznosított hulladékhő aránya növekedjék 50%-kal, 

 a térségi energiatermelő erőművi kapacitások fedezzék a térség energia felhasználásának 

25%-át. 

5.5.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások 

Mivel a térségben jelentős súllyal szerepelnek a nagy energia intenzitású gazdasági tevékenységek, 

ezért a Klaszter alapvetően három területen fogalmaz meg részcélokat, így a térségi gazdaság 
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energiahatékonyságának javítása, az energia árak szabályozásában versenytársainkhoz képesti 

lemaradásunk csökkentése és az ellátást veszélyeztető kockázatok csökkentése területén. 

A térség nagy energia intenzitású tevékenységei szempontjából az energiaárszabályozás 

ésszerűsítése kiemelt feladat, annak elérése érdekében, hogy az energia árak tekintetében jelenleg a 

magyarországi cégek számára jelentkező versenyhátrány jelentősen csökkenjen. A szabályozás 

ésszerűsítése részben ellensúlyozni tudná a nemzetközi energiaár növekedésének hatását. E téren a 

térségi energiafogyasztók együttműködésének javításával és koordinált energia kereslettel maguk is 

aktív szerepet kívánnak játszani a szabályozó számára is fontos stabilitás megteremtésében. 

Hosszabb távon azonban az energia intenzív iparágak versenyképessége szempontjából azok az 

energiahatékonysági fejlesztések lesznek a meghatározóak, mind az energia felhasználást csökkentő 

technikai fejlesztések, mind a másodlagos energia felhasználás (pl. hulladékhő újrahasznosítása) 

növelése révén, amelyekkel csökkenthetőek a termelés energiafelhasználásának fajlagos költségei. 

A térség jelentős energia felhasználása miatt fontos lehet a térségi gazdasági külső függőségének 

csökkentése, az energia biztonság növelése érdekében növelni a térségi erőművi kapacitásokat. A 

technológiai adottságok és az energiaárak várható növekedését is figyelembe véve törekedni kell a 

megújuló energia források fokozottabb bevonására a térség energia felhasználásában, amely előtt 

álló szabályozási akadályok lebontásában a Klaszter kezdeményező szerepet kíván vinni. 

A Klaszter tagjai számára a fenti célok elérése érdekében kiemelt jelentősége van az energia 

hatékonysági és a megújuló energiai technológiai és kutatás fejlesztési tevékenységeknek is, 

amelynek térségi lehetőségeit a korábbiaknál jelentősebb mértékben kívánja kiaknázni. 

Összefoglalva az energia hatékonyság és biztonság növelése érdekében alapvetően három részcélt 

kell elérni: 

- versenytársakhoz képesti energiaár hátrányunk csökkentését 

- fajlagosan hatékonyabb energia felhasználást 

- a kiegyensúlyozott energia szolgáltatást kockáztató tényezők csökkentését. 

E célokhoz a következő területeken van szükség beavatkozásra: 

- energia árszabályozás ésszerűsítése (kezdeményező szerep a szabályozó felé) 

- energetikai együttműködés kialakítása a Klaszter szereplői között, illetve a Klaszter és a 

kormányzat között (közös energia beszerzési rendszer kialakítása a Klaszter keretein belül), 

- helyi energia termelés (kapcsolt energia, megújuló energia termelés) növelése (új erőmű 

építése, hulladékhő hasznosítása, keletkező hulladék felhasználása termikus 

energiatermelésre), 

- energia hatékonyságot javító technológiai fejlesztések (a lakossági és közületi 

energiafelhasználás csökkentése, elsősorban a fűtési rendszerek korszerűsítésével és a 

lakások szigetelésével), 

- energia hatékonyságot javító innovációs tevékenység erősítése (vállalati-főiskolai 

együttműködés kialakítása az energetikai tárgyú kutatások terén) 
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5.6 Fenntartható környezetgazdálkodás  

5.6.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai 

A Klaszter stratégiai céljának tekinti, hogy a térségben a fejlesztéseknek köszönhetően biztosítva 

legyen a társadalom és a gazdaság fenntartható fejlődéséhez nélkülözhetetlen egészséges és tiszta 

környezet. 

Mivel a térségben hagyományosan hangsúlyosak a nagy környezeti terhelésű iparágak, amelyeknek a 

környezetgazdálkodási feladatai és költségei a társadalom elvárásainak növekedésével folyamatosan 

növekednek, ezért a megfelelő hatékonyságú környezetgazdálkodási rendszerek kialakítása nem csak 

a társadalmi elvárások, de a gazdasági ésszerűség miatt is kiemelt célja a gazdaságfejlesztési 

stratégiának. Végül, de nem utolsó sorban azért is fontos stratégiai terület a környezetgazdálkodás, 

mert a zöldgazdaság az egyik leggyorsabban növekvő iparágnak, így a térség számára is egyre 

fontosabb piacnak számít a világon. 

A Klaszter célja e területen, hogy 2020-ra a térség  

 egységnyi GDP-re vetített szilárdhulladék keletkezésének szintje 25%-kal csökkenjen; 

 a térségben keletkezett szilárdhulladékon belül a lerakott (nem hasznosított) mennyiség 

aránya csökkenjen 25% alá, 

 a közcsatornával elvezetett szennyvíz aránya és a legalább biológiailag tisztított szennyvíz 

hányada érje el a 100%-ot, 

 a környezettechnológiai kutatás-fejlesztésekre fordított kiadások aránya érje el a 

nemzetgazdasági átlagot. 

5.6.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások 

A cél megvalósítása elsősorban négy részcélt  

- a térségben keletkező hulladék fajlagos csökkentését, 

- a hulladék újrahasznosítási arányának növelését, 

- a vízfelhasználási hatékonyság javulását és  

- a szennyvíztisztítási feladatok hatékonyabb megszervezését jelenti. 

A térségben működő gazdaságban - ipari jellegéből adódóan - jelentős mind a nyersanyag 

felhasználása, mind a termelés során keletkező hulladék mennyisége, amely jelentős 

környezetterheléssel jár és ennek kezelése jelentős gazdasági költséget jelent a térség gazdasága 

számára. A hulladék kezelés költségeinek csökkentése az anyagfelhasználás hatékonyságának 

növelésével (fajlagos hulladék keletkezés csökkentése), illetve a keletkező hulladékok 

újrahasznosítási arányának növelésével egyaránt csökkenthetőek. E célok elérése részben a 

vállalkozásokhoz kapcsolódó környezettechnológiai fejlesztéseket, részben a térségi 
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hulladékkezelési rendszer fejlesztését igényli, beleértve a helyi hulladékkezelési együttműködési 

rendszer fejlesztését. 

Az anyagfelhasználáshoz hasonlóan a térségben működő vállalkozások költségeinek csökkentése 

érdekében meghatározó jelentőségű feladatként jelentkezik korszerű vízgazdálkodási rendszer 

kiépítése, a már létező víz tisztítási kapacitások kihasználásának javítása és termeléshez szükséges 

fajlagos vízfelhasználási hatékonyság növelése. Míg az előbbi feladat elsősorban ismét a 

vállalkozások környezettechnológiai fejlesztését igényli, az utóbbi kisebb részben térségi 

infrastrukturális fejlesztéseket, nagyobb részben hatékonyabb helyi együttműködéseket igényel. 

Összefoglalva a célok elérése érdekében a következő feladatokat kell megoldani (zárójelben az eddig 

beazonosított kulcsprojektekkel): 

- vállalkozások (a lakosság, és az intézményi szereplők) környezettechnológiai fejlesztéseinek 

támogatása a hulladék keletkezés és a vízfelhasználás csökkentésére, illetve a keletkező 

hulladékok újrahasznosítására (hulladék újrahasznosítás, pl. energetikai célra, szennyvíz iszap 

felhasználása biogáz termelésre), 

- infrastrukturális fejlesztések a hulladékkezelésben és a szennyvíz kezelésben (új 

hulladéklerakó építése, fejlesztése), 

- vállalati-főiskolai kutatás fejlesztési együttműködések ösztönzése a környezettechnológiai 

újítások területén (másik stratégiai program keretében) 

 

5.7 A helyi kapacitásokra épülő innovációs rendszer megerősítése 

5.7.1 A cél fontossága és számszerűsített céljai 

Mind a vállalati, mind az ezen alapuló térségi versenyképesség hosszú távon csak a folyamatos 

innovációk révén tartható fenn. Bár a Főiskola jelenlétének és a nagyvállalati struktúrának 

köszönhetően nagyszerű adottságai vannak a térségnek a kutatás fejlesztés és innováció területén, 

ezek a kapacitások jelenleg alacsony kihasználtságúak. A térségben megvalósuló kutatás fejlesztési 

tevékenység erősítése fontos feladat abból a szempontból is, hogy a képzett fiatalok számára 

megfelelő perspektívát biztosítson a térség és megállítsa a térségből történő elvándorlásukat. 

