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A helyi gazdaságfejlesztés sokszereplős történet. A szereplők célja közös: az adott telpülés, az ott működő 
vállalkozások, civil szervezetek és összességében a lakosság életminőségének a javítása, az 
eredményesség növelése, a fenntartható fejlődés biztosítása. A cél közös, de az eszközrendszer, az 
együttműködések foka és minősége, a stratégia és a gyakorlati megvalósítás településenként eltérő lehet. 
Tanulmányomban gyakorlati oldalról szemléltem Szombathely önkormányzatának a helyi 
gazdaságfejlesztési aktivitását.  

Bevezetés 

„A tanulmány megírását és megjelenését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 azonosító számú, 
„Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Széchenyi István 
Egyetemen” című projekt támogatta. A tanulmány az azonos projekt keretei között a Széchenyi István 
Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának „Közép-Európa versenyképessége” c. 
kutatási témájában készült.” 

A magyarországi települési önkormányzatok és a lokális gazdasági szereplők 
mindennapi feladataik ellátása során számos kérdésben akarva- vagy akaratlanul 
kölcsönös függőségi viszonyba kerülnek egymással. Együttműködésük, annak 
hiánya, vagy adott esetben érdekellentétükből fakadó széthúzó tevékenységük 
jelentősen kihat a helyi gazdaság alakulására, összességében a település 
versenyképességére, az ott lakók életminőségére, és lehetséges jövőképükre. 
Kölcsönös függőségi állapotuk fenntartása során kapcsolatukat elsősorban az 
egymással szembeni pozíciójuk és egymásra utaltságuk foka határozza meg. A helyi 
gazdaságfejlesztés sikeressége elsősorban a fejlesztésben érdekelt felek 
együttműködésén, partnerségük minőségén múlik. A helyi önkormányzatok is 
erősen globalizálódó gazdasági környezetben végzik tevékenységüket, ugyanakkor 
jelentősen felértékelődött a lokalitás szerepe.  

Az elmúlt mintegy két évtizedben a helyi gazdaságfejlesztés szükségessége, 
valamint annak szerves részeként és adott esetben kezdeményezőjeként a helyi 
önkormányzatok szerepvállalása kiemelten hangsúlyossá vált. A helyi 
önkormányzatok mellett számos más fontos szereplő is jelen van és részt vállal a 
fejlődésből, úgymint a gazdasági élet szereplői, a multinacionális vállalatok, a 
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KKV-k, a civil szervezetek, ideális esetben tuadtosan az egész közösség. 
Szombathely egykoron a Nyugat királynője volt. Földrajzi elhelyezkedése, 
gazdasági szerkezete és adottságai alapján a régió fejlődését hosszútávon 
meghatározó településként tartották számon. A város gazdasági tevékenységére 
jelentős befolyással bír az osztrák határtól való rendkívül közeli távolsága, a helyi 
ipari parkba betelepült multinacionális vállalatok termelő tevékenysége, és 
természetesen a helyi KKV-szektor is. Tevékenységüket jelentősen befolyásolja a 
helyi települési önkormányzat gazdaságfejlesztő tevékenysége, stratégiája is. 
Tanulmányomban SZMJV Önkormányzatának a helyi gazdaságfejlesztési 
tevékenységét és eszközrendszerét vizsgálom gyakorlati oldalról, bemutatva a 
sikereket vagy a problematikus elemeket. 

A helyi gazdaságfejlesztés meghatározása 

A helyi gazdaságfejlesztés fogalmi meghatározására sokan sokféleképpen tettek 
már kísérletet, azonban a mai napig nincs a szakemberek között egy általánosan 
elfogadott definíció, tekintettel arra, hogy a fogalom tényleges tartalma és jelentése 
adott településeken vagy akár adott nemzetgazdaságokban eltérő összetevőket és 
elemeket foglalhat magába. Az egységes fogalmi meghatározást nehezíti az is, hogy 
önmagában a helyi gazdaságfejlesztési célok és eszközök, vagy maga a folyamat is 
rendkívül eltérő lehet. Mint ahogyan a „helyi” szint alatt sem ugyanazt érti 
mindenki. Fontos ezért, hogy deklaráljam, tanulmányomban én a helyi szint alatt 
Szombathely települést értem. 

