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1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából 

 

Jelen háttéranyag Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiához (S3) kapcsolódó 

prioritásainak kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az intelligens szakosodási stratégiák 

az Európai Bizottság kezdeményezésére készülnek Európa-szerte nemzeti és területi szinten 

annak érdekében, hogy a Strukturális Alapok felhasználása hatékonyabbá váljon, valamint 

fokozható legyen a szinergia a különböző közösségi, nemzeti és regionális szintű szakpolitikák, 

illetve a köz- és magánforrásokból finanszírozott beruházások között. Az intelligens 

specializáció keretében azonosításra kerülnek minden térség egyedi jellemzői és értékei, a 

folyamat pedig segít rámutatni az egyes térségek versenyelőnyeire, felsorakoztatva a 

regionális szereplőket és erőforrásokat egy, a kiválóságra épülő jövőkép mögé. 

Láthatjuk, hogy a megye alapvető gazdasági mutatói vegyes képet mutatnak, az egy főre jutó 

GDP tekintetében a megye elmarad mind a régiós, mind az országos átlagtól, miközben 

foglalkozatási adatai lényegesen jobbak az országos átlagnál. A megyének nagyrészt sikerült 

kihasználnia a rendszerváltás után adódó lehetőségeket, bár jó földrajzi pozíciójának 

kihasználását nehezítette a közlekedési infrastruktúra fejletlensége.  

A megye innovációs teljesítménye szinte minden mutató alapján jelentősen nagyobb, mint 

azt gazdasági súlya alapján várni lehetne, K+F+I teljesítménye kiemelkedő. A szolgáltatások 

súlya lényegesen magasabb, mint a szomszédos megyéké, miközben az ipar részaránya a 

megyei GDP-ből lényegesen alacsonyabb, mint ugyanezen megyékben. 

Mindez azt mutatja, hogy a megyében jelen lévő ipari vállalatok K+F intenzívnek mondhatóak, 

bár sajnos ez ténylegesen inkább csak a jelen lévő külföldi tulajdonú nagyvállalatokra igaz, a 

hazai KKV-ra kevésbé.  

Tekintve, hogy a megtelepült nemzetközi nagyvállalatok helyi beszállítói kapcsolatrendszere 

alacsony szintű, így lehetséges pozitív hatásuk a helyi vállalkozásokra csak minimális 

mértékben tud érvényre jutni. 

Lehetőségként említhető többek között a helyi KKV-k több területen történő fejlesztése 

(együttműködés, menedzsment, innovációs potenciál, exportképesség stb.), és további, K+F 

intenzív nemzetközi vállalatoknak a térségbe vonzása. E vállalatok jelenléte számos területen 
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jelentene fejlődési lehetőséget a hazai vállalatok számára, aminek azonban feltétele az aktív 

együttműködés, kapcsolódás ezen vállalatok tevékenységéhez, mélyebb integrálásuk a megye 

gazdaságába. Lehetséges még ezen túl a megyében működő felsőoktatási intézmények K+F 

aktivitásának további növelése, és a vállalkozói szférával való együttműködés elősegítése, 

amire ezen a téren szerencsére pozitív példák is találhatóak a megyében. 

A megyei stratégiai dokumentumok alapján a megyében az alábbi ágazatok megjelenése, 

koncentrációja erős, melyek alapul szolgálhatnak az intelligens szakosodás irányaihoz is: 

- gépipar (járműalkatrész-gyártás), 

- vegyipar, 

- turizmus, 

- élelmiszeripar, 

- elektronika, 

- logisztika. 
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Alapvetés 

JELEN DOKUMENTUM AZ S3 FOLYAMAT HÁTTÉRANYAGA, AMELYET KIZÁRÓLAG A NEMZETI 
SZAKOSODÁSI STRATÉGIA MEGALAPOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SEGÉDLETKÉNT KELL 
ÉRTELMEZNI. A BENNE TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM HATÁROZNAK MEG SPECIALIZÁCIÓS 
IRÁNYOKAT, KIZÁRÓLAG A FOLYAMATBAN EDDIG KÉSZÜLT DOKUMENTUMOK 
FELDOLGOZÁSAI. AZ ALÁBBI FEJEZETEK A MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS 
STRATÉGIA (2013) VONATKOZÓ FEJEZETEINEK EGYES, RELEVÁNS RÉSZEIT TARTALMAZZÁK. 

