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BEMUTATKOZÁS



BEMUTATKOZÁS – RESPONSUM KFT.

Település-üzemeltetés 
támogatása

Stratégiai tervezés

Településfejlesztési 
projektek generálása és 
szakmai megvalósítása

Környezetvédelmi szakértői 
tevékenységek

Hivatali információbiztonság 
fejlesztése



Adatgyűjtés 
Makó és a Makói járás települési adatainak
feldolgozása a Responsum Kft. által fejlesztett
módszertan alapján

Elemzés és akcióterv
Következtetések és javaslatok kidolgozása

Tájékoztató kiadvány elkészítése
A megfogalmazott következtetések alapján
Célja az ipari park népszerűsítése a potenciális 
befektetők körében

A PROJEKT SORÁN MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK



Településenként mintegy 50 adat gyűjtése
• Közhiteles adatbázisok
• Települési adatszolgáltatások

Településenként 24 indikátor képzése az adatok alapján

Járási, regionális városi és országos benchmarking

Országos szinten mintegy 150 település adatai alapján 
végeztük az összevetést

A MÓDSZERTANRÓL RÖVIDEN



A MÓDSZERTANRÓL RÖVIDEN



• Munkaerő

• Vállalkozások

• Fejlesztési források

• Környezetvédelem

Ezeken a területeken az országos, regionális és a

korábban felvett Makó városi indikátor értékektől való

eltérés jelzi, hogy a társadalmi, gazdasági folyamatok

nem ideálisak.

„FORRÓ” TERÜLETEK



VIZSGÁLT TERÜLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEI

ÖNKORMÁNYZAT

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

Elérhető források lehívása

Társult pályázat

VÁLLALKOZÁSOK

Gazdasági ágazatok szerinti arány 
megőrzése (mezőgazdaság, ipar, 
szolgáltatás, információ)

Forrásabszorpciós-képesség növelése
Családi megélhetés modell

Fiataloknak életpálya lehetőség

MUNKAERŐ KÖRNYEZETVÉDELEM

Turizmus és mezőgazdaság 
meghatározója

Társadalmi szemléletformáló eszköz

Mennyiségi

Családpolitika
Bevonás 

közmunkából
Bevonás külföldről

Minőségi

Életvitel marketing
Gyakorlati képzés

Gazdálkodói 
életforma megfelelő kapcsolat

gyenge kapcsolat



• Minőségi hiányosság: több területen az állás kínálatra

nincs válasz a munkakeresők részéről (oktatás,

egészségügy, közigazgatás, mezőgazdaság), míg...

• a munkaerő többlet elvándorol országon belül vagy

külföldre (informatika, turisztika, vendéglátás)

• Mennyiségi probléma: a munkanélküliségi ráta alacsony

volta gátló hatású a gazdasági folyamatokra.

KÖVETKEZTETÉSEK I. (MUNKAERŐ)



• Oktatás

• Családpolitika

• Életforma-példák

JAVASLATOK I. (MUNKAERŐ)



MUNKAERŐ

ÖNKORMÁNYZAT

Kommunikáció
Szervezés (apparátus 

fenntartás)
Munkáltató

KÖZMUNKA 
PROGRAM

Indulás vagy 
végállomás

MUNKAKERESŐK

Nincs szakképzettség
Munkához való hozzáállás

Elvándorlás

MUNKALEHETŐSÉGEK

Szakember hiány
Fejlődési lehetőség

Magas munkahelyi fluktuáció

OKTATÁS

„Ablak a világra”
képességek 
kifejlesztése

CSALÁDOK

Kulturáltság 
gyökerei

Gyerekek száma
közösség

befolyásolható kapcsolat
nem befolyásolható kapcsolat



• A forrás bevonó képesség alacsony szintje 

• Új vállalkozások alacsony száma

• Mérhető értéknövelés mértékének csökkenése 

• Gazdasági ágazatok közötti egyensúly eltolódása

Következmény: Sérülékeny gazdasági szerkezet

KÖVETKEZTETÉSEK II. (VÁLLALKOZÁSOK)