E cél mentén a Klaszter el kívánja érni, hogy 2020-ra a térségben 

 a vállalati K+F kiadások 100%.kal növekedjenek reálértéken; 

 a KKV-k részaránya a K+F kiadásokból növekedjék 25% fölé;  

 a kutató helyi státuszuk száma 100%-kal növekedjék; 

 a térségből bejegyzett szabadalmak számának éves értéke 100%-kal növekedjék 

 a térség vállalkozásainál (az EIS adatfelvételének módszertanát használva) a nem innováló 

vállalkozások aránya csökkenjen 50% alá. 
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5.7.2 A cél érdekében szükséges beavatkozások 

A térségi innováció erősödését három tényező megerősítésétől várjuk  

- a Főiskolai oktatási és kutatási kapacitásoknak a vállalakozások számára fontos területeken 

(energetika, anyagtudományok, környezettudományok) való megerősítésétől 

- a vállalatközi és a vállalati-főiskolai kutatási együttműködések ösztönzésétől valamint 

- az innovációs tevékenység finanszírozási szerkezetének megerősítésétől, elsősorban a 

kockázati tőke erőteljesebb megjelenésétől és a Főiskola bázisán létrejövő innovációk üzleti 

hasznosítását segítő intézményfejlesztés révén. 

 

6 A stratégia céljai egymást erősítik – a stratégia belső koherenciája 
 

A stratégia fő céljaként Magyarország legversenyképesebb térségévé szeretnénk fejleszteni a Közép-

Duna térségét, amelyet a magas és termelékeny foglalkoztatás és a beruházások folyamatosan magas 

szintjét eredményezheti a térségben. A cél elérésére kitűzött hét stratégiai cél hozzájárulását a 

kitűzött versenyképességi célunkhoz korábban bemutattuk. E fejezetben e stratégiai célok közötti 

szinergiák bemutatására, közös beavatkozási területeik meghatározására fókuszálunk. 

A következőkben röviden, táblázatokban összefoglalva bemutatjuk, hogy az egyes stratégiai célok és 

az azokra épülő programok hogyan, mivel támogatják a többi cél megvalósulását. 

 

Első stratégiai célunkat a könnyen mobilizálható, jó minőségű munkaerő rendelkezésre állását segítő 

beavatkozások mellett a következő táblázatban bemutatjuk, hogy a többi stratégiai cél milyen 

eredményeivel járulhat hozzá e cél megvalósulásához. 

A fiatalok elvándorlásának 

megfordítása 

- Hosszú távú demográfiai alapok biztosítása a helyben elérhető munkaerő 

megfelelő mennyiségének biztosításához 

- Az átlagnál képzettebb munkaerő rövid távú jelenlétének biztosítása 

- A munkaerő regenerálódását biztosító szabadidős fejlesztések 

Kiegyensúlyozott vállalkozói 

környezet 

- Munkaerőpiac ágazati kockázatainak csökkenése 

- Gyakorlati képzések lehetőségeinek bővülése 

- Vállalkozói ismeretek bővülése 

- A vállalkozásindítás feltételeinek javulásával új munkahelyek létrejöttének 

támogatása 

Fejlett áruszállítási rendszer 

kiépülése 

- A térségi vállalkozások számára elérhető munkaerőbázis növekedése (a térségbe 

való ingázás feltételeinek javítása nem csak a jelentős elszívó hatással bíró Budapest 

irányába) 

- A helyben nem elérhető specifikus szakemberek elérhetőségének javítása (főleg 

Budapest felé) 

- Új munkahelyek létrejötte, elsősorban a logisztikai iparágban 

Biztonságos energia ellátás és 

hatékony energia felhasználás 

- Egészségi kockázatok csökkentése: tisztább környezet,  

- Új munkahelyek létrejötte egy gyorsan fejlődő zöld iparágban 

Fenntartható - Egészségi kockázatok csökkentése: tisztább környezet  
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környezetgazdálkodás - Új munkahelyek létrejötte egy gyorsan fejlődő zöld iparágban 

A helyi kapacitásokra épülő 

innovációk megerősítése 

- Innovációt segítő együttműködések kialakítása 

- Képzési kapacitások megerősödése 

- Magas képzettséget igénylő munkalehetőségek biztosítása  

 

A fiatalok elvándorlását megfordítani szándékozó stratégiai célunk kifejtésekor is már jeleztük, hogy e 

cél eredményességét számos beavatkozással, eredménnyel más célok hozzájárulása tudja biztosítani. 

A következő táblázatban ezeket a hozzájárulásokat mutatjuk be.  

Elérhető jó minőségű munkaerő - A fiatalok számára fontos rugalmas munkaformák elterjedésének segítése 

- A perspektívák szélesítése, a munkalehetőségek számának növelésével 

- a továbbképzési lehetőségek növekedésével. 

Kiegyensúlyozott vállalkozói 

környezet 

- Munkaerőpiac ágazati kockázatainak csökkenése,  

- Az álláslehetőségek (szakmatípusok) szélesebb keresletének megjelenése 

- Az önálló vállalkozásindítás lehetőségének növekedése, feltételeinek 

egyszerűsödése 

Fejlett áruszállítási rendszer 

kiépülése 

- Új munkalehetőségek biztosítása a logisztikai ágazatban, 

- A térségből való ingázás lehetőségének bővülése 

- A térségből elérhető rekreációs lehetőségek bővülése 

Biztonságos energia ellátás és 

hatékony energia felhasználás 

- Egészségi kockázatok tartós csökkenése: tisztább környezet a gyermekeink 

számára is,  

- Új munkahelyek létrejötte egy gyorsan fejlődő zöld iparágban 

Fenntartható 

környezetgazdálkodás 

- Egészségi kockázatok tartós csökkentése: tisztább környezet a gyermekeink 

számára is 

- Új munkahelyek létrejötte egy gyorsan fejlődő zöld iparágban 

A helyi kapacitásokra épülő 

innovációk megerősítése 

- A posztgraduális képzési lehetőségek bővülése 

- Magas képzettséget igénylő munkalehetőségek biztosítása 

- innovatív vállalkozások indítási lehetőségeinek bővülése 

 

A kiegyensúlyozott vállalkozói környezet kialakulását a többi stratégia cél részben az elérhető 

erőforrások diverzifikálásával, részben hiányzó piaci keresletek megteremtésével tudja szolgálni. 

Ezeket a kapcsolódásokat mutatjuk be a következő táblázatban.  

Elérhető jó minőségű munkaerő - Az új ágazati, vállalkozási elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodni tudó 

munkakínálat biztosítása,  

- átképzési lehetőségek bővülése 

- Vállalkozói ismeretek bővülése 

- Foglalkoztatási adminisztráció terheinek csökkenése 

A fiatalok elvándorlásának 

megfordítása 

- Rugalmas, innovatív munkaerő rendelkezésre állása 

- Helyi kereslet bővülése 

- a vállalkozást indítani képes és hajlandó csoportok társadalmi bázisának 

növekedése 

- A munkaerő regenerálódását biztosító szabadidős fejlesztések 

Fejlett áruszállítási rendszer 

kiépülése 

- Szállítási költségek csökkenése 

- elérhető piacok növekedése 

- Kereslet bővülése a logisztikai szektorban 

Biztonságos energia ellátás és 

hatékony energia felhasználás 

- energetikai költségek csökkenése 

- piaci lehetőségek bővülése a zöldgazdaságban 

Fenntartható 

környezetgazdálkodás 

- környezettechnológiai költségek csökkenése 

- piaci lehetőségek bővülése a zöldgazdaságban 

A helyi kapacitásokra épülő 

innovációk megerősítése 

- Keresletbővülés az innovatív iparágakban 

- K+F, innovációs együttműködések lehetőségének bővülése 

- innovatív vállalkozások indítási lehetőségeinek bővülése 
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Bár a közlekedési, logisztikai fejlesztési célok megvalósítása elsősorban nagy infrastrukturális 

fejlesztéseket igényelnek, néhány ponton hasznos támogatást kaphat a többi stratégiai cél 

megvalósulásából. 

Elérhető jó minőségű munkaerő - logisztikai iparághoz szükséges képzett munkaerő biztosítása  

 

A fiatalok elvándorlásának 

megfordítása 

- kereslet növekedése a személyszállításban 

- új munkaerő biztosítása egy gyorsan fejlődő új iparágban 

Kiegyensúlyozott vállalkozói 

környezet 

- diverzifikált kereslet biztosítása  

 

Biztonságos energia ellátás és 

hatékony energia felhasználás 

- energia biztonság növekedése a közlekedési ágazatban 

- energia költségek csökkentése 

- megrendelés az új iparágnak 

Fenntartható 

környezetgazdálkodás 

- megrendelés az új logisztikai iparágnak 

A helyi kapacitásokra épülő 

innovációk megerősítése 

- logisztikai alkalmazott innovációk biztosítása 

- technológiai innovációk biztosítása 

 

Az energetika területén megfogalmazott céljaink is elsősorban más célok kiszolgálásában 

kapcsolódnak, de bizonyos eredményei, fejlesztéseit más céloknak hasznosan tudja beépíteni saját 

sikerébe. 

Elérhető jó minőségű munkaerő - energetikai iparághoz szükséges képzett munkaerő biztosítása 

A fiatalok elvándorlásának 

megfordítása 

- kereslet növekedése a személyszállításban 

- új munkaerő biztosítása egy gyorsan fejlődő új iparágban 

Kiegyensúlyozott vállalkozói 

környezet 

- kiszolgáló iparágak létrejötte 

- energetikai együttműködések feltételeinek javulása 

Fejlett áruszállítási rendszer 

kiépülése 

- Energetikai alapanyagok ellátásának biztosítása 

- energiahatékony közlekedési módok  

- átrakodási alkalmak csökkentése 

Fenntartható 

környezetgazdálkodás 

- energetikailag hasznosítható alapanyagok biztosítása (kapcsolt hő és energia 

termelés) 

A helyi kapacitásokra épülő 

innovációk megerősítése 

- alkalmazott innovációk biztosítása 

- technológiai innovációk biztosítása 

 

A környezeti fejlesztéseket megcélzó beavatkozások eredményességét, aközlekedési és energetikmai 

céljainkhoz hasonlóan elsősorban a megfelelő technológiák kialakításával és az elérhető erőforrások 

költségének csökkentésével szolgálják más beavatkozások eredményei. 