Ezen felül az alábbi forrásokat használtuk fel: 

 Közép-dunántúli Regionális Innovációs Stratégia 
 Veszprém megye Területfejlesztési Programja;  
 Veszprém megye Területfejlesztési Koncepciója;  
 http://www.nih.gov.hu 

 

3. SWOT elemzés 

 

1. táblázat: Veszprém megye innovációs fókuszú SWOT analízise 

Erősségek 
 A megye gazdasági szerkezet-váltással 

kapcsolatos hajlandósága, adaptációs készsége 
és képessége magas. 

 A megye gazdasági fejlettség mérésére 
általánosan használt mutatók értéke és azok 
dinamikája tartósan magasabb az országos 
átlagnál, köszönhetően a megyében jelen lévő 
külföldi működő tőkét vonzó nagyvállalati 
struktúrának. 

 A megyét nemzetközi összehasonlításban is 
kedvező általános foglalkoztatási mutatók 
jellemzik. 

 A külföldi befektetők regionális jelenléte 
meghatározó. 

 A megyei innováció menedzsment szervezeti 
és együttműködési rendszere kialakult, a 
vállalkozások számára könnyen elérhetően 
nyújt értéknövelt szolgáltatásokat. 
 
 

Gyengeségek 
 A 2001-2011 közötti évtizedben az országos 

átlagnál nagyobb népességcsökkenés  (4,5%). A 
legsúlyosabb mértékű természetes fogyás a 
megyeszéli periférikus helyzetű, zömmel 
aprófalvas térségekben jellemző. 

 A megyén belüli gazdasági potenciál eloszlása 
területileg egyenetlen. 

 A nagyvállalatok aránya rendkívül alacsony, 
ugyanakkor a foglalkoztatottak kétharmadát 
ezek a vállalatok foglalkoztatják. Mivel 
többségük multinacionális vállalat, ez 
egyoldalú külső függőséget jelent. 

 Az FDI területi jelenlétét vizsgálva területi 
kiegyensúlyozatlanság figyelhető meg. 

 Az ipari parkok szolgáltatásaikat, hálózati 
együttműködésüket, tematikus 
szegmentációjukat tekintve fejlesztésre 
szorulnak. 
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 A megyében több iparágban megindult és 

fejlődik a klaszterizációs folyamat. 
 Az elmúlt években növekszik a megyében a 

kutatóhelyek száma, a K+F területen 
foglalkoztatottak létszáma és a kutatási témák 
száma. 

 A foglalkoztatási arány országos átlag feletti, 
Veszprém megye hatodik a megyék 
rangsorában. 

 A korábbi ún. nehézipari ágazatok helyét 
átvette a feldolgozóipar, s ezen belül is 
meghatározó lett a versenyképes 
járműalkatrész gyártás és gépipar. 

 Korszerűsödött a vegyipar, jelentős az 
élelmiszeripar, folyamatosan fejlődő a fa- és 
bútoripar. 

 Székesfehérvár-Veszprém között (Várpalota 
elkerülése kivételével) a négysávossá történő 
kiépítés elkészült. Veszprémtől Ny-ra 
nagyobbrészt új nyomvonalon történő 
négysávosítással elkészült Márkó és Bánd 
elkerülése. 

 A megújuló energiahordozók közül a 
szélenergia adottságai országos viszonylatban 
is kiválóak, hasznosítására több szélerőmű 
telepítése lehetséges azokban a térségekben, 
ahol a táj- és a természetvédelem szempontjai 
nem korlátozzák a tervezett fejlesztéseket. 

 Kutatás-fejlesztés és innováció területén 
együttműködés alakult ki a Pannon Egyetem és 
a vállalkozások között. 

 A Balaton térségében országos viszonylatban is 
kiemelkedő mértékű vállalkozási és civil 
aktivitás. 

 Kiemelten jó oktatási struktúra, a megye 
valamennyi térségi központjában található 
középfokú képző intézmény. A megyében mind 
a négy művészeti ágban folyik képzés. 

 A megyében 3 felsőfokú oktatási intézmény 
működik. Ezek közül meghatározó a veszprémi 
Pannon Egyetem, amely a megye gazdaságába 
integrált kiemelkedő jelentőségű kutatás-
fejlesztési tevékenységet is végez. 

 Veszprém megye igazán nincs beágyazódva a 
régió gazdaságába, üzleti kapcsolatai 
elsősorban Nyugat-Magyarország és Nyugat-
Európa felé irányulnak. 

 Az egykori ipari központok Ajka és Várpalota 
ma a szerkezetváltás problémáival küzdenek. 

 A gazdasági fejlődés komoly hátráltatója a 
közlekedési infrastruktúra gyengesége, a 
gyorsforgalmi közlekedési hálózat hiánya. 

 Az országos törzshálózatba tartozó 
vasútvonalak közül is többnek alacsony az 
engedélyezett sebessége. 