A fejlesztés, mint fogalom önmagában egy minőségi javulást eredményező 
beavatkozást jelent, melynek végső célja a lakosság életszínvonalának növelése 
(Mezei 2006). Lados (2009) álláspontja szerint az egyes települések fejlődését az ott 
élő közösség tagjai, a magánszféra és a közösségi szféra által elvégzett fejlesztések 
biztosítják, és szélesebb értelemben a közösség minden tagja saját beruházásain 
keresztül a település fejlesztését valósítja meg. Bajmóczy (2011) szerint a regionális 
és helyi gazdaságfejlesztés fogalma alatt azt a folyamatot értjük, amely tudatos 
közösségi beavatkozással törekszik a kívánt regionális vagy helyi gazdasági 
folyamatok befolyásolására. Puljiz (2004) a tágabb helyi fejlesztések részének tartja 
a helyi gazdaságfejlesztést. Mezei (2006) szerint a helyi gazdaságfejlesztés a helyi 
gazdaság életébe történő külső és/vagy belső erőforrásokat hasznosító tudatos 
beavatkozás, mely folyamat kulcsa a helyi szereplők részvétele. Álláspontja szerint 
mindegy, hogy a fejlesztésre irányuló folyamatnak a kezdeményezése helyi szintről 
származik-e, vagy sem, viszont deklarálja, hogy a piaci folyamatokba csak 
közösségi felhatalmazás alapján lehet beavatkozni, így a helyi önkormányzatok 
gyakorlatilag kihagyhatatlanok a helyi gzadaságfejlesztésből (Mezei 2006). A 
kutatók fogalmi meghatározásait tanulmányozva arra a megállapításra jutottam, 
hogy sokan közülük nem érzik szükségesnek kimondani, hogy a beavatkozásnak 
pozitív hozadéka kell, hogy legyen. Faragó (1990) meghatározása viszont 



 
 

egyértelműen kijelöli az irányt: szerinte a helyi gazdaságfejlesztés olyan 
beavatkozás, amely a helyi érdekek elérése érdekében, helyi erőforrásokat 
felhasználva a helyi jólét növelése és a helyi gazdaság alkalmazkodóképességének 
javítása érdekében történik. A kutatók egyetértenek abban, hogy a helyi 
gazdaságfejlesztés legfőbb feladati között szerepel a foglalkoztatás bővítése, a 
munkahelyteremtés, a vállalkozások támogatása, ösztönzése és fejlesztése, a 
gazdasági növekedés előmozdítása és az életminőség javítása. 

A helyi gazdaságfejlesztésben a legfontosabb szerep kétségkívül a helyi 
önkormányzatoké. Szabályozó rendszerével, gazdaságélénkítő és tőkevonzó 
eszköztárával meghatározója lehet az adott település fejlődési folyamatainak. A 
helyi önkormányzatok természetesen csak a központi kormányzattal szoros 
együttműködésben képesek szerepüket a gazdaságélénkítésben betölteni, hiszen a 
központi szabályozás igen jelentősen befolyásolja az adott település gazdálkodási- 
és egyéb lehetőségeit.  

Bennett és Krebs (1991) szintén szükségesnek tartja a kormányzati szereplőkkel 
történő együttműködést, de úgy véli, hogy az a nem kormányzati résztvevők 
esetében is nélkülözhetetlen. A rendszerváltást követően a helyi önkormányzatok 
mellett olyan szervezetek jöttek létre, melyek elsősorban szintén a helyi gazdaság 
fejlesztését voltak hivatottak katalizálni és elősegíteni, úgy, mint a fejlesztési 
ügynökségek, társulások, tanácsadó szervezetek. Szintén fontos szereplők azonban 
a civil szervezetek, a vállalkozások, és az ezek működését elősegítő tanácsadó, 
hitelező, egyéb szervezetek is. Lengyel (2010) a helyi gazdaságfejlesztés „négy 
lábát” határozza meg, melyek a helyi kormányzati szektor, az üzleti szféra, a 
tudástranszfer intézmények és a fejlesztő ügynökségek. Összességében úgy 
gondolom, hogy a helyi gazdaságfejlesztésben komoly részt vállaló aktorok köre az 
alábbiakból tevődik össze: 