Elérhető jó minőségű munkaerő - zöldiparhoz szükséges képzett munkaerő biztosítása 

A fiatalok elvándorlásának 

megfordítása 

- környezettudatosabb generációk növelik az ágazat iránti keresletet 

- új, innovatív munkaerő biztosítása egy gyorsan fejlődő iparágban 

Kiegyensúlyozott vállalkozói 

környezet 

- kiszolgáló iparágak megerősödése 

- környezeti együttműködések feltételeinek javulása 

Fejlett áruszállítási rendszer 

kiépülése 

- kiszolgáló logisztikai kapacitások erősödése 

Biztonságos energia ellátás és 

hatékony energia felhasználás 

- hulladékok energetikai célú hasznosítása 

A helyi kapacitásokra épülő 

innovációk megerősítése 

- alkalmazott innovációk biztosítása 

- technológiai innovációk biztosítása 
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A helyi innovációs kapacitások megerősítését a következő eredményekkel tudja a többi stratégiai cél 

támogatni 

Elérhető jó minőségű munkaerő - képzési kereslet biztosítása 

- K+F tevékenységhez szükséges humánerőforrás rendelékezésre állása 

A fiatalok elvándorlásának 

megfordítása 

- képzett, innovatív munkaerő rendelkezésre állása 

- felsőoktatási kereslet növekedése 

Kiegyensúlyozott vállalkozói 

környezet 

- innovációs együttműködések feltételeinek javulása 

- új K+F kereslet megjelenése 

Fejlett áruszállítási rendszer 

kiépülése 

- logisztikai iparági kereslet megjelenése  

Biztonságos energia ellátás és 

hatékony energia felhasználás 

- zöldiparági kereslet bővülése 

Fenntartható 

környezetgazdálkodás 

zöldiparági kereslet bővülése 

 

7 A stratégia megvalósításának intézményi keretei, lépései  
Az Új DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter jelen stratégiában meghatározott célok mentén 7 

fejlesztési program kidolgozását határozta meg, amely fejlesztési programok egy-egy stratégiai cél 

elérését szolgálják. 

Mivel a Klaszter egy olyan laza koordináción alapuló érdekegyeztető kezdeményezés, amelynek tagjai 

önálló, szuverén döntéshozók, ezért a stratégia és a fejlesztési programok is decentralizált módon a 

Klaszter résztvevőinek önkéntes részvételével kerül megvalósításra, önálló forrással nem rendelkezik. 

A programok tehát elsősorban egy adott fejlesztési területben érdekelt szereplőknek az 

együttműködési keretét hivatott megteremteni, ezáltal a programok elemei rugalmasan alakíthatóak 

a résztvevők akaratát tükrözve, a kijelölt célok között. 

A programok koordinálására és a fejlesztési feladatok összehangolására program koordinációs 

tanácsok (PKT) jönnek létre, amelyekben a szervezési feladatokat az adott területen leginkább 

érintett alapító klasztertag végzi a Klaszter közgyűlésének felkérése alapján. 

A hét program kereteit (fő célját és főbb beavatkozási területeit, kulcsprojektjeit) jelen stratégia 

határozta meg, azonban annak konkrét tartalmát a Klaszter tagjainak együttműködése alakítja. E 

programok és program tanácsok lehetővé teszik, hogy a Klaszter céljaival egyetértő térségi szereplők 

az őket érintő területeken tudjanak bekapcsolódni a Klaszter munkájába. A programokat irányító 

Klasztertagok testülete a Stratégiai Egyeztető Tanács (SET) vitat meg és egyeztet minden a stratégia 

egészét a program közi egyeztetéseket szükségessé tevő kérdésben. A Stratégiának a programok 

mentén történő előrehaladását a Klaszter közgyűlése évente megtárgyalja, a programok vezetőinek 

előterjesztései alapján. 

A következő táblázatban összefoglaltuk az egyes célokhoz tartozó programokat. A programok fő 

céljait, beavatkozási területei, kulcsprojektjeit a mellékletben foglaltuk össze. 

Stratégiai cél Fejlesztési Program 

Könnyen mobilizálható, jó minőségű 
munkaerő biztosítása 

Foglalkoztatási Program 

A fiatalok elvándorlásának Népesség Megtartó Program 
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visszafordítása 

Kiegyensúlyozott vállalkozói 
környezet megteremtése 

Üzleti Környezet Fejlesztési Program 

Fejlett áruszállítási rendszer 
kialakítása 

Közlekedés-Logisztikai Program 

Az energiaellátás biztonságának és a 
hatékony energia felhasználás 
megteremtése 

Energetikai Program 

Egészséges, tiszta és 
kockázatmentes környezet  

Környezeti Program 

Helyi innováció erősítése Smart DunaPolis Program 

 

A Stratégiai Egyeztető Tanács legfontosabb koordinációs feladatainak egyike, a programok 

fejlesztései közötti területi összhang megteremtése, hogy a fejlesztések helyszínei igazodjanak az 

egyes településeknek a térségi munkamegosztásban meghatározott funkciójához, illeszkedve az ott 

élők elképzeléseihez és egyúttal tükrözve a demográfiai és gazdasági folyamatokban a térségben az 

elmúlt két évtizedben végbement változásokat is. E feladat annál is inkább igényli a horizontális 

koordinációt, mert egyrészről a korábbi fejlesztések jelentősen beszűkítették az elérhető szabad 

fejlesztési területeket egyes településeken, másrészről a kistérségen belül már ma is térségi 

szolgáltatásokat nyújtanak egymásnak a települések. A programok végső megfogalmazásakor, ezért 

fontos feladat lesz az adott programnak a térszerkezetre gyakorolt elveit, horizontális céljait is 

meghatározni. 

 

8 Céljaink közösek az ország céljaival és támogatják az Európai Unió 

hosszú távú törekvéseit - a stratégia külső koherenciája 
 

Az Új DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter Stratégiája nem a Klaszter rendelkezésre álló források 

felhasználására jött létre hanem abból a célból, hogy a Klaszterbe tömörült, a térségért felelősséget 

érző szereplők megmutassák azokat a fejlesztési irányokat, amelyeket fontosnak tartanak a térség 

fejlődése érdekében, és ezzel a közös stratégiával támogassák a térségbe fejlesztési tevékenységet 

tervező vagy finanszírozó szereplőket, a források minél hatékonyabb felhasználásában. E koordinatív 

funkcióból adódóan a stratégia céljait csak akkor tudja elérni, ha azok összhangban állnak azokkal a 

fejlesztési keretekkel, ahonnan a stratégia projektjeinek megvalósítása finanszírozhatóvá válik. A 

következőben három olyan stratégiával vetjük össze saját stratégiánkat, amelyek e finanszírozási 

források szempontjából meghatározóak lesznek, így a fejlesztéspolitikát 2020-ig Magyarországon 

meghatározó Új Széchenyi Tervvel, az annak uniós keretét jelentő EU 2020 stratégiával, valamint a 

térség fejlődését alapvetően befolyásoló Dunaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájával. 

Könnyen mozgósítható, jó minőségű munkaerő 

A Gazdaságfejlesztési Stratégia jó minőségű, rugalmas, mobilizálható munkaerővel kapcsolatos célját 

az Új Széchenyi Terv több programja támogatja. A Foglalkoztatási programban szerepel a 

„Szakképzés rendszerének fejlesztése” címet viselő prioritás, mely tartalmazza a duális képzés 
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kiterjesztését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve. A szakképzés duális 

rendszerének lényege, hogy a képzés elméleti része folyik az iskolában, a gyakorlatot azonban a 

vállalkozásoknál folytatják a tanulók az intézmények közötti megállapodások és a megfelelő 

szabályozás alapján. Ennek megfelelően a képzés tartalmát és szerkezetét a gazdasági szervezetek 

igényei alapján szükséges alakítani, a gyakorlati képzésben pedig nagymértékben nő a vállalkozások 

szerepe. A program szerint az MKIK szakképzésbeli szerepe növekedne bizonyos állami feladatok 

átvállalásával. 

A Foglalkoztatási program „Versenyképes tudás megszerzésének támogatása” című prioritása 

tartalmazza a munkahelyi képzések támogatását is. Ekkor hamarabb megtérülő befektetéssé 

válhatna az alkalmazottaknak nyújtott iparág és/vagy vállalatspecifikus tudás. A terv kiemelten 

kezelendőnek nevezi a zöldgazdasághoz, építőiparhoz, kreatív iparágakhoz, digitális kompetenciák 

fejlesztéséhez kapcsolódó képzéseket, illetve megemlíti, hogy a saját munkavállaló képzése a szakmai 

és idegen nyelvi tudás elsajátítására irányulhat.  

Szintén a humánerőforrás-fejlesztési célt szolgálja a Zöldgazdaság-fejlesztési program „Zöld 

szakképzési rendszer kialakítása” című alprogramja. Ez alapján a zöldgazdasághoz kapcsolódó 

különböző szintű képzések kialakításához biztosítanak forrást az oktatási intézményeknek.  Ezek 

között szerepelnek rövid időigényű képzési programok (OKJ, akkreditált felnőttképzés), középtávú 

oktatási, képzési programok (szakképzés – szakmunkásképzés, felsőfokú szakirány – MSc), valamint 

hosszú távú képzési program (alapképzés, PhD képzés). 