 A megyében a tudományos kutatói szféra és a 
gazdaság közötti kapcsolat még hiányos, a  
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások tevékenysége kevésbé 
innováció és K+F orientált. 

 A megyében gyenge a kapcsolat az innovatív 
nagyvállalatok és a helyi kis- és 
középvállalkozói szféra között. 

 A helyi mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
technológiai színvonala általában alacsony, 
korszerűtlen eszközállománnyal rendelkeznek. 

 A megyén belüli fejlettségi különbségek, 
innovációs hatótényezők közötti belső 
eltérések nagyok. 

Lehetőségek Veszélyek 
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 A gazdaságfejlesztési stratégiákban 
felértékelődött a hálózati együttműködésen, 
innováción, és tudáson alapuló fejlesztés; s a 
különböző szintű politikák (nemzeti, EU) és a 
támogatási rendszerek is kiemelten preferálják 
ezeket.  

 A megye fejlesztése érdekben a gazdaság 
dinamizálása, új befektetők letelepítése, és a 
termelő infrastruktúra fejlesztése kell legyen a 
cél. 

 A meglévő ipari parkok szolgáltatásbővítő 
fejlesztése, a gazdaságfejlesztésben játszott 
szerepük növelése. 

 A megyeszékhelyen – Veszprémben – jól 
működő, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó 
Ipari Park létrehozása. 

 A vállalati stratégiákban világszerte 
tapasztalható a stratégiai szövetségek, a tartós 
együttműködések és kooperációk 
felértékelődése. 

 A multinacionális vállalatok jelenléte 
nemzetközi tendenciákat tekintve tovább 
erősíti a helyi gazdaság integrálódását a 
globális gazdaságba, a fejlett technológiák 
meghonosítását, a korszerű menedzsment és 
vezetési módszerek elterjedését. 

 Jellemző Európai folyamatok: a 
dezindusztrializáció (az ipar lassú térvesztése), 
a tercierizáció (a szolgáltatóipar gyors túlsúlyba 
kerülése a gyáriparral szemben), a technológiai 
váltás (tudásiparok, képzettség, új 
technológiák alkalmazása), a decentralizáció 
(helyi döntések szerepe, verseny az 
erőforrásokért) a megye meglévő, de több 
tekintetben hiányos szolgáltatási 
infrastruktúrájának lehetőségét hordozzák. 

 A kedvező és relatíve olcsó bérterületre és 
bérmunkára alapozott, tömegtermelésre épülő 
gazdasági fejlődés lehetőségei a megye 
számára fokozatosan kimerülnek. 

 A termelési költségek emelkedése miatt a 
befektetők kivonulnak a térségből. 

 A megyében megtermelt jövedelem külföldre 
áramoltatása. 

 Az indokolt közlekedési fejlesztések 
elmaradása negatív hatással lesz a térség 
Közép-európai konkurens turisztikai 
célterületekhez mérhető versenyképességére. 

 Nem sikerül az aprófalvas térségek mélyebb 
beintegrálása a megye gazdaságába, 
munkaerőpiacára. 

Forrás: saját szerkesztés 
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4. Lehetséges megyei jövőkép 

 

Az eddigiek során képet alkothattunk a megye általános gazdasági és azon belül innovációs 
helyzetéről, lehetőségeiről, kihívásairól. Mindezek teret, segítséget és képet adnak  a megye 
jövőképének, lehetséges céljának és innováció-orientált fejlesztési irányainak 
körvonalazására. 

 

A megye lehetséges jövőképe 2020-ra általánosan felvázolható úgy, mint „Vonzó, élhető és 
versenyképes térség”, bővebben: 

"A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit 
gondoskodva őrző Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével, 
tudásával, innovációra való nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és 
versenyképes térség. Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, 
megvalósul a kiemelkedő táji-, természeti és az emberi erőforrások fenntartható használata. 
Javul a környezet minősége, a helyi társadalom rétegei széleskörű együttműködésének is 
köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan egyenlőtlenségek 
mérséklődnek." 
 

E jövőkép kapcsán – nem lezárva a felsorolást - három prioritást élvező átfogó célt 
mondhatunk : 

 a versenyképesség növelése, 
 a térség gazdaságának az itt élők megélhetését segítő fejlesztése, 
 a megye lakossága életminősége javítása, „jól léte” biztosítása. 

 

Az általános jövőképhez kapcsolódóan az alábbi általános, átfogó célok kerültek 
meghatározásra többek között a megye területfejlesztési koncepciójában:  

 Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó 
gazdaságfejlesztés. 

 A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése. 
 A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a 

várostérségek összehangolt fejlesztése. 
  