– Helyi önkormányzat 
– Központi kormányzat és hivatalai 
– Vállalkozások (vállalkozási formától függetlenül) vagy vállalkozói 

együttműködések 
– Helyi civil szervezetek 
– Felsőoktatási intézmények 
– Kutatóközpontok 
– Kereskedelmi és iparkamarák, egyéb kamarák 
– Vállalkozói központok 
– Fejlesztési ügynökségek 
– Klaszterek, hálózatok 
– Pénzintézetek 
Kiemelten fontos a fenti stakeholderek partnerségre és együttműködésre való 

hajlandóságának megléte, hiszen a helyi gazdaságfejlesztés csak közös 
tevékenységük eredményeként hajtható sikeresen végre. A helyi 
gazdaságfejlesztésben érdekelt és kiemelt szerepet betöltő aktorok együttműködési 
hajlandósága még kevés lehet egy sikeres fejlesztés lebonyolításához, hiszen az 
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elhelyezkedés, a vállalkozói bázis, a humán- és közösségei erőforrások – vagyis a 
helyi gazdaságfejlesztési tényezők szintézise szükséges (Blakely – Bradshaw 2002). 
Faragó (2004) szerint a hangsúly a vonzó környezeten van, Landry (2006) pedig 
úgy véli, hogy ma a kis- és középvárosok egyik legfőbb törekvése, hogy 
rákerüljenek a „globális radar képernyőjére”.  

A helyi gazdaságfejlesztési eszközöket önkormányzati oldalról vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy elsősorban a szabályozói és vagyongazdálkodási 
eszközeivel tudják segíteni a fejlődést: 

– Iparűzési adó- és egyéb adók mértékének megállapítása 
– Ingatlanok célirányos vásárlása, értékesítése vagy stratégiailag fontos 

fejlesztési célú ingatlanelemekre elővásárlási jog földhivatali bejegyeztetése; 
telekcsere-ügyletek 

– Építési korlátozások feloldása vagy módosítása, övezeti előírások alakítása a 
befektetők beépítési igényeinek megfelelően 

– Forrásbiztosítás 
– Bérletidíj-támogatási megállapodások, ingyenes használatba adás 
– Iparterületek támogatása 
– Új technológiák letelepedésének ösztönzése 
– Együttműködés más települési önkormányzatokkal közös fejlesztések 

érdekében 
– Testvérvárosi (hazai és nemzetközi) kapcsolatok építése elsősorban best 

practice vagy tudástranszfer átvételére 
– Helyi közszolgáltatások vállalkozói igények szerinti alakítása 
– Munkahelyteremtés 
– Belváros-rehabilitáció 
– Szoros együttműködés a kiemelt foglalkoztatókkal, rendszeres eszmecserék, 

gyárlátogatások, kerekasztal-beszélgetések szervezése 
– Aktív lobby-tevékenység a központi kormányzatnál 
– Folyamatos településmarketing és tőkevonzó tevékenység 
– Vállalkozói inkubáció 
– célzott és tudatos pályázati tevékenység 
– Turizmusfejlesztés 
Fontos deklarálnunk azt a tényt, hogy a fenti önkormányzati eszköztár nyújtása és 

a lehetséges fejlesztői szerep betöltése az önkormányzati törvény szerint nem 
kötelező önkormányzati feladatok, vagyis ezek felvállalása a szándék meglétén 
túlmenően kizárólag az adott önkormányzat vagyoni helyzetétől és az adott 
költségvetési évben tervezett és realizált bevételeitől függ. Komoly változás állt be 
az idei esztendőtől az önkormányzatok gazdálkodásában, hiszen a helyi 
önkormányzatok gazdálkodásának keretei drasztikusan megváltoztak, feladat- és 
finanszírozás-átrendeződés történt. A korábban a helyi önkormányzatok által 
ellátott feladatok egy része az államhoz került, és ezzel együtt a feladatellátást 
szolgáló források átengedése megszűnt. A 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország 
gazdasági stabilitásáról kimondja, hogy az önkormányzatok adósságkeletkeztető 