A Vállalkozásfejlesztési program „Versenyképességi szerződések a foglalkoztatás növeléséért” címet 

viselő alprogramja vállalkozói szövetségeknek kínál rugalmasan elérhető támogatásokat nagyszámú 

munkahely létrehozása esetén. A támogatott összetett fejlesztési programokban egyebek mellett 

oktatási és képzési projektek is szerepelhetnek.   

Az Európa 2020 Stratégia tematikus prioritásai között szerepel „Az oktatás és a képzési rendszer 

minőségének és teljesítményének növelése minden szinten, valamint a felsőfokú és azzal 

egyenértékű oktatásban való részvétel növelése” Ez azt jelenti, hogy a jövőbeli, koncentráltabb uniós 

források egyik lehetséges célterületét a képzések jelentik. Ez a Klaszter Gazdaságfejlesztési 

Stratégiája szempontjából is releváns, hiszen ezáltal 2014 után is juthatnak források egyfelől a 

Dunaújvárosi Főiskolának, másfelől a szakképzésben résztvevő helyi vállalatoknak. Szintén a minőségi 

munkaerő céljához járul hozzá, és hasonló módon forrásokat jelenthet a „Képzett munkaerő 

fejlesztése a munkapiac követelményeinek megfelelően és az élethosszig tartó tanulást elősegítve” 

címet viselő tematikus prioritás.  

A közép és felsőfokú képzési programok támogatása, illetve az oktatási rendszer minőségének 

fejlesztése Dunaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 1.2 és 2.3 középtávú céljának 

megvalósításához is hozzájárulhat. Előbbi a település iskolaváros jellegének erősítését tartalmazza, 

egyrészt a Dunaújvárosi Főiskola, másrészt a város középiskoláinak fejlesztése által, utóbbi pedig a 

humánerőforrások vállalati igényekhez való igazítását és a képzési rendszer 

alkalmazkodóképességének növelését. Az utóbbi prioritás esetében az IVS a szakképzés fejlesztését, 

illetve a Főiskolán új szakok indítását vagy a jelenlegiek fejlesztését nevezi meg, ezek pedig 

feltehetően támogathatók az ÚSZT említett programjai keretében és illeszkednek a 

Gazdaságfejlesztési Stratégia imént tárgyalt céljához. 
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Fejlett áruszállítási kapacitások létrejötte 

A fejlett áruszállítás feltételeinek elérését szintén több ÚSZT-ben található program szolgálja. A 

Közlekedésfejlesztési program Közútfejlesztési alprogramja keretében az Autohof központok 

kialakításának pályázati támogatása szerepel a tervek között az ellátatlan területeken, a 

kedvezményes földterület-biztosítással, a településrendezési tervek szükség szerinti módosításával, a 

gazdálkodási környezet megfelelő alakításával. Célként említik a programban ezen túlmenően, hogy 

az autópálya-fejlesztéseket követően sor kerüljön a fő- és alsóbbrendű útvonalak modernizációjára, 

az autópályákat egymással és a nagyobb településekkel összekötő úthálózat kiépítésére, valamint 

elkerülő utak építésére a nemzetközi forgalmat is bonyolító közúthálózat mentén fekvő 

településeknél.  

Az említett program vasúti fejlesztési alprogramjai keretében kerül sor a fővonali/elővárosi, jó vasúti 

infrastruktúrával rendelkező településeken kerül sor a vasúti infrastruktúra fejlesztése érdekében a 

P+R rendszerek, ezen belül elsődlegesen az állomások/megállóhelyek közelében helyet kapó 

személygépkocsi-parkolók kialakításának támogatására. A program céljai között szerepel ezen 

túlmenően, hogy a magas le- vagy feladási forgalmat jelentő, a vasúttól 10 km-nél nem távolabb 

végzett ipari tevékenységek esetén a vasúti pályához illeszkedő tengelyterhelésű és vontatási 

energiaellátású iparvágány-kiágazások épüljenek. A célok között szerepel a pályahálózat műszaki 

állapotának javítása, a program megfogalmazása szerint alapkövetelmény, hogy „a pályahálózat 

bármely nyíltvonali szakaszán az utazási sebesség legalább 80 km/óra (minimális tengelyterhelés 20 

tonna), a vasúti törzshálózaton az utazási sebesség legalább 120 km/óra (tengelyterhelés 22,5 

tonna), a kiemelt vonalakon 200 km/óra.” 

A Dunán történő szállítást szolgálhatják a Víziközlekedés-fejlesztési alprogramok, így például a fedett 

hajórakodók építése, melynek keretében a meglévő rakodóhelyeken fajlagosan kis rakodóhelyeken 

többletberuházásokkal csapadék ellen védett szakaszokat lehet kialakítani. A Belvízi hajózás 

fejlesztési alprogram egyik célja a Duna Bizottság ajánlásainak alapul vételével a Duna 1811-1433 fkm 

szakaszain a vízi út kiépítése, illetve a hajópark (áru- és személyszállítás) fejlesztésére a beruházóknak 

nyújtott kamattámogatás segítségével. A célok között sorolják fel a dunaújvárosi kikötőben a vasmű 

anyagmozgatási technológiai rendszeréhez jobban illeszkedő kikötői termináltelepítés (áttelepítés) 

alapinfrastruktúrájának kiépítését - ezen belül a közúti-vasúti kapcsolat megteremtése jár a 

legnagyobb költséggel. A Közlekedésfejlesztési program a belvízi közlekedésfejlesztés elemei között 

sorolja fel továbbá a dunai hajózás biztosítását az évminden napján a 2,5 méter merülésű, 1300–

1600 tonna hordképességű hajók számára, valamint a kikötői infrastruktúra fejlesztését. Szintén az 

elemek között szerepel, de alprogramban nincsen nevesítve a folyamok mentén elterülő intermodális 

logisztikai központok közúti és vasúti kapcsolatainak fejlesztése. 

Az „Intermodális közlekedési és logisztikai fejlesztési” alprogram keretében intermodális szállítási-

logisztikai szolgáltatások technológiai, infrastrukturális és informatikai fejlesztéseit, valamint az 

árutárolás és kezelés körülményeinek javítását tervezik támogatni. Az alprogram támogatásainak 

célcsoportja a szállításlogisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások köre, „különös tekintettel a 

többi szállítási módot integráló ellátási láncot működtetőkre, vagy ezekben résztvevőkre.” Egy másik 

alprogram1 keretében szakmai alapon szerveződő civil (non-profit) beszerzési és értékesítési 

                                                           
1 Kisvállalkozói Szövetkezetek támogatása a logisztikában 
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szövetségek, szövetkezetek létrehozása, inkubációja lesz támogatható. A támogatott 

együttműködések felölelik például a következő tevékenységeket:  

- Közös raktárbázis kialakítása logisztikai szolgáltatásokkal; 

- Közös eszközfelhasználás (pl. tehergépjármű-pool kialakítása); 

- Egységes minőségi, szolgáltatás-színvonal sztenderdek kialakítása; 

- Lobbi szervezetek alakítása, működtetése. 

A kohéziós politika jövőbeli tematikus prioritásai között szerepel a „Fenntartható szállítás 

elősegítése”. Ez azt jelenti, hogy vélhetőleg a következő költségvetési időszakban is forrásokat 

koncentrálnak erre a területre a fenntarthatóság céljának érvényesülésének figyelembe vételével, ez 

pedig a térség logisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos igényeit szolgálhatja majd. 

Dunaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 2.3 középtávú célja szintén tartalmazza a 

logisztikai szerep fejlesztését. Ehhez egyfelől az Új Közforgalmi Kikötő és intermodális áruforgalmi 

csomópont, másfelől az M6-M8 csomóponthoz és az említett kikötőhöz kapcsolódó logisztikai 

központ kialakítását rendeli, melyek olyan intézkedések, amiket több közlekedési alprogramban is 

támogathatóként neveztek meg. 

Biztonságos energiaellátás és energiahatékonyság 

A stratégiai cél elsősorban a Zöldgazdaság-fejlesztési program Zöldenergia-fejlesztési prioritása, azon 

belül a „Decentralizált megújuló és alternatív energia előállításának támogatása” alprogram szolgálja. 

Ennek eszközei között szerepel a saját használatra, önellátásra termelő megújuló egységek 

megvalósításának támogatása, a hálózati veszteségek csökkentését és az energiafelhasználás 

hatékonyságának növelését célzó beruházások támogatása, valamint a decentralizált, lokális 

energiahálózatok, intelligens hálózati rendszerek létrehozását ösztönző egyszerűsített jogi 

szabályozás kialakítása. Emellett a „Környezetipar, hulladékipar alprogram” tartalmazza a biogáz mint 

megújuló energiaforrás felhasználásának ösztönzését. Önálló prioritásként jelenik meg az 

energiahatékonyság, az ezt szolgáló komplex fejlesztéseket a tervek szerint vissza nem térítendő 

támogatás, támogatott hitel, hitelgarancia és visszatérítendő támogatás egyaránt szolgálja. Emellett 

a programban lehetőséget kívánnak nyújtani a pályázatokban foglaltak megvalósításának 

szakaszolására is. Az energiahatékonyság növelését a gazdaság szereplői körében is szolgálná a 

tervezett energetikai szaktanácsadói hálózat kialakítása, regionális szaktanácsadási és 

tudásközpontokkal. A Tudomány és Innováció Programban emellett szerepelnek energetikai és 

környezetvédelmi K+F+I prioritások is, melyek céljai illeszkednek a Gazdaságfejlesztési Stratégiáéhoz. 