• Saját munkaerő képzése, nyári gyakorlatok indításával

• Fiatalok számára a vállalkozás, mint létforma vonzóvá
tétele

• A turisztikai ágazat segítségével a helyi termékek
felfejlesztése és piachoz juttatása

• Ipari Park helyszíne a társulásoknak: a kívülről érkező
szigetszerű nagyvállalkozás, ha nem épül be a település
gazdaságába

JAVASLATOK II. (VÁLLALKOZÁSOK)



VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

Mezőgazdaság
49 %

Ipar
7 %

Szolgáltatás
(turizmus) 

36 %

K+F
8 %

Saját munkaerő felkutatása, 
képzése nyári gyakorlatok 

keretében

Osztálykirándulások szervezése 
munkával egybekötve

Családi gazdaság, mint 
megélhetési lehetőség 

megismertetése

Közös pályázat, például rövid 
ellátási lánc kiépítésére, 

önkormányzati irányítással

Helyi termékek beépítése a 
kereskedelmi, szolgáltatási körbe 

(élelmiszer, szépségápolás)

Feldolgozó ipar felépítése a 
kézműipari termékektől kezdve

Mezőgazdaságot 
modernizáló 

kutatás-
fejlesztésben való 

részvétel



• Az önkormányzaton keresztül érkezik a legtöbb forrás a

településre, ami csak kevés hatással bír a gazdaság

felpörgetésére

• A vállalkozásokon keresztül érkező támogatások több

területen fejtenék ki hatásukat (munkahelyteremtés,

technológiai fejlődés, feldolgozóipar újraélesztése)

KÖVETKEZTETÉSEK III. (FEJLESZTÉSI FORRÁSOK)



• Lobbi tevékenység folytatása a megfelelő tartalommal

kiírandó pályázatokért

• Társulásként pályázni a forrásokért, önkormányzati

összeszervezéssel

• Pontos nyilvántartások a helyben elérhető termékekről,

szolgáltatásokról, vállalkozásokról

KÖVETKEZTETÉSEK III. (FEJLESZTÉSI FORRÁSOK)



FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

Jelen költségvetési időszakban a 
mezőgazdaság modernizálása célterület

Az egyik legjobb termőhelyi adottságú terület 
az országban

ÖNKORMÁNYZAT

Lobbi tevékenység a kiírandó pályázatok 
tartalmáért

Társulás szervezése a támogatás 
elnyeréséért

Pályázati adminisztráció - szolgáltatás

VÁLLALKOZÁSOK

Összefogás azonos termékek előállítása 
érdekében (termelő, feldolgozó, szállító)

Helybeli munkaerő felkutatása, érdeklődés 
felkeltése iskolai gyakorlatokon keresztül, 

ehhez is forrás bevonás

Új vállalkozás létrehozása részterületekből 
felépítve sok szereplővel

létező kapcsolat
erősítendő kapcsolat



• Elindult program a lakossági szelektív szemétgyűjtés.

• Hasonló szemléletformáló programokon keresztül a

lakosság még inkább bevonható, érzékenyíthető a

témára.

KÖVETKEZTETÉSEK IV. (KÖRNYEZETVÉDELEM)



• A hulladék nyersanyagforrás. A kampányszerű és a

rendszeres gyűjtésekkel ösztönözhető a lakosság

szemléletváltásra, ezen keresztül a munka és a tanulás

területén is érezhető lesz a változás.

• A település tagoltsága lehet kiindulás az ilyen irányú

folyamatok beindítására.

• Vállalkozási lehetőség az összegyűjtés,

gyűjtésszervezés.