 
 

ügyletet – néhány kivételtől eltekintve – csak a Kormány előzetes hozzájárulásával 
köthetnek. Az új rendszerben nem szükséges a Kormány engedélye az európai 
uniós fejlesztési támogatások megelőlegezésére vagy önrészére szolgáló hitelek 
felvételéhez. Az új törvényi háttér mindazonáltal nem könnyíti meg a helyi 
gazdaságfejlesztési források keletkeztetését az önkormányzatok számára, pedig a 
fejlesztéshez szükséges forrásokat az önkormányzatoknak magukna kell jórészt 
kigazdálkodniuk. Tervezéskor az önkormányzati költségvetésben működési hiány 
nem tervezhető, és az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. 
Álláspontom szerint a helyi gazdaságfejlesztés szempontjából a legfontosabb 
források a helyi adók, ezen belül is a helyi iparűzési adóbevétel, ezért gondolom 
meghatározónak azt a tényt, hogy a helyi adóbevételeket a finanszírozás átalakítása 
nem értintette. 

Szombathely MJV Önkormányzatának helyi gazdaságfejlesztő 
tevékenysége a gyakorlatban 

Társadalmi-gazdasági program 

Szombathely társadalmi-gazdasági programja „Szombathely a XXI. század második 
évtizedében” címmel a 147/2011.(IV.21.) számú Kgy. határozattal került 
elfogadásra. A dokumentum az önkormányzat helyzetét és jövőképét hivatott 
ismertetni az általa ellátott feladatok, a gazdálkodás, a közszolgáltatások, a 
városüzemeltetés, a városfejlesztési lehetőségek, valamint a várospolitikai célok és 
intézkedési javaslatok vonatkozásában. Az anyag szerint a működő vállalkozások 
száma a városban 2001-2010 között több mint 15%-al csökkent, ami pont ellentétes 
folyamatot mutat az országos átlaghoz képest. Az ezer lakosra jutó működő 
vállalkozások száma ugyanakkor 33%-al meghaladja az országos átlagot. A 
regisztrált vállalkozások száma közel 13.000, melyek 80%-ban a szolgáltatási 
ágazatban tevékenykednek. Szombathely népessége 2010-ben 79.438 fő volt, a 
munkanélküliségi ráta pedig 7%. A program gazdasági része szerint a városvezetés 
középtávú gazdaságpolitikájának fókuszában a meglévő adósságszolgálat kezelése 
és az önkormányzat jogszabályokban előírt feladatainak ellátásához szükséges 
források biztosítása áll. A program 4 prioritást ismertet a középtávú tervek között, 
melyből a 4. kimondja, hogy aktív vagyongazdálkodással és a helyi gazdaság 
fejlődésének minden lehetséges eszközzel történő elősegítésével forrásokat kell 
teremteni a város számára fontos fejlesztéseknek és azok önrészeire. 

A város adópolitikája kapcsán a célkitűzések között szerepel, hogy a helyi 
adóbevételeknek az önkormányzat működését valamint fejlesztéseket kell 
szolgálnia. A program hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a városban 
letelepedett tőkeerős nagyvállalatokat megtartsák, illetve előmozdítsák újabb 
vállalkozások megjelenését. Szintén az adópolitikai célkitűzések között szerepel, és 
legfontosabb célként deklarálják, hogy a gazdaság minden szereplőjével legyen 
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szoros együttműködés. Külön alcím szól a programban a gazdaságfejlesztésről, 
azonban nem szerepel túl sok konkrétum benne. Az anyag készítői felismerték, 
hogy a helyi befektetési környezet megváltozott és a város ma már kevésbé vonzó a 
befektetők számára, ezért új stragéiákat, új szemléletet és magatartásmódokat 
éreznek szükségesnek. A gazdaságfejlesztési tevékenység részeként nagyobb 
figyelmet kell a program szerint fordítani a tőkemegtartó képesség fokozására és 
minőségileg új befektetési környezetet kell teremteni. Szintén hangsúlyt kell 
fektetni a helyi kis-és középvállalkozói szféra megerősítésének elősegítésére. Az 
anyag kimondja, hogy a városvezetés eltökélt szándéka a helyi gazdaság minden 
szereplőjével olyan együttműködésre és kapcsolatra történő törekvés, amely 
megalapozza a gazdasági fejlődést. A gazdaság fejlesztése, a gazdaság fejlődésének 
elősegítése az egyik legfontosabb prioritásként került megadásra, ezek végrehajtása 
azonban nem kerültek konkrét tervek ismertetésre. 