Az energetikai fejlesztések kiemelt támogatásának céljai a következők: 

 A gazdaságos energiaellátás biztosítása; 

 Az ellátásbiztonság növelése, az import földgáz szerepének mérséklése; 

 A megújuló energiahordozók fokozottabb alkalmazása; 

 Energiatakarékosság, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése; 

 Hosszú távú gazdaságos, környezetkímélő és biztonságos villamosenergia-ellátás. 

 CO2 kibocsátás csökkentése 

Fenntartható környezetgazdálkodás 

A fenntartható környezetgazdálkodás stratégiai célját szolgálja nevéből adódóan a Zöldgazdaság-

fejlesztési Program egésze. A Klaszter Gazdaságfejlesztési Stratégiájához elsősorban és közvetlen a 
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Zöldenergia-fejlesztési prioritás „Környezetipar, hulladékipar” alprogramja kapcsolódik. A pályázati 

rendszer fejlesztésével támogatni kívánják a hulladékbegyűjtő és -feldolgozó kapacitások bővítését. 

Szintén környezet minőségének javítása irányába hatnak a zöld szemléletformálást szolgáló 

tevékenységek, melynek eszközeként a program keretében a különböző csatornákon zajló, integrált 

kommunikációs kampányok megvalósítását kívánják támogatni.  

A fenntartható környezetgazdalkodáshoz járulnak emellett hozzá az olyan eszközök is, amelyekre a 

jelen vizsgálat során más stratégiai céloknál már utaltunk. Ilyen például a fentebb említett megújuló 

energia használatának, valamint az energetikai és környezetvédelmi K+F-nek a támogatása. 

A kohéziós politika egyik lehetséges tematikus prioritásai között szerepel az „Alacsony 

szénfelhasználású, erőforrás-hatékony és klíma-rugalmas gazdaság támogatása”, illetve a „Megújuló 

energiaforrások támogatása”, melyek keretében a következő uniós költségvetési időszakban 

koncentrált forrásokkal lesz támogatható a Gazdaságfejlesztési Stratégia Fenntartható 

környezetgazdálkodással kapcsolatos célja is. Szintén ehhez a célhoz járulhat majd hozzá forrásokkal 

az „Erőforrások fenntarthatatlan használatának korrekciója és megelőzése” címet viselő tematikus 

prioritás is.   

Dunaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 2.5. középtávú célja alatt felsorolt intézkedések 

kötődnek leginkább a fenntartható környezetgazdálkodáshoz, ezek közül az egyik a 2.5. A - Déli 

Iparterület barnamezős területeinek rekultivációja, a másik pedig a 2.5. B - ÖKO Ipari Park kialakítása. 

Emellett a 2.6 középtávú célhoz rendeltek egy intézkedést (2.6. B), mely a Közép-Dunavölgyi 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítését célozza, ezáltal kapcsolódva a 

Gazdaságfejlesztési Stratégia Fenntartható Környezetgazdálkodás hulladékkezeléssel kapcsolatos 

céljához. A 3.4 középtávú cél intézkedéseket tartalmaz a természetes és épített környezet 

rekonstrukcióját illetően viseli, amik így szintén illeszkednek a Gazdaságfejlesztési Stratégia 

fenntartható környezethez kapcsolódó céljához, noha az utóbbival ellentétben nem a szennyvíz- és 

hulladékgazdálkodásra helyezik a hangsúlyt. 

Kiegyensúlyozott vállalkozói környezet 

A kiegyensúlyozott vállalkozói környezetet elsősorban a Vállalkozásfejlesztési program „Üzleti 

környezetfejlesztés” prioritásának alprogramjai szolgálják. Ebben szerepel, hogy támogatások 

nyújthatók a már létező ipari parkoknak és inkubátorházaknak az üzletviteli szolgáltatások 

infrastruktúrájának kialakítására, a szolgáltatási paletta bővítésére. 

Szintén a támogatások egyik lehetséges célpontjaként említi a Program a vállalkozói szövetségek, 

egyesületek, és vállalkozásokat segítő alapítványok azon tevékenységét, amellyel segítik a 

vállalkozások közös marketing tevékenységét, piacokon, vásárokon való együttes megjelenését, 

közös innovációs tevékenységét, termékszabványok kialakítását, közös védjegyek kialakítását, 

valamint békéltető testületek működtetését. Szintén támogatni kívánják a vállalkozásminősítő 

programok indítását, azaz a vállalkozói szövetségek, egyesületek, vállalkozásokat segítő alapítványok 

azon tevékenységét, amely vállalkozási információs rendszerek kialakítására irányul. A „Kárpát-

medencei gazdasági övezet” alprogramban a regionális klaszterképződés támogatása is szerepel, 

tehát a Kárpát-medence többi országa és a magyar vállalkozások közötti ágazati együttműködéseké. 

A versenyképességi szerződések keretében szintén lehetőség nyílik üzleti környezetfejlesztést célzó 

projektek támogatására. 
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Az egészséges vállalkozói környezet kialakítása várhatóan támogatható lesz a kohéziós politika 

következő időszakában a „KKV-k növekedése előtt álló akadályok felszámolása” című tematikus 

prioritás keretében. Ezek az akadályok ugyanis nem csupán KKV-specifikus (pl. likviditáshiány), hanem 

sok egyéb, minden gazdasági szereplőt hátráltató tényezőkből állnak (pl. adminisztratív terhek). A 

KKV-k növekedése előtti akadályok felszámolása emellett elősegítheti beszállítóvá válásukat, illetve 

az irányukba történő outsourcing lehetőségét, melyekre a Klaszter tagjai között is igény merült fel.  

A mikro- és kisvállalkozások növekedését, klaszterekben való részvételét és beszállítóvá válását 

tartalmazza Dunaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 2.2. középtávú célja is. Emellett az 

IVS 2.5. középtávú célja tartalmazza az ipari parkok létrehozását illetve a meglévők fejlesztését is. 

Az innováció elősegítése 

Az Új Széchenyi Terv Tudomány és Innováció Programja több olyan intézkedést is felsorol amely 

illeszkedik a Gazdaságfejlesztési Stratégia céljaihoz.  A Programban szerepel az innovatív klaszterek 

dedikált támogatása az együttműködések katalizálásához. A beszállítói tevékenységet szintén 

támogathatóként említik, és a program szerint támogatás nyújtható a nagyvállalatok és a kkv-k 

közötti technológiatranszfer biztosítására is. Az egyetemi technológia-transzferek pályázati úton 

történő támogatása a kutatóhelyek és a vállalkozások közötti együttműködések erősítését szolgálja.  

A mobilitás és logisztika a Tudomány és Innováció Program ágazati prioritásai között szerepel. Az 

ehhez kapcsolódó célok között szerepel logisztikai tevékenységet végző cégek innovációs 

képességének növelése, valamint a szakemberképzés erősítése közép- és felsőfokon egyaránt. A 

Program kimondja, hogy az autópálya-infrastruktúrára alapozva intelligens szállítási és közlekedési 

rendszereket szükséges kifejleszteni, melyek a szolgáltatási színvonal és a forgalom növekedéséhez 

vezetnek. Emellett a Vállalkozásfejlesztési Program „Kárpát-medencei gazdasági övezet” alprogramja 

említi a határon túli felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó innovációs és K+F+I központok 

támogatását, mint stratégiai jelentőségű (kiemelt) programelemet. 

Az innováció támogatását szolgálja az Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program „Zöld 

K+F+I” címet viselő prioritása is, melynek egyik legfontosabb törekvése az energetikai K+F+I 

fejlődésének támogatása. A DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter Stratégiája szempontjából a 

következő támogatandó tevékenységek tekinthetők relevánsnak:  

- a biomassza-termelés és –begyűjtés rendszerének kialakítása, valamint az ezt felhasználó 
tüzelőberendezések építése  

- a meglévő megújuló energia technológiák fejlesztése, illetve hatékonyságuk növelése.  

- A napenergiát, geotermikus energiát használó berendezések gyártása és fejlesztése,  

- a vízenergia folyószabályozással és folyami szállítással együttesen kezelt felhasználása.  

- A hulladékhasznosítás, illetve a hulladékégetők hazai megvalósíthatóságának vizsgálata, 
ezekkel kapcsolatban a hazai adottságoknak megfelelő technológiák fejlesztése és 
alkalmazása támogatható egyebek mellett a kis lerakók megszüntetése, illetve a regionális 
lerakók tehermentesítése érdekében.  

- Széntüzelésű erőművek CO2-kibocsátását csökkentő technológiák kutatása, fejlesztése és a 
jövőbeli alkalmazáshoz szükséges K+F+I 

- A biogáz hulladékszállításban történő felhasználásának ösztönzése 

- Vállalkozások környezettudatos működésének elősegítése, technológiafejlesztés 

- (akár kapacitásbővülés nélkül); 
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- Megújuló alapú csomagolóanyagok és környezetbarát, anyagtakarékos építőanyagok és 
technológiák fejlesztése és piacosítása 

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága által meghatározott tematikus prioritások 

között szerepel a „Kutatás és technológiai fejlődés”, valamint az „Innováció és intelligens 

specializáció” támogatása, melyek az Európa 2020 prioritások közül az „Intelligens növekedéshez” 

járul hozzá. Szintén e prioritás alatt található „Az információs és kommunikációs technológiákhoz 

való hozzáférés, illetve használatuk és minőségük javítása”, mely szintén egybevág az innovációs 

stratégiai céllal.  

