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Mit vizsgál meg egy multi a betelepülése 
előtt?
• Van-e vasút, közút, reptér, infrastruktúra, elektromos- és gáz ellátás, 

stb.?
• Milyen a munkaerőpiac? (foglalkoztathatók száma, munkanélküliségi 

ráta)
• Képző intézmények száma, színvonala.
• Beszállítói lehetőségek.



A hatékony működéshez szükséges befektetéseket 
az érintettek a régiótól kérik (várják el)
• A beruházó megmondja, hogy közvetlenül hány főre van szüksége és 

milyen összetételben (személyes és szakmai kompetenciák szerint, 
általános kulturális elemekkel kiegészítve).

• Ezt elsősorban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak címezi. Ez a 
szervezet az, mely elsősorban készül fel az igény kielégítésére.

• Igazából a régió centrumául szolgáló város polgármesterének kell ezt 
a folyamatot kézben tartania.

• A kormány feladata a jogi környezet biztosítása.



A legfontosabb feltétel a munkaerő
rendelkezésre állásának biztosítása
• A leghatékonyabb képzési forma a duális képzés. 
• Ezen képzés volumenének jelentősen meg kell haladnia a konkrétan 

betelepülni szándékozó multi közvetlen munkaerő igényét. Az ezzel 
kapcsolatos pótlólagos költségeket vállalni kell!
• Ez meghaladhatja a régió kereteit (Pl. a Suzuki Szabolcsban is toboroz, Debrecen 

Nagyváradon is indít képzéseket).
• Végig kell gondolni a képzésekhez köthető kötelezettségeket. Noha ezek 

szerepe fontos, nem tekinthető a legfontosabb problémának.
• Biztosítani kell a munkavállalók infrastruktúrális igényeit (lakhatás, szállás, 

közlekedés, közép és felső szintű oktatás, központilag szervezett toborzás.
• Vigyázni kell arra, hogy az alapvető munkaigényt ne a helyi vállalkozásoktól 

való elcsábításra építsék.



A legnagyobb hiba egy-két 
betelepülő multi közvetlen 

munkaerőigényeinek a kielégítésre 
koncentrálni!

A közvetlen munkaerőigények kielégítését a térség munkaerő állományának 
általános felemelésbe kell beépíteni!



A legnagyobb veszély beszorulni a közepes 
jövedelem csapdájába.

A fázis –
Upstream ágazatok

B fázis –
Gyártási ágazatok

C fázis –
Downstream ágazatok

K+F tudás Marketing 
tudás

Termelés, 
sztenderdizált
szolgáltatások

Alap és alkalmazott 
kutatás, tervezés, 

gyártás előkészítés

Marketing, reklám, 
márkaépítés, output 
logisztika, értékesítés 
utáni szolgáltatások

Hozzáadott érték / 
termelés

Az értéklánc felbontása

inputok

A mosoly görbe

A fázis –
Upstream ágazatok

B fázis –
Gyártási ágazatok

C fázis –
Downstream ágazatok

Egységnyi 
termelés 

munkaerő 
igénye

Az értéklánc felbontása

inputok piacok

Alacsonyan képzett

Közepesen képzett

Magasan képzett

A fázis –
Upstream ágazatok

B fázis –
Gyártási ágazatok

C fázis –
Downstream ágazatok

Egységnyi 
termelés tőke 

igénye

Az értéklánc felbontása

inputok piacok

Tárgyi eszközök

Működő tőke

Immateriális tőke

A kitörés útja a képzés: magas nyelvi és tudományos 
alapkompetenciákkal rendelkező érettségizett szakmunkásokra 

van szükség tömegesen és a végrehajtáson túl jelentős 
problémamegoldó képességgel rendelkező felső fokú

képzettségűekre.

A munkaigény görbe

A tőkeigény görbe

Az ipar 4.0 kockázatait is így kell kezelnünk!



Az aktív eszközök felhasználásának 
szerkezetét a nemzetközi főáramhoz kell 
igazítani!

Jelentős támogatás, 
amiből a kiépülő

ellátási láncok többet 
kaphatnának.