Kiemelt beruházások, fejlesztések 

2008 óta a városban számos fejlesztés valósult meg. Az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia részeként és más pályázatok segítségével számos fejlesztés és beruházás 
történt a városban, melyek gazdaságfejlesztő- és élénkítő jelentősége tagadhatatlan. 
Az IVS I. ütemében közel 1,5 milliárd Forint összköltségű fejlesztés valósult meg, 
melynek mintegy 40%-a volt önrész, a többi pedig pályázati forrás. Közterület-
fejlesztések, műemlék épületek felújítása, új kereskedelmi célú épület építése, a 
Savaria mozi felújítása, a mozi árkádban üzeltsor építése, a Kőszegi utcai üzeltsor 
átépítése és 32 darab új parkolóhely kialakítása valósult meg. Az IVS II. ütemében 
400 millió Forint összegre pályázott a város, melyből infrastruktúrális fejlesztést, 
körforgalom építését, illetve egy, a szociális bérlakásoknak helyt adó épület 
korszerűsítését végeznék el.  

A város önerő fizetése mellett, de főként pályázati forrásból, vagy egyéb lobby-
tevékenységnek köszönhetően további fontos fejlesztéseket valósított meg, úgy 
mint a közel 10 millió EUR költségvetésű szennyvíztisztító telep bővítése és 
korszerűsítése, különböző útépítések, a lukácsházi víztározó közel 2,8 milliárd 
Forint támogatásból, a Csaba utcai vasúti felüljáró a GYSEV beruházásában, a 
Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása, kerékpárút-bővítés, az ISEUM 
rekonstrukciója 1,354 milliárd Forint támogatással, vagy a Weöres Sándor Színház 
játszóhelyének kialakítása, melyre kormányhatározattal 1,85 milliárd Forint 
támogatást kapott a város. A kiemelt fejlesztések, beruházások sikeres kormányzati 
lobbytevékenységet igazolnak. 

A Savaria Városfejlesztési Kft. vs. stratégiai tervezés 

A helyi gazdaságfejlesztési tevékenységet önkormányzati oldalról a hivatalon kívül 
a Savaria Városfejlesztési Kft. lletve kisebb részben a Szova Zrt. látják el. A 
Savaria Városfejlesztési Kft. 2010. évben alakult, az önkormányzat kizárólagos 



 
 

tulajdonában áll. Létrehozásának célja településfejlesztési, városrehabilitációs és 
városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A társaság 2012. évi beszámolója 
szerint a vállalkozás tavalyi árbevétele 39.049 eFt volt, melyből 21.934 eFt az 
alapító részére az IVS I.-II. projektmenedzsment szolgáltatás ellenértéke volt, de az 
alapítótól további 16.742 eFt összegű támogatást is kapott. Az 5 fő alkalmazott 
személyi jellegű ráfordításainak összege az üzleti évben 29.110 eFt összeget tett ki. 
Elég érdekesen alakult a társaság sorsa, hiszen amellett, hogy sikeresen elvégezte a 
feladatát az IVS projektekkel összefüggésben, a tulajdonos önkormányzat 
463/2012. (XI.29.) számú határozatával az alkalmazottak munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszűntetése mellett döntött, és úgy határozott, hogy egy 
fő projektvezető maradjon csak alkalmazásban, de ő is csak a futó IVS projekt 
lezárásáig, míg az ügyvezetői feladatokat ellenszolgáltatás nélkül a Szova Zrt. egyik 
vezetője lássa el. 2 hónappal később SZMJV közgyűlése revideálta álláspontját, és 
33/2013. (I.31.) számú határozatával - egy újabb pályázat miatt - ügyvezetőt 
választott, illetve felkérte, hogy gondoskodjon megfelelő végzettséggel rendelkező 
munkavállalók alkalmazásáról. Ez semmiképpen sem nevezhető jól átgondolt és 
tudatos fejlesztési stratégiai tervezésnek. 