Az innovációs stratégiai cél illeszkedik az IVS 2.1. középtávú céljához is, amely kimondja, hogy a város 

váljon „műszaki innovációs centrummá”. Megfogalmazása szerint „olyan helyi innovációs rendszert 

kell létrehozni és erősíteni, amely szorosan kapcsolódik a regionális és nemzeti innovációs 

rendszerekhez, és elősegíti a tudás- és technológiatranszferek létrejöttét.” Ehhez az IVS innovatív 

üzleti szolgáltatások fejlesztését, illetve az Északi Ipari Parkban regionális és nemzetközi innovációs 

központ kialakítását nevezi meg intézkedésként. 

A fiatalok elvándorlásának visszafordítása - az életminőség javítása 

A kormányzati stratégiák a foglalkoztatási és innovációs beavatkozásokon túl az életminőség javítását 

az otthonteremtési és városrehabilitációs kérdések között az Új Széchenyi Terv Otthonteremtési 

Programjában. A városrész-rehabilitáció alprogram egyfelől a szociális célú, másfelől a funkcióbővítő 

városrehabilitációt támogatja. A város-rehabilitációs programokra/projektre városi rangú 

önkormányzatok pályázhatnak, melyeket EU-forrásokból finanszíroznak. Emellett a tervek szerint sor 

kerül a panel- és társasházak, illetve hagyományos építésű lakóépületek és középületek 

rekonstrukciójának pályázati úton történő támogatására is. A szociális célú városrész-rehabilitációba 

elemét képező támogatott tevékenységek 

 a magántulajdonú és állami tulajdonú lakóépületek felújítása,  

 a közterületek kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése, 

 a közterület közlekedési célú fejlesztése, közintézmények felújítása, bővítése, 
akadálymentesítése,  

 közösségi funkciók kialakítása, fejlesztése. 

A funkcionális városrész-rehabilitáció támogatható elemei az alprogram alapján a következők 

lesznek:  

 a gazdasági, a közösségi és a városi funkciókat, valamint a közszféra funkcióinak 
megerősítését szolgáló közcélú fejlesztések keretében végrehajtott épületrekonstrukciók  

 a közterületek fejlesztése közlekedési és nem közlekedési céllal  
Szintén az életminőség javítását szolgálhatja a Bérlakás prioritás, hiszen a bérlakások építése azok 

lakhatásához járul hozzá, akiknek például a jövedelmi helyzete nem engedi meg a lakástulajdon 

megszerzését. A prioritás alapján a következő állami eszközök állnak majd rendelkezésre a bérlakás 

építés támogatására: 

 Vissza nem térítendő támogatások a központi költségvetésből, uniós és egyéb forrásokból; 

 Különféle adókedvezmények (pl. a befektetői építésekhez társasági adókedvezmény); 

 A munkáltató által nyújtott, kedvezményes adó- és járulék besorolású béren kívüli juttatások 
a lakhatáshoz; 
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 A lakás-előtakarékossági megtakarítások felhasználhatóvá tétele a határozott időre szóló 
„bérleti jog” megszerzéséhez; 

 Kamattámogatott és kedvező kamatozású hiteltermékek rendelkezésre tartása; 

 Állami garancia-, kezességvállalások. 
A fenti városrész-rehabilitációs programok másfelől hozzájárulnak Dunaújváros Integrált 

Városfejlesztési Stratégiájának 1. tematikus célja megvalósulásához is. A tematikus cél a városi 

funkciók megerősítését, az „élhetőséget”, a fogyasztói- és közszolgáltatások javítását, polgáriasodó 

helyi kultúrát és a modern közösségi terek kialakítását foglalja magában, ezt a célt pedig nagyjából 

lefedi a fentebb vázolt városrész-rehabilitáció. Az IVS 1.1 és 1.5 középtávú céljainak leginkább a 

funkcionális rehabilitációhoz kötődő támogatások felelhetnek meg, hiszen ezek a célok egyfelől a 

belváros, másfelől a többi városrész funkcióinak bővítését és tisztítását foglalják magukban. A 

szociális városrész-rehabilitációs támogatások az 1.3 középtávú célhoz járulhatnak hozzá, mely a 

lakókörnyezet minőségi szintjének emelését tartalmazza, valamint a lakótelepek rehabilitációját és 

monotonitásának enyhítését a városon belüli zöldterületek megtartásával és bővítésével.   

 

9 A beavatkozási területek, kulcsprojektek 
A fejlesztési feladatok alapvetően hat típusú eszközt definiálnak: (1) képzés és egyéb humán 

kapacitás fejlesztés, (2) közszolgáltatási kínálat fejlesztés, (3) infrastruktúra fejlesztések, (4) 

technológia fejlesztések, beruházás ösztönzés, (5) szabályozási ésszerűsítések, (6) együttműködések, 

koordináció biztosítása. 

Az egyes eszköztípusokban eltérő lehet a Klaszter tagjainak szerepe: kezdeményező, finanszírozó, 

megvalósító. Mivel a stratégia alapvetően a fejlesztések koordinációját hivatott megteremteni, ezért 

a következőkben bemutatandó kulcsprojektek esetében meghatározzuk a Klaszter tagjainak szerepét 

is. Mivel a Stratégia önálló forrással nem rendelkezik, hanem a Klaszter tagjai által közvetlenül 

(pályázóként vagy finanszírozóként), illetve közvetetten lobbitevékenysége által befolyásolni képes 

erőforrások hatékony felhasználását hivatott koordinálni, ezért különös jelentősége van a stratégia 

által ösztönzött fejlesztések külső koherenciájának. A következő táblázatban a fejlesztési programok 

eddig beazonosított kulcsprojektjeit mutatjuk be a fenti szempontok figyelembevételével. 
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Beavatkozási terület Kulcsprojektek A Klaszter szerepe Elérhető források Megjegyzés 

Könnyen mobilizálható, jó minőségű munkaerő – Foglalkoztatási Program 
szakképzési és felnőttképzési 
rendszer fejlesztése, 

rendszeres vállalkozási keresletfelméréshez 
igazított szak és felnőttképzési képzések 
indítása 

Koordinációs rendszer kialakítása a kereslet és 
kínálat összhangjának megteremtésére, a 
Kamara koordinálásával 

TÁMOP-ból folyamatosan 
elérhető, az 2014 utáni uniós 
támogatás is biztosított lesz 

A kamarai rendszer átalakítása 
befolyásolja 

jól fókuszált felsőfokú képzési 
rendszer és innovációs kapacitások 
kiépítése a térségi gazdaság 
igényeinek kiszolgálására, 

anyagtudományi mesterképzés indítása 
(később logisztikai, energetikai, 
környezettechnológiai mesterképzések) 

Koordinációs rendszer kialakítása a kereslet és 
kínálat összhangjának megteremtésére, A 
Főiskola irányításával 

TÁMOP források támogatják, 
2014 után erősödő 
támogatásra lehet számítani 

A felsőoktatási rendszer reformja 
befolyásolhatja 

foglalkoztatási szabályok 
rugalmasabbá tétele, 

foglalkoztatási adminisztratív terhek 
csökkentése, hatósági ügyintézes 
hatékonyságának növelése 

javaslattétel és érdekérvényesítő tevékenység 
kifejtése a kormányzat és a helyi hatóságok 
felé 

nincs, központi 
nagyprojekthez (ÁROP) lehet 
csatlakozni, az Új Széchenyi 
Terv kiemelten kezeli   

munkaerő kereslet és kínálat 
összhangjához szükséges 
szolgáltatásfejlesztések, 

munkaerőközvetítés és kölcsönzési 
infrastruktúra fejlesztése 

bizonyos területeken saját adatbázisok (pl. 
szakember adatbázis) kialakítása és 
működtetése mellett a foglalkoztatási 
intézményrendszerrrel való együttműködés és 
javaslattételben vehet rész 

TÁMOP és GOP források 
segíthetik a szolgáltatás 
fejlesztést   

A rugalmas foglalkoztatási formák 
elterjedésének ösztönzése 

szervezetfejlesztési képzések, munkáltatói , 
munkavállalói felkészítés 

A Klaszter aktívan együttműködhet a 
foglalkoztatási intézményrendszerre e 
képzések lebonyolításában és rugalmas 
álláshelyek kialakításában 

2013-ig már csak 
korlátozottan áll 
rendelkeezésre TÁMOP 
forrás e célra, de mind az 
ÚSZT, mind az EU 2020 
stratégia alapján 2014 után 
is jelentős források érhetőek 
majd el e célra 

a téraségben legfontosabb 
célcsoportja a kisgyermekes anyák, 
amely esetében a népesség megtartó 
program céljait is támogatják e 
projektek 

a munkaerő regenerálódását segítő 
humán közszolgáltatás fejlesztések 

egészségügyi ellátások fejlesztése, kulturális 
szolgáltatások fejlesztése 

Az önkormányzatok szolgáltatás 
fejlesztésének támogatása TÁMOP és TIOP források 

pályázhatóak 

erős területi koordinációt igényel, 
Nagyvenyim kiemelten kezeli a 
kérdést 

A fiatalok elvándorlásának visszafordítása – Népesség Megtartó Program 

a képzettebb munkaerő számára is 
perspektívát kínáló munkakereslet 
kialakítása 

(a foglalkoztatási és az innovációs 
programokban megjelenő fejlesztések) 