Javaslatként olyan stratégiai célok nevezhetőek meg a fenti gazdasági növekedéshez 
kapcsolódó átfogó cél eléréséhez, mint:  

1. Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő 
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás 
bővítésével. 
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2. A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: 
a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal. 

3. Vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás, a 
vidék élhetőségének és életképességének fokozása e térségek leszakadásának 
megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása. 

 

A megye lehetséges innováció-orientált jövőképe a következőképpen hangzik: 

"Veszprém megye kedvező gazdasági potenciálját megtartva, a tudásintenzív tevékenységek 
szerepét növelve, továbbá a közösségi hálózatokat erősítve hosszú távon is fenntartható, 
versenyképes, a közép-európai gazdasági térben meghatározó szerepet betöltő nyitott, 

befogadó megyévé váljon." 

 

A megye innováció-orientált jövőképéhez kapcsolódóan kitűzhető lehetséges stratégiai cél a 
2014-2020 közötti időszakra:   

"A megye fejlesztés-stratégiai célja a hagyományos gazdaságfejlesztési szempontok mellett az 
innováció összetett szempontrendszerének kiterjesztése a megyei gazdaság egészére és a 
társadalmi fejlődés meghatározó területeire, végcélként kitűzve a megyében élők 
életminőségének folyamatos javítását." 

 

A fentieket figyelembe véve a következő specifikus részcél fogalmazható meg: 

"Veszprém megye célja jelenlegi fejlődését meghatározó, illetve feltörekvő ágazatainak 
innováció vezérelt fejlesztése, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra megújítása, a 
tudástermelés és hasznosítás előtérbe helyezése, valamint a hálózatosodás erősítése. 
Emellett cél az innováció társadalmi szempontjainak erősítése, valamint a fenntartható 
növekedést támogató horizontális eszközök integrálása." 

 
A fenti specifikus részcélt megvalósítását javasolt  további innováció-orientált részcélok 
alábontásával is megfogalmazni, úgymint:  
 
 A megye K+F hatékonyságának, erőforrásainak és háttérfeltételeinek differenciált 

fejlesztése, amely kiterjed a hagyományos, feltörekvő, illetve kiegészítő gazdasági ágak 
és a társadalmi tevékenységek infrastrukturális ellátottságának növelésére is. 

 A megyében működő vállalatok innovációs képességének fejlesztése, a tudástermelés, 
technológiatranszfer, és tudás hasznosítást segítő feltételrendszer biztosítása. 

 Az innovációkat segítő partnerség és hálózatok fejlesztése; megyén belüli és kívüli, a 
megye adottságaihoz igazodó együttműködések támogatása. 
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Az S3 stratégia kialakítása során megfogalmazásra kerülő új prioritások  az alábbi lépések 
végrehajtásának lehetséges. 

A 2. táblázat a jövőképhez és a célokhoz kapcsolódva a lehetséges prioritásokat, 
intézkedéseket foglalja össze. 

2. táblázat: Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának lehetséges prioritásai 

 FŐBB TERÜLETEK, LEHETSÉGES KITÖRÉSI PONTOK 

1.  Veszprém megye 
gazdasági 

teljesítményét 
meghatározó 

iparágainak innováció 
orientált fejlesztése 

2. Feltörekvő iparágak 
innováció orientált 

fejlesztése 

3. A fenntartható 
fejlesztést támogató 

innovációk 

4. Az innováció 
társadalmi 

szempontjainak 
fejlesztése 

FŐBB TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS, SZÓBA JÖHETŐ CÉLOK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

1.1 A jelenleg domináns 
üzleti, infrastruktúra 
központú inkubációs 

tevékenységek 
fenntartása mellett a 

technológiai inkubáció 
szerepének erősítése, 

ezzel pedig a hazai 
induló, jelentős K+F+I 

tevékenységet 
végrehajtó 

vállalkozások 
támogatása. 

2.1 A feltörekvő 
ágazatokban működő 
vállalkozások számára 

olyan szolgáltatás 
orientált alkalmazott 

kutatási infrastruktúra 
kialakítása és bővítése, 

amely saját 
fejlesztéseiket 

támogatja, megalapozza. 

3.1 Az agrár 
ágazathoz kapcsolódó 

adottságok jobb 
kihasználása a K+F+I 

kapacitás 
fejlesztésén, valamint 
a teljes termelési és 

értékelési láncok 
támogatásán 

keresztül. 

 

4.1 Felsőoktatási K+F+I 
infrastruktúra 

fejlesztése a vállalkozói 
igények 

figyelembevételével. 