A helyi önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenysége a gyakorlatban 

Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzatának helyi gazdaságfejlesztő 
tevékenységét és az alkalmazott eszközöket gyakorlati oldalról megközelítve a 
következőkben ismertetem. Az önkormányzat a helyi gazdaságfejlesztés 
eszközeként stratégiai ingatlanügyleteket bonyolított. Az önkormányzat vagy annak 
valamely gazdasági társaságának tulajdonában álló ipartelepítésre alkalmas 
területek 2006 végére gyakorlatilag elfogytak. Az önkormányzat két területen 
képzelt el ipartelepítést, a címzetes Claudius ipari park területén mintegy 15 hektár 
területet vásárolt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Szova Zrt. 2007-
ben, illetve a Magyar Államtól Söpte településsel közösen mintegy 500 hektár 
ipartelepítésre alkalmas területet vásároltak 2008-ban. Sajnos a gazdasági válság és 
az elhúzódó recesszió miatt nem sikerült egyelőre az ipari park területeiből sem 
értékesíteni, a jelenlegi vevőjelölt tervezett tevékenysége (biomassza erőmű) pedig 
civil ellenállás miatt került pihenőpályára. A testület többévtizedes álma az Ady téri 
buszpályaudvar helyszínének módosítása a vasútpályaudvar mellé, így létrehozva 
egy intermodális közlekedési központot. A város gazdasági társasága a Szova Zrt. 
itt is vásárolt területeket 2007-ben, melyekre akkor még befektetők is voltak, 
azonban a gazdasági válság ezeket a terveket is keresztbe húzta. A tervek között 
ekkor még egy mintegy 30.000 négyzetméteres bevásárló-szórakoztató komplexum 
megépítése is szerepelt. 2013. márciusban az önkormányzat 224 millió Forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert a közlekedési csomópont megvalósíthatósági 
terveinek elkészítésére. A stratégiai ingatlanügyletek részeként az önkormányzat 
élve törvény adta lehetőségével 2007-től több, a számára stratégiai fontosságú 
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ingatlanra elővásárlási jogot jegyeztetett be a földhivatalban. Az ingatlanelemek 
kereskedelmi, sport, közösségi, szolgáltatási funkciókat töltenek be főleg. 

A szabályozó rendszer gazdájaként az építéshatósági eljárások során adható 
kedvezményeket előszeretettel alkalmazza a város a helyi gazdaságfejlesztési 
tevékenységes során, így a településszerkezeti terv és a szabályozási terv 
módosításakor a befektetői igényeket is figyelembe veszik. A szabályozói eszköztár 
része a helyi adókról szóló 38/2011. (XII.19.) önkormányzati rendeletben rejlő 
lehetőség is, mely a város közigazgatási területére kiterjedő hatállyal építményadó, 
helyi iparűzési adó valamint idegenforgalmi adó fizetési kötelezettséget ír elő. A 
helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 
az adóalap 2%-a, míg ideiglenes jelleg esetében naptári naponként 5.000,- Forint. A 
helyi adókról szóló rendelet értelmében mentes a helyi iparűzési adó megfizetése 
alól az a teljes adóévben működő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 
nem haladja meg az 1,2 millió Forintot. 