  

    

a munka család összhangját segítő 
humán közszolgáltatás fejlesztések  

elsősorban a bölcsődei, óvodai kapacitások 
fejlesztése 

Az önkormányzatok szolgáltatás 
fejlesztésének támogatása, családi napközik 
kialakításának ösztönzése a vállalatok 
összefogásával 

TÁMOP-TIOP források 
támogatják, az ÚSZT is 
kiemelt fejlesztésként kezeli 

térségi koordinációt igényel a sok 
bejáró miatt 

a fiatal anyák számára a 
gyermekvállalás és a karrier 
összehangolását segítő részidős 
álláshelyek megteremtése  

( a foglalkoztatási program részeként)   
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a minőségi szabadidő eltöltéséhez 
szükséges szolgáltatási kínálat 

fejlesztése  

aktív szabadidős infrastruktúra, pl. 
kerékpárutak fejlesztése, családi szabadidős 
parkok kialakításának támogatása,  

Részben önkormányzati fejlesztések 
támogatása, részben magán fejlesztések 

koordinációjának, összehangolt kínálatának 
biztosítása ROP források elérhetőek 

még korlátozottan2013-ig, az 
ÚSZT alapján várhatóan 

utána is 

(a foglalkoztatási programban 
megjelenő fejlesztésekkel együtt 

értendő) 

kulturális intézmények, minőségi éttermek és 
szállodai kapacitások fejlesztése,  

kulturális programok támogatása,  

Kiegyensúlyozott vállalkozói környezet – Üzleti Környezet Fejlesztési Program 

hiányzó vagy gyenge kiszolgáló 
iparágak megerősítése, 

letelepedésének támogatása, 

logisztikai, karbantartási iparágak fejlesztése,  Kereslet koordinációs tevékenységet és 
fejlesztési források biztosításáért lobbizhat a 
klaszter, de bizonyos tagjai maguk is részt 
vehetnek az iparági fejlesztésekben 

KÖZOP és ROP források 
elérhetőek 

mind az ÚSZT, mind az EU2020 
számára fontos ágazat, erzért 

forrásai várhatóan utána is 
biztosítottak 

logisztikai klaszter létrehozatala A Klaszter maga is kezdeményezheti ennek 
létrehozatalát saját tagjainak vagy azok egy 
részének együttműködésében 

vállalkozásközi együttműködések, 
közös infrastruktúrák 

létrehozatalának támogatása  

vállalati együttműködést ösztönző közös 
képzések, adatbázisok létrehozatala 

Klaszteren keretében megvalósuló közös 
kezdeményezések GOP, TÁMOP   

közös beszállító minősítő rendszer kialakítása 
(pl. karbantartási területen) GOP   

a vállalati növekedést és 
együttműködést gátló 
adminisztratív terhek leépítése 

helyi szabályozás vállalkozásbarát átalakítása 
(pl. átminősítések) 

érdekérvényesítés, tanácsadás 

GOP-TÁMOP források a 
versenyképességi szerződés 
keretében támogatják 

az országos szabályozásátalakítási 
tevékenységben lobbistaként vagy 
versenyaképességi szerződés 
keretében megállapodással az NGM-
mel vehetne részt a Klaszter 

Fejlett áruszállítási rendszer kialakítása – Közlekedés-Logisztikai Program 

országos vonalas infrastruktúra 
hálózatok fejlesztése 

M8 gyorsforgalmi út fejlesztése lobbitevékenységet folytathat a 
kormányzatnál a nyomvonal kijelöléséért és a 
fejlesztés mielőbbi beütemezéséért 

KÖZOP (az előkészítésre) 

2013-ig reálisan csak a 
döntéselőkészítés valósítható meg, a 
fejlesztési források 2014 utáni 
rendelkezésre állása ennek feltétele 

  V0-s vasúti útvonal fejlesztése lobbitevékenységet folytathat a 
kormányzatnál a nyomvonal kijelöléséért és a 
fejlesztés mielőbbi beütemezéséért 

KÖZOP az előkészíésre, az 
ÚSZT és az EU 2020 is 
kiemelten kezeli a vasutat, 
ezért 2014 után reális a 
fejlerztés 

a fejlesztés országos érdek is, 
bármely nyomvonal változatban 
hasznos a térség számáa, de a 
leghasznosabb a Dunaújvárosi hídnál 
történő átvezetés lenne. A 
legolcsóbb változat (mely nem ez 
azonban 278 mrd nettó költségű, a 
legnagyobb 680Mrd 

  széles nyomtávú vasút kiépítésének 
megkezdése az orosz piacok felé 

lobbitevékenységet folytathat a 
kormányzatnál a nyomvonal kijelöléséért és 
megszervezheti az érdekelt gazdasági 
szervezetek együttműködését uniós forrásból nem 

támogatható 

Mivel hosszabb távon sem 
támogatható uniós forrásból csak 
PPP konstrukció teszi a közeljövőben 
reálissá. Cél, hogy 2015-re döntés 
szülessen a projekt szükségességéről. 



67 
 

Duna hajózhatóvá tétele (hajózható 
napok számának növelése, 
hajózhatósági paraméterek 
áruforgalmi optimalizálása) 

Dunai víziút fejlesztésének előkészítése lobbitevékenység és érdekegyeztetés 

A Duna stratégia 
finanszírozásától függ 

A Duna Stratégia támogatásával is 
csak 2020-ra elérhető a fejlesztésről 
való döntés meghozatala, esetleg 
bizonyos előmunkálatok 
megkezdése. 

intermodális átrakodásokra képes 
logisztikai központ és kikötői 
kapacitás fejlesztés 

kikötői kapacitások fejlesztése,  Érintett klasztertagok támogatása a 
pályázásban és a fejlesztésben 

KÖZOP(előkészítésre) 2014 
után ÚSZT forrás várható 

  

logisztikai szolgáltatás nyújtására 
képes iparág fejlesztése  

intermodális logisztikai központ fejlesztése 

  

  logisztikai iparági klaszter létrehozása (lásd vállalkozásfejlesztési program)     

Biztonságos energia ellátás és energiahatékonyság – Energetikai Program 

energia árszabályozás ésszerűsítése KÁT rendszer felülvizsgálata Részvétel az gyeztetéseken, lobbitevékenység nem releváns   

energetikai együttműködés 
kialakítása a Klaszter szereplői 
között, illetve a Klaszter és a 
kormányzat között, 

közös energia beszerzési rendszer 
működtetése a Klaszter tagjai között 

Klaszter keretein belül mnegszervezendő 

önfinanszírozó konstrukció 
kialakítása a cél   

helyi energia termelés (kapcsolt 
energia, adott esetben megújuló 
energia termelés) növelése, 

új erőmű építése,  Klaszter tagok együttműködésével valósul 
meg a Hambrger Hungária vzetése mellett KEOP, 2014 után ÚSZT forrás 

áll rendelkezésre   

energia hatékonyságot javító 
technológiai fejlesztések  

keletkező hulladék felhasználása termikus 
energiatermlésre 

koordináci, tanácsadás biztosítása KEOP források, 2014 után 
ÚSZt forrás várható   

  lakossági, közületi energiahatékonysági 
programok (fűtési rendszerek korszerűsítése, 
pl.) 

koordináci, tanácsadás biztosítása 

    

energia hatékonyságot javító 
innovációs tevékenység erősítése 

energetikai innovációs együttműködések 
kialakítása 

koordináció biztosítása, tudásmegosztás a 
Klaszterben 

GOP, TÁMOP források, 2014 
után ÚSZT forrás várható   

Egészséges, tiszta és kockázatmentes környezet – Környezeti Program 

vállalkozások (a lakosság, és az 
intézményi szereplők) 
környezettechnológiai 
fejlesztéseinek támogatása a 
hulladék keletkezés és a 
vízfelhasználás csökkentésére, 
illetve a keletkező hulladékok 
újrahasznosítására, 

hulladék újrahasznosítás, pl. energetikai 
célra,  

Klasztertagok közötti együttműködésben 
kialakítható 

KEOP források, 2014 után 
ÚSZT forrás várható   

infrastrukturális fejlesztések a 
hulladékkezelésben és a szennyvíz 
kezelésben, 

szennyvíz iszap felhasználása biogáz 
termelésre 

Klasztertagok közötti együttműködésben 
kialakítható KEOP források, 2014 után 

ÚSZT forrás várható   

  új hulladéklerakó építése, fejlesztése Klaszteren belüli együttműködésben 
kialakítható 

várhatóan már csak 2014 
után pályázható rá forrás a   
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keretek kimerülése miatt 

Helyi innováció erősítése – Smart DunaPolis Program 

A Főiskola oktatási és kutatási 
kapacitásainak a helyi gazdaság 
szempontjából fontos területeken 
való megerősítése (energetika, 
anyagtudomány, környezet 
technológia, logisztika) 

Főiskolai curriculum fejlesztés a 
vállalkozásokkal együttműködésben 
meghatározott területeken: pl. fiatal kutatói 
álláshelyek létrehozása, kutató laborok 
kialakítása, vendég oktatói státuszok 
megteremtése  

Klaszter koordináció és erőforrás biztosítása 
mellett, lobbitevékenység a forrásokért 

TÁMOP,GOP 
a következő ponttal részben 
átfedésben 

Vállalatközi és vállalati-tudományos 
együttműködések ösztönzése 

Közös kutatás-fejlesztési programok indítása 
a vállalatok között és a Főiskola részvételével 

Klaszter koordináció  

GOP 1. prioritás   

az innovatív vállalkozások 
elindításának feltételeinek 
megteremtése 

Innovációs park fejlesztése kockázati tőke 
bevonásával 

Klaszter koordináció, és forrásátadás 

GOP 1+4-es prioritás, ÚSZT 
források 20124 után is 
várhatóak 

Versenyképességi szerződés 
keretében a kormányzattal 
együttműködésben is kialakítható 
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10 Szövetséget ajánlunk a közös építkezéshez 
Az Új Donapolis Gazdaságfejlesztési Klaszter Stratégiája egy nyitott együttműködési platform kereteit 

kívánja lefektetni, amely együttműködéshez várjuk minden céljainkkal egyetértő, a térség közös 

sikerében érdekelt fél csatlakozását.  