 

1.2 A vállalkozói és 
kutató/felsőoktatási 

intézményi K+F 
infrastruktúra 

célirányos bővítési, 
kihasználási 

hatékonyságának 
növelése. 

2.2 A vállalkozások 
kutatás-fejlesztés 

infrastruktúrájának 
létrehozásához a 

kutatás-fejlesztési 
célokat szolgáló 

tudományos eszközök és 
berendezések, kísérleti 

rendszerek, 
tesztkörnyezetek 

létrehozása. 

3.2 A K+F 
infrastruktúra 

közösségi célokat 
figyelembe vevő 

megosztása, 
hasznosításának 
optimalizálása. 

 

4.2 A képzési és 
munkaerőpiaci kereslet 

és kínálat 
összehangolását 

támogató 
eszközrendszer 
kialakítása és 
működtetése. 

 

1.3 A tudástermelést és 
tudástranszfert 

támogató 

2.3 Az új technológiák és 
termelési eljárások 

döntően induló 

3.3 Az 
idegenforgalom 

egyedi és újszerű 

4.3 A magasan képzett 
fiatal (vállalkozói és 
kutatói) munkaerő 



11 
 

tevékenységek 
erősítése, elsősorban a 
meglévő hálózatokra 
támaszkodó hatékony 

projektfejlesztési 
tevékenység 
segítségével. 

vállalkozásokhoz köthető 
finanszírozási 

feltételeinek biztosítása. 

termékeihez és 
szolgáltatásaihoz 

kapcsolódó 
lehetőségek nagyobb 
mértékű kihasználása, 

az ezekhez 
kapcsolódó ösztönző 
rendszer kialakítása. 

 

helyben tartása, 
támogatása. 

 

1.4 Az iparági 
klaszterek bázisán a 

maga hozzáadott 
értékű termékek 

beszállítói hálózatának 
fejlesztése. 

2.4 A megye 
szempontjából gazdasági 

diverzitást biztosító új 
ágazatok támogatása, 

nemzetközi piacaik 
kialakítása és bővítése. 

3.4 Regionális 
célrendszerhez 

igazodó, innovációt 
támogató 

finanszírozási elemek 
kialakítása és 
működtetése. 

 

4.4 Hatékony, igény-
alapú közösségi 

szolgáltatásfejlesztési 
eszközrendszer 

kialakítása. 

 

 

2.5 A környezetbarát 
technológiák széles körű 

elterjesztésének 
támogatása. 

 

3.5 A vállalkozások 
nemzetközi 
piacbővítési 

lehetőségeinek 
támogatása. 

 

 

  

3.6 Az innovációhoz 
kapcsolódó 

tudatformálás és 
népszerűsítő 

kezdeményezések 
erősítése. 
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4.1. Fejlesztési lehetőségek, irányok, kezdeményezések 

 

A megye jövőképe, és az abból levezetett innovációhoz kapcsolódó céljaihoz részben vagy 
egészben kapcsolódóan segíthetnek a megye olyan megfogalmazott  projektcsomagjai, 
projektjei, fejlesztési irányai, mint:  

 

 Vállalkozói Tudáspark kialakítása Veszprém e célra kijelölt területén, az innováció 
terjedésének támogatása, ezen belül a kutatás-fejlesztés eredményeinek mielőbbi 
alkalmazásának elősegítése Veszprém megyei jogú város, a Pannon Egyetem valamint 
a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében, a kis és 
középvállalkozások innovációs potenciáljának erősítése érdekében 

 Inkubátorházak létrejöttének és szolgáltatásainak támogatása a foglalkoztatási 
központokban, a megye várostérségi központjaiban a mikro- és kisvállalkozások 
megerősödésének elősegítése érdekében. 

 Ipari Parkok és ipari területek fejlesztése, a parkok által nyújtott szolgáltatások 
bővítése. 

 A járműipari klaszter támogatása és kibővítése. 
 Beszállítóvá válás segítése, ösztönzése a megye kis- és közepes vállalkozásai számára. 
 KKV-k innovatív fejlesztéseinek ösztönzése. 
 Az infokommunikációs technológiák elterjedésének támogatása a gazdaság 

termelékenységének növelése érdekében. 
 Az e-kereskedelem, a költséghatékony e-ügyintézés támogatása, feltételeinek 

megteremtése. 
 Felnőttképzés, továbbképzés ösztönzése, támogatása, ösztöndíj rendszer, gyakorlati 

rendszer kialakítása és működtetése (elsősorban hiányszakmák esetén). 
 Képzési igények felmérése, előrejelzési rendszerének kialakítása. 
 A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások 

támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás 
érdekében. 

 

 

 