A helyi multinacionális vállalatokkal való együttműködés részeként az 
önkormányzat törekszik arra, hogy a meglévő nagyvállalkozásokkal folyamatoson 
tartsa a kapcsolatot a változó befektetői igények kielégítésére. Az 
együttműködésnek köszönhetően 2012 nyarán az LUK Savaria Kft. például 3,7 
milliárd Forintos beruházást indított el Szombathelyen, melyhez 1 milliárd Forint 
összegű támogatást nyert, és közel 700 fővel tervezi növelni 2014 végéig 
alkalmazotti létszámát. Az együttműködésnek köszönhető továbbá az is, hogy a 
vállalat komoly szerepet vállalt - az egyébként számára is pénzügyi és adózási 
előnyöket magában foglaló - látvány-csapatsport támogatást biztosító sportcélú 
adókedvezmény (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet) kapcsán felhasználásra 
jogosult sportegyesületek finanszírozásában. Az egyesületekkel kötött szerződések 
tartalma az LUK Savaria Kft. kezdeményezésére titkosak, így a pontos összegek 
nem ismertek, de becsléseim szerint elérik a negyedmilliárd Forintot. A város és a 
vállalat együttműködésének, az állami támogatás odaítélésének köszönhetően így a 
városi civil szervezetek is élvezhetik ennek gyümölcsét. Az együttműködés más 
települési önkormányzatokkal a helyi gazdaság fejlesztése érdekében is 
meghatározó jelentőségű lehet, melyre jó példa a Nyugat-Pannon Járműipari és 
Mechatronikai Központ elgondolás, mely a Zalaegerszeg-Szentgotthárd-
Szombathely városok közös programja, és kiemelt fejlesztési térség lett. 

A bérlakás programot beruházás-ösztönzéssel kombinálták, amikor is a helyi 
bérlakás program keretein belül az önkormányzat nem csak a saját tulajdonú 
lakásainak pályáztatás útján történő bérbevételére nyújt lehetőséget, hanem a piaci 
alapon bérelt albérletben élők havi húszezer forint támogatásra pályázhatnak, illetve 
akik vállalják az önkormányzat által jelenleg forráshiány miatt felújítatlan 
állapotban álló szociális bérlakások felújítását, azok is bérlakáshoz juthatnak, a 
felújítás összege pedig a bérleti djíba beszámításra kerül. 

A belvárosi kereskedelmi forgalom élénkítése: a város vezetése 2006 óra 
tudatosan próbálta segíteni a belvárosi kereskedelmi egységek fejlődését, majd 
később életben maradását. Tekintettel a hipermarketek, nagyáruházak megváltozott 



 
 

telephelyválasztási szokásaira és az ezt lekövető fogyasztók megváltozott vásárlási 
szokásaira a belvárosi üzletek forgalma jelentősen visszaesett. 2006-ban a Fő tér 
komplex rehabilitációja valósult meg jórészt hitelből, majd 2008 szeptemberétől a 
város egész területén a szombati parkolás díjmentessé vált. A belvárosban régóta 
meglévő üzlethelyiségek színvonalának javítására és a parkolási gondokra tervezett 
részleges enyhülést az IVS projekt keretein belül a Kőszegi utcai épületek 
rekonstrukciója, és a mögöttük kialakított 32 parkolóhely. A belvárosi kereskedők 
2011 tavaszán egyesületet alapítottak, akik anyagi és szellemi erőiket egyesítve 
szeretnék visszacsábítani a vásárlókat a belvárosba. A kezdeményezést a 
városvezetés, az önkormányzat és a kereskedelmi és iparkamara is támogatta.  

Az önkormányzat a helyi gazdaságfejlesztéssel öszefüggésben forráskihelyezést 
és szakmai segítségnyújtást is alkalmaz. A Vas megye és Szombathely Város 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa 1993-ban került megalapításra, 
keretein belül a Vállalkozói Központ 1994-ben kezdte meg tevékenységét.  

A helyi gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb célja a munkahelyteremtés, 
melynek részeként az önkormányzat próbálja elősegíteni a városban letelepedett 
multinacionális vállalatok részére a szakképzett munkaerő biztosításaát. A 
„Szombathely visszavár” projekt a felsőoktatásban nappali tagozaton hallgató 
szombathelyi fiatalok számára a városhoz való kötődés erősítése, a szombathelyi 
hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása céljából tanulmányi ösztöndíjat alapított.  