Közös célunk, hogy Dunaújváros és térsége legyőzve fejlődési problémáit az ország 

legversenyképesebb térségévé váljon. E célunkat nem mások problémáinak megerősödésével, 

hanem kizárólag saját fejlesztési sikereinkkel kívánjuk elérni. Meggyőződésünk, hogy egy egészséges 

térségi versenyben elért sikereink nem mások kárára kell, hogy megvalósuljon, hanem a térségek 

versengése egymást motiválva az ország egészének felemelkedését szolgálhatjuk. 

Szövetséget ajánlunk tehát minden Dunaújváros és térsége fejlődésében már jelenlegi is érdekelt és 

azért tenni hajlandó vállalkozásnak, helyi vagy országos (ön)kormányzati szereplőnek, civil 

szervezetnek. Reményeink szerint szövetségünkhöz egyre többen csatlakozva a közös munkával 

hozzájárulhatunk térségünk és ezáltal országunk versenyképesebbé tételéhez is, ezért Stratégiánkat a 

szövetségkötés dokumentumának szánjuk, amelyhez reményeink szerint minden újonnan csatlakozó 

barátunk hozzátudja illeszteni saját építő szándékát, erőfeszítéseit, erőforrásait. 
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11 Mellékletek 

11.1 A stratégia nyomon követésére, a programokba javasolt 

indikátorrendszer összefoglalása 
 

A stratégia által megfogalmazott fő cél és az ennek megvalósulását szolgáló, stratégiai célok 
megvalósulásának mérésére alkalmas mutatószám-rendszerre (indikátorokra) tett javaslatok során a 
következő szempontokat érvényesítettük: 
 

- a célok megvalósulásával együttmozgó, annak mérésére legalkalmasabb indikátorokat 
válasszuk ki (relevancia) 

- a mérés költségtakarékosságának biztosítása érdekében az egyes célokhoz tartozó 
indikátorok száma ne haladja meg az ötöt (hatékonyság) 

- lehetőség szerint a Központi Statisztikai Hivatal által gyűjtött (vagy rendszerezett) 
indikátorokat alkalmazzunk más településekkel/térségekkel történő összehasonlíthatóság 
biztosítása érdekében (összehasonlíthatóság) 

- teremtsünk arra lehetőséget, hogy az együttműködés résztvevői és érintettjei a program 
megvalósítását annak folyamatában megítélhessék (vélemények gyűjtése), amire leginkább 
az évente, azonos módszertannal és kérdésstruktúrával végrehajtott lakossági és vállalati 
reprezentatív kérdőíves felmérések tűnnek alkalmasnak. 

 
Az egyes célok megvalósulását mérő indikátorokra vonatkozó javaslatainkat a következő táblázatban 
közöljük. Az „előállítandó” jelzéssel ellátott mutatószámok alapadatai rendelkezésre állnak a 
Központi Statisztikai Hivatal vagy más állami szerv rendszerében, azonban kistérségi ill. városi szintű 
adatokat nem publikálnak, azok generálásához szükséges a velük való együttműködés kialakítása. Az 
indikátorrendszer véglegesítésére a programok kialakítása során kell sort keríteni. 
 

Célok Javasolt indikátor Indikátor forrása 

Fő cél: Foglalkoztatás alapú 
gazdasági növekedés (több munka, 
több beruházás, nagyobb 
termelékenység) 

Egy főre jutó bruttó kistérségi/városi termék, 
ezer Ft (vagy Települési Gazdasági Erő) 

KSH (vagy HÉTFA – 
Pannon.Elemző 

Iroda) előállítandó 

A kistérségben realizált nemzetgazdasági 
beruházások értéke folyó áron, milliárd Ft 

KSH előállítandó 

Kistérségben/városban levő munkahelyek 
száma (társas vállalkozásoknál) 

NAV/KIM előállítandó 

Foglalkoztatási ráta (15-64 évesek körében) KSH vagy Munkaügyi 
Központ előállítandó 

Vállalkozásvezetők elégedettsége a térség üzleti 
környezetével 

Térségi vállalkozások 
körében 

végrehajtandó 
adatgyűjtés 

Elérhetőség és fejlett logisztikai 

kapacitások 

Bécs, Belgrád, Kijev elérhetősége közúton (óra)  Googlemaps alapján 
előállítható 

Kistérségi/városi fedett raktározási kapacitások 
nagysága (m2) 

Térségi vállalkozások 
körében 

végrehajtandó 
adatgyűjtés 

A kistérségben működő logisztikai szolgáltató 
(kettős könyvvitelt vezető, társas) vállalkozások 
tárgyi eszköz állománya milliárd Ft 

Intermodális átterelés nagysága (konténer, 
csereszekrény, félpótkocsi, Ro-La, Ro-Ro) (millió 
Tonna) 
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Energia biztonság és energia 
hatékonyság (és olcsó energia 
árak) 

Kistérségben előállított energia mennyisége 
(petajoule) 

KSH előállítandó 
Kistérségi megújuló energiahordozó (villamos + 
hőenergia ) termelés (petajoule) 

A helyben előállított energiából helyben 
felhasznált aránya, % 

Térségi vállalkozások 
körében 

végrehajtandó 
adatgyűjtés 

Vállalkozások egységnyi bruttó hozzáadott 
értékére jutó energiafelhasználás nagysága 

Fenntartható környezethasználat 

(hulladék gazdálkodás és 

vízgazdálkodás) 

Települési szennyvízelvezetés és –tisztítás 
(Összes közcsatornán elvezetett szennyvíz, Csak 
mechanikailag, Biológiailag is, III. tisztítási 
fokozattal is, Összes tisztított szennyvíz (1000 
m3)) 

KSH előállítandó 
Kistérségi/városi környezetvédelmi 
beruházások értéke – TEÁOR '03 (folyó áron, 
millió Ft) Közvetlen beruházás nagysága 

Légszennyező anyagok kibocsátása (ezer T): 
Kén-dioxid, Nitrogén-oxidok, Szilárdanyag, 
Szén-monoxid, Illékony (nem metán) szerves 
vegyületek, Metán, Szén-dioxid (bruttó) 

Minőségi humán erőforrás (képzés, 
egészségügy) 

A helyi főiskolát elvégzett diákokból a 
kistérségben a végzés évében elhelyezkedők 
aránya, % 

Éves oktatási 
(főiskola és 

középiskolák) 
adatgyűjtés 

A kistérségi középfokú oktatási intézményeket 
elvégzett diákokból a kistérségben a végzés 
évében elhelyezkedők aránya, % 

Felsőoktatási intézményben dolgozó oktatókból 
a tudományos fokozattal rendelkezők aránya 
(%) 

Fenntartható 
környezetgazdálkodás 

Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások 
aránya (%)  

KSH T-STAR adatbázis 
(évente közölt 

adatok) 

Közüzemi ívóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 
lakások aránya (%) 

Közcsatornán elvezetett, III. tisztítási fokozattal 
tisztított szennyvíz mennyisége (1000 m3) / 
vagy a közcsatornán elvezetett összesből ennek 
aránya 

Összes zöldfelületek nagysága (m2) 

Élhetőség (elvándorlás 
megállítása), életminőség 

Születéskor várható átlagos élettartam 
(kistérség) 

KSH előállítandó 
Az eltartott népesség rátája 

Öregedési index 

Természetes szaporodás ezer lakosra 

Tényleges szaporodá ezer lakosra 

Életminőséggel elégedett helyi/kistérségi 
felnőttek aránya  

Éves lakossági 
vélemény-vizsgálat 

(survey) 
Az 5 éven belül elköltözést tervezők aránya a 
18-35 éves felnőtt lakosság körében  

Innováció (és K+F) 

Kutató- fejlesztő helyek száma 

KSH előállítandó 
A kutató, fejlesztő helyek tényleges létszáma 
összesen, fő  

Összes K+F ráfordítás, millió Ft  

 



72 
 

11.2  2001-es és 2010-es korfák Dunaújvárosra, a Dunaújvárosi kistérségre 

és Fejér megyére 
 

Dunaújváros - 2001 

 

 

Dunaújvárosi kistérség 2001 
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Fejér megye 2001 

 

 

Dunaújváros 2010 
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Dunaújvárosi kistérség 2010 

 

 

Fejér megye 2010 

 

 