JAVASLATOK IV. (KÖRNYEZETVÉDELEM



KÖRNYEZETVÉDELEM

CSALÁDOK

GYEREKEK

(A jövő munkavállalói)

LAKOSSÁG

Szelektív szemétgyűjtés

Környezet tisztántartása

VÁLLALKOZÁSOK

NYERSANYAGGYŰJTÉS ÉRTÉKESÍTÉS

Lakóterületi egység lehatárolása

Kampány anyagonként

Gyerekeken keresztül 
érdekeltség (pl. iskola 
támogatása)

Eladás

Feldolgozás megszervezése

Jövedelemforrás

Környezetvédelem

Társadalomformálás

Munkaerő minőségi fejlesztése

Közösségszervező

VÁLLALKOZÁSOK VÁLLALKOZÁSOK



• A jelenlegi állapotában alkalmas a vállalkozások

befogadására, mind összeszerelő, feldolgozó ipar,

raktározás területén tevékenykedő vállalkozások

számára

• Spontán betelepülni vágyó vállalkozások száma kevés az

ideális körülmények ellenére

KÖVETKEZTETÉSEK V. (IPARI PARK



• Belülről felnövekvő vállalkozások számára hely

biztosítása, hosszabb távú megtérülés

• A potenciális cégek közvetlen megkeresése, a hely

adottságait reklámozva, konkrét projekt ötletekhez

partnert keresve

• A település gazdaságának vitalizálása az Ipari Park

vonzerejének növeléséhez

JAVASLATOK V. (IPARI PARK)



IPARI PARK FEJLESZTÉSE

ÖNKORMÁNYZAT

Kooperatív együttműködés a tágabb 
környezettel

Forrás lehívás koordináló munkához

IPARI PARK

Helyszín megfelelő adottságokkal

Gazdasági térség határán kapu helyzet, 
logisztikai átrakó pont

TELEPÜLÉS

Belső erőforrások felismerése és előhívása

Együttműködés

Jövő építése humánerőforrás területén

Meglévő felfutott gazdasági ágazat 
segítségével erősíteni a leszakadó ágazatot

megfelelő kapcsolat
gyenge kapcsolat



Háttér

• Szektoriális olló kinyílása (költség-haszon szempontból)
• Agrárium visszaszorulása

DE: Makón a primer szektor erős -> az eredményes
fejlesztés a meglévő erősségekre épül

KÖVETKEZTETÉSEK VI.



JAVASLATOK VI.

A jövedelmezőség eltolódása

Mezőgazdaság IparSzolgáltatás
(turizmus) 

Infor-
máció -
kutatás

Mező-
gazdaság

IparSzolgáltatás
(turizmus) 

Információ - kutatás



JAVASLATOK VI.

Ipar

• Feldolgozott mg-i 
termék

• Ipari Park: 
helyszín

Turizmus • Tur.-i termék
• Vonzerő növelés

K+F • Termékfejlesztés

Agrárium
Termelő Fogyasztó



JAVASLATOK VI.

Termelő

Fogyasztó

Cél: a távolság 
csökkentése



JAVASLATOK VI.

SZERVEZŐ

KOORDINÁTOR

TULAJDONOS

ÖNKORMÁNYZAT

Kommunikátori 
szerepkör

Politikai szerepkör
Tulajdonosi szerepkör

VÁLLALKOZÁSOK

Gasztroturizmus 
kialakítása a helyi 

termékkel
Mezőgazdasági szektor 

megerősítése
Kockázatviselés 

csökkentése a termelők 
esetében az 

értékesítésnél
Kutatás-fejlesztés 

kiszolgálása

MUNKAERŐ

Gazdálkodói életforma 
népszerűsítése

Még meglévő szaktudás 
átmentése

Korszerű mezőgazdasági 
és feldolgozóipari 

munkaerő nevelése
Osztálykirándulás és 

munka gazdaságokban

FORRÁSOK

2014-2020 támogatási 
ciklus egyik preferált 
témája a „foodhub”

Társult tagokként  közös 
pályázat

KÖRNYEZETVÉDELEM

Egészséges életmód
Allergiások számának 

emelkedése
Társadalmi 

szemléletformálás



TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

Célok

• Ipari park 
népszerűsítése

• Újonnan betelepülők 
megszólítása

Angol és magyar 
nyelven készül 500-500 
példányban

Jelenleg egyeztetés alatt



TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY



TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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