A helyi gazdaság fejlesztése érdekében elvégzett kormányzati lobbytevékenység a 
városban sikeresnek mondható a 2006 óta megvalósult – korábbban ismertetett 
fejlesztések és beruházások – vonatkozásában.  

Sajnos a helyi gazdaságfejlesztés egyik alaptézise, miszerint szükséges a minél 
szélesebb körű párbeszéd már a tervezési időszakban is, a jelenlegi városvezetés 
által nem került figyelembe vételre, amikor is két helyszínen is bioerőmű 
(biofűtőmű) építéssel kapcsolatban kezdtek tárgyalásokat befektetőkkel. Kihagyták 
a civil szervezeteket és a tervezett helyszínek lakosait az egyeztetési folyamatokból, 
ami nagy felháborodást váltott ki a város lakossága körében. Hiába csökkennének 
potenciálisan a távhő-díjak, a széles körű összefogás és ellenállás odáig vezetett, 
hogy az egyik megépítéséről – amely önkormányzati beruházás lett volna – teljesen 
lemondtak, míg a másik esetében, mely egy norvég befektető beruházási szándékát 
érinti, s ahol már engedélyezési eljárás is elindult, még nincs végleges döntés. 
Hiába teremtene munkahelyeket a beruházás, hiába származna bevétele az 
önkormányzati tulajdonú Szova Zrt.-nek a fűtőmű létesítéséhez szükséges 
iparterület értékesítéséből és az önkormányzatnak a várható iparűzési adóból, és 
hiába eredményezné a távhő-költségek csökkenését a beruházás, a lecke 
egyértelmű: egyeztetni kell a közösséggel.  Hasonló problematikája van a 
városvezetésnek egy másik nagy foglalkoztatóval, a Falco Zrt. jelentős fejlesztést 
kíván végrehajtani többmilliárd Forint értékben, azonban azt kéri a várostól, hogy 
az emelje 5 decibellel a zajkibocsátási határt. Ez a környéken lakók nemtetszését 
váltotta ki, és hosszú ideje elhúzódó problémába torkollott, melynek köszönhetően 
csúszik a beruházás. 
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Összegzés 

A helyi gazdaságfejlesztés eszköztárából Szombathely önkormányzata széles 
körben alkalmaz elemeket annak érdekében, hogy kitűzött céljai elérhetővé 
váljanak. Az önkormányzat rendelkezik átfogó programmal a helyi gazdaság 
fejlesztésére. Sikeresen vesz részt pályázatokon, és biztosítja az önerőt a 
feljesztésekhez. A helyi gazdaságfejlesztés sikerességéhez azonban még jelentős 
mértékben kell fejlődnie a civil szervezetekkel és a lakossággal történő 
kommunikáció tekintetében. Összességében úgy gondolom, hogy a helyi 
önkományzat igen fontos szerepet tölt be Szombathely gazdaságfejlesztésében, de 
nem nevezhető a helyi gazdaság mozgatórugójának.  
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IS THE MUNICIPALITY OF THE CITY OF SZOMBATHELY THE 
DRIVER OF THE LOCAL ECONOMY? 

ELŐD PÉTER KOVÁCS 

The development of the local economy is a multi-actor story. Each actor has its own tasks 
to do, with the common intention to make the quality of life of the companies, the NGOs and 
all inhabitants better, to increase the efficiency and to ensure the sustainable development of 



 
 

the city. Although the goals are common, the tools, the degree of cooperation, the strategy 
and the practical realization can differ. In my study first I have researched the terminology 
around the term LED itself. I have listed the actors of the LED process and also the wide 
range of tools that a municipality can use in order to support or even initiate local economic 
development. I have introduced the changes in the Hungarian regulations related to the 
operation of the individual municipalities, which intend to stabilize the financial and 
economic situation of the whole state, bringing the local authorities although into a hard 
position in case of searching for financial opportunities for local economic developments. In 
the second part of the study I have introduced the realized investments and developments of 
the city of Szombathely, and the actual practically used tools of LED. I have come to the 
conclusion that the city of Szombathely uses a wide range of tools in the process of local 
economic development. 

 


